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Bahar 
Sürprizi 

Sıhhat Vekilinin dünkü tetkikleri 

~~----.. ----~~ 
lsveçin ısıııaya 
Qğraması m alltemel m i? 

ŞEVKET BİLGlN 

Müthiş bir (llgınllk buhranının sebe
biyet verdiği hudutsuz fndalara tama
blen likayt olan tabiat, e-zeli kanunla
tının mutlu akışına tabi olarak güzellik 
l"e hayat sembolü bahan kırlangıçlan-

Al anlar 
nereye sal
dıracaklar? 

Hastanelerde mahrumiye
te meydan verilmiyecek 

--------· .. ~--~~ 
isti kamet ve hedef 

llın duygulu serenatlariyle kutlamağa K d 1 
hazırlanırken, b8li heyecan yaratmak- ara f'niz kıyı arı, 
&an bir türlü bıkmıvan bazı kavnaklar, 
bürun bu giizenık1e;i boğmak ~ercesi- Orta şark mı? 
ile kasvetli haberler yaymaktadırlar. Japonlara hücum eden Amerikan 
Şiındi gözler. gerçekten inanılmaz bir tayyarcle-ri uçtı§ hazırlığında ---*-
bıucize gibi. harbin dışında kaınbilmiş UZAK oor.u HARPLERi Alınanların elind e ba-
Lir kac,; memleketin mukadderatı iizerin. U haricin umdukları Or• 
ille toplanmıştır. * -

Söylenenlere bakılırsa, 1941 bahann· dunun üçte biri varmtf.. 
11a Balkan seferini ikmal eden Ahnanya- Avvsturalvanın Rusyanın harpten son-
tıın 1942 bahan ic;in sakladığı siirpriz rası i,.in is tedikleri .. 
ltusyaya taamızdım evvel İsvec;in istim- • • • • k T 
51 olacaktır. vazıyetı gıttı - . Lo~dra, 13. (A.A) -:ra??1is gazetasi-

İsvec;in bugünkii durumunu hoş gör- nın dıplomatık yazarı bildirıyor : 
bıiyl'n bazı neşriyat, bu tahminin isabc- t hJ•k Hariciye nazırı B. Eden dün işgal al-
tine delil sayılmaktadır. Gerçi. bir kaç çe e ı e- tmda bulunan memleketler hariciye na-

Dolıtol' HaJtisl A.latq dün lladanelettde saatlere e tetlıllıleıede lıuJandu. .. 
lııtly"'ları gö•dll, lladaların llatırlarını sordu.. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Hulast Alat:aşm dün tzmirde yaptığı teı. 
kikler kıymetli olmlı§tur. Vekil dün sa
bah refakatinde vali B. Fuad Tuksal ve 
sıhhat müdürü Dr. Cevdet Saraçoğlu 
bulunduğu halde memleket hastahanesi
ne giderek tam üç saat tetkiklerle meş
gul olmuştur. 

Vekil hastahanenin bütün dairelerini, 
kadın ve erkek hariciye ve dahiliye ko
ğuşlarını, doğum koğuşunu, göz. kulak 
\re diş kısımlarını gezmiş, hastalarla gö
rüşerek hatırlarını sormU§lur. 

hafta ev,·el, bir italyan gazetesi, İsveç· zırlarını kabul etmiştir. B. Eden bu na-
len bahsederken bu nıemlcketi mukad· ) • zırlara cephelerden ve işgal altında bu-
des hodgamlıkla itham etmi:. •Yeni bir eşıyor lunan b<_>lgelerden son haberleri bildir-

Vilayet meclisinin dünkü toplantı8tndan görünii§leT 

Sıhhat vekili memleket hastahanesi
nin ihtiyaçları üzerinde de tevakkuf ey
lemiş, bütçe vaz.iyeti itibariyle? karşıla
şılan mahrumiyetlerin telafi edileceğini 
beyan eylemiş ve memleket hastahane
sinden memnun olarak ayrılmıştır. 

.\vrupa kurulurken bitaraf kalmnnın ne --*'--- miş ve Ingiliz hükUmetinin çok acele 
ıreri, ne de manası olem ·acağını• iddia bazı siyasi meseleleri halletmek istedi-

ViLAYET MECLiSi iŞiNi BITIADI Tetkiklerini balkın umumi sıhhat iş-· 
terine teşmil ederek her nokta ile ayrı 
ayn meşgul olan sıhhat vekili bilAhare 
emrazı sariye hastanesine giderek ay
nı şekilde hastahanenin her yerini gez. 
mlş, hastaların hatırlarını sormuştur. 

etrnişti. Bir Alman gazetesi ise. nyni gö- J aponlar Yeni Gine bO• ğini anlattıktan sonra hariciye nazırları 
riişe iştirak eden yazısında BoJ.,cvik ğazına hakim olmak uzun bir oylaşınada bulunmuşlardır. 
•kınından Stokholmu kom~·an Alman •• A rik (Sonu sayfa 3. Siitün 1 dC') 
tırdusuna bu memleketin minnettar ol· uzer e.. • m e an uçan 
lnası icap etti~ini belirtmi.,tjr. Galiha kaleleri şiddetli 
bundan dolayıdır ki, Skanc1inavvanm hücemlar yaptı 
harp felaketlerinden masun kalabilme i 
~in, Fin1andiyanın SovyetJerle ayrı sulh Londra, 13 (A.A) - Salahiyetli kay-

naklardan bildirildiğine göre Yenigine
)apmasım ' 'e Norvecin Alman ordusu ' · de Port Mornde vaziyet tehlikelidir. 
tarafından tahliyesini istiyen bir lsvcç Bu mevkiin stratejik ehemmiyeti çok 
~~t~inin ilhamlan Alnıanyada . derin büyüktür. Eğer japonlar burasını ele ge
bır mf~al ~oğu~u~ur. . . çirirlerse Avusturalya ile Ycnigine ara-
~u~n~ vazıyetı, D~.nnttarkn '~. Nor- sınaaki boğaza hakim olacaklardır. Şi

'Vec:m ıstilL'llna tekaddum eden gunler- mali A vusturalyanın mühim iis<;ü olan 
deki v~le kıyaslıyarak benzerlik p rt D . il A ust 1 d" ~ 
tıı kt lan ött: 1er ·bi -u • d b · o arvın e v ura yanın ıger 0 a ~ n r 3 umnz ar csı kısımları arasında muvasaliiyı kesecek-
t.eklemek icap ettiğini söyliyorlar.. Al- lerdir 
hlanya, Fransa harbinden evve~ sağ ka- JAPON FJLOSUNUN 
lt~dını emni:ye!le . bu.hındurmaga e~~· iLERLEYJŞt 
bııyet v~ı fj, Şım.~ı Rusyad:ı ~~.ı _hır Melbum, 13 (A.A) - Tebliğ: Salu-
llavaşa gırışmeden .?nce.. 8 ?:"1 J • l~ acı mon adalarının birisi açıklarında bir ja-
'luvmuş olması mumkundur. Zıra bu d · f"l '" rtil .. f" 
.ı 1• "- le • b' .. 1.. d h . 1 pon enız ı osu go muş ur. 

e 8 • .c:ıvvyet r!n • ır , 0 um ~r ~sıy c PORT MORtS BOMBALANDI 
ltarsıla~n ıhtimalıne ka~ı lngıltcre T k 13 (A A) J h k 
\le Birleşik Amerikanın seyirci kalamı- 0 f'0 1 • - apon. av~ uv-
""a ki il · dek. b"t:: ,.,.., t lara vetlerı 11 Martta Port Morıse hır çok 
J ~ an, e enn ı u tın ,...,ı a b la d 16 d'. ta · ...... k bö. ı b' k .. 1 .... m .... l'}c oınba atmış r ır. uşman yvaresı 
.,~ vurara y e ı r yı ımı on "' .... ., k 1 b' kl h - • 1 
~'ll k i Ü h • d' ya ı mış, ır ço arı asara ugratı mış-

ışa~~ arı ş p -:sı~ ır. tır. · 

Dün yeni daimi encü
rr .. en azası intihap edildi 
DUnlıii içtimadan sonra meclfsln intihap de11resl 

de fJltmiş oldu .. 
Vilayet umumi meclisi dün saat 14 te 

toplanmış ve bu devre mesaisine nihoyet 
vermiştir. 

Dünkü toplantıda vilnyci daimi encü
men azaları seçilmiştir. Gizli reyle yapı
lan seçimde azalığa 36 .şar reyle Sım 
Şener (Foça), Ekrem Oran (ödemiş), 
Refik Sandıkoğlu (Tire), 35 reyle de 
avukat khmet Şükrü Sayar (İzmir), 
intihap edilmişlerdir. Süleyman Baran 
(Bergama), Kemal Oskay (Menemen), 
Ayşe İğriboz ve Sabire Salt (İzmir) ye
dek azalığa seçilmişlerdir. 

BIRMANYADA CENK 
--------*'·~~--~ 

Japonlar lngi-
lizlerin arası-

• v na gınnege 
çalışıyorlar _ .. _ 

irevocla deltasına as· 

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

ingıliz gazetelerının bu mevzu ctra· 
fındaki hararetli ne riyatına gÖ'L gezdir· 
'-'ek bu~nkü şartlar icinde mü terek 
hir hareketin ne kadar çok temenni edil

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) Rtl.81)ada kı§ harbinden bir göTihıii§ 

Vilayet daimi encümenine yeniden il
tihak eden avukat B . Ahmet Şükril Sa
yar, bu seçimden mütevellit teşekkürle
rini bildirmiş ve mesaisinde muvaffak 
olmak üzere her türlü gayreti gösterece
ğini beyan etmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 
ker Çlkarclılar. Rangoon t...Iİlıı.ııao::..-..~__...!L.~-= ...... 

di;!ini anlaınağa yeter. 
Ezcümle Daily Mail müttefiklerin ge

~~ dUl'umnnu inceli~·en yaz1sındn diyor 

"Düşmanın en zai{ noktalarında taar
tuıa gecmeliyiz. Hava kuvvetlerimiz, 
h ii;\·iik Britanya meydan muharebesinde 

i···;··'i···~:~r;k~·;ı···v~~i·y;ı··~···~···ı . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cenup cephesinde bü-
-::'.:~::~~~::~~- yük Rus taarruzu başladı 

3 Alman ilPniza!- J 
t t t l J 1 Sovyetlerin A.lmanlard an evvel dauranarafı 
ısı ~ _1 rı <ı 1 Kaflıasyayı lıoruınalı için 2 • 2,5 mUyonlulı 1Jlr 

RUSYADA SAVAŞ 
~---~'*~---~ 

Çember için 
deki. Al

manlar acl 
' _ .. _ 

Mürettebattan 106 sı lıuvuetıe taarruza geçtilıları anlqdıyor .. 
ir edlldL Radyo gazetesine göre şimal cephesin- da tafsilat yoktur. Yabancı bir kaynağın 

es öe llmen gölünün cenubunda kU§atılmış verdiği habere göre bu kısımdaki muha-
Londra, 13 (A.A) - Verilen ha- olan 16 ncı Alman ordusunun akıbcli (Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

herlere göre bir İngiliz gemi k~file- hakkında her iki taraf resmi tebliğleri 
sine karşı fevkalade cüretli bir ta- sük(itu muhafaza ediyorlar. Yalnız neti-

Ruslar Harkol ve Doneç 
kesimlerinde de bir çok 
yer ve malzeme aldık· 

tarını söyllyorlar .. 
arruz, esnasında batırıldığı bildirilen cenin alınması işinin çok ·uzamasına ba-
J\Jman denizaltıları U. 131, U. 434 ve kıhrsa bu Alman ordusunun durumunu SON DAKiKA 
lJ. 574 tür. Bunların mUrettebatın- bir az iyileştirmeğe muvaffak olduğu 
dan 106 kişi esir edilmiştir. ihtimalleri kuvvetlidir. .... - - - -•-•-•- --~- -·-r- 4°' Smolenskteki muharebeler hakkında 

B. Hitler Yükaek kumanda heyetinden Genenıl Jodılc 
hNbn Wcbaha" planlan•• inceli1'0f' 

•••••••••••• 
Amerika harbı düş· 

ma n toprakları na 

nak le hazı rlanıyor 

- *-Vaşington, 13 (AA) - Harbiye müs-
teşarı aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Amerikan ordusu ve donanması 
harbi düşman topraklarına nakletmeğe 
hazırlanıyor. Düşmanın Kalifomiya sa
hillerinde yaptığı hareketler silCıhlanmı
za taarruz kuvveti vermek ve harbi 
düşman topraklarına nakletmek azmi
mizi dağıtamaz. Kuvvetimizi parçala
mak hatasına düşmiyeceğiz. 
Müttefiklerin bil' ihraç 

hareketine c1.oeru .. 
Roma, 13 (A.A) - Bir gazetenin yaz

dığına göre İngiliz Prens Vels nakliye 
gemisi Riyo de J aneiro koyunda 3 gün 
kaldıktan sonra bilinmiyen bir yere git
mistir. 

Üç harP gemisinin himayesinde bulu-
nan vapurda on bhı İngiliz ve Amerikan 
askeri vardır. 

Moskova, 13 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Dün gece Sovyet kıta
ları bir çok kesimlerde düşmana karşı 
faal hareketlerde bulunmuşlardır. 

Moskova, 13 (A.A) - Sovyet teb
liği : 11 mart günü kıtalanmız taarruz 
muharebeleri verıneğe devam etmişler
dir. Düşman kıtaları insanca ve malze
mece ağır kayıplar vermektedirler. Son 
haberlere göre Sovyet hava kuvvetleri 
9 martta evvelce bildirilmiş olduğu gibi 
30 değil, fakat 53 düşman tayyaresi tah
rip etmişlerdir. 10 martta 19 Alman tay-

(Sonu Sahife 2, Siitiin 4 de) 

cehennem gibi yandl.. 
Londra, 13 (AA) -- Birmanyada 

İngiliz kuvvetlerinin Japonlarla temasa 
geldikleri zannedilmektedir. 
İrevode ve Lidang vadilerini takip 

ederek Japonlar İngiliz kuvvetlerinin 
arasına ginneğe çalıııyorlar. Japonlar 
İrevode deltasına asker çıkarmışlardır. 
Buradan Loia Leki üzerine Herlemekte
dirler. Burasının İ§galinin önüne geçile
miyeceğl anlaııılmaktadır. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

9' -a-..__._..~--·---·-----·--·--•--•,.•9 
Kore Japonyadao 

isti klil istiyor 

KoreWer Çinde ma· 
vakkat bir hükümet 

karclalar .. 
Londra, 13 (A.A) - Japonlara is

yan eden Kore hariciye nazın Deyli 
Meyl gazetesinin Çunking muhabiri
ne demiştir ki : 

• - Çin, İngiltere ve Amerikanın 
muvakkat Kore hükümetini tanıya
caklarını Umit ediyorum.• 
Nazıt 10 bin Korelinin Mançukoda 

çete harbi yaptığını ve Kore istiklfil 
teşkilatının Korede 50 bin ve Man

i çukoda 20 binden faz.la azası oldu
' i'iunu si5ylcmiştir. 
')ı941_ a_g_ 11_ 1_0_1_1:_~~..-.--c.._.(• 

B. G AN D 1 

HiNDiSTAN iŞi 
------k·~----~ 

Gandiduru-
• H mu ıyı gor-

• 
mı yormuş 

_ .. _ 
Londra Hint mahlWerl 

B. Crippsin Hintlileri 
uzlaştıracap 
kanaatind e .. 

Bern, 13 (AA) - Hindistan hak• 
kındaki kararlar münasebetiyle Londra 
Hint mahfilleri Stafford Cripsin muh· 
telif Hint unsurlannı uz.laıtıracak el\ 
münasip şahsiyet olduğu kanaatiodedir
ler. Bazeler Nahrihten diyor ki: 

«Crips iki sene evvel Hindistan li• 
dcrleri tarafından oraya davet edilmit" 
ti. Nehrunun şahsi dostudur. Yapacağı 
müzakerelerde bu münasebetlerden fay
dalanacaktır. Hindistan için düşünülen 
idare tarzının neşredilmemiş olması tas--

(Sonu Sayra 3, Siitiin 2 de) 



SAHiFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin A.J!duman 
••• 26 ••• 

-- işte lstanbul görünüyordu 

Kocabaş Yahya bana u ~te BahırJıöy, işte Yedi· 
lıule ndi yordu... 

SEn de benim gibi yapmalısın! Kadın 
da deniz gibidir. O da bunun gibi çarça
bu\: değişiverir. Ona hiç güvenme! .. Ve 
sakin havalarda denizin gülümsemesini 
andıran bir kadın tebessilmüniln arka
sında müthiş bir fırtınanın saklı bulun
duğunu aklından hiç çıkarmamalısın! .. 

Turgut reisin bu sözleri Loranzayı ye
niden aklıma getirmişti. Acaba Türk de
niacisi doğru mu söylüyordu? 

Size bakıp yüzünüze tatlı tatlı gülen 
bir kadından insana ne fenalık gelebilir-
•.:t·? uJ. 

Turgut reis yaramazlık eden bir ço
cuğa yaptıkları gibi her halde mevhum 
u.nacılarla beni korkutmak istiyordu .. 

Gemicller bozulan armalan çar çabuk 
tamir etmişlerdi. Kınlan direk müstes
na, öteki direklerin bütün yelkenlerini 
açtılar. Arkamızdan esen rüzgar gemiyi 
hızlı hızlı koşturmağa başladı. 

Şimdi denizin vaziyeti bir az değişmiş 
gibi görünüyordu. Sanki bir kaç saat 
önce kıyametler koparan o değildi, Artık 
onun coşgunluğu, hırçınlığı his olunur 
derecede azalmı.1, yabşmış bulunmakta 
id; 

Öğleye doğru denizin düzgünlüğü büs
bütün arttı. Gemiyi koşturan uygun 
rüzgar tatlı tatlı esmeğe devam cdiyor
au .. 

Denizin ruhunu ürperten heyecanlar 
7.aÜ olmuştu ama benim gönlümde duy
duğum üzüntüler yntışmış değildi •. 

Evet!.. Turgut reisin hakkı vardı! 
Kalp heyecanı bir :fırtına gibi öyle çar 
çabuk dinmiyordu! 

Lor.mı.ayı bir ttirlü unutamıyordum. 
Geminin her tarafını dolaştım. Bütün 
gizli köşeleri, .ambarın karanlık yerlerini 
hep aradım, taradım. Onu hiç bir yerde 
bulamadım. 

Acaba bir daha onu göremiyecek miy
a;m? 

O dakikada içimde doğan bir ümit ba
na diyordu ki: 

- Sen onu tekrar göreceksin!.. Hiç 
ummadığın bir zamanda tesadüf yeniden 
onu senin karşına getirecek! 

ümidin bana telkin ettiği bu duygu 
acaba doğrumu idi? •. 

Gelecekte ne olacağı bilinemez!.. Gü
niln birinde bir tesadüf belkide yeniden 
oau benim karşıma getirebilirdi! Bunun 
olacağını, yahut olmıyacağını şimdiden 
kat'i bir surette kestirip atmağa nasıl 
muvaffak olabilirdim? 
Yalnız farkına vardığım şey, bu kadı

na tekrar rastlamak için bir ateş halinde 
gönlümü yakan şiddetli bir arzu sezmek-

Ask~ri vaziyfl't 
-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

rebelerde Alman kuvvetlerinin sert mu
kavemeti karşısında Smolenski hedef 
tutan Sovyet taarru.zlan bir gelişme gös
terememiş ve muharebeler genel olarak 
karşılıklı bir siper harbine intikal etmiş
tir. Biryansk - Orel - Kursk ve Harkof 
muharebeleri, daima daha az önem ar
zetmekte devam ediyor. Sovyetlerin bil
hassa bu cephede kat't bir netice ara
?11ak tan ziyade düşmanı taciz etmek he
clefini güttükleri anlaşılmaktadır. Rus.. 
ların Harkoftan Taganroga kadar uzayan 
400 kilo metrelik cenup cephesinde bü
yük bir taarruz hareketine giriştikleri 
de anlaşılıyor. Londra radyosu bu hu
susta diyor ki: 

cRuslar, 24 saatten beri pek şiddetli 
bir taarruza geçmişler ve taarruza 90 
tümenle, yani 2 - 2,5 milyonluk bir kuv
vetle girişmişlerdir. Ruslar bilhassa Har
t-of ve Taganroğ istikametine de taarruz 
etmektedirler.> 

Bu telgrafta bildirilen hareketin ne 
kadar hakikate uygun olduğu bilinme
mekle beraber, Sovyetlerin böyle bir ta~ 
arruza girişmiş olmalarını biz de imkan
sız görmüyoruz. Kafkaslara karşı hare
ket maksadlyle hazırlanan Alınan yığı
nağını hareketten men için Sovyetlerin 
90 tümenlik bir kuvvetle harekete geç· 
miş olmalan hiç te imkAnsız değildir. 
Bizim bildiğimiz Rusların topladığı kuv
vetler 70 - 80 tümen idi, Fakat Sovyct
lerin daha fazla hazırlanmış olmaları da 
ihtimal içindedir. 

UZAK DOôUDA 
Japonların Avusturalyaya karşı da 

harekete girişecekleri sezilmektedir. 
Avusturalya büyük bir adadır, fakat nU-

ten ibaret kalıyordu. Ve ben bunun tev
lit ettiği acılara katlanmak için o daki
kada kendimi zorlayıp duruyordum .. 

* O gün ikindi vaktine doğru idi ki 
uzakta, bulutların arasına gizlenmiş gi
bi duran büyük bir kara parçası gördük. 
Rüzgar bizi o tarafa doğru götürüyor
du ... 

Bu gördüğümüz. 1stanbulun uzaktan 
görünen gölgesi idi. O kadar latif, eşsiz 
bir görünüş ki bana o dakikada bir peri 
kızı .SU}'a girmiş te yıkanıyor gibi gel
mişit .. Denizin hali şimdi bir göl gibi sa
kin, durgun bulunuyordu ... Gemimiz ya
vaş yavaş yürümeğe, ilerlemeğe devam 
ediyordu. O yürüdükçe kara parçası gö
zümüzün önünde genişlcmeğe, yavaş ya
vaş açılmağa başlıyor, artık İstanbul 
canlanıyordu. Şimdi minarelerin, cami
lerin ve saray kubbelerinin sonsuz bir 
mavilik içinde beliren ince çizgilerini ta
mamiyle fark etmeğe başlamış bulunu
yorduk ... 
Yanımda bulunan Koca Baş Yahya 

bana dedi ki: 
- Şimdi Bakırköyü açıklarında bulu

nuyoruz .. Nasıl, İstanbul güzel mi? Ru
melide gördüğümüz kasabalar, büyük 
şehirler bunun yanında şenliksiz bir köy 
gibi kalır .. Hele bir az daha yaklaşalım 
da o zaman görürsün! !stanbulu bu ka
dar övdüğüme o vakit sen de hak vere
ceksin ... 

Nihayet Bakırköy açıklarını geride 
bıraktık. Kıyıya tamamiyle yaklaşm1ş
tık. .. 

1stanbulu pek yakından tanıyan Koca 
Baş Yahya anlatmağa devam ederek: 

- Burası Yedikule, dedi, kıyıdan baş
lıyarak göz alabildiği yerlere kadar uza
yan bu yüksek duvarları fark ediyor mu
sun? İşte bunlar İstanbul surlarıdır ... 
Surların üzerinde yükselen bu bü~·ük 
binayada Fatih camisi derler. İki mina
resi var ... Bir az sonra, yeryüzündeki bi· 
naların en büyüklerinden biri olan Aya
sofya camisini de göreceksin! .. 

Ben meraklı gözlerimle derin derin 
bakmağa devam ediyordum. Her taraf 
bir yeşillik içine gömülmüştü .. Bütün bi
nalar, minarelerin yanı başında yükselen 
ve onlar gibi gökyüzüne doğru uzayan 
servilerin, kalın gövdeli çınar, çitlenbik 
ve sakız ağaçlarının yeşil yapraklı dal
ları arasına gizlenmiş gibi görünüyor
du. 

- BİTMEDİ -

Birmanyad a cenk 
-*-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

JAPONLAR MODAFAAYA MI 
GEÇiYOR~ 
Çungking, 13 (AA) - Çin askeri 

sözcüsü gazetecilere beyanatında de
miştir ki: 

«- Japonlann Birmanyada Pegu
dan ileri geçmiyerek müdafaada kalma
ğa karar verdikleri görülüyor. 

RANGON YANDI VE YIKILDI 
Manda1ay, 13 (A.A) - Rangondan 

en son çıkanlar şehrin alevler içinde ol
duğunu. yangının 60 kilometre uzak
tan görüldüğünü söylüyorlar. Bunların 
anlattıklarına göre Rangon her taraftan 
yükselen alevlerle bir cehennem manza
rası arzetmekte idi. Britanya kuvvetleri 
müdafaa imkanı kalmayınca şehri tah
rip etmişlerdir. Yangın fişekleri bir çok 
binalan tutuşturmuştur. Kulakları sağır 
edecek kadar müthiş infılaklar olmuş
tur. Rıhtımlar, depolar, elektrik fabri
kası, telefon ve telgraf santralları uçu
rulmuştur. Kışlaların ve harp tesisleri
nin de tahrip edildiği sanılıyor. 

1NGtL1Z ASKERLERİ 
H!NDtSTAN YOLUNDA 
Bankok, 13 (A.A) - Rangonun bab

sında İngiliz kıtalarmın Hindistana git
mek üzere vapurlara bindikleri görül
mUştür. Bingale körfezinde japon deniz 
kuvvetleri iki İngiliz taşıtını batırmış
lardır. 

fusu pek azdır. Avusturalyalılar, yalnız 
bırakılmamak şartiyle, iyi dövüşen bir 
millettir. Bu büyük adanın müdafaası 
kolay olmamakla beraber, istilası da ko
lay değildir. üç aydan beri A vusturalya
dn neler hazırlandığı da malılm değildir. 
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ŞEHİR HADERLER:i r 

Hava kurumu
muza yapılan 

teberrüler 
-*

Verilen para milıdarı 
200 bin lira11ı buldu •• 

Türk hava kunımuna yapılmakta olan 
teberrülere devam edilmektedir. Dün ak
şama kadar yapılan teberrüler 200,000 
lirayı bulmuştur. İhracatçılar grubu ta
rafından yapılmakta olan teberrülerin 
gayet yavaş gitmekte olduğu nazarı dik
kate çarpmıştır. Tütüncüler grubuna 
dahil tacirler de teberrülerini teslime 
başlamışlardır. ---·---vali lıonağı neden 
değiftirilecelı? 
Vali konağının satılması veya müba

delesi hakkında gazetemizde çıkan yazı 
münasebetiyle aşağıdaki malumatı al
dık : 

ıGöztepedeki vali konağı binası gayet 
büyüktür. İhtiyaçtan fazla salonları ha
vidir. Her sene tamiri için masraf ihtiyar 
edilmektedir. Bu itibarla vali konağı it
t.;hnzııın elverişli başka bir bina ile mü
badele edilecektir. Tasarruf düşüncesiy
le yapılacak olan bu mübadeleye müte
allik hususlar henüz son şeklini almış 
değildir.• ---·---ia,e lıararlarına 
muhalif harelıetıer 
Çeşmede Fahrettin paşa ~ahallesinde 

kömürcü Hasan Tunaltkilosu 10 kuruşa 
kömür satarak ihtikfır yaptı~ı iddiasiyle 
yine Çeşmede Sakarya mahallesinde te
nekeci Nail ağır işçi ekmek kartının ya
rısını 50 kuruş mukabilinde Rahim Kı
yıcıya sattığı iddiac;ivle tutulmuşlardır. ---·---Yağlı tohum fonu 
Jıaldırılmadı •• 
Yağlı tohumların ihracı sırasında dev

letçe alınan Fonun kaldırılacağı yolunda 
piyasada bir kaç günden beri bir şayia 
çıkmıştıı:. Ticaret vekilliğinden gelen bir 
telgrafta bu şayianın doğru olmadığı \'e 
bu Fonun alınmasına devam edileceği 
bildirilmiştir. --------Bugünfıü Jionf erans 
İzmir halkevi .salonunda bugün saat 

1G da ikinci erkek lisesi Edebiyat öğı·et
meni bay Ziya Somar ta?'.nfmdan (Si
nekli bakkal ı·omanı ve Halide Edip) 
adlı bir konferans verilecektir. ---·----
Sıhhiv~ v~kilinin 

dünkü t~tkikleri 

Yeni iaşe işleri 
Her aileye ikişer kilo 
sadeyağ satılacak 

•• • Pirinçler uç nevıye ayrıldı 
Yeni pirinç fiatleri • Peynir ihtiyacı 

Fiat mürakabe komisyonu toplanmış, 
iaşe maddelc.ri fiatleı·ini tetkik ederek 
pirince yeniden fiat tayin etmiştir. 

Pirinçler üç neviye ayrılmıştır. Birin
ci nevi olan Bursa karakılçık ve muadil
leri pirinçlerin kilosuna toptan 54 kuruş 
fiat tayin edilmiştir. Bunlar perakende 
olarak 59,5 kuruşa satılacaktır. 

Kastamonu 1Iartelli ve kamalino cins
leri ikinci nevi sayılmıştır. Bunların ki
losu 53,5 ve perakende 59 kurustur. 
Üçüncü nevi olan Mısır ncvili pirinçİerin 
kilosu toptan 48 perakende 53 kuruş
tan satılacaktır. 

SADEY Aô tHT1YACI 

İaşe mi.idürlüğü sadeyağ mevzuu ile 
de alakadar olmuştur. Bir yerden temin 
edilen 240 teneke sadeyağının 190 tene
kesi mektepler ve hastahaneler ihtiya
cına tahsis edilmiştir. Kalan 50 teneke 

ZABITADA 

bakkallar marifetiyle perakende Iiatı 
üzerinden bugünden itibaren halka sat
tırılacaktır. Her aileye ikişer kilo veri
lece"lctir. 

PEYN1R tŞt 
Fiat mürakabe komisyonu süt fiatını 

nazara alarak peynire yeniden fiat tak
dir edecektir. Ankara, İstanbul ve diğer 
şehirlerimizde peynirin kaç kuruştan sa
tılmakta olduğu tetkike başlanmıştır. 

1zmirde J11uhtelif yerlerde beyaz pey
nir mevcut olduğu halde bunların satışa 
çıkarılmamakta olduğu tesbit edilmiştir. 
Peynirlerin belediyece beyana tabi tu
tulması için tetkikler yapılmal>tadır. 

Ticaret ofisince İz.mirden satın alınan 
3000 teneke peynirin satışa çıkarılması 
için de ticaret vekaleti nezdinde teşeb
büse girişilmiştir. Diğer taraftan yeni 
peynir mahsulü de yakın günleTde piya
saya çıkarılmış bulunacaktır. 

Genç bir kadın öldürüldü 

• • 
r.zı 

--~-"*---~ 
(Baştnrnfı 1 inci Sahifede) 

sunun da kıtada öyle döviişmesi ıazıın· 
dır. Deniz kayıpları yüziinden zorluklnr 
ne kadar büyiik olursa olsun, diiŞJlla111 
doğuda ve batıda derhal durdunnalı~'11• 
Bunu yapamazsak A nupa kıtnsı11dıın 
olduı:ru gibi, Asyadan da çıkanlacağıı. 
Ruslann yaptıkları kadar çetin bir gaY· 
ret yapabiliriz. Biz de onlar kadar cesur, 
onlar kadar dayanıklı),Z. Şeflerimiz de, 
Sovyet şelleri gibi, acele. enerji ve rcda· 
karlık canını calarlarsa akmhva kn~ı 
koyabiliriz.11 . ' · 

Daily Ilerald, yeni tehlikeleri işar~t 
eden yazısında B. llitleriıı, miittefık 
malzemesinin ilkbahar taarruzundan c\'• 
,;el Rusyaya varmaması için, daha iince 
tsveçi işgal niyetinde olduğunu. böyle· 
ce Murmanska doğ-ru uzanan Non'CÇ \·c 
şimal İsveç geçidini abloka etmek isti· 
yeceğini tahmin ediyor. 

Görii1üyor ki İn~iJizler böyle bir tıı· 
arruz beklemektedirler. 
Diğer taraftan Almanlar Grocnlıınd 

\•e Islandada miilıim kuwetler tabşit 
eden Amerikahlarla birlikte, İngilizlerin 
Norvee,e karşı bir hareket hazırladıkla· 
l'ından şüphedcdirler. Hatta Amerik~ 
donanması bHyiik erkanıharbiye reısı 
amiral Starkın İngiltereye gö~deriln1~Ş 
olması icabı halinde Atlantikteki Amerı· 
kan donanmasının da İngiltere suıarırı
lla toplanacağına. bu makc;atla görüşıne· 
ter yapıldığına alamet sayılmıştir. 

Britanya adalarından. lataya yapıl~· 
cak bir taarruza karşı Jskandinavya Jd• 
lit rolünü görmektedir. Bu bakıındat' 
Almanların İskandinavya toprakları~.8 
hayati ehemmiyet vermeleri pek tabıı-
dir. . . 

Hiç ~üphe edilemez ki Almanlar, I~· 
~·ec;i de Finlandiya - Norve~ ,.e Daıw 
tnarka gibi kendi ellerinde görmek ister· 
ler. Halbuki İsve<;, kendi rizasiyle b~ 
harbe siirüklenen memleketlerin fer• 

----·- - durumlarını göz önünde tutarak miiın· 

Hasan Gölı~emen ismind e biri, bir ay dan beri be• kiin olduğu kadar miithis badirenin d
1
• 

şında kalmağa uğra~ınaktndır. . • 
raber ya,adığı 25 Y aşındafd fıadını S O• Bununla beraber b:ıhsedilen istılı1 

lıalı ortasında de lilı deşilı etti- rnku bulursa bir asırdan heri harp yii: 
Evvelki gece Alsancakta bir cinayet 1 Muazzezin sözlerine ehemmiyet vermi- zü görmemiş olan bu rnenıleket kendirli 

olmuş, Hasan Gökçemen adında biri yerek uzaklaşmakta olduğunu görünce müdafaa edecek midir? Yok-.a Danin1ar· 
bir aydanberi birlikte yaşadığı 25 yaşın- bıçaiını çekmiş, Muazzezin sırtına iki ka gibi teslimiyete razı olacak mıdır? 
da Muazzez adındaki kadını altı yerin- defa saplamış, fakat bununla hıncını ala- Bütiin bunlar bilinıniyen şcyJerclit·· 
den bıçakla yaralamak suretiyle öldiir- mamış ve kanlı elleri arasında tutmak- Yalnız şunu söyJiyebiliriz : Doğu savas.ının inkişartanna o'Öfe t.;· 
müştür. ta olduğu bıçağı genç kadının gögsüne "' 

Cinayetin sebebi, Muazzezin iki gün- de dört defa daha saplamıştır. kanc\ina,·ya topraklarının Rusyaya yar· 
denberi araları açılan Hasan Gökçeme- Kudurmuş gibi bu kanlı işi tamamlı- dım hususundaki ehemmiyeti güncfcıt 
nin ev.inden kaçması ve ona yüz ver- yan suçlu kaçmak istemiş, fakat kaça- güne artmaktadır. 
mekten vaz geçmesidir. Muazzez, Al- mamış ve yakayı ele vermiştir. Zavallı ŞEVKE'J' BJLGİPf 
sancakta inhisarlann sigara fabrikasın- kadın gögsünde ve arkasında açılan öl- ---·---·-
da ameıe olarak çalı~maktadır ve evveı- durucu yaraların acısiyle ses bile çıkar- T u··rk .. Bıılo·ar ı·ıcaret 
ki akşam diğer bir amele ile birlikte madan yere dü§mÜş ve iki dakika sonra ~ 
fabrikadan çıkarak Basmahane semtin- hayata gözlerini yummuştur. k 
de kiralamış olduğu evine gitmek iste- Cinayet tahkikatına adliyece el ko- mÜza fl' relerİ 
miştir. nulmuştur. 

Hasan Gökçemen kendisini takip et
miş ve ansızın önüne çıkarak: 

c- Yürü Muazzez, bizim eve gide

Bir bakka l ve b ir 
küçük kız .. 

-*-Ankara, 13 (Telefonla) _ Bulgar ti· 

ceğin demiııtir. 
(Baştarafı 1 inci" Sahifede) ı Fakat Muazzez bu teklife razı olma-

Karantinada 177 nci sokakta bakkal 
Salih oğlu Kemal, dükkanına alış veriş 
için giden 8 yaşında Şükran adında bir 
kıza fena muamelede bulunduğu iddia
siy le adliyeye verilmiştir. 

earet heyetine dahil olarak Ankaraya 
gelmiş olan Bulgar ziraat nezareti mUS· 
teşarı Sivan Gorgiyef bugün ziraat v~ 
kili B. Muhlis Eı•kmeni ziyaret etti. tld 
taraf arasındaki ticari mübadeleyi geniŞ· 
!etmek maksadiyle Bulgar heyetiyle ya• 
pılan müzakereler dostane bir hava için· 
de devam etmektedir. 

Dr. Hulıisi Alataş tephirhane ittihaz mı!,! ve beraber yaşayamıyacaklarını 
edilmek üzere emrazı sariye ve Eşrefpa- söylemi~tir, 
şa hastahaneleri arasında tutulan binayı Teklifini israrla tekrarlıyan Hasan, 
görmüş, oradan Eşrefpaşa hastahanesine 
geçerek hastahanenin bütün dairelerini, 
tesislerini gc?.miş, burada da uzun müd
det meşgul olmuştur. 
Sıhhat veki1imiz öğleden sonra kuduz 

şüphelileri tedavihanesine geçerek tet
kikat yapmış ve büyük fedakarlıklarla 
meydana getirilen bu müesseseyi gör
müştür. 

Daha sonra §ehir ve liman baktiriyoji 
müessesesini ve belediye kimyahanesi 
rnlonlarını gezen sıhhat vekili akşam 
üzeri Alsancaktaki sağır, dilsiz ve kör
ler müessesesine gitmiştir. 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesinde 
dershaneleri gezerek talebelerin vazi
yetlerini tetkik eden vekil bu müessese
de gördüğü faaliyet ve çalışmaları tak
dir eylemiştir. 
Sıhhat vekilimizin İzmirde yapmakta 

olduğu tetkikler çok geniş anlamdadır. 
Ve böyle devam edecektir. 

Vekil Bayındır, Torbalı, Tire, ödemiş 
ve diğer bazı kazalarda da tetkiklerde 
bulunacaktır. ---·----Vilavc·t Meclisi ,,, 

işi n i biti rdi 
(Ba~tarafı 1 inci Sahifede) 

Bundan sonra vali B. Fuad Tuksal şu 
hitabe ile meclisin son toplantısını ka
pamıştır: 

c - Sayın arkadaşlar! 
Vilayet meclisinin senelik. içtima müd

deti bugün bitm~tir. Bu suretle aynı za
manda intihap devresinin en son toplan
tısını da yapmış bulunuyoruz. Vilayet 
meclisi i§lerinin ve halk hizmetlerinin 
iyi, verimli ve temiz bir surette başarıl
ması için vilayet meclisimizin dört sene 
zarfında verdiği isabetli kararlarla gös
terdiği gayret ve muvaffakıyet hakika
ten şükrana layıktır. Bilhassa ben, şah
sen sizin gibi güzide arkadaşlarla aynı 
mecliste iki sene çalışmak fırsatına nail 
oldum. Hepinizden ayrı ayrı muhabbet 
ve itimat gördüm. Bu müşterek ve 
ıthenkli mesai benim için iftihar ve şük
ılUlla karşılanmağa değer. Bu itibarla 
derin te§ekkürlerimi bildirerek hepinize 
sıhat ve saadet dilerim.> 

* Dün gece saat 20 de deniz gazinosun-
da C. H. partisi tarafından vilayet unıu· 
mi meclisi azAsı şerefine bir ziyafet ve
rilmiştir. Ziyafette, belediye reisi, ko
mutan ve bir çok zevat hazır bulunmuş
tw-. 

Rusya sa.vaşı 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yaresi tahrip edilmiştir. Bizim kayıpla
rımız 5 tayyaredir. 

HARKOF VE DONEÇTE 
Moskova, 13 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Timoçenko ordusu Harkof ve 
Doncç kesimlerinde bir çok yerleri geri 
almıştır. Almanlar 50 ölü vermişler ve 
içlerinde bir sahra topu olmak üzere bir 
çok malzeme kaybetmişlerdir. 
ŞİMAL BATIDA İLERLEME 
Moskova, 13 (A.A) - Sovyet kıtala

rı şimal batıda düşman mukavemetini 
kırarak ilerlemekte devam ediyorlar. 

MAHSUR ALMANLAR AÇ 
Moskova, 13 (A.A) - St.raya Russa

cla çenber altında olan 16 ıncı Alman or
dusu devamlı baskımız altında ağır su
rette hırpalandıktan sonra şimdi aç kal
mış bulunmaktadır. Bu kesimde 24 sa
atten beri kuvvetlerimiz 11 yeri geri al
mışlardır. 

Alman komutanları askerlerine hita
ben neşrettikleri gündelik emirlerde el
lerindeki beygirleri keserek etini yiye
bileceklerini bildirmişlerdir. Yalnız baş
larının gövdelerden iyi ayrılması ve bol 
kan akıtılmağa dikkat edilmesi ihtar 
edilmektedir. Zira kanı akıtılmadan ye
nen beygir etlerinden bir çok askerler 
7.chirlenmiştir. İaşe durumu o kadar va· 
himdir ki ölen beygirlerin eti bile yeni
yor. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 13 (A.A) - 12 martta İlmen 

gölünün doğusunda yapılan hava muha
rebelerinde Alman uçaktan Sovyet ha
va kuvvetlerine karşı yeni zaferler ka
zanmışlardır. Koruma vazifesini gören 
Alman avcıları bu muharebede 10 Sov
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 

ALMAN TEBLtCt 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği: 
Doneç bölgesindeki müdafaa çarpış

maları esnasında mühim düşman kuv
vetleri bir karşı hücumla imha olun
muştur. Şark cephesinin şimal kesimin
de ordu ve S. S. teşekkülleri günlerce 
süren çarpışmalarda her türlü münaka
lesi kesilmiş bir di.işman kolunu imha et
miştir. 
Savaş ve av tayyareleri düşman mev

zilerine hücum etmişler ve meskQ.n ma
hallerle Sovyetlerin iaşe yollaruu mu
vaffakıyetle bombala.aııJI.ardır. 

l lza k doğu harpleri -·-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

BtR BATIRMA 
Bir japon torpito muhribi Cava deni

zinde bir temizleme hareketi esnasında 
düşmana ait mayn tarayıcı gemiyi batır
mıştır. 

AVUSTURALYA HÜCUMLARI 
Melbum. 13 (A.A) - Avusturalya 

tebliği: 
Yenigine civarında kain yeni Britan

ya adasında japonlara bir hava hücumu 
yapılmıştır. Tam isabetler kaydeden 
tayyarelerimizin hepsi de üslerine sali
men dönmüşlerdir. 

UÇAN KAI.EI.ERtN HÜCUMU 
Vaşington, 13 (A.A) - Harbiye Ne-' 

zaretinin tebliği: 
Avusturalyada bulunan bir uçan kale 

bombardıman tayyareleri teşekkülü Sa
lamaodnki japon hava üssünü bombardı
man etmiştir. Meydandaki tekmil bina
lar tahrip edilmiş ve meydana ağır ha. 
sarlar verdirilmiştir. 

Amerikan bombardıman tayyareleri 
bir japon avcı tayyare grubunun hücu
muna uğramış ve vukua gelen muhare
bede be§ düşman avcı tayyaresi düşürül
müştür. 

Amerikan bombardıman tayyareleri
nin hiç birisi hasara uğramamıştır, 

BATIRILAN JAPON GEMtLERt 
Vaşington, 13 (A.A) - Bahriye Na

zırlığı bildiriyor: Bir Amerikan denizal
tısı japon sularında üç şilep ve bir vapur 
batırmıştır. 

F1LtP1NLERDEK1 SüKON 
Vaşington, 13 (A.A) - Tebliğ: Fili

pin adalarında vaziyette hiç bir değişik
lik yoktur. 

ÇtN - JAPON ÇARPIŞMALARI , 
Çung King, 13 (A.A) - Resmt tebliğ: 
Bir nehir vadisindeki Honan Şantung 

ovası büyük bir muharebeye sahtıe ol
ımıştur. Bu bölgede japonlar 30,000 ki
şilik bir kuvvetle Kaoço kesimindeki Çin 
mevzilerine umumi bir taarruza geç-
miştir. • 

JAPONLARI YENMEK 1Ç1N 
VellingtonJ 13 (A.A) - Avusturalya 

konferansınaa Yeni Zelandayı temsil 
eden Kort demiştir ki: 

- Ordunun işleri ele alınası zamanı 
gelmiştir. Güvenimiz bundadır. japonla
rı yenmek hedefine varmak içlıı hiç bir 
şiddetten kaçmamak lazım geldiği fikrin. 
deyiz. 

ı~;;;;;;;=====-
i Şehrimizin tanınmış doktorların· 
8 dan Diş tabibi Cevat Dağlı ile yük-

sek ziraat mühendisi Sabahat Ale
vin nikah töreni dün İzmir evlenme 
dairesinde yapılmıştır. Şehrimizin 
tarunmış bütün simalan bu mesut 
törende hazır bulunmuşlardır.. Bu 
münasebetle yeni evlileri tebrik ve 
saadetlerini temenni ederiz. 

B~~::ıocııocıc::ıocııooı:ııooooc:ııoococ:ıooaı--
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Malullerin tütüı; ik
ramiyesi arttı 

-*-Ankara, 13 (Telefonla) - Son karar-
la tütün ve sigara fiatları arttırılmış ol-
9-ğundan tlitün beyiyesinden malullere 
"nilen ikramiyeler de artmış olacaktır. 

Meclisin Pazartesi 
eeısesinde .. 
Ankara, 13 (Telefonla) - Şimdi vali 

•latı Bursa mebusu Fazlı Güleçin ve 
Lo.dra sefiri olan Kastamonu mebusu 
lilauf Orbayın mebusluktan istün ettik
lePme dair yazılarla Denizli mebusluihı
na seçilen Haydar, İçel mebusluğuna se
<Aen Refik Kurultan, İstanbul mebuslu
iaaa seçilen İsmail Hakkı ve Tokat me-
1-.ıu~na seçilen Malik Nazminin mc-
1-.luk mazbataları Meclisin pazartesi 
~U toplantısında okunacaktır. 

Devlet inşaatını 
düzenlemek için 
Ankara, 13 (Telefonla) - İnşaat mal-

2emesi tedarikindeki zorluklar yüzün
ılıa mUteahhitlere verilen işlerin bir 
lasmı gecikmekte, bazan da yapılama
~dır. Bunu önlemek üzere çivi ve 
8lıire gibi inşaat malzemesini tedarik et
lllô., diğer taraftan inşaatta çalışan iş-
9ilerin çalışma yerlerinde yiyecek gibi 
ihtiyaçlarını temin etmek üzere tedbir-
1- alınmaktadır. Bu hususta yapılan 
tetkikata göre bir proje hazırlanmıştır. 

BttKREŞ 
Elçimiz gidiyor •• 
Ankara, 13 (Telefonla) - Bir hafta

da. beri mezunen şehrimizde bulunan 
1-heş bUylik elçimiz B. Hamdullah 
Sapbi Tanrıöven bugünlerde vazifesi 
h.şma dönecektir. 

Ankara, 13 (Hususi) - Başvekil Dr. 
:Refik Saydam bugün Bükreş elçimiz B. 
liaındullah Suphi Tanrıöveni kabul et
miştir. 

ilkbahara floğru 
(Ba~tarafı l inci Sahifede) 

Konferans Alınanların ilkbahar taar
l'udanna başlamak üzere iken ortalığa 
çak garip ve aşırı şayialar çıkardıkları 
bir sırada toplanmaktadır. 

Bu arada Alman başkumandanlığı 
eı.deki yedek kuvvetleri cephelere 
g&ıdermeğc devam ediyor. Kafkasyaya 
Yakın cenup kesimlerinde toplanan Al
ınan yedek tUmenlerinin bir çoğunu Al-
1-an başkumandanlığı merkez ve şimal 
kesimlerine göndermek zorunda kaldı
iladan ilkbahar taam.ızu hazırlıkları 
Zlıiftemlş veya gerilemiştir. Bitler bu ta-
8ft'uza üç milyondan fazla asker sokma-
9 lı.esap ediyordu. Şimdi ise elinde bir 
~ondan fazla asker kalmadıf,'l tah
min edilmektedir. 
Aynı zamanda 'tank ve kamyonlarını 

Yilriltmek için Bitler benzin stoklarmın 
mOhim bir lasmını kullanmak zorunda 
'ıaılmıştır. Hızlı bir neticeye varmak 
llaıidiy]e Bitlerin bütün zırhlı kuvvet
lerini Karadeniz kıyılan boyunca hare
t.:e1ıe geçirmesi mümkündür. Düşman 
böylece, bir daha, seri bir muvaffakı
Yet elde etmeğe teşebbüs edecektir. 

ORTA ŞARKTA HtiCUM? 
Bununla braber milttefikler Alınan 

başk.umandanlığının Irak ve İran üze
rinden Japonlara el uzatmak üzere orta 
şaikta hücuma geçerek Japonlarla bir 
~ğ kurmak için Hint okyanusunu he
Qef tutması ihtimali üzerinde de dur
lnak zorundadırlar. 

Ruslann şimdiye kadar Alman baskı
ısıru tutmak için sarfettikleri gayrete 
tninnettar olan İngilizler harpten sonra 
Sovyet Rusya topraklarının emniyeti 
için ileriye sürülen dileklerin haklılığı
ıu kabul ediyorlar. 

İlk kAnunda yapılan ve sonra geneı·al 
S.ikorskinin Moskova ziyaretinde daha 

1 kiyade genişliyen Sovyet Rusya - Polon
~a anlaşması Polonya bükkümetiyle İn
giliz hUkilmeti arasında samimi ve açık 
görüşmelere meydan vermiştir. 

Stalin tarafından verilen teminata da
Yanarak SovYetlerle dostluklannı geniş
letmek istiyen Polonya hiikümetinin ha
riciye nazırı merkezi AvruJ>!lilın istik
~ hakkındaki fikirlerini B. Edene bil
Üirnıistir. Ruslar ise savaş bittikten 
~ bütün meselelerin Polonya ile 
~e bir anlaşma ile balledilebUece
ihıi ileriye sürüyorlar. 

PEK YAKINDA 

Kleopatra 
-TÜRKÇE

U.LE oe 2'AH 
SlnemalarındaH 

J942 

Hindistan işi 
(Ba~arafı l inci Sahifede) 

vip edilmiyor. Zira Hindistanın bütün 
kaynaklarını seferber etmekte gereken 
çabukluğu göstermemesinden korkulu
yor. 

Berlin. 13 (A.A) - Ofi ajansı bil
diriyor: Nevyorktan lsviçre ajansına 
göre Candi Hindistan mesclesinn yakın
da halli hakktnda hiç bir belirti görme· 
mektedir. Meselenin bir an evvel halli 
için ne yapmak gerektiği hakkında 
sorulan bir suale karşı Gandi demiştir 
ki; 

- Baıın nazik ve hatta gi.iç bir sual 
soruyorsunuz. :Şüyük Britanyaya tallfık 
eden meseleler hakkında benim hususi 
fikrim vardır. lngiltereye olan meylime 
rağmen şunu diyeceğim ki; Britanya 
emperyalizmi Hindistana karşı en bü
yük bir cinayet olmuştur. İngilterenin 
yapacağı en iyi şey yanlış hareket etti
ğini kabul etmek ve bunu düzeltmek
tir. Fakat ufukta buna benzer bir şey 
göremiyorum. 

HINDIST ANDA ÇARPIŞMALAR 
Peşaver, 13 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre asi kabilelerle hükümet 
kuvvetleri arasında bir çarpışmada 8 
lngiliz ölmüı ve 14 İngiliz yaralanmış
tır. Britanya kuvvetleri arasında asker
lerden baıka izciler ve hudut polis kuv
veti de vardı. Kuvvetli mevzilere yerleş
miş olan asi1er, bu mevziler ele geçiril
meden önce saatlerce mukavemet et
mişlerdir. Asilerden 1 1 kişi ölmüı. bir 
çoğu yaralanmıştır. 
BAŞKA BfR HADiSE DAHA 
Madras, l 3 (A.A) - Batingam ve 

Karnas fabrikalarında polisle amele ara
sında bir hadise yüzünden karışıklık çık
mıştır. Bir kaç ölü ve yaralı vardır. Sü
kunet iade edilmi~tir. 

Borsa 
"ÜZÜM 

212 İnhisarlar 
210 jiro ve şü. 
182 Roben Kohen 
112 Öztürk Şir. 
82 A. Lafont 
65 Kamil Nişli 
45 S. Erkin 
43 Akif Karpat 
37 Cemal Kazım 
21 M. Beşikçi 

1010 Yeklln 
173610 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

46 
50 
50 
48 75 
48 
52 50 
55 
50 50 
49 
48 

18 Siyah Ç. Celardin 36 

50 
53 
53 
49 
50 50 
54 
57 
50 50 
49 
48 

48 
49 
50 50 
53 
55 
36 
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~ Ankara l~adyosn ~ 

! BUGOKUN°EŞRIYAT : 
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7 .30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.30 Müzik : pl. 13.30 Program ve mem
leket saat ayarı 13.33 Müzik : Beraber 
şarkı ve türküler 13.45 Ajans haberleri 
14.00 - 14.30 Müzik : Riyaseticümhur 
bandosu 15.30 MUzik : Riyasetkümhur 
filarmonik orkestrası konseri... 18.00 
Program ve memleket saat ayarı, 18.03 
Radyo çocuk kulübü 18.45 Ziraat takvi
mi 18.55 Müzik : Radyo dans orkestrası 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Müzik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : KarJşık şarkı ve tür
küler 21.00 Konuşma (Büyük adamlar) 
21.15 Müzik : Dinleyici istekleri 21.45 
Konuşma (Günün meseleleri) 22.00 Mü
Eik : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem
leket saat ayan, Ajans haberleri ve bor
sdar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış. 

Anafartalar C. No. 557 
Telefon: 3695 

Husu si 1 )ers 
Matematik - Elektrik - Radyo 

Fransızca - İngilizce • Almanca 
Çok kolay metodlarla öğretilir. 
3 Beyler 851 inci sokak No. 11 

YÜKSEK MÜHENDİS 
NDIAT 

2 - Gangsterler Şebekesi 
İLK DEFA HEYECAN DEHŞET Fiı.MJ ... 

J •• YALr Df SNEYJH • RENKLİ YENİ MİKİSİ .. 
~OLivurr A YILDIZLARLA MVLAKAr-

ı 

YENi ASIR 
su 

MISIRIN SES u·· •• G··ı .. BiZZAT 
KRALiÇESİ mmu u sum SOYLEOICt 
ARAPÇA ~ .. iiK"DE.FA""~ 
ŞARKILI : ................................. : 

TiiRKÇE 
SOZLO 

Harunurreşid'in Gözdesi 

G · z ~ . 1 ı. 1 
:AYRICA 

TEŞ~iLAT 
BOB STEEl..E (İLi( DEFA) 
~~ 

11.30-2.15-5.15-8.15 tc.. Pazar 
SEANSLAR : Her giin~Cumartesi 

9.30 da 
~~.r.rA~~~~:,7.,00-.r.r.t:o-~~~~~~ ... ::--!#7.;4~::;. :r.,J:< 

İZM1R StClLt T1CARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 4242 

Tescil edilmiş olan (Tevfik ve Beşir 
Tatari İzmir şubesi) için Ahmet Tatari
ye verilen temsil vekaletnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 4242 
numarasına kayıt ve tescil edildiği iliin 
olunur. 

1 - Vekaletname. 
!zmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
G/ 9/939 bugün bin dokuz yUz otuz do

kuz yılı Eylıll ayının altıncı Çarşamba 
günüdür. 

Türkiye Cümhuriyeti yasalarına da
yanan ve örneği tasdikli aşağıdaki mü
hür ve imzasını kullanan İzmir ikinci 
noteri Zeki Ehiloğlu Saman iskelesinde 
5 sayılı buldanoğlu hanındaki dairemde 
ve işimin başında iken saat on sıraların
da yanıma gelen adı ve sanı İzmir Kar
şıyaknda 1726 ncı sokakta 16 numarada 
oturan Mehmet oğlu Osman Susmuş ve 
tzmirde Tilkilik Kabasoğan sokak 4!) nu
marada oturan 1.snıail oğlu Mehmet adlı 
şahitlerin tarif ve §ahadetlerinden anla
~ılan merkezi İstanbul Fincancılar çar
şısında 40 numaralı mağazada bulunan 
(Tevfik ve Be.şir\I'atari) ünvanlı kollek
tif şirketi namına münferiden imzaya 
mezun şeriklerinden olduğu 1.stanbul be
şinci noterliğinden tasdikli 2617/939 ta
rih ve 1748 numaralı sirkülerle anlaşılan 
ve 1zmirde Mimar Kemalettin caddesin
de 43 numaralı mağazada ticaretle işti
gal eden fotografı yapışık Beşir Tatari 
şirketi mezklıreyc izafeten ve kendi nef
sinden asaleten baştan aşağı tarafımdan 
yzılmak üzere anlatacğı gibi resen bir 
umumi vekfilet.nme yapmaklığımı iste
di. Yasanın aradığı gibi kendisini ve şa
hitlerini ergin ve olgun gördüm. İsteği
nin ne olduğunu sordum. Benim ve şa
hitlerin yanında söz aldı ve dedi ki: 

(Münferiden temsile mezun şerikle
rinden bulunduğum Tevfik ve Beşir Ta
lari Unvanlı kollektif şirketinin merkez 
\ e şube muamelatını idareye, alım ve sa
tim işlerini icraya, bedel tayin, tediye ve 
tahsil ve ahzu kabza, muhaberatı şirketi 
tedvir ve şirket namına vurut etmiş ve 
edecek Adi ve tcahhütlü mektuplarla 
telgrafnameler, kollpostallar, paketler 
ı..·e havalenameleri ahz ve tesellüm, şir
ket namına siparişler ita ve kabulüne, 
teminat iraesine, depozitolar vaz ve is
tirdadına, alelumum devlet dairderinde 
resmi ve hususi müesseselerde ve bil
hassa gümrüklerle ticaret odaları, takas 
ve kliring komisyonlan, kontrol dairele
ri, deniz ve devlet demiryolları, işletme 
idareleri, nakliye acenteleri, fener, liman 
ve sıhhıye idarelerinde şirketi temsilen 
ifayı muamele ve lüzumlu evrakı, konşi-
mento. manifesto, ordino ve beyanname
leri tanzim ve imzaya, devr ve havaleye, 
halen mer'i ve bundan sonra mer'iyet 
hükmüne girecek kanun, nizam, karar
name, talimatname ve emimamelere 
tevfikan yapacağı resmi muamellt için 
iktizayı hale göre hareket ve takibat ve 
muameiat ve teşebbüsatı ifa ve ikmal 
etmeğe, şirket namü hesabına hükmi ve 
hakiki eşhas ve müessesat ve bilhassa 
bankalarla münasebetler tesis ve mües
ses olan münasebetlerimizi idameye, re
hinli ve rehinsiz, krediler, akreditifler, 
avanslar ve hesabı cariler açtırmağa, 
hesaplarda münakaleler icrasına, tevdi
at ve makbuzatta bulunmağa, borçları
mızı itfa ve merhunatı istirdada rüyeti 
hesaba, şirket namına ıidl ve ticari se
netler ihdas, imza, ciro, havale, temlik, 
fakonto, kabul, tediye, ademt kabul ve 
ademt tediyeye, protestolarda bulunma-
ğa. ~irketin bütün matlubatını ve şahsi 
alacaklarımı idareten, sulhan ve hük
men talep ve tahsil ve ahzu kabza, mak
buz ve ilmuhaberler vermeğe, zimmeti 
ibraya, borçlarımızın tecilini istemeğe, 
yeniden vadeler kabulüne, im.hali mat
lubat sureti umumiyede ve her mahiyet
le akt ve feshi mukaveleye, mukavelAt 
ve teahhildatın temamii tatbikını talebe, 
lüzum hasıl olursa şirketimizin feshi tas
fiyesini icraya, başka şirketlerle birleş
mesini istemeğe, bu maksatla müzakere 
ve itilaflarda bulunmağa, dilediği şart
larla namu hesabıma yeniden t~kili şir
kete. namıma menkul ve gayri menkul 
mallar satın almağa, tescllüm ve tescil
lerini icra ve bedel erini tediyeye takrir
ler kabul ve istimaına, emvali gayri men. 
kuleıni dilediğine münasip göreceği be
delle satmağa, kiraya vermeğe, akt ve 
reshi mukaveleye, sat!§ ve kira bedelle
rini ahzu kabza, ferağ takrirlerini itaya, 
hususatı anife ile ciheti saireden dolayJ 
gerek münferiden temsile mezun bulun
ciuğum şirketi mezkO...e ve gerek şahsım 
leh ve aleyhine şimdiye kadar ikame 
edilmiş ve bundan böyle ikame edilecek 
bilcümle davalardan ve ihtilaflı mesele .. 
lerden ötürü Türkiye Cümhuriyeti mah
kemelerinin, meclis ve dairelerinin, ko
tnisyon ve heyetlerinin her kısım ve de~ 
recesinde kanunui hak ve sıfatların kif
fesiyle derecatı muhAkimin her birinde 
muhakeme, muhasema ve murafaaya, 
takibi, dlvaya, dava ve ihtilafların icap 
ettireceği bütün muameleleri ifaya, teb
liğ ve tebelluğa, şahit ikamesine, keşif-

ler talebine, ehli vukuf ve hibre ve ııa. 
kem ve mümeyyiz ve muhasipler intihap 
ve tayinine, bunların tebdillerini isteme
ğe, istida ve layihaları kendi imzasiyle 
takdime:-, iflas talebine, konkordato ak
dine, sureti umumiye ve mutlakada ah
zu kabz ve akdi sulh ve ibraya, davadan 
feragate, ittihaz olunacak hüküm ve ka
rarlar aleyhine itiraz ve temyizde bu
lunmağa, iktisabı katiyet eden hüküm ve 
kararların icraen tenfizini talebe, mua
melatı icraiyeyi her safhada takip ve in
taca, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacızla
rın ittihazını istemeğe, hu salahiyetlerin 
bir kısmı veya tamamı He başkalarının 
da tevkil ve azle izinli olmak üzere İz
mir Mimar Ker.ıalettin caddesindeki ma
ğazasında mukim tüccardan babam Ah
met Tatariyi bilasale ve bilizafe umumt 
vekil tayin ve bu vekalet iktidarını mu
mailcyhe rizamla bahşeylediğimi beyan 
ve ikrar ve vekili umumi sıfatiyle gerek 
şeriki bulunduğum şirket namına ve ge
rek şahsım namına yapacağım bilcümle 
muamelelerin şimdiden tasvibine maz
har bulunduğunu teyit eylerim. 

Demesi üzerine işbu umumi vekalet
name resen tanzimle beraber hazır olan
lar yanında açıkça okundu. Meal ve 
münderecatına rynen ve tamamen kabul 
ile ikrar ettikten sonra altını hepimiz 
imza ettik ve mühürledik; bin dokuz 
yüz otuz dokuz yılı EylUl ayının altın-
cı Çarşamba giinü. 6 9/1939 

Akit: İmzası. 
Şahitlerin: lmzaları. 

T. C. İz.mir ikinci noteri Zeki Ehiloğ
lu resmi mührü ve imzası. 
Umumi No. 2265 Hususi No. 2/190 
tşbu vekaletname suretinin dairemiz 

dosyasında saklı 6/9/939 tarih ve 2982 
umumi numaralı aslına uygun olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Mart ayının onuncu Salı günü. 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 
10/Mart/1942 tarih ve İzmir 2nci no
terliği resmi mUhrü ve vekili F. Tenik 
imzası. 1365 (586) 

tZMIR BELEDİYESİNDEN: 
1 - 1369 ncu sokakta 31 nci adanın 

360 metre murabbaındaki 13 ve 14 sa
yılı arsaların satışı, yazı ,işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile yeniden 
kapalı zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5400 lira muvakkat 
teminatı 405 liradır. İhalesi 20/3/1942 
Cuma günü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü saat 15,30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

2 - Mezbahada mevcut kan kurutma 
makinasiyle bu makinelerin bulunduğu 
iki katlı binanın üç sene müddetle kira
ya verilmesi, yazı işleri mUdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli icarı se
neliği 150 liradan 450 lira muvakkat te
minatı 33 lira 75 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 20/3/942 Cuma 
günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

3 - Cümhuriyel koruluğunda tanzim 
edilmekte olal sahaya rastlıyai asarı ati
kadan (Altın yol) denilen güzergah 
üzerindeki toprakların kazılarak koru
luğun diğer tarafına nakli i§i, fen işleri 
mildürlüğündcld }&şif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1941 lira 95 kuruş muvak
kat teminatı 145 lira 65 kuruştur. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 20/3/942 
Cuma gUnü saat 16 da encümene müra-
caatları. 6, 10, 14, 18 1256 (512) 

* Kağıt ve mukavvası belediye tarafın-
dan verilmek üzere 12 kalem evrakı 
matbuanın tabi ve ihzarı yazı işleri mil
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 186 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 14 liradır. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan..16/3/942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müraca-
atları. 1, 5, 10, 14 1139 (474) 

* Belediye zabıta memurluklarından 
münhal olanlarına müsabaka imtihaniy
le memur alınacaktır. 

Orta mektep veya muadili derecede 
tahsil görmüş ve askerliğini yapmış bu
lunan taliplerin, tahsil ve askerlikten 
terhis vesikalariyle birlikte 17 /3/1942 
günü yapılacak olan imtihana iştirak et
mek üzere zabıta müdürlüğüne müra~ 
caatları. 11, 14, 16, 1335 (571) 

* !zmirde belediye muhasebesinde asli-
si 20 ve tutan 60 lira maaşlı münhal va
zife için müsabaka imtihanı yapılacak
tır. İmtihana girebilmek için en az orta 
okulu bitirmiş ve muvazzaf askerliğini 
yapmış olmak şarttır. Taliplerin nüfus 
kağıtları ve askerlik vesikalariyle 18 
Mart 942 Çarşamba günü saat 10 da be
lediye hesap :işleri mlidilrlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

14, 16 (593) 

-W2S!L!: 
SAHiFE J 

l\1anisa Belediyesinden: 
.. Bun~an sonra Manisada hayvan pazarının Cumarteai. Pazartesi, Perşembe 

gunlerınde olmak üzere haftada üç gÜn kurulacğı :ilan o]unur. 
14 16 16 20 (595) 

---------------------~--------------
Pirincin toptan ue peralıende azami sa· 

tış fiatleri haldrında 
lzmir ualiliği Fiat müralıabe 1ıomüyonundan: 

1 - Nevilerine göre pirinç toptan ve perakende azami satıı fiatları aıaiı
Cla gösterildiği ıekilde tesbit edilmiştir: 

Bursa karakılçık ve muadilleri (diğer mınta-
Toptan Perakende 

kalarda çıkan ayni ayar pirinçler 54. - 59.50 
Kastamonu Martelli (Tosya ve Kamalino 53. 50 59.-
Mısır nevi pirinçler 48. - 5 3.-

2 - T es bit edilen bu fiatlnrdan f atlaya satanlar veya cİM, nevi ve vasıf
larına aykın hareket edenler haklarında Milli Korunma kanunu gereıtince 
cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 1421 ( 606) 

İZ M j R DE F r ERDA R L 1(J1 N DA 11 : 
1 - lzmir Hükümet konağı yanındaki Adliye binasında yapılacak tamirat 

açık elcailtmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1900 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 142 lira 56 kuruştur. Bu teminat ihaleyi müteakip 

kat'i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 18/3/942 çarşamba günü saat 14 te Defterdarlık binası yanın

daki Milli Emlak müzayede salonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler ke ifname ve şartnamevi Milli Emlak müdürlüğünde görebi

lirler. 
6 - Eksiltmeye girecek olanlar Nafıa müdürlüğünden alacakları vesailti 

komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 4 14 113 7 ( 492) 

ISl'ANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Kasımaşa - Halıcıoğlu yolunun deniz hastahanesi altına tesadüf eden kl9-

mına yapılacak istinat dıvarı kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 33599 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 lira 97 kuruıtur. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel hU1usi ve fenni eartnameleri proje 
keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 168 kuruı mukabilinde belediye 
fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 25 /3/942 çarpmba günü saat 1 S 
te daimi encümende yapılacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen ıileri müdürlüğüne müraca
atla alacakları fenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şart
name ve saire ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

1 o 14 18 2 1 1284 ( 5 5 1) 

İZMİR NAFIA MtlDt.IRLVOVHDEN : 
1642 7 lira 94 kuruş keşif bedeli üzerinden 20 gün müddetle kapalı eksilt

meye konmuş olan Dikili Jiman binası inşaatına istekJi çıkmadıiından mez
kur iı 5/3/ 1942 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıia konulmuıtur. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hüküm1erine göre hazırlayacaklım 1233 liralık 
muvakkat teminat ile ehliyet ve Ticaret odası vesaikini hamilen İzmir Nafıa 
müdürlü~ünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 6 14 1228 (541) 

IZMİR NAFIA MUDt.IRLt.IO'tJNDEN : 
Buca hükümet konağı tamiratı 1802 lira 85 kuruff keııif bedeli üzerinden 

5/3/1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle aÇJk eksiltmeye konulduğun
dan istddilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları 136 lira
lık teminatlarile birlikte 20 Mart 1942 Cuma günü saat 11 de lzmir Nafıa 
müdürlüğünde müteeekkil komisyona baş vurmaları. 8 14 122 7 ( 5 39) 

IZMIR NAFIA Mt.IDt.IRLVOVNDEN : 
Bayındır hükümet konağının harici tesirattan muhafazası için yapılacak in

şaat 1690 lira 81 kuruş keşif bedeli üzerinden 5/3/1942 tarihinden itibaren 
15 giin müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı ya
sa hükümlerine göre hazırlayacak.lan 142 liralık t~minatlarile birlikte 20/ 
Mart/ 1942 Cuma günü saat 1 1 de lzmir Nafıa müdilrlüi:\inde mütctelckil 
komisyona ba(f vurmalan. 8 14 1226 (540) 

PanıuJı Yağlarının Beyana t c11JI tutul· 
duJıları haJılıında.. 

~znılr Y aJlllğlnden : 
- Ticaret vekaletinin 12/3/ 1942 tarih ve 3S3/6993 sayıL emirlerile, 

cmevcut pamuk yağı fabrikalarının mevaim baıından tesbit tarihine kadar 
imal eyledikleri pamuk yağı miktarile, bu yailann hangi fiatlarla kimlere -
tılmıı olduğunu göstermek Üzere Milli Korunma kanununun 14 üncü madde
ıine göre beyana tabi> tutulmuştur. 

2 - Pamuk yağı fabrildarının 17/3/1942 salı gÜnÜ aktamına kadar be
yannamelerini mahallin en büyük mülkiye amirine vermeleri lizundır. 

3 - Bu beyannameler damga resminden muaftır. 1422 (605) 

l nftlsarlar Bqntiidürlüğönden : 
11 Mart 942 günlü gazetelerde .intiear eden yeni fiath inlu.ar maddeleri 

arasında bulunan 100 gramlık birinci fsfehan tönbekesinin halka sat11 fiatı 
1 12 kurUJ yazılacak yerde 108 ve 50 gramllk Türk piposunun aat11 fiatı 
1 12,50 kurut olduğu halde 11 O kurut yazıldıiı anlqıldıiından keyfiyet tu-
hihen ilan olunur. 1425 (597) 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir ceza evi kadrosunda ayda 35 lira ücretli 1 adet ikinci aınıf ve ayda 

25 lira ücretli 3 adet 3 ncü sınıf k.i cem'an dört adet sardiyanlık ac;ılmııtır. 
Evı.af ve .,eralti haiz taliplerinin bir istida ile heman memuriyetimlze veya 
ceza evi müdürlüiüne müracaatları ilan olunur. 1423 (604) 

Izmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 

Şirketimiz hissedarları umumi heyetinin 31 Mart 1942 tarihine müsadif 
Salı günü saat 1 1 de şirketin Bahrrbabadaki idare merkezinde alelade olarak 
içtimaa davet edilmekte olduğu ilin olunur. 

Laakal yirmi hisse senedatına malik olup içtimada hazır bulunmak arzu
sunda olan hissedarların, hamil bulundukları hisse senetlerini İçtimadan bir 
hafta evvel 11irketin idare merkezine veya bir Bankaya yabrmıı bulunmaları 
ve hüıse senedatının nizami müddeti zarfında yatırıldığını mübeyyin bir kıt'a 
ilmühaberi hamil bulunmaları lllırpdır. 

Müzakerat Ruznamesi 
- Jdare meclisi raporu ile hesabatı tetkike memur mürakip raporunun 

okunmaaı ve tasvibi. 
2 - ı 941 hesap yılı bilançosu ile kar ve zarar hesabının tasvib ve kabulü 

ve idare meclisinin ibrası. 
3 - idare meclisi azalarından bazılannın memuriyetinin tecdidi ve idare 

meclisi azalan huzur haklarının tesbiti. 
4 - 1942 9encsi İçin hesabatı tetkike memur bir müralcibin tayini ile mu

r&kabe ücretinin tesbiti. 
5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan icabında ~irlcetle 

ticari muamelelerde bulunmaları için idare meclisi nzalanna salahivet 
verilmesi. ( 594) 

MEMUR ALIHACAK2'1R 
Takas. LimittAd Şirketi lzmir Şube-

sinden: 
Makine ile seri yazabilen dosya ve muhabere işlerinden anlıyan ücretli 

bir bay veya bayan memur ahnacaktır .• İbraa edeceii ehliyete ıöre 58 lira
ya kadar ücret verilecektir. Lüzumlu vesailde beraber Küçük Kardiçab 
bam altındaki sirket müdür'·· v.. müracaat.. 584 



SiYASi VAZıYET 
~~~~*·~~~~ 

Küçük Mihver-
ciler arasında 
korku ve ge
çimsizlikler 

-*-R ndyo gazetesine göre ilk baharda 
mihver tarafından Rusyaya yapılacak 
tnarruza iştirak edecek Avrupa devlet
leri arasındaki münasebetler günün me
selesi olmağa başlamıştır. Almanyanın 
kı, aylarında ltalya, Macaristan, Ro
manya, Bulgaristanı bu taarruza büyük 
öküde iştirak ettirmek için çalıştığı mu
hakkaktır. Fakat bu devletler böyle bir 
teşebbüsten kaçınmaktadırlar. Bunun 
da sebebi aşikardır: Bu devletlerden 
hiç birisi Rusyaya karşı uzun bir müca
deleye hazırlanmış değildir. 

Macarlar, Alman ordularına yol ve
rirlerken, harbin kısa süreceğine inan
mışlar ve kendilerine verilecek araziyi 
almağa heves ederek harbe girmişler
dir. Romanya da harbin kısa süreceğini 
aanmıştır. Bulgaristan Almanyaya geçit 
verirken Yunanistan ve Yugoslavyadan 
alacağı topraklan düşünmüıtür. 

Almanya da ilk defa bu küçük dev
letlerden fedakarlık isterken kendilerin
den fazla bir talepte bulunmamıştır, 
çünkü kendisi de harbin kısa süreceğini 
sanmıştır ve harp uzayınca, mihverin 
küçük ortaklanndan fazla fedakarlık is
temeğe mecbur kalmıştır. Simdi Almnn 
isteği ~dur : Madem ki Rusyaya harp 
açmıı bulunuyoruz; hayati bir mesele 
halini alan bu harbi ka7.anmnk için el
den geleni yapmak zorundayız. Kayıp 
edersek hepimiz de mahvoluruz. ilk ba
harda Rusyaya karşı el birliği yapmalı
yız.> 

Mihverin küçük ortaklarının da ceva
bı hemen hemen şudur; Evvela Roman
ya, geçen sene büyük fedakarlıklar yap
tığını ileriye sürmüştür. Bu da pek doğ
rudur; mihverin küçük ortakları arasın
da en c:ok fedakarlık yapan rfıillet Ro
manyadır. Bundan baıka komşulanna 
toprak ta vermiJtir. 

Romanya, Bulgaristan ve Macaristan 
hakkında da itimat duygusu beslemiyor; 
bunun için kuvvetlerini faz.la yıpratmnk 
istemiyor. 

Macaristana gelince, Macarlar kom
şuları Çekoslovakya. Romanya ve Sır
bistandan topraklar almışlardır. Bu top
rakların muhafazası kuvvete muhtnç ol
duğu için, Rusyaya karşı hıı.rbe girerek 
fazla zayıf düşmemek istemektedirler. 
Macaristanın kuvvetlerini yıprandır
mak istememesi de Romanya için ayrı 
bir kaygıdır. 

Bulgaristan, mihverin hiç harbe gir
memiş bir ortağıdır: hatta Rusyaya harp 
bile ilan etmemiştfr. Bulgar hükümeti, 
Bulgar halkının Çarlık olsun, komünist 
olsun Rus hükümetine karşı harbe gir
miyeceğini söylemektedir. Fakat haki
ki sebep, Macaristamn harbe girmeme
ainin aynidir. Yani Bulgaristan, Yuna
nistan, Yugoslavya ve Romanyadan 
toprak aldığı için durumunun fedakar
hğa müsait olmadığını ve zayıf düşme
mek lazım geldiğini düşünmektedir. Di
ğer taraftan Bulgarlar hala kendilerini 
tatmin edilmiş saymıvorlar ve Selaniği 
'de iararla iatiyorlar. Buna karşı ltalyan
lar da Selaniii iatemcktedirler. Bulgar
ların bu kadar geniş isteklerine karşı 
harpten kaçınmaları Berlinde fena tesir 
yapmış olacak ki •nimetin ancak ktil
feti multabili olabileceği> ihtar edil
mi,tir. Sellnikteki Alman kıtaları cep
helere çekildiği halde, buraya Bulgar 
askeri yerine Macar lutalan ikame edil
miştir. Görülüyor ki mihverin küçük or
taklarını uz.la,tırmak kolay almıyor. 

B. RUZVEL TJN BEYANATI 
Dün cödünç verme ve kiralama> ka

nununun yıldönümü idi. Amerika cum
hurreisi B. Ruzvelt bu münasebetle kon
greye gönderdiği mesajda demiştir ki : 

«- Harp ancak düşmanla doğrudan 
doğruya temasa gelmekle ve ona hücum 
ile kazanılabilir. Bu, :zamana muhtaçtır. 
Çünkü müttefikler c:ok malzemeye ve 
nakil vasıtalarına muhtaçtırlar. Bir gün 
:ı.afere erişeceğiz. Fakat bunu çok iziyet 
ile elde edeceğiz. Bir senedenberi yürür
lüğe girmiş olan kiralama kanunu muci
bince sevkedilen malzemenin bedeli 
2,750,452,000 dolardır.> 

IRAND 1 VAZIYET 
~----~~-~~~ 

Yeni kabi-
ne kuruldu 

-*-
Şah ll'andan başka 

yere n1i gitmiş? •. -·-Tahran, 13 (AA) - Başvekil Süheyli 
.reni kabinesini Şaha ve meclise takdim 
etmiştir. Hükümetin programı gelel!ck 
hafta mecliste okunacak ve Süheyli iti
mat talep edecektir. 

Yeni kabine şu suretle teşekkül et
miştir : 
Başvekil ve Dahiliye veziri : Süheyli, 

Adliye : Ahi, Harbiye : General Cihnn
bani, Maliye vez.iri : Mahmut Bedir, Sıh
hiye veı.iri Hikmet, Maarif Mustafa A.d
li, Ziraat Ahmet Hüseyin Adli, Müna
kalat Azudi, Ticaret ve sanayi Abdül 
Hüseyin Hejir, Posta Telgraf Fazlullah 
Behrami, Hariciye nezaretine kimin ta
yin edildiği ifşa edilmemiştir. Bu zatın 
hariçte olduğu ve geldiği vakit meclise 
takdim olunacağı söylenmektedir. 

Kabineye dahil olanlardan maliye ve
r.iri Mahmut Bedir eski şah zamanında 
\'ezirliklerde bulunınuştur. Ziraat veziri 
Hüseyin Fazlullah Bchrami ise Tahran 
belediye reisidir. 
İRAN AZERBAYCAN! KİMİN? 
Londra, 13 (A.A) - Salahiyetli kay

naklardan bildirildiğine göre İranda ye
ni kabinenin kolayca kurulması bu 
memlekette tesis edilen usulün iyi işle
diğini gösteriyor. İran İngiltere ve Rus
ya ile yaptığı muahede gereğince bu 
memleketlerle işbirliği yapacaktır. 

Tuluz radyosu, kat'i tekziplere rağ
men, Sovyet Rusyanın İran Azerbayca
nını ilhak ettiğini, İran kraliçesinin Ka
hireye, kralın ise Bağdada gitCklerini 
bildirmiştir. Londrada kaydedildiğine 
göre Sovyetlerin İran Azcrbaycanını il
hak etmeleri hiç bir şey ifade etMez. 
Sovyet kıtalarının Iranla nkdolunan mu
ahede gere<rincc bu memleketi ~gal et
tikleri mnllımdur. 

SAH 1\'EREDE? 
İran şahının İrandan başka ıbir me!Il

lckete ~ittiğine gelince İngiltere<lf': bunu 
teyit eden malumat yoktur. Buna mu
knbil kralice Mısmla olcfuğu dol'l-ruJur. 
Kral FanıY. bilindiği gibi 1ran kraliçe
sinin kardeşidir. 

-----~----Paristen A rrı~rikaya 
Vfl'ni hücu ın la r 

--*-
Paris, 13 (AA) - O. N. 8. ajansı 

bildiriyor: 
Şimali Afrikaya gönderilen yiyecek

lerin durdurulması hakkında Amerika
nın verdiği karar Paris gazetelerinde 
tam bir şantaj sayılmaktadır. Ofi ajan
sının siyasi yazan Fransız - Amerikan 
münasebetlerinin buhranlı bir safhada 
olduğunu kaydederek diyor ki: 

c - Amerikanın Fransaya karşı si
yaseti git gide bir açlık ablokası halini 
alıyor. Birleıik cümhuriyetler Fransaya 
ait olan Nonnandiye deniz trandatlanti
ğine el koymuş ve burada bir yangın çı
kanlmıştır. Fransız müstemlekelerinin 
Degolculer tarafından işgali lehinde 
propagandalar yapılmıştır. Yeni Kale
donyada Oegol idaresini Amerika tas
vip etmiştir. Parisin lngiliz tayyareleri 
tarafından bombardımanı hadisesinde 
Amerikan gazeteleri tasvip edici bir va
ziyet takınmışlar ve baıka Fransız şehir
lerinin bombalanmasını istiyecek kadar 
ileriye gitmılcrd ir. > ----·----ingilizler Kiel Alm~n 
tez~Ahlarını ya~tılar
Londra, 13 (A.A) -- Hava nazırlı

ğının tebliği: 
lngiliz bomba uçakları dün gece Kic

li ve Almanyanın ııimal batısındaki he
defleri bombalamışlardır. Kielde yeni 
inşaat tezgahları üzerinde bombaların 
patladığı görülmüştür. 

lngiliz uçakları ayrıldığı zaman yan
gınlar devam ediyordu. Düıman suları
na maynlar dökülmüştür. Uçaklarımız
dan sekizi üslerine dönmemişlerdir. 

San'at okullan ço~:alıyor 
-------------------~ 

Ankara, 13 (Telefonla) - Adana, 
Kayl!eri, Eskişehir, Malatya ve Çorum
da yeni açılmış olan bölge sanat okulla
rı bu ders yılı içinde tedrisata başlıya
cak lardır. 

lan bu ders yılında yirmi beşi geçmiı 
o1acakbr. Diğer taraftan vekillik bu 
okullara mürncaat eden talebeden kabul 
şartlarını haiz olan hepsinin kabul edil
mesi için tedbirler almış bulunmaktn

Şimdi il den ibaret olan sanat okul- dır. 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

Türk~e Sözlü 
Muazzam bir şaheser 

O(MiH MASK( 
JOA:i Bt:LETT -lUUiS HAY f A~T ve 3 ilihşörıur 

Tarafından oynanan nt!fis bir filim ... Kral XIV Loui'nin saltanntı ve 
Fransa tarihinin helecanlı, korkunç ve kanlı sahüeleri ..• 

_SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 1 9 da •• CUMARTESi, PAZAR 11 DE Başlar 

YEHf A$1R 
iM == 2' CUMAR'J'ESJ 

AFR KA VE AKDEt\ iZDE UZAK DOCU iŞLERi . 
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'' B. . ıngazı,, Çin harbe de ""' 
vam edecek Amt - Kabir projeleri de gemiler 

yakıldı 
-*

Airikada Deri unsurlar 
arasında topçu faali· 

yeti oldu.: 
Knhire, 13 (AA) - Orta şark Bri

tanya karargahının tebliği : 
Libyada her iki taraf ileri unsurları 

arnsında topçu faaliyeti olmuştur.. Bri
tanya topçusu düşmanın motörlü kolla
rını top ateşine tutmus ve dağıtmıştır. 

Hava kuvvetleri dün muvaffakıyetli 
devriye faaliyetleri yanmıslardır. 

-*-
Tokyo Avusturalya-
dan cevap umuyor 

-*-Çung King, 13 (A.A) - Mareşal 
Çan - Kay - Şek radyoda Çin milletine 
hitap eden bir nutuk söylemiştir, Mare
şal şunları söylemiştir: 

« - Çin son zafere kadar mücadeleye 
devama karar vermiştir. Bizi bu az.imli 
kararımızda hiç bir ~ey döndüremez. Şu 
veya bu yerin dUşman eline geçmesin
den telaşa dUşmeğe sebep yoktur. Biz 
gayretimizi arttıracak ve zaferi kazana
cağız.> 

* 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 13 (A.A) - Hava tebliği : 
Sah ve çarşamba günleri hava kuv

vetlerimiz Bingazi iç limanını bombar
dıman etmiş ve limandaki gemilere tam 
isabetler kaydedilmiştir.· 
Perşembe günü bazı avcı tayyareleri 

faaliyeti olmuş ve düşmanın tayyareleri 
Mısır açıklarında hasara uğratılarak ge
.. iye döndürülmüştür. 

Yunkers 88 tipinde bir düşman tay
vnresi hasara uğratılmıştır. 

Radyo gazetesine göre Çin milli lideri 
japon başvekilinin diin kaydettiğimiz 
nutkuna bir cevap olan radyo ile Çin 
milletine hitabesinde Çinin zafere kadar 
mUcadele kararmı hiç bir şeyin değişti
remiyeceğini kaydettikt<?n sonra güç 
saatler geçirileceğini yılbaşında söyledi
ğini hatırlatmış ve Çinlileri gayretlerini 
arttırmağa çağırmıştır. 

Bu harekfıttan yalnız bir Brfüınya 
tayyaresi üssüne dönmemiştir. 
Çarşamba günü resmi tebliğde kay

?olduğu bildirilen bir tnyyaremiz 'üssü
ne avdet etmistir. 

ALMANT .ARA GÖRE 
Berlin, 13 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimali A!rikada Mısır kıyısında bir 

tayyare mevdanı ile Tobnık cephesinde 
karaya çıkan kıtaları tayyarelerimiz 
borrı balamışlardır. 

Malta adasındaki hava Ü.<;}eri de bom
balanmıştır. Bir Alman denizaltısı Ak
denizde bir İngiliz kruvazörünü batır
mıştır. Bu Lenden sınıfından bir gemi 
idi. 
İTALYANLARA GÖRE 
Roma. 13 (A.A) - İtalyan tebJiği : 
(Gecikmiştir) Mekilinin doğusunda 

keşif müfrezelerinin çarpışmaları lehi
mize bitmiştir. Düşmanın zırhlı vasıta
ları topçumuzun atc, iyle tahrip edilmiş 
veya geri çekilmeğe zorlanmıştır. Hava 
muhm-ehelcrinde 6 düşman tay:,·aresi 
dürurdük.. Diğer altı tayyareyi tahrip 
ettik. 

---8---
lngilterede yeni 

kısmalar 
- *

Otomobil ve otobüs se· 
lerleri, boks maçları ve 
at kos.uları azaltılacak. .. 

Londra, 13 (A.A) - Dah.iliy~ nazın 
Morrison Avam kamarasında tiyatrolar, 
s inemalar ve spor hnreketleri hakkında 
hükiimetin siyasetini anlatmış ve dcmi~
tır k i : 

Bu siyaset tiyatro ve sinemalarla spor 
hareketlerinin devamı esasına dayanır .. 
Bu eğlencelerin harp gayretlerini fren
liyecck yerde bunun tersine olarak harp 
makinelerinin iyi işlemesine yardım et
tiği kanaati vardır. Milli istihsal gayre
tini bozmamak için, gerekirse eğlence 
yerlerini kontrol edecek tedbirler alına
caktır. 

Eğlenceleri keserek ·maddi bakımdan 
sılaşık olan duruma bir de can Sıkıntısı 
ilAve etmek istemiyoruz. At koşulan 
mutedil bir hadde indirilecek, boks 
maçlarının sayısı azaltılacaktır. 

Profesyonel futbol maçları cumartesi 
ve bayram günleriyle mağazaların öğle
den sonra kapalı olduğu günlerde yapı
lacaktır. Fakat harp gayretleri iç.in, 
eğer gerekirse, ba~a kısıntılar da yapı
lacaktır. 

-k 
Londra, 13 (A.A) - Dahiliye müste

şarı Lordlar kamarasında demiştir ki : 
- İngiltere<Ie keyif için otomobil 

nakliyatı yasak edilecektir. Lüzumsuz 
otobüs seferlerini de kaldırmak niyetin
deyiz. Benzin sarfiyatını, en uzak ihti
malleri göze alarak, düşürmeliyiz.. Bu 
yolda yeni hamlelere ihtiyaç vardır. 

Benzin şimdiye kadar olduğundan da
ha fazla kısıntıya tabi tutulacaktır. ---·---Alnıan Gnavzenav 

"' 
zırhlı~ı yaralı 

Londra, 13 (A.A) - Şarnhorst zırhlı
siyle birlikte Brestten Kiele giden Gnay
zenavın cckilen fotografları deniz ve ha
va mütehassıslarınca tetkik edilmiş ve 
geminin kuru havuzda tamirde olduğu 
anlaşılmıştır. Zırhlının baş tarafındaki 
çeUk pltiklar kaldırılmıştır. Güverte 
açıktır. Gemide açılan delik bütün ge
nişliğiyle görtilmektcdir. Bundan anla
şılıyor ki Gnayzenav son hücumda aldı
ğı yaralar netice.si olarak tamire cekil-
miştir. ~ 

BİRİTALYAN 
Dı2nilza~ ısı Iiiıatırd.dı 

Çung King, 13 (A.A) - Çin Hariciye 
Nazın Sung vaziyet hakkında şunları 
söylemiştir: 

c - Yeni yoldan Çine faşe ve harp 
malzemesi gelmeğe başlamıştır. Bir kaç 
aya kadar bu sevkiyat Birmanya yolun
dan yapılan sevkiyatı aşacaktır. Harp 
zamanında yapılan yardımların haddi 
yoktur. Başlıca meseleyi nakliyat teşkil 
eder. Her halde Amerika bize şimdikin
den fazla yardım yapmak ister.> 

Tokyo, 13 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: Japon hUkümetinin sözcüsü 
demiştir ki: 

« - Başvekilin nutkunda Avustural
yaya yapılan ınUracaata bu memleketten 
şimdiye kadar hiç bir yankı gelmemiştir. 
Fakat bir iki güne kadar böyle bir şey 
beklenmektedir.> 

Japonya ve Avusturalya arasında gö
rUsmeler başladığına dair evvelki gün 
Tokyoda şayialar dolaşıyordu. japon 
kaynaklarında teyit edilmeyen bu şayi
alara göre japonya Avusturalyadan, 
topraklarını askeri üs olarak İngiltere 
ve Amerikanın hizmetine verilmekten 
vaz geçilmesini istemiştir. 

~~--t9----
A 1 m an va Sofvadan 

n~ bekliyor? 
-+-

Berlin, 13 (AA) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildirilyor: Sorulan bir su
ale Almanya hariciye nazırlığı tarafın
dan verilen bir cevapta Alman - Bulgar 
münasebetlerinin faal bir duruma sokul
ması keyfiyetinden haberdar bulunul
madıqı bildirilmi,tir. Bununla beraber 
büvük bir sistem içinde iş birliği yapan 
milletler ve halkların dostça münase
betlerini müşterek ittifaklar üzerine mü
essis siyasi iateltleri ile ayni noktaya ge
tirmek ihtiyacında bulundukları umu
mivet]e kabul edilebilir. 

Baska bir suale de her şeyin müşte
rek düşmana karşı yapılan savaşa tabi 
olduğu ve bu ittifaklar sistemindeki bü
tün mutat ehemmiyetin bu hedefte mün
demiç bulunduğu cevabı verilmiştir. 

-----~·-------

Makineve 
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erilirken 
- 111 
Bir Japon yarbayı 

ne cllyor!-
Şanghay, 13 (A.A) - Şanghaydaki 

ordu basın bürosuna mensup yarbay 
Ak.iyaına Pasifikin her tarafında zafer
ler kazanan Japonyaya karşı yapılabile
cek bir Amerikan karşı taarruzunun im
kanlarını tetkik ederek şöyle söylemiş
tir : Böyle bir taarruz için basamak ola
rak yalnız Havai veya Sibirya mevzuu 
bahis olabilir. Yani Japonya ile bitaraf
!Jk paktı mevcut olan bir memlekette üs 
kurması lilzımdır. 

~·-SOVYET TEBıJtt 
Moskova, 13 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Bir taburumuz merkez cephe
sinde şiddetli bir savaştan sonra önemli 
bir mukavemet merkezini ele geçirmiş
tir. Almanlar yüz kadar ölü bırakarak 
çekilmişlerdir. Bir telgrafta İlmen gölü
nün cenubunda çevrilen Alman ordusu
nun gittikçe daha yakından sıkıştırıldığı 
bildirilmektedir. Cenup batı rephesin
den gelen bir çok haberler Doneç havza
sındak! Sovyet taarruzunun gittikçe şid
detlendiğini gösteriyor. Başka telgraf
k.rda da Leningrad ve Kalinin bölgele
rinde devamlı muvaffakıyetlerden bah
sedilmektedir. Bu bölgelerde yapılan 
~iddetli savaşlarda Alman kıtaları yok 
edilmiştir ve b!r çok silah ve mühimmnt 
tahrip edilmiştir. 155 inci piyade alayı
na mensup olup esir alınan bir başçavuş 
bölilğünün bütün siltıhlarını ka~ bcttiği
ni, geri cekilmc csnnsında toplarının ya 

Jüri heyeti kendi reisini 
dün intihap etti 

Ankara, 13 (Yeni Asır) - Anıt kabir 
projelerini tetkik edecek olan jüri heye
ti ilk toplantısını yapmıştır. Jüri heyeti 
reisliğine profesör Paulbanatzi seçilmiş
tir. 

Beynelmilel jüri heyeti Azası anıt - ka
bir projelerini gözden geçirmek üzere 
birer birer ayırarak melfuflanna sıra 
numaraları koyduktan sonra tetkikleri-

ne başlamadan önce Ebedi Şef Atatür
kün Etnografya müzesindeki muvakkat 
kabrini z.iyaret etmişlerdir. Saat 15 te 
Ebedi Şefin kabirleri önünde ihtiramla 
eğilen jüri hası oradan Ulus meydanııa
daki Atatürk anıdına giderek birer çe
lenk koymuşlar ve müteakiben Sergi 
evine dönerek tetkiklerine başlamışlar
dır. 

l400felsefe t~riminin Türkçesi kabul edildi 

Ankara, 13 (A.A) - Felsefe terimle
rini tesbit etmek üzere Dil ve Tarih 
coğrafya faktiltesi binasında toplannuş 
olan komisyon 17 gtinlük sürekli çalış
malardan sonra toplanmalarına dün son 
vermiştir. 

İstanbul ve Ankara üniversiteleri all
kalı profesör ve döçentlerinin ve diğer 
zevatın iştirak ettiği bu komisyonda 
1400 e yakın felsefe teriminin Türkçe 
karşılığı tesbit ve kabul edilmiştir. 

Komisyona ordinaryus profesör Şekip 
Tunç başkanlık etmiştir. 
MAARİF VEKİLİNİN DEMECİ 
Maarif Vekili komisyonun son celse

sinde bir demeçte bulunarak şunları 
söylemiştir : 

• - Size geçen günlerin toplantıların
dan birinde tradition kelimesinin muka
bili olarak gelenek kelimesini bahis 

mevzuu etmiştim. Bunu kabul etmişsi
niz. Şimdi size şunu bildirmeğe lilzunl 
görüyorum ki bu kelimeyi Milli ~ 
bulmuşlardır. 

Mesainize büyük alaka gösteren Mill1 
Şef tradition kelimesi hakkında bu keli
meyi gelenekle karşılıyamaz mıyız? de
mişlerdir. 

Bunu millet hayatımız.ın her alanında 
olduğu gibi kültür davamızın bel kemi
l,ti olan bu işte de Şefimizin çalışmala
rında ne kadar büyük alaka gösterdiğini 
belirtmek iç.in söyliyorum. 

Bir gün bile dinlenmeden çalışıp yap
tığınız büytik işi saygı ile karsılanm. 

Hepinize candan teşekkür ederim. Ho
calarımla, okuldaşlarımla ve meslekdaş
larımla beraber olmanın bahtiyarlığını 
da söylemek benim için ayrı bir zevk 
oluyor.• 

Başvfl'killn dünkü m~ş~uliyetleri 
Ankara, 13 (Telefonla) - Başvekilimiz Dr. Refik Saydam bugün (dün) 

partiye giderek.. bir müddet parti işleriyle meşgul olmuş ve öğleden sonra saat 
15 te nafia vekftletine gitmiş, geç vakte kadar vekillette kalmıştır. 

"Zonguldak,, ta kömür istihsaUitı artıyor 
Ankara, 13 (Yeni Asır) - Zongul

dakta günlük kömür istihsalatı artmağa 
devam ediyor, bir günlük istihsal mik
tarı 8500 tona çıkmıııtır. Bunun normal 
zamanlardaki 9 bin tonun da üstüne çı
kanlması için lazım gelen tedbir alın
mıştır. 

Kömür istihsaliyle mütenasip olarak 
Zoguldak havzasında geniıı ölçüde yol 
yapılmasına da başlanmıştır. Kozlu -
Ereğli arasında bir şose, Kozlu - Zon
guldak arasında da dekovil yapılmak-

tadır. 
Birget istihsalinin çoğaltılması JÇJn 

bir müddettenberi yapılmakta olan tet
kikler de ilerlemiııtir. 

KOT AHA YA UNYiTLERl 
Memleketin kömür ihtiyacını daha 

bol bir ıekilde karşılamak üzere Kütah
yadaki linyit istihsalinin fazlaıtın1ması 
için büyük bir gayret sarfediliyor. AIA
kah makamlar linyit istihsalinin senede 
bir milyon tona çıkarılması için yeni bir 
takım tedbirler almaktadır. 

"Erzincan" 1n yeni baştan kurulması yakın 
Ankara, 13 (Telefonla) - Erzincanın 

yeni baştan kurulması için yapılacak 
esaslı inşaata yakında başlanacaktır. Bu 
husustaki pl~nlar, projeler ve keşif ev
rakı nafıaca tamamen hazırlanmıştır. 
Yakında ihaleleri yapılacaktır. 
Son defa Büyük Millet Meclisinde Er

zincan belediyesine bu inşaat için 2,5 

milyon lira ikrazına dair bir kanun ka
bul edilmişti. Bu tahsisattan bir kısmı 
ile Erzincan Jağım tesisatı yapılacak, di
ğer kısmiyle 150 tane memur evi ve hal
ka ait meskenler, aynca hftl, hamam ve 
gazinolar yapılacaktır. Diğer taraftan 
hükümet konağına ve vali ikametgihına 
ait projeler de hazırlanmıştır. 

Ankarada feci bir kaza 
Ankara, 13 (Telefonla) - Bugün ı dört kişi ağır, 20 kişi hafü yaralanmıştır. 

(Dün) Etlik yolunda bir kaza olmuştur. Ağır yaralılar nümune hastanesine nak
Bir kamyonet devrilmiş, bir kişi ölmüş, !edilmişlerdir. 

Sigara nevilerinin üçe indirileceği asılsız 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bir müd
detten beri şehrimizde tetkikatta bulu-
nan inhisar ve gümrükler vekili Raif 
Karadeniz bilhassa inhisarlar idaresinde 
yaptığı tetkikleri bitirmiştir. Vekil ya
rın akşamki trenle Ankaraya dönecek
tir. 
Temasları hakkında izahat veren ve

kil burada bilhassa inhi.sarlarla meşgul 
olduğunu, verilen emirlerin memurlar 
tarafından iyi tatbik edildiğini görmek
le memnun kaldığını söyledikten sonra 
sigara nevilerinin üçe indirileceği şayi
asının doğru olmadığını bildirmiş, cyal
nız sürümü az olan sigaralan peyder pey 
ortadan kaldırmak emelindeyiu demiş
tir. 

LEVAZIM AMBARINDAK! 
TETK1KAT 
Vekil levazım ambarında yapılmakta 

olan tetkikat !hakkında demişti rki: 
c - Levazım ambarında tahkikat 

A VUSTURAl..YA UCAKLARININ 
ÖNEMLİ BİR AKINI 

yok, ancak işlerin cereyanı bakımından 
bir tetkik vardır. Kabataştaki levazım 
ambarının marangozhanesinden günün 
birinde çalınan bir kaç sandık çivinin 
dışarıda satılırken yakalanması üzerine 
derhal ambarların tadadı yapılarak mev
cutların kayıtlariyle kontrölüne giri§il
mişti.> 

Vekil bundan sonra vazifesinde ihmal 
görülen melnurlara işten el ~ktiril
diği, müfettişlerin tetkiklerme devam 
ettiklerini, mesuliyetleri meydana ~
cak olanların cezalandınlacağını UAve 
eylemiştir. 

ESANS YOK 
Bazı inhisar maddelerinin ne içhı bu
lunamadığı hakkındaki suale de vekil 
cevabında, kolonya yapılması için esans 
tedarik edilemediğini, maamafih porta
kal kabuğundan esans yapılması için 
tetkiklere başlandığını söylemiştir. 

JAPONLARIN DENİZ KAYIPLARI 
Kanbera, 13 (A.A) - Japonların ce

nup Pasifikte uğradıkları gemi kayıpla
rı hakkındaki resm'i ve hususi haberler 
biraz karışıktır. Melburndan bildirildiği
ne göre Yeni Gine sularında en aşağı 
13 nakliye gemisi batırılmış veya tahrip 
ed:lmiştir. Bu rakamın doğru olması 
muhtemeldir. Çünkü yalnız salı günti 
Salamuada 7 deniz taşıtı batırılmış veya 
hasara ui',ıratılmıştır. Son haftalarda Ra
baul bölgesinde de 6 vapur batmış veya 
hasara uğramıştır. 

Roma, 13 (A.A) - R esmi İtalyan tcb- hnsara ui'.,ıradıi;.tını ve ynhut bırakıldığını 
liğine göre bir İtalyan denizaltısı geriye ve insan kayıolarmın pek ağır olduğunu 

Melburn, 13 (A.A) - Avusturalya 
hava kuvvetlerinin tebliği : Avustural
ya uçakları diin Gasmata hava meyda
nını bombalamışlardır. Bütün bombalar 
hedefler çevresine düşmüş ve duman 
sütunları yükselmiştir. Akından sonra 
bir Avustlıralya uçağı 1011 tipinden mi.i
teaddit Japon uçağının hücumuna uğra
mıştır. Avustuı:alyn uçakları bütün mü
himmatları hemen hemen tamnm!le kul
lnnılmış olduğu halde sağlam olarak üs
lerine dönmüşlerdir. Yeni Britanya ile 
Yeni Gine üzerinde olaganüc;tü güç bir 
havadan keşif uçuşlarına devam edil
miştir. Bütün uçaklarımız üslerine dön
müşlerd:r. 

--------
AVUSTURALYANJN KAYIPLAR) 
Mclbum, 13 (A.A) - Umumi karar

gah tarafından bugün neşredilen bir teb
liğde şöyle denilmektedir : Avusturalya 
imparatorluk kuvvetlerinin bütiln kayı
bı Singapur ve Malezyadaki es!rler de 
dahil olmak Uzere 17031 kişiyi bulın\11"' 
tur. Avusturalya imparatorluk kuvve .. 
!erinin orta şarktaki kayıpları 9335 ki
sidir. 

dönmemiştir. bildirmiştir. Bir tnraftan Sovyct taarru-
----·---- zu gittikçe şiddetlenirken Alman gcrile-

·<7.r.r.....-_r.r~~-- -• - --~~-::;o-.r..ı:ı:~ rin~ gece ve gündüz hırpalamaktadır. 
KincHıstan ordusu ~ Çete gruplannın Karpatlara ve Rüten-
kuvvetleniyor.. N yaya kadar girdiği ve buralarda müfre-

Yeni Delhi, 13 (A.A) _ Mevcudu 
1 

zelerin kafilelere ve Macar iaşe hatları-
gittikçe artan Hint piyadesine son na hücum etmekte olduğu bildiriliyor .. 
günlerde 12 yeni tabur katılmı Bu arada Sovyet hatlarının gerisinde 

tahribata ujrıyan topraklarda düzeltme 

iş! Almanlar kovulur kovulmaz başla
maktadır. Sovyet üniversiteleri gayret
lerini binlerce ziraat mütehassısı yetiş
tirmekte toplıyorlar. Çiftçi ve köylüler 
g(!ri alınan topraklarda şimdiden !şe gi
rişmiş bulunmaktadır. 


