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uliyet kabul edilmez._ Cümhuri11E>ti11 ve Cümhuriyet esn-lerinin be~ • bahlan ~ litlGıl go.ımdw. Y!!Nt ASm Matbaasında basılmıştır_ 

Sovyetlere göre durum Mısırda lngilizler yer kazandılar 

Stalingradda Almanlar püskürtüldü a bir sa İ şir. di .. e • 
1 -

Rus mevzileri düzeltildi. T uapsede e ş. d et e rb 
Ruslar, ıValçıkta A lmanlar ilerledi ·Çevrilen .;ihver kov· 

En bü vük " Volga,, bölgesinde Alman muvaffakı- veti kur!ulamadı 
· • ~~ts.zH~i artık kati bi r n t>t icPcli r Mllluer esas ııuuuetıerl· 

vazife! ız n ln çewilenlerl lıurtar-
ınalı teşebbüsü ___ * __ _ 

Etraf rmızda hcd:sra!!I 
bü~!t:t tehrne e~~ cı., · · :'"' · ;. 
ne:ttek daima ..,y~ıı ~ n .!• 
ıwıma'k, Ciimhuri ·et 
h .. iıf metinin bütün tcd· 
b•rıerine ve lıararia~~~!i 
eli~nizden ge:cHği kadapc 
destch olmalıtır •• 

L 'l\.l;T BİLGİ~ 

aldın Jıaldı.. 
Londra Radyo undan : Sekizinci or

du sahil kesiminde yer kazanmıştır. 
Muharebe Tcldisa ilf' Sidi Abdur

rahman arasındra clar b;r sahil şiridı 
üzerinde olmaktrıdır. 
ÇEVRİLENLER KURTULAMADI 
Londra, 3 (A.A) - Evvelki gün Ro

melin kıtalarının bir kısmı Elalcmeyn 
kıyı kesiminde ccvrilmiş olan kuvvet
lerle birleşmek için büyük gayret sar
fotmişlcrdir. Bu gayretler akim kalmış
tır. 

Müttefikler buradaki çenberi daha 
ziyade sıklaştıracak ve mihvercilerin 

(Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) 
. 

:Mısu·da Amerikan tankları bo 1 ba an ta yarclerınin hima.ycsiııdC' 
ate§ hattına doğru ilerliyor 

J\1illı • cfin on nutku iizcrindc ne ka
rlar ı·ok durulsa eri vardır. Sınırlarımı
zın içinde ve dışında ecre~ an eden hfı
di"l'lcrc h:ıkiki ı!eğcrleri \ 'c iilçttleriylc 
miruı "ctıncge imkmı ' l'rcn bu beyanat, 
lıir ı·o1darımızın bir müddetten beri bu-
hıtlanır gibi olan göriiş~fuklarını ;\·c-1 .. .. . 
nidcn a,·dınlatımsfır. B~al ede bir Rusyada motorlıı kı tıvctfor ııcııı kııı·ula'ıı lıir kö1>rii.clen geçerken 

STALtNGRADDA 

Berline göre Mısır harbi 
defa daha mlisalı~dc edilmiştir ki diin- Moskova, ~~ (A.A) - Öğle üzeri neş-
yayı kaplıyan f dakctlcrdcn uzak kah- ro1unan teblıg: 
finlbz ne bir miisamahanm ne de bir 2 Sonleşrin gecesi kıta1arımız Stalin
tesadÜtün eseri değildir. Her şeyden grad içinde, Tuapscde ve N?l~ıkın ce
~vvel kuvvetli oluşuınuz, sonra yüz nup. batısında muharc~~ ~t~ıştır. 
ıoıilyenlarca insanı boian ihtiras seline Dığer cephelerde degışıklık olmamış-

Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ektir: 

Stalingradda kıtalarımız düsmanı 
püskiirtmüş ve işgal ('dilen yerler~ yer-
1eşıniş1erdir. Şehrin cenup dış mahalle

(Semt> SMile..., Sil'- .Z 41e) .. p' s• Mir 16 MR ~şuur- ur. 
la ve nlt•rtle mahllkeme kudretini -------------- ---·--- ----........ -------

::er:iş:fil M~ı:i -:kan':ı:~i r-ıiıiiii;i~-·~<;;~; -;e -h-~~~f~- ~.~~~;l~t;;-r 
"ôriinen ittifaldan ve dostlukları bir t w 1 
ttalite haline ko) abilmemiz de, hiç i - -
t!Üphe yok yine bu isabetli görüşün i M • ı ı A k k 
JDahsulüdür. Siyasetimiz.in söı. götiirıni- f ı l orunn· ... a aııunu 
Jen samimiliğine dünya inanmıştır. Or- i 
dumuzun bütün ihtimalleri önlemeğe 

•uktedir durumu )·anında millet~e t d • ı d • ı k b ı d • 
)ekpare bir varlık mamar~ı vermiş ol- a 1 e ı ece &:. e ıye 
Jnamız en korku.: fırtınalar ortasında ' '-' 
hile Türk gcını~ın;ıı giivenle yolunda 1 ı h k 
de\·am etmesini ıniinıl.iin kılmaktadır •.• erı·n sa a"" ı·yetı• artaca 1 
ISu eşsiz bahtİ) arJığm baha bidlmez 
tleiiriai iyice anı.mak için etrafımıza 
Mkmak kilidir. Z numaralı dünya har-

1
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a.inin yarattığı namiitenahi reliket ve ihtilıiir yapanJ,ar tielll'etten menolunacalı .. 
Nitırap yığınlarını insani bir teessürle Beledh•eler -- s~•• ma,/laa•aJ--~ıı .. 
takip ederken müşahede ettiğimiz en • JI .... ..- ua.,. !1-- -~ .. -Y--
l•iiyiik hakikat udur: 

Bugüne kadar bizi milletçe uyanıldı
ia sevkcden tehlikeler azalmak öyle 
ciursun müte~diyen artmaktadır. 

Belediyelerin ih t.ikarla mücadele İşini mektedi~. 
satahiyetle yapabilmesi için belediye Suni fiyat yükselme hareketlerile 
encümenleıine yüksek ceza kesmek sa- memleket havasını bulandıran, muay
lahiyeti verilecektir. Bu hususta alınan yen gelirlerin geçimlerini eüçleıtiren p
malumat şu merkezdedir : 'ıı lnr hakkında yapılacak muamele hak-

Belediyeler halen ihtikiula mücadele kında ticaret vekaleti harp ekonoınW 
mevzuunda yalnız etiket mecburiyetini bürosu bazı kanun liyhaları hazırlarnat· 
tatbik eylemekte, mahsullerin ve ma- tır. 
mullerin mahalli fiyatlarını kontrol et- (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

- --·· ---
ALMAN • RUS HARBi 48 SAATTENBEftt 
----· ---- --- · ---

Hare kô. t Tuapse Almaı. 
tehdı<fine ma-

şiddetlendi ruz ~örülüyor *--
sıaıını•ad:O dlll'gunlalı Büyük tank harpleri 

llCIP, Kaflıasyada 
Alman llaslıuı lıarlz.. 
Stokholm, 3 (A.A) - Doğuda har

bin 72 inci haftası ba.ş1amıJtır. Alika
darlarm dikkat gözleri yeniden Stalin
graddan Kafkaslara çevrilmiftir. Tuap
se önünde Alman baskısı bariz bir §e

kildedir. Nalçıktaki Alman ileri hare
keti devam ediyCJr. Kartodonun cenu
bunda Terekteki birlikler de bu kuv
\: etlerle birıe.neğe çahpyorlar. Nalçık 
ta hareketler miifkW arazide devam 
ediyor. Arazi itibariyle durum Rusların 
leaiadectir. 

Tuapsenin şimalinde Alınanların ile
ri hareketlerinde bir terakki vardır .. 

Ruslar ellerinde kalan son mevziler
de inatla tutunuyorlar. Bu mukaveme
te rağmen pek yakında Alman topçusu
nun Tuapse şehrıni ve limanını top ate-

(S.u Sahife 3, satan Z ele) 

henüz başlamadı -·-Berlin, 3 (A.A) - Anadolu ajansının 
hususi muhabirinden : 

Askerl sözcü Mısır cephesinde 48 sa
atten beri harekAtm çok şiddetlendiği
ni söylemiştir. Büyük tank muharebe

(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) 

BiZ VE iTALYANLAR 
---· ---

istiklalimize ve 
haklarımıza 

riavet etmek •.• 
İtalyan siyasetinin dal· 
ma IJu esasa dayandığı· 

nı söyllyo•lar •• 
Roma, 3 (AA) - Stefani bildiriyor: 
Türkiyede eümhuriyet ilamın 19 un

cu yıldönümü münasebetiyle yapılan 
tt!zahürat İtalya11 siyasi mahfillerinde 
snmimi bir makes bulmuştur. 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

Şu halde sulh içinde olnıamn uyu~
hırucu gafletim! kaptlarak sinirlerimizi 
r:ev!ictemeyiz. Şimdi her zamandan da
ha fazla birliğimize kuV\'et ,·ermeğe, 

her zamandan daha çok iç cepheyi diın
dık ayakta tutmafa, fedakar olmağa 
mccbııruz. İn<>niiniin karanlıklara ya
ran obje'difi ile i~ \C du durtırmımuza 
t:öz gczdird:;,·ı :ı: znınnn ınesuliyctlcri
mizin genisliğini \'C vazifelerimizin bii-
3·iiklüğiinii dah:.ı b i anlamaktayız. 

Japonlar sıkışık durumda 
Şef : .. Patladığı giindcn beri, dünya 

harbine, memleketimizin en ziyade bıı-
1:ün lakla mı olduğunun i arct eder
ken bu gerçl'ğin sebepleri etrafıııda tc
ttddiide 'er bırdkmamı fır. Ve asıl hu· 
l'un için· hakiki kunetlcrimizi. sağlam 
,.aziyetimizi hulandırıı• gölı:-elcndiren 
Lir manevi teli· ,.c ıshrap ha,·asına 
l<arı;ı uurumuzn ve vit-danlarunızı ha
ukete gctirmiı;tir. Artık- her ~uurlu 
Tiirk vatandası kendisiıull'n ne beklt'n· 
diğini bili~·or. 

Bi7. harbin dışında) ız. Fakat 24 saat 
wnra \•atan sınırlarını, hürriyet ,.e is
fiklnl inıizi müdafaa' a mecbur olacak 
r:ihi hareket <.'tnıeği emniyetimizin ilk 
~artı sunı.'lktayız .. Yani hiç aldanmak 
ihtimali olmadan (İ~ li) cbiliriz ki bili-

'"' •ııı -..·ılıifc 2. Sütun 6 da) 

<· - - -- _...,. .-...-...- _..._. -~·!· 
YPni Tii1·k ltabe- 1 
si n in vı l<lfinii oı ii : 

-·-- ' Londra PGdyosu 1 
neşri ~atında hay-

ı ranlığırtı bildirdi 
, Londr.- rad~ osu Türkıyedc yeni ij 

l
\ rrr iı: nlfab\'.'sinın kabulüniin 14 

iıııcti ~ ıldömimii ıniinascbctiyle hu ı 
bii ilk inkılA > h. kk1'lda derin hay
l'anlığını ve sempat'sini bildiren 
nesriyatt~ b:.a:ıuı;ı111u tuı:; ...... .._..._ __ ._ . --..... .._ - - --- .:. 

K okoda J a on 
tısstl zaptedlldl 

Melbw·n, 3 (A.A) - Cenup Pasifik 
müttefik kuvvetler karargflhının tebli
ği: 

Bunada: Çok büyük bir japon kafilesi 
bozgun halinde çekilmektedir. 

Kokodadaki japon üssü müttefikler 
tarafından zaptedilmiştir. 

Portekiz Nimondaki japon üsleri bom
ba lanmış ve alçaktan mitralyöz ateşine 

(Sonu Sahife 2, Sütun Z de) 

Bir Japon ıauyarc. gemisi ııa 11arken (bv. gemi il~ beraber iki 
bin Japon ve 100 tayyare mahvolmuştur) 

MOTHIŞ BiR AFET 
* Hindistaİıda 1 ~ 

bin kişi öldü 
- *-

Kasll'fJa genq IJI• bölge· 
· YI ue llayvanları da 

malloettl -·-Kalk uta, 3 (A.A) - 16 illı:teşrinde 
Bingalede 24 saat süren emsalsiz bir 
ka~ırga olmuştur. 

Ilk raporlara göre 11000 kişi ölmüş 
ve hayvanların yüzde yetmiş heşi telef 
olmuştur. 

1935 zelzelesinden beri Hindistan bu 
&.adar büyük bir Met görmemiştir. 

BUDAPES'J'E 
El" mlz gid iyor- •-Ankara, 3 (Telefonla) - Bir müd-

detten beri izinli olarak şehrimizde bu
hınan Budapeşle büyük elçisi Ruşen 
Eşref Günaydın yarın vaz:fesi başına 
gitmek üzere Ankaradan hareket ede
cektir. Ruşen ~ref bugün başvekil ta
rafından kabul edibniftir . 

Loıulrada yerle§en Yugoslav a11a Kraliçesi ve 

Yuuosla vvada m iicadele rlf'Va 111 
M .,} 

ediyor 
----- ----------

3oDihvertOmen l 
orada mıhlandı 

- --· ---
} nıi lyon kadar Yu-

gosla" ö ldii 
• ••••••••••• -·-- . General Mihallouıcın INGILIZLERIN ACTIGI GEO K 

sCllHlf ıtud•eti al'ttı. BE~IJHE GÖRE KAPANDI 
Londra, 3 (A.A) - Yugoslavya Kralı 

Piyer bir mesaj neşretmiştir. Bunda Bedin. 3 (A.A) - Alman tebliği: 
General Mihailoviçin savaş kudretinin Ehemm'yetli dii man zırhlı kuvvctle-
arttığı temin edilmektedir. r'n n cephenm ~imal kesiminde açtı ı 

'1- edık ölesiye b r muharebeye inkılap 
Londra radyosundan: Yugos1avynda ı.:den bir karşı hiicum netice~ınd,, yenı

Almanlara ınukavemet eden Genera ilen kapatılmıstır. 

~~~~~~~;~~~~Ei!~~;.j;;OC);a~iii Mihailovicin bir mesajını Amerikan rad-
(Son• Sahife .f. Sütun Z de) 



&AHIFE 2 YE.Hl A.SIR 

TA.RİHI ROMAN 
if " --ı· u 2m ·r VJ a ye-

· ·- 2.5 ••• t•nİn eker 
i\ıtivacı Ok .. .. k -- .. çu kızı l\il kerarı a at! 

Efendimin emri ııati i d i ... Altı a:ylıJı hızı alıp NH 
---*---

;l'cza11eler2 se1ıer • Bazı 
ş-ehercilerin gizli stofı· 

ları mı var1 •• 

lıenarına bırakacalıtım ••• 
Köse Hamza Tosun 'beyin bu sualini de 
cevapsız bırakmıyarak dedi ki: 

- Ne olacak? .. Efendi bu kız cocu
ğun kendi kanından olmadığı şüphec:i
ne kapıldı. Bu zavallı masum hakkında 
da cok merhametsiz davrandı! .. 

_:Yoksa anası gibi onu da mı Nilin 
çamurlu sularına gömdünüz? .. 

Köse Hamza bu su.ale çar çabuk ce
vap trererck dedi ki: 

- Dünyada masum Oir çocuğu öldiir
mekten daha büyük vahset. canavarlık 
olur mu? Bunu yürek ~hibi hangi in
san işleye bilir? .. 

Bizim elendi bu yavrunun anası olan 
ahlaksız kadından hıncın1 a?mı.stı. Bu 
kız çocuğun da kendi kızı olnul'sınclan 
şüpheleniyordu. 

Bu kadar feci vakalar doğuran o müt
hc~ gece sona erdL Ortalık ağarın.ağa 
başlarken bitkin bir vaziyette yatağıma 
girdim. Esasen o gece bir dakika bile 
gözümü kapamış değildim. Bu kadar 
yorgun, uykusuz bulunduğum halde, 
yatağa girdikten sonra da uyumağa bir 
türlü muvaffak olamadım. Nil nehrinin 
sularında boğulan kadınla genç kölenm 
hayalleri bir türlü gözümün önünden 
gitmiyordu ..• 
Yatağımın içinde bana öyle geliyordu

ki çuvalların içinde bu kadınla 3ş1kı 
çırpınıyorlar, bağtmıak istiyorlardı. Fa
kat ağızlanna sular dolduğu için ses çı
karmağa muvaffak olamlyorlard.ı .. 

Her ikisinin. çırpınmalannmm müte
vellit gürültüleri ve su seslerini adeta 
yeniden duyar gibi oluyordum .. 

Ben zihnime d<:ılan bu korkunç hayal
leri oradan kovmağa ve kendi kendimi 
zorlıyarak uyumağa çalıştığım bir sıra
da bir hizmetçi odama geldi ve efe'lldi
nin odasında beni beklediğini söyledi .. 
!ster istemez tekrar yataktan fırladım. 
Efendinin· yanına vardım ... 

Onun da benim gibi geceyi uykusuz 
geçirdiğini yüzüne daha ilk bakısımda 
anlamıştım ... 

Ak sakalını ve kır saçlarını taraına~a 
henüz va"kit bulamamıştı. Uykusuzluk
tan gözlerinin içi kan dolu bir çanağa 
dönınilştü ... 

Odaya girdiğim sırada gözlerini aça
rak bana dedi ki: 

- Çabuk Hamza!.. O kız çocuğunu 
al! .. N"ıl kıyısında bir yere at!.. Artık 
bu piçin yUzi.inü görmek istemem!.. 

İşittiğhn bu sözler birden bire heni 
öyle derin bir surette şaşırtm~tı ki ahk 
alık efendinin yüzüne bakmaktan ba~
ka bir şey yapmağa muvaffak olam~
aım. Sanki o dakikada birden bire be
nim dilim tutulmustu!... 
Sustuğumu ve bir müddet kımıldan

madığımı ıı;ören efendim ise bundan fe
na halde öfkelendi... Bar bar bağırarak: 

- Aptal gibi yüziime niye bakıp du
ruyorsun? Verdiğim emri duymadın 
mı? .. 

Sana bu piçi al, bir yere götürüp bı
rak aiyorum...~ 

Bak MtlA duruyor? .. 
- Fakat bu masum, suçsuz yavrunun 

ne- kabahati var? diye itiraz edecek öl
dum. 

Vay ..-en misin bu J.a!ı söyleyen? .. 
Efendi gözlerini açarak üzerime öyle 
korkunç bir tavırla saldırdı ki ben oda
dan dı;anya kendimi zorlukla atabil
dim ... 

Oradan doğru çocuğun odasına koş
tum. Silt ninesi onu emzirm~i. O. bu 
gece köşkün içinde olup bitenlerden ve 
2nasız. kaldığından habersiz, altın be;;i
ğindc mışıl mışıl uyuyordu ve riiyas{n
da mutlaka anasını ~örmüş olın.alı ki o 
dak.ikada mini mini kızın ufacık dudak
larında tatlı bir gülümsemenin ince cız-
gıları belirmiş bulunuyordu... -

Küçiik kttın o vaziyeti bana fena hal
de dokunmuştu. O dakikada duydui?um 
teessürün acılığı birden bire beni zehir
lemişti... 

Fakat efendiden aldığım emir çok ka
tiydi... Bu emri yerine getirmemcğe na
sıl muktedir olabilirdim? .. 

!ster istemez beşiğin yanına yakla~
tım. Kız uyanmasın diye ga}ret ihf iyatlı 
davranarak yavaşça beşikten çıkardım. 
Kucağıma aldtrn ve köskten aJ-·rılarak 

Nil boyunca bir az ileriedirn. ·Zavallı 
yavru uyanmamıştı. Başına gelen fela
ketin büyüklüğünden tamamiyle haber
siz, tatlı. derin bir uyku icinde. mısıl 
mıc;u uyumasına devam edi;•ordu... , 

Nil boyunda bir az ilerledikten sonra 
adadaki sandalların bağlı bulundııkbrı 
h:kelenin önüne vardım. Orada bir san-

dala atladtm. Km sandaldaki bir ;:.ilte-
nin üzerine bu·aktım... · 

Ve sandalı cözdüm. KUreklere asıl-
dım... -
Şimdi göreeı.>ğlm i~in a~whğı bi.itiin 

kor1'unçlığiyle. gözi.imün ününde bdir
mi'j bulunuyordu ... 

Ben bu çocuğu Nil boyunda nereye 
bıral~abiliı·diın? .. Bunu yaplığ'm taKdir
de vicdamm. hem de pek haklı olaı·ak, 
l.:>'er;: talin etmiş olacaktı.. Bifüsin ki bu 
adanın yakınlarındaki sularda pek çok 
Tim.sahlar dolaşırlar .. Kızı Nil boyur.da 
bir kıyıya bıraktığım takdirde onun 
körpe vücudu bu cana\•arlara şi.iphc-siz 
gayet nefis bir yem olacaktı.. 

llayır ... Ben en müthi§ bir cinayetten 
daha ağır o:arak bu işi asla yapmıya~ 
caktım! .. Buna icimden kat'i olarak ka-
rar verdim!. • 

Var kuvve'timle kürek çekmeğe bas
ladLm. Sandalı Nilin Kahireye en yakın 
olan kıyısına kadar götürdüm. Sonra 
dryarıya çıktım. Sandalı kıyıya bağla
dım. 
Kızı tekrar kucağıma aldım. Bu sıra

da z.avalh yavru uyanmıştı. Onun upm
ması beni fena halde korkutmucıtu. 
Kızın ağlaması beni o kadar mi.it~
sir etmişti ki onun feryadını duyduğum 
dakikada sanki yapmağ.a t~ebbi.is efü
ğim ağJr kabahat yü.z.üme vuruluyonnu~ 
gibi derin bir SUl'ettt! utanmaktan ve 
kesicin bir vicdan sızısı duymaktan ken
dimi alamadım ... 

-.BİTMEDİ-

JAPONLA 1 SIK SIK DU ~U"'l!O. 
(Ba~fara[ı 1 inci S.ıhifcdc) 

tuLulmuştur. Büyük hasar yaprl:nrstır. 
Bfr kışla yakılmıştır. · 

Bütün uçaklarımız usleri.ne dönmiiş
tür. 

ASKER CIKARA1IADILAR 
Melburn, '3 (A.A) - Kokoda japon 

üssünün zaphndan sonra japon kuvvet
leri Bunaya doğru çekilmekte ve tak.ip 
edilmektedirler. japonların biiyi.ik mik-

Vilayet moıkamı, İzmirin ve bütün ka
zaları ile nahiyelerinin aylık seker ihti
~:açlarını lesbit eylerni.ştir. !htiyaçlar te
ııı in edilecektir. 
İzmir vilayetine tah;::is !:!dilen 400 ton

luk şekerd~n yalnız İzmir şehrinin ihti
yacı temin olunacaktır. Halen belediye
nin mürakabe.~i a]Lında tevziat ve satıs 
ya:ı:ıan Mı.,,-ıraılar. siı-ketinin elinde bi~· 
mikdar .şeker var;-dıı-. Bu .sekerler \'alnız 
halk dağıtma biı·lik.1C'r!ne

0 

ve ecz;hane
!ere verilmektedir. Yanılan tetkiklere 
nazaran kıs rne\•siminde her eczahanenin 
takriben a.wla 25 kilo. yaz mev~iıninde 
ayda 15 kilo "e kere ihtiyacı vardır. 

Belediyeye bu ihtarda bulunulmuş. 
fzmirdc bnzı ~ekerdlerin hususi depol~
rında mühim mikdarda şeker stoku 
mevcut olduğu bildirilmişlir. Beled~ye 
bu mevzLJ ile clakadar olmaktadıı-. De
ııolarında ~eker stoku mevcut olduihı 
halde belediyeden ayrıca şeker alm~ğa 
teşebbüs eder. kimseler varsa bunlar 
tı«kkında kanuı.ı takibatt~ bulunula
caktır. ----·----Pt> vni r, sa dP \'at,.. 

- • (""I 

ı d r i n~ hor~~ula 
Borsa idare meclisi <li.in öğleden sonra 

toplanmış, m~ıhteHf mevzular üzerinde 
göriişmelrr yapılmıştır. Bu meyanda ti
caret vekaletinin tensibi üzerine peynir, 
sade yağı ve pirinç satışlarının da borscı
ya alınması muvafık olacağına karar 
vermJ:,ıtir. Buna göre bu gıda maddele
ri bundan sonra borsada muamele göre
ceklerdir. ----- ~~~~ 

Diin getjriJen 
YiyeceJı maddeleri 
Dün İznıire 8 vagon sisam bir bucuk 

vagon bakla, 11 cuval böriil~. 10 cti',·al 
fasulye ve 13 v.i'ril zeytin yağı gdtiril
ınislir. 

darda asker çıkarma teşebbüsleri akim --.-cı.-.v..--
bıraktırılmıştır. Kuvvetli himaye altın- HAFTA T A.'l'İLİ 
da sefer eden ve 7 bin askeri taşıyan iki · 
büyük naklıye g.?misi Bunaya yaklasmı c: Rullsnm a melerine 
ise de Amerikan hava kuvvetleri.nin.sid~ dair bir emir •• 
detli hücumları bir ihrac hareketine ~a- Hafta tatilinden istisna edilen mües-
ni olmustur. Bir ha.fi( kruvazörle bir seselere bazı yerler belediyelerince ay
muhrip ~bu konvoya refakat ediyordu. nca ruhsatname verilm.iyerek yalnız 
Burada be§ japon tayyaresi düşüri.ilınüş, hafta tatiline mahsus res1m alınmak ve 
japon gemileri yeni Britanya adaların- makbuzu verilmekle iktifa edildiği an· 
da Rabaol üssüne çekilmek zorunda laşılmıştır. Dahiliye vekilliği valili.lelere 
kalmı.s.la.rdır. Amerikan tayvareleri 1·a- b. t · k h f ı d " ır amım yapara a ta tati fn en .is-
pon konvoyuna burada da taarruz etmis- tisna eclilen müeıısese!ere muhakkak su
lerdir. Vapurlardan birine tam isab~t reae rulı<iatname verilmesini bililirmis-
kaydcdilmiştir. Bir çok bombalar da di- ti:. ' 
ğer vapurlar a.ra.c:ma düsmüstür. 

Guadelkanalda da japonla·r cekilmek
tedirler. Amerikan kuvvetleri bir nehri 
geçeı·ek uçan kalelerin hinıayesi al
tında 3 kilometre ilerlcmislerdir. Be" 
Ameı·ikan avcısı ile 6 j:ıpo~ tayyare"· 
arasında bir ha\•a c:;aı-pısınası olmu.s, döı-t 
japon layyaresi düşürülınüşti.ir. Ameri
kan tayyareleri hiç kayıp verınenıi.ı;ler
dir. 

Vasington. 3 (A.A) - Salahiyetli Va
şington mahfiJlerine göre japon donan
masının cenup Pasifikte Salomon adala
n dcniı.lerinden cekilmesi. jc:ı:ıon hava 
kuvvetlerinin bu son bir kaç gün idnde 
uğradığı ağır kayıpların neticesidir. Mu
harebenin neticesi üzerinde hayati rol 
oynayacak olan bir hadise de hasara uğ
rayan harp gemilerinin tamiridir. 

japonlar Parl Ifurbura nislietle bura
daki üslere en az ücte bir nisbetinde da-
ha yakındırlar. , 

Cenup batı Pasifik harbinin birinci 
ra~mndunun mi.itlefikler lehine bitmesi 
müttefik hava kuvvetlerinin üstünliigi.i 
sayesinde olmustur. İkinci ravurıd Avus
turalya için emin bir iaşe hattı ve Rapo
la karşı taarruza gecerek emin bir üs 
tesisinden sonra başlıyac~klır. 

!S~~....-...-~_,.-'-~~..r...-7"...r/.r-'R 

~ 'l'ESEKKÜR f 
~ . l' l\ Kısa b:r ha.;tahğı r:'lüteakip hayata ~ 
~gözlerini yu..-nan hayat ıu·lrndas.ım ~ 
~Yunus Saltanın cenaze törenine ~ n lütfen iştirak eden ve bu suretle s 
i acıma ortak olan yakın akraba ve~ 
li dostlarıma ayn ayrı teşekküre bü- ~ 
1 ''tik acım mani olduğllndan, borç~ §bildiğim teşekkür ve minnettarlık-~ 
~ ıarımı alenen sunarım. H 
N Karısı : SABİRE SALTA 9 
0-=~=-~~~ .. ~~.,..~~~K 

---- m- ---
ZABITAVA 

Altı bin lir adan fazla 
Ptıra calrndı-
Şehi tlerde 1518 inc:.i sok.akta B. Ke

malin 7 sayılı evinde kimse bulunmadı
~. sırada içeriye giren hı:rsız tarafından 
iki ayrı yerde saklanılnuş olan 367 4 li
ra ile 2909 liranın calındığı zabıtaya şi
kayet edilmiştir. Tahkikatına zabıtaca 
-.\ konulmuslur. 

İKİ YARALAMA 
Kemerde 1156 ıncı sokakta 1 sayılı 

evde Mehmet oğlu Re!'lit Mustafa oC.lu 
Recebi yü:ııünden ve k~lundan bıçakla 
;rıualamı~tır. * Karşıyakada Kemalpa.,a caddesin
de Mustafa oğlu Ali Kurnaz, aralarında 
cıkan kavgada Cemil Mümini kasından 
hafif surette yaralamı~tır. . 

b UG l N 
3 Biiviik Filim 
- ..,,,_ ~-·-il -·--·-· . , . 

jde 

SARIŞIN PERi 

Gan~ster!ere 
BETTY K 
GRIBLE arşı 

._.,._._, .. _ ._ .... _._.._...,_a..-A- - · -

Kov bo~ Aşkı 
GARY COOPER Salih r a las Salonları 

Pek Y a_kında 
Çok Mükemı .... el Bir Prkes-

• 
tra ile Açılacaktır .. --------~---'--'~--- ~ ~ 

Macera Adan_ı 
ROBERT HONGO~ER Y 

SEANSLı~:·H~~~~-~f~-.. -· ~ 
Cumartesi, Pazar sabah 9 da.. 1 

En büvük .. 

Vazifemiz, 
l 

; 

a hsu l ---*---d ıır~u ı ı l u ''i 
- Etrafımızda lıalJaran 

Harice mal gôndermek 
in kanları aranıf or 

Düyitlı tehiilıeleri düıü· 
nerelı daima uyanılı IJu· 
lunmaıı, Cüm huriyet 
hü1ıümetiııin bütün ted· 
b irlerin e ve lıararlarına 
elimizden geldiği ltadar 
d esrelt oımalıtı,._ 

M acaristana ve Slovalıyaya üzüm gönderiliyor ~ (Haştarah 1 ıuci Sahifede) 
Muhtelif mahsuller piyasalarında dik- Bu hafta Macaristana mühim mikdarda nen ve bilinmiycn tchlilielere karşı ne 

kate değPr bir i:.ırgunluk vardır. Anoı·- üzüm ihracı için lisans doldurulmuş ve derece hazıilıkh bulmmr!'ak, iç bfüıyc 
mal .satışların ve fiyatların yarattığı ha- müsaade istenmiştir. Slovakyaya da mh:i maddi ve manevi sarsıntılardan ite 
vanın bundan böyle berraklaşacağı ka- üzilm ve incit ihraç edilmektedir. Slo- 1'adal" korıtJ alıiJinıck dfıny, t:I felaketin 
naati hUkUm sürmektedir. -

B d 1 
vakya .. ·a yapılan ihracata mukabil bu elen uz.ak kalmamız iMimali o nisıleUe 

orsa a yapı an satışlar normal sey- J 

rini takip etmektedir. Tacirler şimdi ye- meınleketten kutuluk kereste getirile- Mta<'aktır. Bu diısiinceniJı aksi de l'D 

ni ihracat iınkftnları ıııramakta ve yeni cektir. Bu husuıı.ta bir anla!')maya varıl- ritti-r. Şef bu tehlikeyi bütün çıplaklı 
mi.işteriler elde etme:ğe çalı')maktadır. mışlır. *ı:vlle ~üzlcrhniz önüde koymuştur. Ştı 

Yeni zeytinyağı mahsulü 
idrak ed.ilnile k Üzere 

ha de mi.istahsil veya mi.istehlik vatan 
rla~ların bu dava üzeriude ayni derece 
o~ haAsasiyet gösternı~1cri kati b ir za 
rnre{ olmustur. 

$ahsi kazanç ·1ıuslarmdan ve menfaat 
tlalaveralarından ba.<ıka bir ')CY di~iin 
ıııiycn halk düsırıanı soysuzlar aleyhin 
deki ıniicurlelf"dt: her temiz vatandaııın 
t-n m ukaddes vazifesi hükiim etin ka 
rarlanna ve tedb irlerine destek oln1ak 

g · iJıd tJ ğ f ._ ._ J tır .. Bu "azifeni ı ı vatan ınUdafaası ka 
ır '"' ar z ey ny a ına e .... onmaaı muntemf! dar hayati bir önem ta'iıdığı™1an asla 
Yeni zeytin y:oğı mahsulünün idrak Verilen bir habere göre, hir mikdar ı,:iit>hc etmemelidir. K;,ıınaatimizce har

edilme zamanı gelmiı,ttir. Mıntakamı7.ın zt>-ytin yağma devletçe el konulması bin sehcbjyet verdiğj l iiriü sıkmtıları 
mevcut zeytin yağı kapları tesbit edile- mümkündür. El konulacak mikdar, or- jm;afs1zca istisnıaı edenlere karsı bh
cek ve bu sene zeytin yağı istihsalatımız du ihtiyacını karşılayacak raddede ola- halk cephesinin kuntlm:m ciimhwiyet 

caktır. l!J. koyma. fiyatı, maliyete her t:ültiimctlniıı ıt i tİşU,..-:-1• mticadelede mıı 
hakiki mikdar1ariyle kontröl altında bu- ı·· lü fl al b k~ h ddi ·~ ur masra ar ve norm ir ar a · \.aUakıyetini kolaylaşbraeaktır. 
lundurufacakLır. üavesi suretiyle b1tlunacaktır. Şuna tla in:ınmahyız ki Tiiı-k ınil1cti-

Be.ledlyelerln Ufecelı· 
le•I ınıJı.uf elllUeri 
ifraz. tak8im ve temdit ile senetsiz ta

sarr-uf edilen gayrimeokullerin tasarruf 
temditleri mümıısebetiyle yerinde yapı
iacak tetkikler için belediyelerce tayin 
ve intihap edilmekte olan vukuf ehlinin 
hazı yerlerde durumu bilmemeleri yü
zünden bir çok ihtiliflara. ve dolay19iJe 
hukuk ziyaına sebebiyet verdikleri anla
!)IİJJUŞtır. Bunu önlemek için dalı.iliye 
vekilliği belediye meclislerince seçile
cek. vul.cuf ehill~rinin mahalli duruma 
vakıf olanlardan bir sene için seçilmele
rini, 1 O bin nüfusa kadar ol<ın belediye
lerde3, 1 00 bin nüfusa kadar olan be
lediyelerde 5 ve daha yukarı nüfuslu 
bele4iyelerde ise 7 lira vukuf ehli ücre• 
ti ven1mesinİ kararlaştırmış ve bu kara
nnı valiliklere hildi.rtnİ.'itİl'. 

---o---
Niza,...~JZ '-!hmeh ve 

etilıet işleri-
ikiçeıımelik caddesinde İbrahim oğlu 

Hayrirıin üzeriıııck büyüklere mahsw 9 
ve kiiçüklere mahsus 3 ekmek kartı bu
lunmu!!, kendisi mi]Jl korunma mahke
mesine verilmi~tİI'. * Lale sokağmda Şerif Elbilek ka
zalardan getirttiği 600 gramlık ekmek
leri 60 kuruştan satarken tutulmustur. * Anafartalar caddesinde 700 .sa}'l}ı 
dükkanda Mustafa Korkmaz ile Kemer
de l 39 7 inci sokakta 8 sayılı dükHnda 

·bakkal Süleyman Baykal ve Kemerde 
1419 uncu sokakta 96 sayılı dük.kanda 
bakkal Yusuf Kurtar, Fevzi paşa bulva
nnda 1 l 2 sayılı dükkanda bakkal Bekir 
Bakan sattıkları mallara etiket koyma
dı1darı iddiuile tutulmuşlardır. 

Anafartalar caddesinde 69 sayılı dük
kanda ~ekerci Ali Galibin yanında çah
ııan Mehmet Irmak ta peynir şekerine 
etilcet koymadJğl jddiasile milli korun
ma mahkemesine verilmiştir. 

--- o- --
RORSA İDARESİ 
İfıi talefleyi olıutacalı 
Borsa idaresi, İzmir ticaret lisesinden 

yetişmiş iki talebe::ıin İstanbul yüksek 
ticaret mektebinde okutturulm.ası mas
rafını deruhte etmiştir. 

---o---
.KATİLEMİN 
MAHKUM 0 1.DU 
Kemerde Yeni mahallede pazar ge

cesi işlenen cinayetin suçlusu. olan Emin 
Yakıngörün muhakemesi ağır ceza mah
kemesinde meşhut suçlar kanununa uy
gun olarak görülmüştür. 

Suçlu Emin pazar gecesi Yeni mahal
lede bir eve gider.k.en yolda : «- Var
mı bana yan bakan?> diye haykırmı.ş. 
bu vaziyet mahalle halkından Yusufu 
miiteessir etmiş ve bir kabadayılık mü
nakaşası başlamıştır. iş kavgaya müncer 
olmuş ve Emin Yak.mgör bıçağını çeıkti
~i gibi Yusufu yaralayuak öldürmüş
tür. 

Ağır ceza heyeti Emin Yakıngörün 
18 sene ağır hapsine karar vermis ve 
suçlu ceza evine gönderilmi~tir. _ . ____ .,. ___ _ 
C!infhtıri:wetimizin 
yıldönüınü münasebe
t iyle haricıen gelen 
tebrilıfer •• 
Ankara, 3 (A.A) - Cumhuriyetin 

19 uncu ytldönümü münasebetı.le Yu
l"'an ~ekili B. Çodeyros. Sovyetler 
!1ükümeti reisi B. Stalin. Polonya baş .. 
vekı1i general Sk.orski ile bas .. •ekilimiz 
Sükrü Saraçoğlu arasında tebrik ve te
sekk.ür telgrafları taati olunmuştur. * Ankara. 3 (AA) - Cümhuriye
tin ilanının 19 uncu ylldönümü miin.aııe
betile lran hariciye veziri ve Rom.any" 
hariciye naun Mihail Antoneslı:o ile ha
riciye vekilimiz Numan M~nemerrcioğlu 
a.rı-sında tebri.k ve tesekkür Lel:;;rafları 

nin sömüriHmcsin.,. asla tahammülü ol-
KAJIŞJY A.KA,DA. m1yan Cti.mlntriyct hüıktinıetl ~Jac~ğı 
Kızılay haflUI yeni tedbir lerle serbe~t.lik havasını Mt 
Ka.ı:şıyakada Kızılay haftası dün sa- gaııııplik havası sayan vurgunculn• 

::ıl 16 cla H:.ı.lkevi önünde toplanan Kız kuv\•et. ve l'mdrt!tini gi>sterecek tir. 
t_;~retmen okulu ile orta okul, ilk o~ul Diinya harp kasırgası içinde iken 
tu_lebe.si ve bir çok dinleyiciler huzurı- normal .. aı·tlara gör~ nm hakcmelerini 
le kutlanmıştır. Kızılay ftzasından Av- yi.iriiteuicr eb·afııntzda kabaran tebU
n: Ozan tarafından bir nutuk vcrilmis keleri ~örmiyeulerd i r. Bi>ylelerinin söz. 
müteakiben alav Atat ürkün anasını~ ]erine kulakhmııuzı tıkamak mecburi-

)Ctindeyiz. fnanc1ığl111Jz tele şey şudur: 
ınezarm!J gitmiş, orada merasim yapıl-
mış, nutuklar söylenmiş ve meras~m Bütijıı iimitler.ımiz ,.e hayallerimiz 

e t.ıı büyiik saadetlerin ka'-·naiY• olan bu 
~on vcrilınistir. J -

--~o---

TEVFİK SER~Mfı:\ 

ı;iizcl \•atanın eumivctinc dayanır. 
Taıırı e~r_ıtcsin •• ;nıın felakete sliriik

ı~ncliği giin hiç bir ·vaı·lığm hayat h.ak-
VAZIFEYE BAŞLADI J..ı hiç bir zenginliğ!n payidar olmak 

Uzun zamandan beri tedavi ve istira- ihtimali kalıru.ız. Feltıkete sürüklenen 
hatte bulunan devlet dcmizyolları işlet- memleketler de miideMıa.r servetlerin 
mesi İzmir acentesi değerli arkadaşımız bir hayal olduğunu düşümııek bile 
Tevfik Şeramer iadei afiyet ettiğinden 1 ürkiyenin enuııyei ''e seltınıeti oaını
tekrar vazifesine başlanı.ıştıı·. na h er vatandac:ın h ak iki ''a:zifesini la-
İzmir muhitinde kendisini cok sevdir- ylkiyle anlamasina kifayet eder. 

mh idareci ve faal bu arkadisın tekrar ŞEvvor a1·1r ~ı· 
vazifeye başlaması piyasada uY.and1rd1ğı a.a:. ...,.. N 
kadar onu sevenler arasında da cok 
memnuniyeti mucip olmustur. Gec~lis 
olsun der muvaffakıyeller dileriz. >I J ____ .....,._.,,_ ___ _ 

iHT lKARLA SAVAŞ VE 
HAYATI ur.UZLATMA 

(Baştaran ı mci Sahifede) 

339 Doğumlulara 
İZIUİR YAB ANCI ASKERLİK 
ŞUBESİ BAŞKANLICiINDAN : 
1 - 339 doğumlulardan bu kere 

arta kalmıs istihkam, ölçme, Hava, 
muzika, orman sınıfına mensup er
lerin iki gün içinde İzmir yabancı 
askerlik s.ubtısine miiracaatları .. 
2 - Gelmiyenler As. Kanununun 

89 uncu maddesi ıuucibince baka
ya olarak rruıhkemeye verilecekleri 
ilan olunur. 

Bu layıhalara gö:ı:e bütün tacirler vr 
esnaf, birliklere dahil olarak kendi bir
likleri mevzularına giren ticari işleri ya
pabileceklerdir. Birliğe dahil olup ihti
kar yapanlar ve speki.ilasyona tesebbüs 
edenler birlikten çıkarılacağı gibi tica
retten de men edileceklerdir. Bu gibi-
ler hakkında. belediye meclisleri karar L izbonda telefoncalal' 
vermeğe salahiyetli bulunacaktır. Bele- fı Jfa ıır. .. f aJı 
diye meclislerine muhtekirler ve spekü- o rını ,,ag ıyar 
latörler hak.kında en büyük rakamlara grev yaptılar-
kadar para cezası kesmek salahiyeti ve- Lizbon, 3 (AA) - Telefon memur· 
rilecektir. Ticaret vekaleti bu cezaları larının masa başında kollannı bağlıya
icabında artırabilecektir. rak durmak suretile yaptıklariı grevde 

Tespit olunacak takip yolları ve mü- telefon muhavereleri durmamlŞ ve oto
eyyideleri, milli kounma kanununda matik olarak devam etmh!. baltalama 
yaplıacak tadilatla temin edilecektir. olmamış ve yalıuz banliyo muh.avereleri 

Bundan başka devletin fiyat politİ· bir kaç saat durmuştur. 
kası piyasada hakim olacaktır. Bütün Grevcilerin askeri mahkemeye veri
maddeler maliyet fiyatlarına muayyen lecekleri karan üzerine grev nihayet 
kar hadleri ilave edilerek satılacaktır bt11muştur. 
Zincirleme satışlar kanun yolile men 
edilecektir. 

Belediyelere, lüzum görecekleri mad
deleri stok ederek İaşesini temin etmek
le mükellef bulundukları şehirlerin ge
çimi için tedbirler almak üzere mali im
kanlar verilecektir. 

Maliye vekaletinin kefaletile beledi
yeler muayyen hadler dahilinde banka
lardan kredi temin edeceklerdir. 

Belediyelerin sabş mağaza.lan açtır
maları ve muayyen maddelerin satşını 
bu mağazalara vermeleri mümkün ola
caktır. 

F evk.alade hallerde normal ticaret 
prensiplerinin ha.kim kalması ne kadar 
müşkül olduğu anlaşıhruşbr. Bütün mah
suller ve mamulleT piyasaları:-.dcı istik
rar temin eylemek esl!ın bir prensip ola
riık ele aLnmaktadu. 

* YcuaJı olan z inciJtleme 
sat,.ıar hangileridir? 

Ticaret ve1'.aleti zincirleme satışların 
yasak olduğu ve hangi muamelelerin 
zincirleme satış addedilmesi tabii oldu
ğu hakkında alakadarlara mühim bir 
yazı göndermiştir. 

Bu yazıda ezcümle deniliyor ki : 
« Fiyatlann yiiheltilmesini. ancak 

maliyet fiyatlarının artmasl meşru kıla~ 
bilir. 

Bir malın muayyen bir ticaret şube
sinde mutat olmryan ellerden geçirilme
si suretile de fiyat arttmlabilir. Bu tak
dirde, milli korunma kanununun 32 in
ci maddesinde bahsedilen zincirleme ti
caret suçu bahis mev.m:u ohır. 

Bir ticaret şubesinde bir malın mutad . . 

geçtiği malumdur. Memleketle kısa bh 
tetkik bunu gösterir. 

Araya. girdiği anlaşılan yabancL elleı 
zincirleme ticaret suçunu i~lemiş olacak
ları:lr. Zincirleme ticaret suçunun vukuu 
için, mutlaka, bir ticaret şuksine ya
bancı kims.elerin, sair ticaret ~uheleri 
erbabının araya girmesi icap etmez. Ay
ı:ı.i ticaret şubesinde çalı~ .. n tacirler aıa
sında malın mutattan fazla olarak dev
retmesi de ayni mahiyettedir. 

Me!:!ela, demir ticaretinde Jstanbulda 
ithalatçıdan sı:>nra nihayet ikinci bir el 
daha vardır. I Ial böyle .iken, ayni demi
rin bu iki eli teşkil eden tacirler arasm
da dört beş devir yapmıı> olduğunu gö-ı·
düğümüz zaman zincirleme ticaretin 
mevcudiyetine hükmetmek lazını. g-ele
cektir. 

Müteaddit devirler yaptıktan sonra 
malı satın alını!! olan tacirlerin vaziyeti
ne gelince, hu tacir, o malı kaça satın al
mış ise bunun üzerine normal karını ila
ve ederek satan havsiyetli bir tacir va
ziyetinde gö:rünebilir. Fakat hakikat 
bövle değildir. 

Her tacir. meşgul olduğu madde]~ 
rin, piyasada maliyet esasına m~tenit 
olan hakiki fiyatnı pekala bilir. Binaen
alr.yh, 50 kuruş ettiğini bildiği bir malı 
halkın zaranna olarak yüz kuruşa satın 
a]mağa ve ona göre ~tmağ nza gö .. ıe
ren bir tacir de zincirleme ticaretin hu
dutları içine girmiş olur. Esasen miill 
korunma kanununun 34 üncii maddesi 
zincirleme ticar-eti men ederken, zinci
rin ortası ile uclan arasında bir tefrik 
yapmamıştır. Bu zincirin ortasınclaki 
kadar başındaki v,. sonundakiler de 



4 Sontesrin Carsaniba ıoA .. 

'l"'abii madde lt>rin ye rini tutan . . 

B 
Camdan ipefı, yiin ve tuğla; lıireçle elelltr il-tten 
suni hauçuJı, suni reçinadan da çelilı ve aıo

minyomdan hafif m addeler ya11ıııyor •• 
Y A Z A N : Hci.zım Atıf K U Y U C A K 

1914 - 18 harbinden evvel de dünya-ı sokulabildiği ve bunlara btenilen sert
da bir ham madde meselesi vardı: mu- lik veya yuınuşaklık verilebildiği cihetle 
ayyen ham maddeleri kendi ülkelerin- hemen her iste kullanılabilmektedir Ba
<le veya müstemlekelerinde "tedarik ede- zı plfistikler- şeffaftır. Bazıları lfı.stik gi
miyen memleketler ham maddelerin gö- bi uzar aliminyomdan hafif p!fı,tik!cr 
rcceği işleri kolayca tedarik olunan mad- olduğu gibi çelikten fazla dayananları da 
delere gördürmcğc çnlı,,""Yorbrdı. Fa- vardır. Gayet ince plastikler. kursun 
kat bu ceTeyan bir çok hallerde ilmi geçmez plastikler hep bugünkü kim;·a
etüd sahasında pek ileriye gitın~ti. nm mahluklarıdır. Plastikten otomobil 
1914 harbinin devam ettiği müddetçe, ve tayyare bile yapılmıştır. Bugünkü 
bilhassa Almanyada, bir çok ham mad- harp gemilerinde, bomb:ı tayyarelerin
deler ikamesine baslandı. Ve Almanca de ve hir sek askeri mal7.eınedc p}ast!k
cErsatu kelimesi de bu sıralarda he- !erin muhtelif nevileri git gide artan bir 
men bütün lisanlara girdi. nisbetle kullanılmaktadır. Bunün AI-

cErsat7.> ın manası ikame demek ol- manyada mfıden darlığı dolayısi;\e pl8s
du~una göre bu kelime başka madde tiklerden borular, ıira.ıl makineleri \'e 
yerine ikame olunan şeyler için kulla- hattci tayyare parçaları yapılmaktadır. 
mlıyordu. Fakat bilhas: a ecnebi li~an- * 
lardaki kullanışı daima fona manada Mensucat maddelerinin verini tutan 
idi; yani, meseli ersatz k&ele demekle er.satzlara gelince, bunloırm basında sun 'i 
kösele yerine kullanılan Ye kösele gibi ipek gelir. Almanyada paımık ve \"Ün 
görünen ve fakat hakikatle kösele ol- bulunmadığı icindir ki rııensucat ik~me 
mayan ve köseleden çok fena olan bir maddeleri ;ilk • tccriibe edilenlerden ol-
madde ifade edilmiş oluyordu. muştur. Böyle olmakla bernh@r bu ~a-* hada da en geniş ölçüde faaliyet 1!133 tc 

Geçen harpten sonra yolların açılma- ba~hı~~~tr. 
sı ve ham maddelerin bollaşması ikame Bwugun ~c.cıtta ipek, yün ,.c pa
madıleler :meselesini unutlunnach; bila- mugun yerını sun'i ipek \'e diğer sun'i 
kis, heı· yerde ve bilhassa A1manvada elyaf tutmakta \'e bunlar umumivetlc 
<En:atz> işine verilen ehemmiyet de- nebati maddelerden \'e ağaçlardan Çıka
vam etti. Nazi rejiminin kunıluşundan rılmaktadır. 
sonra ise çok arttı. Ve bir çok yeni ve 
önemli ersatz.fer bulunarak esaslı ham 
maddelerin yerini almağa başladı. 

Bu harbin başından beri Almanyada 
ersatz faaliyeti i derecede ilerlemiştir 
ki her gün Almanyanın kendi ülkesinde 
bol bol bulabildiği kömür ve demir ha
ricindeld hemen bütün ham maddeler 
için şu veya bu !;ekilde ikamemaddcler 
bulunmuştur. 

Almanyada ersatz maddeler ic;tihsali
nin ne derece ehemmiyetli olduğunu ıın-
1amak için Alman 'kımya sanayiinde altı 
yüz bin kişinin çalıştığını, bunlar ara
sında on Uç bin kadar üniver:;ite mezu
nu bulundu~unu ve bu işçi ve teknis
yenlerden çok mühim bir kısmının er
ı;2 tz. maddeler bulmak ve istihsal etmek
le uğrastıklarını söylemek kafidir. Bü
tün bu çalı~malar neticesinde mesela 
madenler yerine plastik maddeler. sert 
cam ve aliminyom vesalr hafif maden 
halitaları; tabii kauçuk yerine buna; 
petrol yerine sintetik yakıtlar, yün ye
rine kazelin ile camdan yapıimı~ mad
deler, pamuk yerine başka bir nesic 
maddesi ikame olunmu ve hakiki köse: 
le yerine .sunı kösele ve balık derisi ika
mesi işlerinde de büvük başnnlar ka
zanılmı tır. 

* Gerek, bu harpten evvel ve gerek harp 
başladıktan sonra Almanyada bu alanda 
görülen ilerleme evveli\ Amerikada ve 
sonra da lngiltercde dikkati çekmiş ve 
bu memleketlerde de ikame maddeler 
araştınlmağa ve bir "takımları da kul
lnnılınağa başlanmıştır. 

Arncriknda ikame maddelerinin başta 
gelenlerinden plastiklerin muhtelif tip
leri çok eskiden yapılıyirdu; mesela 
sellüloit ve bakalit hep umumi harpten 
evvel yapılan şeylerdi. Amerikada Du 
Pontun 1924 te dört muhtelif usulle yap
mağa ba ladığı sun'i kauçuğa karsı yine 
bir Amerikan petrol şirketi (S~ndart 
Oil Ci. of N. J.) sentetik kauçuk yap
mak için Almanların bulduğu usulü kul
lanmak hakkını satın almıs ve bu usulle 
kauçuk yapmağa başlamıŞtır. 

İngilterede kömürden petrol çıkarma 
usulleri üzerinde etlidler yapmak üzere 
fen heyetleri kurulmu~tur. İngiliz cam 
!'anayü, Alman usullerini kullanarak 
carrclan ipek, ylin ve tuğla yapmakta
dır • •. 

Bu harbin başuıdan beri Almanyada 
keşfedılen ersatz mı:ıddelerden bir kıs
mının yapılış metodları <la İngiltere ve 
Amerikada tatbik edilmekte ve böyle 
bir çok maddeler istihsal olunmaktadır. 

* Bugün teknik o derece ilerlemiştir ki 
görünüşte hiç bir şeye yaramaz sanılan 
süprüntülerden kıymetli maddeler elde 
edilmektedir. En kirli paçavralardan 
sigara kağıdı, kokmuş kemiklerden gü
zel kokulu sabunlar yapılıyor ... 1kaıne 
maudc>lerin yapılışında git gide kazanı
lan kimyevi lecrübe o kadar ilerlemek
tedir ki bu maddeler hakikatlcrindeki 
vasıfların hemen tamamına malik bu
lunmakla kalmayup tabii bir 1;ok haın 
maddelerden daha yüksek vasıflar. ~ös
termektedirler. 
Ş"ndiyc kadar crsatzlara yapılan iti

razlardan ve bunların piyasada tutun
mıyacağı hakkındaki iddialardan biri de 
ikame maddelerin çok pahalıya mal ol
ması idi. ikame maddelerinin çoğu, bil
hassa başlangıçta. çok yahalıya mal ol
muştur. Mesela sintelik kauçuk 1937 
senesinde hakiki kauçuğun altı misline 
mal oluyordu. Fakat yapılan tecrübeler 
ve istihsalin artması sayesinde sentetik 
kauçuğun maliyeti 1941 e kadar yarıya 
inıniş oldu ... Şimdi yine tabü kauçuğun 
üç misline mal oluyor, fakat mutlaka 
kauçuk kullanılması H'ızım gelen işlerde 
ı~bii maliyete hnkılmıyor ... tstihsale de
w:m olunuyor .. Ve belki de yakında ma· 
i,rett C' \•eni bir düsmc daha olacaktır. 

* Sun'i ı·eçinc ve plastik denilen ikame 
ı.ıaddeler hemen hemen çelik derecesin
de sertlikten mayi halindekilere kadar 
biı cok ~ekiıler almaktadır. Plnstikler 
petrol ve kömürün tasfiyesinden veya 
kepek. c:oya fasulyesi gibi muhtelif ne
b.:ıtla .. n kullanılımyan kısımlarından 
yapılmaktadır. Pltı.stikler istenilen şekle 

* Sun 'i lastik Almanya ic:jn miihinı harp 
davalanncfan biri olmuştur. Her hanoi 
bi rharp halinde Almanyanın ha:ta g;. 
len zorluklarından birisinin de kaucuk 
tedariki olacağı çokt;m beri dii<:ti~iil
mektc idi. Daha 1906 da bir Alma~ k!m
yage.ri hükiimete müı"ilcaat ederek sun'i 
kauçuk yapabilmek i~in ara5tınnalarda 
bulunacağını söylcmiş, hükümet te ken
d!"in? yi.iz hin mark \'ermi~tir. Anc:~k 
yırmı beş sene sonrn işe yar;:ır bir mad
de elde cdilmis ve Almanyada bu mad
deye cBuna) denilıni~tir. cBuna> elekt
rik \'e kireçten yapılmaktadır. Bundan 
başka kauçuk yerini tutan ve başka ilk 
maddelerclen yapılan diğer maddeler ele 
elde edHmiş.c;e de istihsal mikdarı itiba
riyle en ehemmiyetli me\•kii Duna işgal 
eylc>mektcdir. 
Bunanın yapılmnsmda kullanılan kö

miir ve kireç Alınanynda adetfı hatsiı. 
mikdarJarcla \'ardır. Bununla beraber 
bu sun'i kauçuğun yapılışı büyük ınik
duda elektrik sarfına li.i:r.uın gö.stermek
t:~ i r. ~ir Alınan gazetesinin yaz.dığına 
gore bır ton Buna imalinde 40,000 kıto
vat saat cl~ktriğe ihtiyaç vardır. Alm:ın
yada Buna istihsali durmadan artm.:ık
tadır. 1938 de memleket kauçuk ihtiya
cının ancak onda biri vani takriben on 
bin ton dahilden temi~ olunahilivordu 
1940 ta t e altmış bin ton sun'i kaucuk 
yapılabilmiştir. · 

Buna bir cok hususlardn tabii kaucuk
tan daha iyi \'asıflara maliktir. Sıcağa, 
asillere ve yağlar karşı daha mukave
met eder, kullanışta da daha uzun da
yanmaktadır. Bununla beraber pahalıya 
mal olmaktadır. Yalnız zamanla bu pa
halılığın da ineceği tahmin edilebilir. 

* Tabii petrol yel'inc ikame edilen ve 
kömür~en çıkarılan madde de gittikçe 
e?en~!yet kazanmaktadır. Almanyada
k: sun ı petrol fabrikalarında senede cü 
dort milyin lon istihsal ediliyor. Bu mad
de de tabiisine nishetle pahalıya mal ol
maktadır. Fnkat petrolün mutlaka kul
lanılması icap eden yerlerde ve bilhassa 
harp~ şartları altında miihim bir rol ov-
nadıgı muhakkaktır · 

* Bu miihi·ı·n ikame n~addelerinden baş-
ka daha yuzlerce çeşıt maddeler esaslı 
ham maddelerin yerlerini tutmaktaclıı·. 
Bu . maddelerden bir kısmının yalnız 
harbın devamı müddetince istihsal edi
leceği ve harpten sonra vine tabii ham 
maddelerin kullanılaeağı · muhakkaktır. 
Bununla beraber bilhassa bu harp esna
sında sentetik maddeler istihsali o de
rece ileı-lemiş ve bunlann malivetlerin
de o d~·e~e ı~ühim ~enezzüllcr~ meyda
na gelmıştir kı harp bılc;e dahi ham mad
de istihsal eden memleketlerin bu ikame 
ın~dclelerin rekabetinden müteessir ola
cagı _muhakkaktır. İşte harp ~nu mese
l~l~rmclen memleketimizi ilgilendiren 
hırı de budur. 

ALMAN · RUS HARBi 
*- - -

<Bn;:tarafı 1 inci Sahifede) 
!.İ altına alması ıntlhtemeldiı-. 

Novoros~ski.n ş~malinde şehrin işga
lı~d~n berı hıç bır terakki kaydedilme
m:ştır. 

STALİNGRADDA 
Stalngradda onuncu muhasara haf

tnsı durumda hic bir değişiklik arzet
meden geçmek üzeredir. 

Hareketlerde bir durgunluk vardır .. 
Volgada scyrilsefcri önleme hareketleri 
hariç tutulursa bombardımanlar da ya
vaşlaınıştır. Buna mukabil Rus hava 
~~vv:tleri Alman ınev.dlerini gece ve 
gilnduz bombalamakta ve faaliyetleri 
crt ırmaktadırlar. 

---o---
Cenovadalıi rıonsoıos-
ıar baıJıa yere 
taşını~orıar •• 
Lo~dra, 3 (A.A) -: İsviçre radyosu

na gore Ccnovadnki lsviçre. baş konso
losluk binası şiddetli İngiliz hava hU
cumlan dolnyıs:yle Terodiye nakledil
miştir. 

YEHIASm SAlliFE) 
W ::SZXA!i 

Sıltlla1 Köşesi 
••••••••••• 

So~ukta hasta
lık artar .•. 
---*---· 

Ni~in? .. ilk hatıra gelen SC'bep mi.k
ropların soğukta. fena tesirlerini a7.dır
malandu·. Halbuki mikropların en ziya
de ho landıklıırı sıcaklık d~~cesi otuz 
yedidir. Vakıa mikroplardan bazıları .sı
fırdan a~a.ib derecelere kadar tahanııuiil 
ederler d • bu tahammül onlarhı d:ıha 
ziyade fenalık yapmaları demek değil
dir. Soğukla hastalıkların çoğalma~:na 
sebep olarak. mikropların fena tesirle
rini artlırmalnrı gösterilemez.. 
Soğukta en ziyade ço~aJan nefes boru

ları hastalıklarıdır. Bundan dolayı, so
ğuk havanın nefes boruları üzerine fena 
tesir ederek mikropların tesirini arttır
ması hatıra geliı· .. Vakıa şoğukta nefes 
borularının iç tarafındaki ince zarlar 
lizerinde haylıca cleğL~iklik olur. Hele, 
.soğukta in..c;anın burnu tıkalı olurda ağ
zından nefes alınıya mecbur olursa so
ğuk hnva boğaz.fa ve. ';!Öğü.sle fena te.sir 
eder. Fakat bu dn .wgukta hastalıkların 
co~alnıasını izah edecek kadar kuvvetli 
değildir. Zaten soğukla çof(alan yalnız 
ncfe.s boruları hastalıkları değildir. So
ğuk h.a\•a ile hiç münasebetleri bu1un
ınayan uzuvlarda da soğuk me\•simcle 
hastalıklar çoğalır. 

Soğukta hasta:ıkların çoğalmasına en 
büyiik sebeu. soğukta insanın mikropla
ra kar:-ı mukavemetinin az.almasıdır. ~..>
ğuktn. mikroplara karşı tabii mukave
metin nz ol<luj!u pek çok tecrübelerle sa
bit olmustur. En önce, Pastörün meshur 
tecrübe.si: Tanık cinsi, t:ıbii halinde ~<:ar
bon hastalıjlına hic: tutulmadığı haİcle. 
Pastör tavuklıırın ayaklar:nı su içinde 
ttıtar:ık onlan Ü-;Üfmiis \'C ta,·uklar sar
boıı hnstnlı~ınn · tutul;nu~tu. Pastörden 
sonı·a da, başka ilim adamları bir cok 
tecriihclcrde, hayvanları soğuğun te-siri 
altında tutarak onların türlii tiirlü has
talıklara tutulduklarını göstermişlerdir. 

a: * • MISIROA lNG,LIZLER YER : .................................................................................... : 
KAZANDILAR E Devlet Demır Yollarından ~ . ...•.....•.•...•.••..•..•..•.••.••••.......••..••.•............•••.••.•............. : 
(Ba~taraCı 1 inci Sahifede) (KİREC ALINACAK) 

muhafazayn çnlıştıkları mevzileri zap- D. D. Y. 8 - NCi iŞLETME KÔ ~rSYO. U~DA : 
~edecek kadar kuvvetlidirler. M • (4504 15) li h b d 11 ( 126 690) k • ecmuu . ra mu ammen e e e . ton sönmemis i-
RESMİ İNGİC...İZ TEBLİCİ ıeç şartnamesi veçhile açık ebiltme suretiyle alınacaktır. ihalesi 16/ 11 İ942 
Kahire, 3 (A.A) - Orta ~ark İngiliz pazartesi günü saat 15 le Alsnncakta işletme biı.ıasında kumisycınunıuzca ya-

karar~ımn tebliği : pılacaktır. 
Sahil kesiminde ~iddetli taarruzlar isteklilerin (337 .81) liralık muvak1'eık teminat makbuzlariyle muayyen va• 

ı>ibkürtülınii~ \'\.! ıne\'zilerimiz muha- kitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnllmesi i !etme kaleminde görüle-
fnza (•dilmiştir. Daha cenupta piyade- bilir. 29 4 7 1 O (2807) 
ıııiz. hücuma geçmi~ \'C çok mikdarda ---------------
esir alınmıştır. S. B. Jıla:rilli Basma fabrllıası Müdürlüğünden : 

ZIRHLI KUVVETLER AIL.<\SINDA Fabrikamız için aşağıda yazılı evsafı haiz olmak Üzere bekçi alınacaktır. 
Zırhlı ku\'\'ellcr araıımda siddetli bir l _ "fUrk olmıık 

muharebe b!ıflnmış ve bütün gün de- h 2 - 1üfus hüviyet cüzdanını ve iyi al kağıdım hamil bulunmak. 
\ am etın;ştir. 3 - Askerliğini yapmış olmak. 

HAVA MUHt\'REBELERİ 4 - Okur yııznr olmak c. ilk mektep tahsili olanlar tercihan alınır. > 
Ha\•a ınuhnrebclerinde en a~ağı beş 5 - Fabrika doktorluğunca yapılacnlc mu1'yenede şıhhi clurumu bu vazife-

Yunkers tahrip f:'dilmiş, G uçak ta ha- de istihdamına mani olmamak. 
~ra uğratılmı~tır. NOT : Aylık ücret 40 - SO liıadır. Ayrıca senelik iki kat elbise ilci çift kun-

Şafakla beraber yedi uçak yakılmış- dura veya çizme ve iki senede bir Laput ""erilir. 3 4 5 6235 (2835) 
lır. 

İKİ MİHVER MUHRİBİ!\~ İSABET 
Girit adası suia.nnda hava kuvvetle

rimiz tarafından iki di.işman muhribine 
hım isabetler kaydolunınuştur. Tobruk 
l•rııa.nında orta büyüklükte bir gemi 
~c.kılınış ve ktiçük büyüklükle bir ge
miye dp tam isalıct kaydedilmistir. 

Maltadn bir Meuerpmit dü;ürülrnüş-
iür. 

Bütün bu han~ketlerde 13 tayyare-
miz kayıptır. 
İNGİLİZ HAVACILARININ 
BASAHII..ARI 
Kahire, 3 (A.A) - Tobruka himaye 

cltında malzem~ getiren iki mihver ta
~1tımı müttefik torpil tayyareleri tara
findan hücum ~1ilmhtir. Bunlardan bi
risi cumartesi akşamı, diğeri pazar sa
bahı isabet eden torpillerl,. berhava ol
muştur. Konvoya refakat eden harp 
gemileri bir duman perdesi arkasına 
sığınm ışlardır. 

Hava muharebelerinde müttefik av
e;ılar Alman pikı! t:ıyyarelerinden yedi
.<::ni dü.şürmüşl~rdir. 

MALT ADA 
Maltaya dört !!Ünden beri ilk defa 

rılarak dün bir .ıkın yapılmıştır. 
__ ,,,,_<>---

İzmir Kızılay Merkezinden: 
Kültürparkta Sağlık müzesi binasının 1 147 lira 8 7 kuruo:lulı.: keşif bedelli ta· 

van tamiratı onbcş gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. KeıUf raporu ve 
:;artname her gün izmir Kızılay metkezindc göıülebilir. isteklileıin 19-4 2 sene
sinde nafia miklürlüğünclen alınını., ehliyet vesikaları ve yüzde 15 teminat ak
çeleri ile ihale günü olan l 9 / l 119 42 pero:embe günü saat 1 O da Kızılaya mü-
racaatları ilan olunur. 4 6 8 1 O 12 (2839) 

İzmir Esnaf ve Ahali Banfıasından : 
isimlerile hisse senetlerinin numaraları a ğıd yaz.ılı olan h~darlarunız his-

eden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerind~ 
muvaldcat makbuz ve muvakkat his&elcr esas mukavelenamcnıizin on sekiz.inci 
maddesi hükmüne göre İstanbul kunbiyo borsasında sallırılmış ''c ellerindeki 
muvalltat hiİısc ve makbuzlar iptal olunmuştur. 

Satın alana asli his~e !'enetleri verilecektir. 
D. S. No. Hisse A. Makbuz 'o. isim ve adresi 

695 
673 

108 1 
ro93 
1129 
1132 

50 
ı 
1 
1 
1 
1 

Yekun S6 

Muhtelif 
1446 H. 
1230 M. 
1242 M. 
1266 M. 
1269 M. 

Bergama: ltmovadan Şükrü oğlu 7.iy<t. 
ILll\ir: M. l lulusi oğlu A hmet Mitat 
17.mİr: Kız öğretmen okulu 246 Sahahat 
lzmil': Kız öğretmen ok ulu l 06 Ctilftıl'a 
lzmir: Kı7. öğretmen oku]u 124 Meliha 
lzmir: Kız öğretmen okulu 223 Naciye 

(2845) 

Soğuk. vücüdü mikroplara karşı mu
kı:vemct ettiren kandaki beyaz kiirre
cikleri azaltır. Bundan h~ka, yine o 
mukavemeti temin eden hormonların MaJtada bir ayda J.JJ 
müvazenesini bozar .. Onun için so"ukla lff;Glı dÜ, Ül'Üldü.. Altınrüya · 

KOLONYASI 
her 1iirlii hastalık çoğalır.. Londra, ::ı (A.A) - İlkleşrin ayında 
Soğuğun bu fena tesirini duymamak Malta üzerinde ı:n dUşman tayyaresi 

için, ilk hatıra gelen çare, tabii soğuk öüşiiriilmüş \'e pek çok tayyare de tah
mevsimdc iişi.iınekten kendini korumak- rip <'dilmiştir. 
tır. Fakat insan kendisini soğuktan dai- --- - - - --- - - ----
ma koruyamaz. Hele kalınca elbisenin 
ve odunla kömiirün pahalı olduğu buza
manda, soğukta kendini korumak pek 
de kolay bir iş değildir. 

~/~~:;:rJOCr.r..t:Y~..r...ı:r.&.O""A'.r.-~ 

§ A!ı kara .!fadyosu 1 
1 BUGUNKU NESRIYAT 1 
~...Oô"".4"'/.#"..CG'"..OCXV-~...COCOC 

7 .30 Program \'e memleket saat ava
r •. 7.32 Vücudumuzu çalıştıralım .. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik: Rııd
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
r-ıemleket saat ayarı, 12.33 Mi.izik (pl.) 
12.45 Ajans haberled 13.00 - 13.30 Mü
zik : Şarkı ve tiirküler 18.00 Program 
ve ıneınlekl.'t !'aat ayan, 18.03 Müzik : 
Fasıl heyeti 18.45 :l\fözik : Radvo dans 
orkestrası 19.30 Mem!eket sa;t ayarı 
"e ajan<; haberleri 19.45 Mıizik : Yurl
t;m ~esler 20.15 Radyo gatete:-i 20 .. 45 
Müzık : Bir marş öğreniyoruz.. 21.00 
Konu~a pl. 21.30 Temsil - Kimgil ai
ll'si 21.50 Miizik • Riy.?seticiimhur ban
dosu 22.30 Memleket saat ayr.rı. ajans 
lıaberleri \'e borsalar :Q.45 - 22.50 Ya
rınki program ve kapanış .. 

~.,..&.;r~~.h~J.:r.r~ 

SAYIN DOKTORLARIN 1 
Scn~~r~!R~e~,~~~!!i~~~bili- 1 

yetini takdir etliğiniz · 

§ ~,Euphvll.n"in 1 
N _ killer ampulleriyle 
1 Tablet cntrnvenöı. ve İntramiis- 1 

SUPOZITUVARLARI 
GELMISTIR 

Hilıimum ecza depolarında 
mevcultur .. 

Piyasada bulunmadığı takdirde 
Türkiy~ umumi acentesi 

K N E C H T E L, L E N 
Müracaat edilmesi rica olunur. ~ 
Posta kutusu No. 139 (İstanbul) ~ 

;ıcr..a;,,.r.;.~...'A:r...:-~J"J"...G0""~.1.o 

TEŞEKKVR 
Evladunız, eşim Bedia Bedestani

ye çok mühim :.meliyatmı fevkaHide 
muvaffakıyetle y2pan Üstat Hasan Baş
kama ve kıymctlı asistanı bay Hikme
te ve memleket hastanesi vüksek ida
recilerine ~leni teşekkürle;imizi saygı 
ilo bildiriri7_ 

AİLESİ EFRADI 
6274 (2843) 

rsOB"Al 
Ss H · k .. ·· ıı 8~ 

1 
er cıns omur ve odunla ku a-

nıJabilecek soba \ ·e boruları ucuz § 
fiatla Ymi Km·aOar <;arşı~ı No. 13 te S 

i Şt~nısi llakikat 1 
ı l\Ia~LaSında , TELE.FON 30311 

~.r'~~~.ocıcı cc c c cocaco:ıcı::ıcoco: 

• Borsa 
ÜZÜi\l 

726 İnhisarlar 41 
:~:::3 Üzüm Tarım 52 
324 Hakkı Elbirlik 53 
290 Ynşat 48 50 
285 Ahmet Z iyn 51 
264 H. Alnny&lı 49 
261 Akseki Ban. 52 
254 jiro ve şü. 53 
253 M. Arditı 52 50 
250 Hiisnü B:lk.i o. 51 
229 A. R. Üzümcü 49 
220 Remzi G üngör 55 
213 P. Klark 38 
187 Şiikrü Uğur 53 
181 ~Sınai! Çakır o. 55 50 
180 Inan şir. 51 
160 Hnsan Serter 50 50 
145 Şaban Özsınlak 50 50 
119 Anadolu inkişaf 58 
112 Süleyman Sırrı 52 
102 Rüştü Fırat 50 
100 Sümer Bank 55 50 
100 Hüseyin Kaptan 51 
100 Khı.m Tuner 56 
94 Naci Elbirlik 48 
83 Hüseyin Severler 57 
77 M. H. Nazlı 62 
76 A. Papagno 46 
78 M. Ruran !ılık 54 
64 Reşat Leblebici 49 
57 B. Alazraki 57 
56 Mustafa Şeker 52 
48 Osman Altay 51 75 
48 A. Nuri Erdur 50 
47 N. Üzümcü 50 
44 İsmail Çakır o. 55 50 
45 Münir Sertel 52 50 
32 Fikri Öncil 52 50 
30 S. Ertuğrul Z. 51 
29 İbrahim Şinasi 53 50 
27 Ömer Muharrem 56 25 
27 H. Nazını Özya7ar 51 
24 Rifat Baran 58 
22 Nesim Kr~in 53 
17 SaUlhettin Berksoy 61 
16 Yusef Lereah 55 
la Muammer Uslu 51 
15 A. Riza Umur o. 55 

8 Mehmet Denizasan 52 
6464 ! Yekun 

160764 Eski yekun 
167229 Umumi veklın 

No. • 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
145 H. Levi 67 
88 F. Soydan 50 
74 Yusef Arslan 58 
45 B. j. Frar.ko 70 
::6 M. İzmiroğlu 67 
34 j. Taranto Mah. 68 
25 Hilmi Uyar 55 
24 M. j. Taranto 53 
22 A. Papagno 72 

8 jiro ''e sii ~2 
501 Yek\ın · 

17607 ESki yekun 
18108 Umumi yekun 

ZAHİRE 
8 Ton Susam 79 

85 ton Susam çuvallı 81 50 
26 çuval NC>hut 67 

110 çuval F asulye 61 
150 ton Pamuk çc. 20 

52 
53 
54 
53 
53 
54 
54 
55 50 
53 50 
55 
54 
55 
59 
56 
57 
54 
51 
53 50 
62 50 
52 
53 
55 50 
51 
56 
53 50 
57 
63 
46 
54 
52 50 
57 
55 
52 50 
55 
52 
57 
54 
60 
51 
53 50 
56 25 
54 
60 
57 
62 
55 
51 
55 
52 

49 
51 
52 75 
55 

71 
81 
64 
70 
67 
73 
57 
54 
72 
82 

79 
81 50 
67 
61 
20 

lzmiri Jıolonyası ile 
me,hur eden E~zacı 
Kemal Kamil Alıta
şın şaheseri, bir sa-

nat harilıası •• 

DEPO: Hilal Eczanesi 

r====~~~:.r~iccaaoc~: 

1 
:!!!!~~ı~ı!~!r?t!~e 

DOÔU!\t MÜTEHASSIS! 
l\lemleket hastanesi nisaiye H , ·e1a

diye scr\'İsi muavini... 8 Birinci Kordon Tayyare sineması 
§ bitişiğinde No. 206 .. Telefon: 4032 , 
.~ :or...c.r..O!>';~~-c:co.· 

TraJıtör ~örü 
aranıyor .. 

Tecrübeli bir Fordson trakt<aü .şofö
rü aranıyor. Talıplerin ellerindeki ve
saik~ Bayındır (YILDIZYAG) fabri-
lmlarına müracaatları.. 1-3 (28..'lS) 

s~Aıı:OO"".r.r~ı::ıacooc 

SATILIKEV 
1ZMtR BFLED1YES1NDEN: • Karataş 9 eylül 188 inci sokak 141 
Eşrcfpaşa caddesinde Cumhuriyet ko- sayılı 7 oda Ye ınilştemilatı \'e ne-

ruluğunun bir kısmının daha yeniden zaretli iyi bir ev sablıktır.. Evin 
tanzimi için hafriyat imla ve tesviye iş- içindekilere müracaatı .. 
leri, fen işleri müdürlüğündeki ke~if ve § 4 6 C'S«) 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- _ X)CCCc:ıcc=cocc~.-ı=cccCIOC""'~ 
nulmuştur. Keşif bedeli 1035 lira 50 ku- ·~---~~~~----•ıli 
ruş muvakkat teminatı 77 lira 70 kuruş- DOKT 
tur. Taliplcrir.. teminatı tş bankasına ya- OR 
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan BAHA OZKAM 
6/11/942 currıa günU saat 16 da encü
mene müracaatları. 

22 26 31 4 6046 (2745-
1 - Zabıta amir ve memurlarına ku

maşı belediyece verilmek )'uretiyle 90 
takıın elbise yaptırılması, yazı ~leri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1800 lira, mU\•akkat teminatı 135 
liradır. Taliplerin teminatı 1ş bankasına 
yatırarak makbuilariyle ihale tarihi 
olan 9/11/942 pazartesi günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - 863 ncü sokakta 24 sayılı beledi
yeye ait dükkan bir sene müddetle kira
ya verilecektir. Muhammen bedeli icarı 
36 lira, muvakkat teminatı 2 lira 70 ku
ruştur. Taliplerin teminatı İş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 9/11/942 pazartesi günü saat 16 da 
enci.imene müracaatları. 

25 29 4 7 6105 {2774) 
1 - Tepecikte tcbhirhane ittihaz edı

lecek. binada bazı tadilat yapılması fen 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
h ile açık eksiltmeye konulmu tur. Keşif 
bedeli 10000 lira, muvakkat teminatı 
750 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak mnkbuzlariyle ihale ta
rihi olan 13/ 1 1 /942 cuma günü saat 16 
da encümene müracaatları. 

28 31 4 11 6183 (2793) 

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

Telefon : 2283 (1357) 

tZMtR sıctI..1 TİCARET MEMUR
LU C U.Nl>AN: 

(S~lim aczener) ticaret unvaniyle lz
mirde Halim ağa çarşısında Yeni yo1 so
kağında 22 numaralı mağazada. eski ve 
yeni çuval, üzüm, nohut, fa.c:ulye ve di
ğer mahsulatı arziye alım satımı üzeri
ne ticaretle iştigal eden Selim Sezenerin 
işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4666 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilfın olunur. 

6273 2841) 
-----

ASKERIHAS'J'A.NE 
Dahiliye mütehassısı 

DOKTOR 
ŞEREF TOMRUK 

Muayene snnti : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gnz.i Kadınlar otobüs durağı_ 
TEL.EFON : 4464 

Z AY t 
. 2385 nu.n~a~lı şoför ehliyetimi zayi et-

i
~~~~, hm. Yenısını çıkaracağımdan eskisinin 

DK. OPERATÖR hükmU olmadığını ilan ederim. 
SEDA.'l' BELGER Alsancak Yıldırım Kemal sokağı 2463 

Doğum \ 'C Kadın lıa!'lalıklan ncii sokak 10 noda Hasan Özsütçü 

1 
ıuütehas~ıM 6255 (2842) 

Her gün ha talannı Alsancak Bi-
rinci Kordon 288 numarada kabul ' O O K TOR 
eder. Ev n muayenehane TEL: 4116 ~ SAMİ SALİH 
~...o-~;;;.,,.;.~~~J!7'J'"'~. ti 

i Yeni açtığı muayeı:ıehancde sa-
§ııaı::ıı:ı ı:ı ı:ıcıocı::ıı::ıc00~:~=cıı::ı~ · ·hahları 9 - 12 ye .• Öğleden sonra 

1 
SELİM UZEL , ~nb~l ~de~.adaı her gün hastalarını 

Eşrefpa a Haatanesi Cilt, Saç ve ' Muayenehane : Üçüncü Beyler so-
Zehrevi hastalıkları müteha:ıısısı kağında fınna bitişık No. 11 .. 

8 Adr~: Şamlı sokak No. 8 bmiı Ev : Tayyare sineması arkasında 
8 Her gün saa t (3) den sonra hasta Cümh~riyet bulvarı No. 168 .. 

88 lannı kabul eder. TELEFON : 3410 
>eaacocıaaocaoac~J""~ ~. J!ill ............................. a.• 



SAHİFE 4 

lngilizler Mısırda gedik 
ve yer kazandılar actı 

" 
Vladih:ıfhas şehri tehlihed e görülüyor, faltat 

Tiflisin bu yıl d ü smesi imlıansız ••• 
Radyo gazetesine göre bir hafta ev

,·el Kafka!"lar cephesinin orta kısmında 
Salçık bölzesinde birdenbire beliren 
Alman taarruzu son iki gün içinde bir 
ldarruz safha~nndan çıkmış, bir takip 
'" fhasına girer gibi olmuştur. Alman kı
talan bir çok köyleri ve kasabaları İ'f(al 
rttii'!i gibi \'iladi Kafkas ~ehrinin 25 ki
lom~tre batısında, Rostof demiryolunun 
en son i~tasyonu olan Alagirkayayı zap
trderek bu mevkiin doğusuna geçmeğe 
muvaffak olmustur. · 

Alman 11erlefişinin durdurulmu~ ol
du~u haberlerinin henüz gelmemesi, bu~ 
radaki büyük Sovyet kuvvetlerinin ~e
ni!'> bir çember içine alınmak Üzere bu
lunduğu hissini vermekte.dir. 

Buradaki Sovyet kuvvetlerini en zi
yade tehdit eden kuvvet Alagire girdi~i 
•Öylenen zırhlı ve motörlü Alman kuv
vetleridir. Bu hareket durdurulamadığı 
tekdirde, Viladi Kafkasın Almanlann 
.eline geçmesi ve çember içine giren Rus 
kuvvetlerinin kurtarılamama"'ı ihtimali 
vardır. 

Rusların durumları ümitsiz olmamak-
1a beraber nazlk olduğu .söylenebilir. 
Vladikafkasın düsmesi ve Grozninin 
Alman tehdidi altınc girme!llİ mümkün-

ln!!iliz botları Manş 
denizinde hiicnnı

Jar yaptı laı· 
---*·---

Almanlar Jıafilelerine 
bir şev olmadığını 

söyli}lorlar •• 
Berlin, 3 (AA) - Alman tebliği : 
Man~ denizinı{e 112 son t~srin gecesi 

Jngiliz hücum botlarının bir Alman 
kafil1?sine vaki r.ucum1arı hin1aye kuv
yetJerimizin kes;{ ateşi karşısında akim 
kalmıştır. Düşmanın bir hücum botu 
ydkılmı.ştır. 

Dün gece ayni kafile İngiliz hücum 
botlariylp tekra' temasa girmiştir. Bir 
İngiliz hücum botu o kadar ağır hasa
ra uğramıştır ki buna kaybolmuş na
zar!yle bakılabilir. 

:P..1:an~ üzerinde dü!Şrnan dört tayyare 
kaybetmiştir. 

~~--...... ~ ...... , ___ _ 
BERLINE GÖRE MISIR HARB İ 

(Baştarafı 1 inci Sahi(cde) 

]erine henüz gir.işilmemiştir. 
Anglo Saksonlar ilk taktikleri ile 

mihverin müdafaasına yüklenmişler, fa
kat püskürtülmüşlerdir. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliği : 
Mı.<ırda Alman ve İtalyan hava kuv

vetleri muhareb"nin ağırlık merkeziyle 
İngiliz motörlü kuvvetlerine, topçu 
mevzilerine ve feri ile muvasaJeyi te~ 
min eden yolJara yorulmadan hücum 
etmişlerdir. 

Alman - İtaly.ın av uçakları 10 düş· 
man uçağı düşürmüşlerdir. 

Mihver hava kuvvetleri yalnız bir 
uçak kaybetmi.~tir. 

D!ğ.er taraftan Akdeniz üzerinde beş 
İngiliz uçağı dü~üri.\lmüştür . 
İTALYAN TEBLICİ 
Roma, 3 (A.A) - TebHğ : 
Mısır cephesinde muharebelerin şid

deti diin de pek ziyade artmıştır. Düş
manın yeni hücumları durdurulmuştur. 

BÜYÜK BİR CESARETLE 
KARŞI HÜCUM 
Mihver kuvvetleri büyük bir cesa· 

retle müteaddit karsı hücumlar yap
mı~tır. 

90 İng'liz tankı tahrip edilmiştir. Bi
zim lrnyıplarımız da büyüktür. Muha· 
rebPler büyük b.r şiddetle devam edi
yor. 

Hava n1uharel>E-lerinde dü~nıanın bil· 
tün toplulukları, tankları bombalan· 
rr.ışhr. Uçaklarınıız üç, Alman uçakları 
da, 12 İngiliz avcısı düsürmüşlerdir, 
AKDENİZDE . 
Bir kalileyi himaye eden uçak ve 

muhriplcriıniz iki düşman bombardı
rn~ın tayyaresi VA bir Alman denizaltı!'1 
da d:ğer bir uça~ı düşürmüstür. 
LİBERY ANIN İŞGALİ VE 
l\IIS!R TAARRUZU . 
Derlin. 3 (A.A) - Anadolu ajansı

ıı:n hu<öusi muhıbirinden : 
Bı,rsen Çaytung gazetesi Llberyaya 

A!"""lcrjk&in aske .. ~ cıkarılması ile Mısır
c1nki İngiliz taarruzu arasında bir mü
ra•elJ<'t giirmek"' ve demektedir ki: 

•Askerlikten 'nlamıyanların Afrika
;Jaki ikmal işle•: hakkında hiç bir fik
rı voktt,-
İKM/\L ZORLUKLARI 

diir. Mamafih bu muvaffakiyet tamam
lansa bile Almanların Kafkasl11rı asar;_ıık 
·riflis bölgesini almaları bu kı1' irin im
l·ansızclır .. Çünkü asıl K~fkasl~r 120!) 

den fazla rakımlı olan Viladı K •fkas
dan !'lonra başlar. İki, üç metre karin 
örtülü olan ve birdenbire 5000 nıetreye 

yükselen dağlarda bir kıs harbi vermek 
mümkün değildir. Bu bölgede e!'laıı:en 
harekata elveri~li yol da yoktur. Tek 
bir yol vardır, ki o da gayet zayıf kuv
vetlerle bile kolaylıkla müdafaa oluna
bilir. 

MISIROA 
Mısırda bir kaç gündt-nberi kiicük bir 

duraklama geçirmiş olan İn~iliz taarru
zu yeniden başlamı~ ve şiddetlenmi:ıı;tir. 

lngilizler ~imalde bir gedik açtıkları 

gibi m~rkezde de yeniden arazi ka7an
mışlardır. lngiliz]er bu defa mühim tank 
kuvvetlerini de harba sokmu"lardır. 
Almanlar 1\i.malde bir ı;tedik a<:-ıldı~ını 
kabul enneklf'! hf"raber, burada kendiJe
rinirı de büyük Lir taarruza geçtiklerini 
ve ilk hamlede 90 ln"iliz tankı tahrip 
ettiklerini iddia ediyorlar. Bununla be
raber kendl kayıplarının da çok ağır ol
du~unu itiraf ediyorlar. 

Harp nıalzemesi nak
Jiyatı Hı kolav
laştırn1ak için ___ * __ _ 

Amerilıada bazı güın
r üh hayıt ue tahditleri 

haJdırıbyor •. 
Vaşington, 3 (AA) - B. Ruzvelt, 

kongreye yeni bir kanur. liyihası gön
dermiştir Bu layihaya göre, müttefik 
devletler arasında mühimmat ve harp 
levazımı nakliyatının serbestçe yapılma
sı için bazı gümrük kyıtlar1 ve tahditleri 
kaldırılacaktır. ______ , ___ _ 
SOVYETLERE GORE DURU~ ----··----

( Baştarafı ı ınci Sahifede) 

!erinde 200 Alman öldürülmüş, bir ha
van topu bataryası susturulnıuştur. 
Nalçıkın cenup diğusunda kıtalarımız 

müdafaa harplerine devam etmiştir. Al
ınanlar bir yeri ardı sıra 3 hücumda ağır 
kayıplara uğramı~Iardır. Kıtaların11z 
burada geriye alınmıştır. 

Tuapscde hücumlarımıza devam edil
miş:, bazı mevziler ve esirler alınmıştır. 

Çetelerimiz asker ve malzeme yüklü 
iki treni yok etmiştir. 

)f.. 
ING1LfZLERE GöRE 
Londra radyosundan: Stalingrad mü

dafileri son Alman taarruzlarını da püs
kürterek mevzilerini düzeltmişlerdir. 
Fabrikalar mahallesinde Almanlar bir 
kaç binadan atılm1Jilardır. 

Stalingradın şimal batısında kızıllar 
düşmanlarını geriletmişlerdir. 

Nalçıkın cenup batısında müdafaa 
muharebeleri olmaktadır. Burada Rus
lar bir az gerilemişler<lir bir Alman gru
bu sarılmış ve 20 tank tahrip edilmiş
tir. 

Moskova, 3 (,\.A) - Royterin husu
,; muhabirinden : 

Son 48 saat içinde Stalingrad müda
faası devam etmi!?tir. 

Alman kuvvetleri karsı hücumlarla 
mevzilerinden çıkarılmı~tır.. Almanlar 
kaybettikleri araziyi miiteaddit hücum
lcra rağmen ge,.ıye alamamı~lardır. 

Tuapsede Ru.<lar Alınanları geriye 
t'tmı~lar ve bazı tepelerle esirler almış.. 
!ardır. Bu sureti, Ruslar dağ mevzile
rine tekrar yerleşınişlerd:r. Almanlar 
burada en az yea~ defa taarruz etmiştir. 

Nalçıkta Almanlar Mozdoktan asker 
ve tank getirın~1-:: suretiyle sayı üstün
lüğü eld" etıni~lerdir. Almanlar dün 
kuvvetli taarruziardan sonra bir yeri 
zaptetmi•lerd:r. Bu muharebelerde Al
manlar 4? tan,k 11 uçak ve bir tabur 
motrölü pivade kayb..tmişlerdir. 

VOLGADA ALMAN 
MUV AFF ı\KiYETSiZLIC.i 

Londra, 3 (A.A) - Taymis gazetesi 
bugünkü başmakalesinde diyor ki: 
cAlmanyanın Volga bölgesinde mu

vaffakıyetsizliği, StaHngrad düşse bile 
artık saklanılmaz bir neticedir. 

Kafkasyadaki Alman taarruzlarının 
çok olmasına rağmen bunların bilhassa 
müdafaa planlarına dahil olması müm
kündür. Mozdok çevresindeki Alman 
hücumlarında Rusların ikmal yollarını 
kesmek gayesi takip edi.1 diği anlaşılı-
yor.> 

--~-~--~--YUGOSL AV YADA MÜC DELE 
DEVAM EDiYOR 

YENi ASIR 

ALMANLARA GÖRE ... 
--*·---

Rusyada 
kanlı harp
ler oluyor 

-*
Kafltasyada ve Stalin-

HARP KAZANILINCA 

* Alman genç 
leri sürü
lecekmiş 

-*
Bir Alman gazet esi uBu 
caniyane p lana ordu

Sahte kinin yapan bir şebeke .... 
lstanbulda dün sekiz ki

yakayı ele verdi • 
şı 

gra~da Rus h~cumları 
ırüsltürtüld~ ve yer 

haz anıldı •. 
muz cevap ver ecehtirn Tebeşir tozu ile ni~asteden hinin yapıyorlarmış 

Beı-liıı, ~ (A.A) - Alman tebliğ': 
Batı l(afkasy~·da hücumlara karsı 

l:üc1.1n1lar c:-:nasırda kanlı J"nuh~ı-cbclc.r 
c creyan ctnıiştir 

1\-Iuharcbcler neticc .. ınde kıtalarıınız 
n~cvzilerini munufaza etmiş ve karşı 
hücutn;arla ara.ı1 kazannııştır. 

Slovak kuv,·e:Jeri kuşatılmış bulunan 
düsınan kuvvrtlı.:.:rin: iınha etmistir. 

Ala~irin doğ1.ı~undakf Alman °kıtala
t ı dü~nıanın c:ok kuv\'ctli bir surette 
l.c.hkirn edilnıis 't.: önü nıaynlerle kapa
t.Jmı~ nıevzilerini yarmıştır. 

Hava kuvvetlcrim:z bo-mbahırla ve 
r0akincli tüfenk ateşiyle dü~ınana ağır 
kayıplar \'erdirıni~tir Blr 7.trhlı tren 
tahr:ip cdilnıi~tir 

KALMUKTA 
Kahnuk stepl!.!rindc düşm:.-tn süvar:

lerinin bir hücJn1u Alınan kıtalarının 
bir karsı hücunı:..ı ile püskürtülmü~lür. 
Dü!'n1an büyük kayıplara u~ramı!'tır. 
STALİ!'\GRADDA 
Stalingradda l vleri ve sok~1kları ele 

0 ,c·çirmek için !":jddetli n1uharebeler olu
yor. 

Poke uçakları ,.chrin o;ımalindeki böl
ı.,cde düşman ta:·ufından şiddetle müda
faa edilen ınuk~,veınet yuval.ırına hü
c.:uına de\•am etr.ı~ştir. Muannidane mu
J..a\·eınctine rağ:ııcn düşman yeniden 
toprak terketınic;tir. 
Dü~ınanın birbıri arkasına tesebbüs 

cttiğ: karsı hücwnlar akim kalm;stır. 
Sava~ u~akla. ından ınürekkep . hava 

tcşkilJcrin1iz Vo!ganın doğusundaki dc
nıiryolu rnünak:llelerine ve n(;'hir üı.c
rindeki feribotlaı n hiicuın etınistir. 

DON CEPHESİNDE 
Don ccphesind~ Ruslar nehri geçmek 

için teşebbüslerde bulunmuşlarsa da 
her defasında püskürtülmüş ve kanlı 
kayıplara. uğramışlardır. Bu hücumları 
Rumen, Italyan \.e Macar kıtaları püs
kürtınüşlür. 

İtalyan avcıla .. ı alçaktan uçarak sah
r~ n1evzilerini bombalamıştır. 

Macar kıtalarJ nehı·in doğu kıyıların
daki beton ınevLilerden ve diğer tahki
nıattan bir çoğunu tahrip eyleınisfa. 
İLMEN GÖLÜNDE . 
İln1en göli.inüıı doğu cenubunda ta

ı»aıniyle bataklık arazide şiddetli mev
zii muharebeler devam etmektedir. 

HAVA BAŞARILARI 
Alınan hava kuvvetleri Rus ticaret 

ve harp filolarına yaptığı hücumlarda 
i!k teşr!n ayında ccınan 33 vapur ba
tn·mıstır. Bundan baska 32 yük gemisi 
ile 4 harp gemisi de hava hücumlariyle 
hasara uğratılmıştır. 
RUS HÜCUMLARI PÜSKÜRTÜLDÜ 

Berlin, 3 (AA) - Tuapsenin şimal 
Latısındaki Alman kıtaları R us taar
:ruzlarını püskil!tmüştür. 

TEREKTE MUVAFFAKIYETLER 
Berlin, 3 (A.A) - Haber verild'ğine 

göre Alman kıtaları Terek.in simal ha· 
1 ısında bir çok mevzileri yarmış ve bir 
çok mes~fuı yerleri zaptetmiştir. 

STALINGRADDA 
Berlin, 3 (A.A) - Stalingradda Al

ınan hücum kıtaları b:r çok binaları 
7~ptetmiş ve karşı hücumları defetmi<
t~. . 

İKİ TARAFIN UÇAK KAYIPLARI 
Berlin, 3 (A.A) - 10 ilk teşrinden 31 

i: kteşrine kadar Sovyetler 615 uçak 
kaybetmişlerdir. Bunlardan 535 tanesi 
lıa\·a muharebelcrinde dü.,ürülınüştür. 

Ayni müddette ka~•ıplarımız 56 tay
yared:r. ----·-·----8,Z VE ITALYANLAR 

-*-(Baştarafı ı inci Sahifede) 

İtalyada Faşizmin iş başına geldiği 
günden beri, İtalyan milleti dahi Şef 
Atatürk idaresinde Türkiyede başarı
lan muhteşem kalkınma eserini takdir
fo karşılamış ve İtalyan siyaseti daima 
Türkiyenin istiklali prensibine ve hak
larına riayet esasına dayanmıştır. Ma
z;deki bazı nazik safhalar yabancı siya
setlerin çevirdikleri entrikaların eseri
d:r. Yabancı devletler hazan İtalyanın 
Akdenizdeki emniyetini tehdit edecek 
~urette müdahalelerde bulunmuşlardır .. 
ltalyan gazeteleri Akdeniz cürnhuriye-
1.nin refahı için en iyi dileklerini" tek
rsrlamışlardır. 

diy or .. 
Berlin, 3 (AA) - Berlin gazeteleri 

Nevyorktan gelen bir haber üzerinde 
durmaktadırlar. Bu habere göre Ame
rikada harpten sonra Alman genç1iği
nin hariç memleketlerde yetiştirilmesi 
mevzuubahis olmaktadır. Maksat, Al
man gençlerini ba~ka memleketlerde ye
tiştirerek zarar vr:rmiyecek hale getir
mektir. 

Şiınal Anıerik~ yahudilcrinden Kavf
manın Alman milletinin kısırlaştırılması 
hakkındaki teklifi hakkında Ooyçe Al
ı;emanya Çaytunı; gazetesi diyor ki: 

« Bu caniyane pl8ına Alman orduları 
cevap vt"recektir. Bu kadar açık konuş
tuk arı için dü~manlara teşekkür etmek 
18.zımdır. ----·----iSPANYA VE MiHVER 

---*·---
Mih,·ete hizmet 
ettiklerini ya
lanlıyorlar 

-*-
İspanya hariciye nazırı 

bu gibi sözlerden 
müteessir .. 

Madrid, 3 (A.A) - Hariciye nazırı 
general Yordana gazetecilere beyana
tmda yabancı n.eınleketlerdeki İspan
yol konsolos ve menıurlarının mihver() 
Jıjzmet ettiği hakkındaki imalara cevap 
olarak dcıni~tir ki: 

« - Bazı- İspanyol konsolos ve me
nıu1·Jarının Amerikada ecnebi ınenfaat· 
!erine hizmet ettikleri söylenmiştir. 
Mıhver tebaa$ının himayesi bir çok 

yerlerde İspanyd konsoloslarına veril
mis olması bu isnatlara sebep olmakta
ı!ır. 

Halbuki İspanya her iki taraf'\.n men
fi:atlerini ayni insani duygu ile koru
maktadır. İspanyanın menfaatlerini hi
maye ettiği memleketler arasında LA
iin Amerika devletleri de vardır ... 

General Yordana İspanyanın bu sa
h"da ifa ettiği kayde değer hizmetlere 
rağmen bulanık bir hava yaratılmasın
dan teessür duyduğunu söylemiştir. 

-----111--~--
Çinde İngiliz lıapitülas

yonlarının lağvına 
doğra. •. 

Çunking, 3 (A A) İngilterenin 
Çinde memleket harici haklarım fes
heden proje büyük elçi tarafından Çin 
hüküıneline verilmiştir. 

-----~..,_·~--
Avustra lyada uçah 
imalatı ı;ofı arttı .. 
Melburn, 3 (A.A) - Avustralya 

uçak imalat nazırliğına göre, Avustral
yada uçak imali şimdiye kadar görül
memi~ derecede bir rekor kırmıştır. . ....... ___ _ 
lngiliz parlamento 
hey.etinin seyahati 
Yeni Dellti, 3 (A.A) - Çunkinge 

gitmekte olan İngiliz parlamento heye
tı dün buraya gelmiştir. 

---- o- ----
BİR İNGİLİZ 
VPURU BATTI 
Liz,bon, 3 (AA) - Pazarte'9i gÜnÜ 

Amerikadan Lizbona gelen bir Porte~ 
kiz vapuru Porto Santodan 100 kilo
metre uzaktan bir imdat işareti almıştır. 
Hemen imdat istenilen yere giden Por
tekiz vapuru bir İngiliz vapurunun bat
mış olduğunu ve kurtulan mürettebatı
nın iki İngiliz vapuru tarafından alındı
ğını görmüştür. 

Batan vapurun ismi öğrenilmemiı,se 
de büyük bir lngiliz vapuru olduğu an
]aşılmııııtır. 

---...... 111 ...... --~ 
İngilizler Fran.,ız iş~i
ıerinin m uhavemetin
d en memnun .. 

İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Piyasaya 
kinin namı altında kutular içinde ma
hiyeti belirsiz bir takım maddeler sü
rüldü~ü zabıtaca tesbit edilmiştir. 

Tahta kalede emekli öğretmen Şaha
bın bazı kimselerle iştirak ederek ki
ı-aladığı evi bu maddeler içfn imalat
hane haline koyduğu görülmüş, araştır
ma yapılmıştır. 

Evde tebeşir tozları, nişastalar ve sa-

ir maddelerle ku-tu imaline yarıyan mu
kavvalar ve alat bulunmuştur. 

Ayni şahısların Kasımpaşada da bir 
€Vi yine bu mahatla kullandıkları tti
bit edilmiştir. 
Şahap, karısı Fatma ve Ayşe adında

ki kadınla diğer beş ki~i yakalanmış

lardır. 
Şebekenin geniş olduğu anlaşılıyor .. 

Tahkikat devam eylemektedir. 

iaşe işleri için beledi
yelere yeni kadro 

Belediyelerin iaşe ve fi 31at müralıabesi fıadro
larının dört t ipte olması dü,ünülüyor ... 

Ankara, 3 (Telefonla) - İaşe ve fi
yat mürakabe işlerinin belediyelere 
devri dolayısiyle bu vazifelerin görül
mesi i~in ayrılacak kadrolar hakkında 
tetkikler yapılmaktadır. Tasavvurlara 
göre kadrolar belediyelerin hudutları 

içindeki nüfus kesafetine göre 4 tipte 
olacaktır. Nüfusu 10 bine kadar olan 
belediyeler A tipi 25 bine kadar olan 
belediyelere B. 50 bine kadar olanlar 
C. 50 binden yukarı olanlar D. tipi 
k&drolarla çabşacaklardır. 

Ankara suikasdı davası
na tekrar başlanıyor 

Anlıara ağır ceza mahfıemesi Tent}lizin bozma 
fıararına uyulup uyulmıyacağını bu-

gün lıararl aştıracah •• 
Ankara, 3 (Telefonla) - Ankara ağır ına kararı okun<ıcak, iddia makamının 

ceza mahkemesinin yarın sabah (bu sa- mütalaası alındıktan ve suçlulara diye
bah) yapacağı duruşmada temyiz mah- cekleri sorulduktan sonra bozma k ara
kemesinin Alınan sefiri Fon P apene rına uyulup uyulnuyacağı karara bağ
yapılan suikast davası hakkındaki boz- fanacaktır. 

Sahiplerince gümrükler
den alınmıyaıı mallar 

Ankara 3 (Telefonla) - Sahipleri tara- miryolları ve deniz yolları umum mü
fından gümrüklerden çek.ilmiyen mallar dürlüklerine, diğer alakalı resmi daire 
hakkında yapılacak muameleyi göste- ve müesseselere, bankalara nakliyat 
rir yeni bir talimatname hazırlanmıştır. acentelerine bir tamim gönderilerek bu 
D u malların mıntaka ticaret müdürlük- yolda üzerlerine düşen vazifeler gö.ste
leri tarafından aliikalıları nam hesabına rilmiştir. Geçen senenin Eylülünden bu 
gümrüklerden çekilebileceği malılmdur. yılın Birinciteşrinine kadar verilmiş 
Yeni talimatname dolayısiyle ticaret ve- olan tahdit harici menzil müsaadeleri
kfileli tarafından mıntaka ticaret müdür- nin ticaret vekaletince iptaline kvar 
lüklerine, ithallit birliklerine, devlet de- verilmiştir. 

Müessif bir t ren kaza~ı oldu 
Ankara, 3 ( Telefonla ) - Erzurum dan gelmekte olan tren, bir marşandizle 

çarpı~mıJtır. Bir miktar ölü ve yaralı vardır. Makinist tevlôf edilmiftir. 

Son zelzelenin verdiği zararlar 
-~~~~~~x*x.~~~~~-

Ankara, 3 (Telefonla) - Son günler- kazasının bir köyünde 15, Sındırgının 
de zelzeleler hakkında aU\kalı makam- Çobanlar köyünde 17 evin duvarları çat
lara gelen malumata göre sarsıntılar sa- lamış, Akhisarın dört köyünde 22, Kırk
hası bazı hasarlara sebep olmmısa da in- ağacın 15 köyünde 74 ev ağır surette ha
sanca kayıp yoktur. Balıkesir merkez sar görmüştür. 

~.·· ~-.:y.,,_....,..,.,__~~ ..... '""""'"""""""""""""'""'~~~~~~<:: 

lstanbulda "Rami,, de bir e v çöktü 

İstanbul, 3 (Y•ni Asır) - Rami<lc 1 s<trette yılulmı~ır. İtfaiye, Mehmedi 
Cuma mahallesinde içinde 60 yaşında ~nkaz altından yw-alı olarak kurtarrruş
Mehmet adında biri bulunan bir ev ani t r Yaralı hastaneye yatırılmıştır. 

Tütün fiyatları içia tetkik ler yapılıyor 
~-~---~---,~-~-~~~~-

Ankara, 3 ( Telefonla ) - Tütün e~ilen mıntakalarda ticaret vekaleti ta
rafından yeni kampanyada takip edilecek fiyat esaslar:.nı hazırlamak üzere 
tetkikler yaptırılmaktadır. 

Hariciye velıilimizle 
İran harici}le nazırı 
arasında ... -------Ankara. 3 (A.A) İran Şehinşalıı 

BİR iNGİLİZ TEBA.ASI 
Hiyanet suçundan 
idam edi!di ... 

Bu s'yah, fakat kömürsüz ve petrol
~uz h(;Jgerle ikmal işlerinin neye mal 
r~nbilcce~'ni yalnız askerler bilir. Her 
~<.·y zorlu:1u artırn1aktadır. ----·----Ameri!?ac!a 33 ayan 
i~ZC'·"'l so~r.fi 'Of'.. . 
Yn•o~ton. ~ (A ,\) - Bugün Amc-

ı kr. ıtn biitün Üe\'lctlerindc 33 5yan 
;:zae;uıın seçinıi yapılacaktır. 

St.• imr1P ciiın}a .. riyetcilcrin bir knç 
[•1;-ılık k~zanınas. muhten1ei olmakla 
ıcraber uınumi neticede dt!nıokratlarır. 
azana<'a!!ı tahmın olunmaktadır. 

(Başlnrafı 1 inci Sahifede) 

yolarl neşretmişlerdir. Bu mesajda Yu
gosla.vyanın bugüne kadar b.ir ınilyona 
yakın ölü verdiği, Sırbistan ve Slovak· 
yada bir <;ok kasabaların harabe haline 
~evrildiği, buna rağmen kend.i kuman
dası altında mücadele edenlerin mütte
fiklerin zaferi kazanacaklarından emin 
o!duklan bildirilmektedir. 

Gazeteler iki memleket arasında ar
lık memnuniye!sizlik doğuracak hadi
selerin bile çıkmıyacağını umuyorlar .. 
Bu harbin başında, Mussolininin söy
lediği gibi İtaly:ı, düşmana alet olnu
yan her memlekete daima hürmet et
miştir ve edecektir.ıı ----·----Almanya v e ingiltere-
de hav a faal i}leti az 
Londra, 3 (AA) - Resmen bildiril-

d:ğinc görr İngiliz sahil servisine men
sup uçaklar dü~nıan avcılarından ikisi· 
n; düşürmüstiir. * Londr~, 3 (A.A) - İngiliz dahili
ye ve emniyet nazırlıklaruıın tebliğine 
göre dün gece. İngiltere üzerinde hiç 
bir dü,,man faaliyeti olmamıştır. 

Londra, 3 (A.A) - Almanyaya ışçı 
gönderilmesine karşı Fransada gösteri
len pasif muka\emet ve mücadele İn
giHz nazırlarınd-.J. Bevin tarafından 
rudyoda takdirle anılmıştır. Nazır Fran
sız işçilerinin ôu mücadelede oynadık
ları rolden dolayı müftehir ve minnet
tar olduğunu bıldirm:ştir. ----·-·----HİNDİÇİNİDEN 
Kauçuh ihracında faz· 
la v ergi alınmıyacaJı 

Mehmet Riza Pchlevinin doğum yıldö
r.ümü münasebetiyle hariciye vekili 
Numan Menemencioğlu ile İran hartci
ye nazırı Saad han arasında tebrik ve 
ttşekkür telgrafl~rı teati olunmuştur. ----·-KARSl N 
Kurt uJIL$ bayramı 
Kars, 3 (A.A) - Kaı·sın 22 incı km

tuluş bayramı yıldöniimü :n ilk le>• 

Londra. 3 (A.A) - Dahiliyp nazır
l·ğının bildirdiğır.c göre İngiliz tebaa
.~ından bir kisi vatana hiyanet suçun
can idan1 edilınh•tir. 

---0- --
Her yerde belediye 
r.ıeciisleri toplandı 
.Ankara, 3 (A.A) - Her taraftan alı-

cr.n haberlere gör<" yeni belediye he· 
: '"lleri toylann1ışlar ve ı·cis :le idare 
:ncümcnlcrinl ~<:'c.;nıişlerdir. 

Mihailoviç mesajında 30 Mihver tü
menini işgal rt:nckte old9i!unu ilave rt-
11ektcdir. 

Vişi, 3 (AA) - Hindiçininin kau-
çuk ihracatına· konan fevkalade harp 
\ergisi kaldırılmıştır. de heyecanlı b ir törenle kutlıınmıştır. 


