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tll\n mündcTecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahları ~ka,. ~ gazetedw. 

1 r 
Türkiyenin 
Güvenli 
Durumu 

Cümhurreis:m"z Dün Okulları Gezdiler 

----*----
ŞEVKET BİLGİN 

Kız ve Erkek Liselerinde 
Talebeye Sualler sordular 

Dünyayı temelinden sarsan kasırga 
ş:icldetlendikçe pek tabii bir hassasiyetle 
kendi jç durumumuza göz gezdirmek ih
tiyacını duymaktayız. l\Jüthl& badireden 
nak kalmak bahtiyarlığına erişmiş na
•ir memleketlerden biri olarak dış poli
tikammn dej;rişmiycn umdesi mali'ım

ef Kız isesind n ayr lırken illi 
alkış ar 

dur. 
illi tezahür halini alnnştı 

Biz, sulh idealine candan bağlıyız. 
Kimsenin ne topraklannda. ne de hak

larında gözümüz olmadığı için. \'arlığı
•uzın en değerli ha7.inesi saydığımız is
tikıalimize ve toprak bütünliiğiimüze eJ 

Şefin işaretleri : Talebe nın dersi fıadar ahltifıı üzerinde de durulmalı
dır. Dersi bir fıif inin, iiç lıişinin bilmesi lı afi değUidr. Her 

lıes en iyi şelıilde öğrenmelld ir-» 
sürülmedikçe bu siyasette bir değişiklik Reisicümhurumm aziz Milli Şefimiz 
düşünülemez. Beynelmilel münasebet- İsmet İnönü evvelki gece yarısından 
lerde söz götürmiyen di.iriistliiğümüz ve sonra İzmiri şerefiendirmişlerdir. Bu 
vefakarlığımızle her ke e itimat tclki- mesut hadise üzerine dün sabah şehir 
nine mnvaffak olduk. Bundan dolayıdır baştan başa bayraklanmızla donanınış-
lti, iki düşman karargahtı ayrılan dünya tır. 
nıilletlcrinin hepsi hakkıınızda nyni iti- İzmir halkı şefierini aralarında, millet 
-.at duygusunu taşımaktadırlar.. Zira safları arasında görlince tahassürlerini 
sulhun ııen yuvası olan Türkiye cümhu- gidermek üzere adeta birbirleriyle mü-
riyetinden girişilmiş taahhütlere aykın ~abakaya girişmiş, birinci erkek lisesini, 
bir hareket (ıkmıyacnğını yüzde yüz kız lisesini, Karataş orta okulunu ziya-
kat'iyetle biliyorlar. Bu kndar coşkun ih. 
tirasların körleştirdiği bir alem i~inde, retlerinde geliş ve gidişlerinde Milli Şe-
l>iz, siyasetimizin bir yıldız gibi panldı- fi büyiik heyecan1a nlkışlamıc:lardır. Bil-

hassa Kız lisesinden ayrıldıklan sırada )an berrakhğiyle ün almış bulunuyoruz. 
Bundan şöyle bir netice çıkarnbiliriz : genrlik gruplarından ve halk sanan ara-

H d · b"" ··k st b :..Ulı"" ~ef Kız Li•esinde (Foto Hamza Rüstem) smdan yiikselen alkışlar büyük hir milli asta unyanın en uyu • ıra 1 Pli y • tezahür halini almış bulunuyordu . 
._.lılara itimat telkin edilememiş olma-
Slndan ileri ıelmektedir. Milli Şef erkek lisesinde. Karataş or-

ta okulunda ve kız lisesinde bütün der-
Bizimse en büyük kuvvetimiz, bunun . sanelere afrmişler. laboratuvar ve kü-

ttsine olarak şü_pheleri ve karanlıkları ., d 
dağıtmış olmamızdır. Denebilir ki bu tüphanclcri gezmişlerdir. Kız lisesin e 
•USUsiyet, büyük şeflerimizin realiteci bir buçuk saat kadar mes~l olan reisi-
IÖriişlerinden kuvvet alan inkılabımızın c:iimhurumuz Fransızca, İngilizce, tarih 
'8rakteristik bir neticesidir. ve füik derslerinde talebeye sualler 

Dünya ahvali müvacehesinde vazh·e- sommşlar, müzakereleri takip buyur-
tirniu inceliyen yabancılar ekseriya muşlardır. 
'l'ürkün sihirli bir kuvvete sahip oldu- Çok neşeli olan Milli Şef talebeye sı-
iundan bahsederler. Bu sihirli kuvvet, rnsı geJdikçe bir baba heyecaniyle hi-
lnaddi ve manevi varhğımızı <:elikten tap ederek fiziğe c;ok (nlı!':malanm söy~ 
layalar halinde milli Şefimizin yüce lcmişler ve bir münasebetle de : 
l'arlığı etrafında birleştirobilmi.ş olma- - •Bir kişinin, Uç kişinin bir dersi 
-.ızdan başka bir şey değildir. Milletle- bilmesi kafi değildir. Hepiniz en iyi öğ-
tin en büyük mazhariyetleri mukadde- rcnttek ve en doğru ~evaplan verecek-
tatlarmı sevk ve idare edebilecek kud- siniz..• buyurmuşlardır. 
tette bir şefe ve bir davaya inanmak_c;a Milli Şef Dersanelerde (Foto Hamza Rüstem) (Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) •iz bu mazhariyete kavusmuş bulunu- --- ------------------------------------------

:~. lnönU .... mnda güven kayna- u_zı_K _oo;_u _HA_RBI Sıhhat Vekili 
Onun her sözü, her jesti kalplerimize 8 • I A 

illerin bir heyet'8D, bir sükun. bil' itimat ın erce me
"lılamakla kalmıyor. Korku denilen şu 
tbaneviyat tiirpüleyici afeti de yenmiş rikan ask eri 
•nıunuyoruz. Türkiyenin ebediliğine 
inandığımız kadar şeCe inanıyoruz. Giin- A t ı 
~elik hayatta bu gerçeğin bin bir misa- vus ura ya-
•rıe her gün rastlamak kabildir.. Şef 
~~ktepleri gezerken genelerin yüzlerine ya vardı 
"'QınJ%. Ne kadar başkadırlar. istikbale 
"e kadar kuvvetle sanlını lardır -*-

llleden? 
.. _Çünkü tnönü sevgisi, bir tarih, bir Uçan kaleler Yeni 
198Yrak, bir iman halinde kalplere sü-
"1lrnüştür. · Ginede Japonlara 

. Sef köyliilerle, halkla görüşürken 
~kkat ediniz : çehreler ne kadar gü- bomba yag'" dırdı 
~i. ne kadar ümitlidir. 

:Neden? -*-
.._ ÇUn]ru inönU halk dilinden en iyi an- Vaıington, 14 (A.A) - Royterin 
L~~ köylü dediğimiz yaratıcı insanın verdiği bir habere göre ve cŞikago Sun> 
-.&Dine bikim olmasını en iyi bilen gazetesine nazaran binlerce Amerikan 

(Sonu Sahife Z, Sütun 6 da) askeri Avusturalyaya varllllJbr. --- (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

____________ .,.,, _______ - -

Dün Urla 
• • 

rını 

azasında sa~Iık işle
tetkik eyledi 

--------- ·-------~---~ 
Şeltrlmlzdelıl bazı hususi hastanelerde de ince
lemeler yapddı. Velıll dl fler lıazaJara da gldecelı 
Şehrimizde bulunan Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet vekili Dr. Hul\ısi Alc:ltaş dün 
de şehrin sıhh1 müesseselerinde tetkikle. 
rine devam etmiştir. 
Sıhhat vekili şehr!mizdeki hususi has

tanelerden ve mekteplerden bazılarını 
ve bazı eczaneleri gezmiş, .şehrin umumi 
!'ağlık mevzulariyle alAkadar olmuştur .. 
Sıhhat vekaleti İzmirde inşa edilmiş bu
lunan Çocuk hastanesine büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedir. Bu hastane-

nin blr An önce faaliyete geçmesini te
min için lüzumlu yardımlar yapılacak
tır. 

Sıhhat vekilimiz İzmirde sıhhat mil
esseselerini, aleHimum hastaneleri be
ğenmiş, çalışmaları yerinde bulmuştur. 

Vekil .şehrin iman bakımından bele
d!yenin ve vilD.yetin gösterdiği gayreti, 
yükselen müesseseleri bir münasebetle 
takdir eylemiştir. Sayın Dr. Hulösi Ala
taş küçük Menderes kazalarında tetkik
lerine devam edecektir. Kendileri dün 
Urla kazasına giderek orada sağlık du
rumunu tetkik etmişler ve akşam üzeri 
İzmire avdet eylem!şlerdir. Vekil Urla
da bir çok yerleri gezmiş ve kaymakam
dan izahat almıştır. 

IRANDA DURU:vl 
----*----

Çıkan isyanda 
bir Tümgene

ral öldü 

- --- -- -- -- -- -- -- -- -
~ 1 )oktorların kararı E - -- -
§ İstanbul, 14 (Hususi) - Atina ve Pire eti•ha § 
E odalannı n müracaatları üzerine şehrimiz etibha E 
E odası idare heyeti Yunanlı meslekdaşlarına yiye- ~ 
E cek, giyecek göndermeğe karar vermiştir. 5 - -- -- -- -- -- -- -- -- -:; 1111111111111111111111111111111111111111111ıııt1111111111111111111m11111111 ii 

YENi ASIR Matbaasında bas:ılm1,tır .• 

Almanların bw m iidafaa mevzii 

o-·-.·-·- --·-·- -·-a-·-··ı ---------------
1 Rusya Harbı JAPONLARA GORE 
j ,_ ·- -·-·-·- -·-·- - -• ----*----

Cenupta 
Alman hattı 

yarıldı 
----*----

Bir ha b~re göre A 1-
man lar Sovv~t mu· 

.1 

kavenıetini kırdılar 
-*-

Ruslar 15 günde bütün 
bir koloaedu malzemesi 

ıatınam ettiler 
Moskova, 14 (A.A) - Moskova 

radyosu cenup cephesinde Sovyet or
dularının harekatı hakkında apğıdaki 
malumatı vermi~tir: 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

r janeyroda 
8 Alman müesseseleri 

önünde nümaylf· 
Jer yapddı.. 

Riyo de Janeiro, 14 (A.A) - Bir 
kaç grup Alınan müesseseleri önün
de nümayiş yapmışlardır. Taşkınlık
lar olmamıştır. Nümayişçiler hükü
metin milli menfaatleri koruyacağı. 
hakkında polisin teminatı üz.erine 
dağılmışlardır. 

SONDA JKA 

···········-
General Vavel 

bir nutuk 
söyledi 
-*

İngiltere Uzak f&l'k har· 
bine hazırlanmaınqtı 
Yeni Delhi, 14 (A.A) - General Va

vel dün basın mümessillerine şu de
meçte bulunmuştur : 

•Binnanyada düşmana karşı biltün 
kaynaklarunızla muharebeye devam 
edeceğimizi söylemek lüzumsuzdur. 

Rangonun kayıbını telafi etmek üzere 
yeni münakale yolları arnmak için her 
türlü gayreti sarfedeceğiz. 

•Cin ile rabıtamızı kesmek ve Hindis
tanı tehdit etmeğe müsait üsler elde et
mek için Japonlann ileri hareketlerine 
yukarı Birmanyada devam edecekleri 
şüphesiz gibidir. Bu karşı koymamız lfı
zım gelen ani bir tehlikedir .. • 

General İng:lterenin uzak şark harbi
ne nasıl girdiğine temas ederek demiştir 
ki : 

Sumatranın 
merkezi dün 
işgal edildi 

-*-
Japon basını bu iş· 

gali çok mühim· 
seyorlar -·-Tokyo, 14 (A.A) - Sumatranın 

ıimal kıyısında bazı adalar iıgal edil· 
miıtir. 

Sumatranın ıimalinde Vayi adasında 
Safank kasabasiyle Nerandın 20Q kilo
metre §İmalinde ldievi intal edilmiıtir. 

Tolı:yo, 14 (A.A) - Japon baaıN 
~imali Sumatrada Japon kara kuvvetle
rinin adanın merkezi olan Mendayı it
gal ettiklerini heyecanlı tefsirlerle net
rediyorlar. Gazetelere göre burasının iş
gali Hindistanla alakalı hareketlerin 
durumunu çok kuvvetlcntirmekte ve 
Hint okyanos bahsin<le stratejik bir 
ehemmiyet teıkil etmektedir. 

RIYOM OAVASI 
-----*---~~ 

Daladyenin iş-
birliği yapıp 

yapmadığı 

incelendi 
-*-

Londra, Fransa hallıının 
lllr noııtaya nazarını 

çelılyor-
Riyom, 14 (A.A) - Bozgun mcsullo

rinin dünkü mahkemesinde suçlulardan 
Jakomenin B. Daladyc ile işbirJiği talqp 
edip etmediği incelenmiştir. Jakomen 
ittihamnamenin tersine, Daladyenin em
rinde çallŞlillş olmakla büyük bir şer~f 
duyduğunu bildirmiştir. Daladye de Ja
komenin eski bir muharip, kuvveti tU
keninceye kadar çalışan neşeli bir adam 
olduğunu ve kendisine itimat ettiğini 
söylemiştir. 

Londra, 14 (A.A) - Taymis gazetesi
nin havacılık yazarı diyor ki: Almanlar 
Fransız-İngiliz münasebetlerini germek 
ve Fransız milletinin Almanya ile işbir
liğine engel olan mukavemetini kırmak 
için her propagandaya baş vuruyorlar. 
Alman radyosu Britanya hava kuvvet
lerinin Fransanın şimal batısında ismi 

(Sonu savfa 3. Sütiin 1 de\ 

--*-- •Kısaca uznk şark harbine haurlan-

Cava önünde cereyan eden deni.z harl>mden efttf'Uc&• bir -t1wı 

Yeni lıabinen!n tıü~Jtilı· mış değildik. Bu yüzden İngiltere gibi, 

ıe,.ı "e--e""I ••-it orta şark gibi yakın tehlikelere maruz 
.1' •• ,..,.. ~ ..... yerlerden kuvvet çekmek mecburiye-
Olunayor- ende kaldık. 

Londra, 14 (A.A) - Taymis gazete- •Rusyaya harp malzemesi göndererek 
sinin Kahire muhabiri bildiriyor : ona kalkınma imkAnı vermek ve bu su-

Anlaşıldığına göre İran hükümetinin retle harbe daha iyi hazırlanmak imkA
değişmesi sebepleri Furugi hanın parHl- nını aradık .. • 
ınentoda karşılaştığı şiddetli muhalefet- 1 f(ı~~..r.r~~ 

(Soma 8abife 2, Sütb 1 te) ·~...corJ..cu~~ .Lagcırde 
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ŞERİK HABERLER:i Türkiyenin 
Güvenli 
Durumu 'J'arihi Roman Yazan: Şahin Alıdwnan 

.... 27 ••• 
MA ISA YA 400 ADET UÇ 
DEMiRi GÖNDERiLECEK -·-• • re ısın • 

emır iz.mirde imal edilmekte olan pulluk 

uYellıenleri indirinn isareti uzerine gemiciier 

uç demirlerinden 400 adedinin Mani
sa vilayeti müstahsillerine tevzi edil
mek üzere Manisa 2.iraat müdürlüğü em
rine gönderilmesi ziraat vckuletinden 
bildirilmiştir. serenlere plıara 1ı ba ~ı ~aptılar 

Bu uç demirlerinin imilline devam 
edilmektedir. Uç demirlerinin tevzii iıi
ni devlet ziraat işletmeleri idare etmek
tedir. 

ııı.anbulu hayalimde yaşattığım dere
cecla daha ziyade lAtif bulmuştum. 
Şimdi uzaktan gördüğüm bu güzel şehri 
yakmdan tanımak ve onun koynunda 
doı.tmak için gönlümde ateşli bir arzu
m• canlandığını seziyordum. Yalnız 
be9 değil, geminin içindeki herkes, bü
tüm yoldaşlarım, gemiciler, hatta forsa
lu bile, ona işte tıpkı benim gibi, bir an 
ene) kavuşmak istediklerini anlatan sa
b'llRm vaziyete gelmiş bulunuyorlardı. 

Gemiciler heyecan içinde bulundukla
rıaa aösteren bir kararsıilıkla güvertede 
dobıpp duruyorlardı. Forsaların mutta
sal amıze batırıp çıkardıkları küreklerin 
baıeketi şimdi bana daha sıklaşmış ve 
clMıa ziyade çabuklaşmış gibi görUnü
ycııNa .• 

Jlihayet bir burunu kıvnldık ve sola 
sapa gemi dar bir koya girdi.. Buraya 
ıaa..bul Halici denildiğini sonradan öğ
:ra6n. Bir az daha gittikten sonra ge
mimia kıyıya yanaştı .. 

'J'wgut reis : 
- Yelkenleri indirin .. Diye kumanda 

ve.4.. 
Biiyük bir atiklikle serenlere çıkan 

gemiciler yelkenleri devirıneğe koyul
dum .. 

Nihayet İstanbula varmış bulunuyor
öuk. Bu dakikada sezdiğim teessür, bun
d• evvel geçirdiğim ayrılış sa3tlerinde 
OtJ7duğwn acıdan bana daha keskin ve 
aabe sürekli gibi geldi. Çünkü Loran
zadan biraz sonra büsbütün ayrılmış 
olaıeaktmı. Acaba onu bir daha görebi
feoek miydim? 
Yalnız onunla değü, bana bu kadar 

iyailı: eden kahraman Türk denizcisi 
Twgut reisle de bakalım ileride bir da
ha karşılaşacak mıydım? 

JIGmhilir? .. Bu dünyada neler olmaz?. 
İ..-ılar dağ gibi sabit bir vaziyette de
ğiıcr. .. Ve ben o dakikada dağ dağa kn
v~ fakat insan insana kavuşabilir, 
Öi,-e düşünmekten kendimi alamadım .. 

-7-
ACEMİ OCLANl..AR BÖLÜCÜ 

z.man duyduğu bütün acıları, keder
leri :insana W1Utturur!.. Nitekim fstnn
bW. gelişimden sonra başlıyan yeni ha
yatım da bana Loranzayı unutturmuştu. 

Tlrkler devşirmeye alınan gençleri 
yetiştirmek Uzere belli başlı üç mektep 
vikwla getirmişlerdi. Bun!~dan birisi 
Edimıede bulunuyordu.. Otekilcri ise 
1st.ıbulda idi .. 
- Bk şimdi, At meydanında, ejderha 
"heykelinin karşısında büyük bir b!naya 
-3' <.'rleşmiş bulunuyorduk. 

Bizimle birlikte gemi ile İstanbula ge
lN1 devşirmelerden bir takımını Edime
ye ,onderdiler. Bazıları Topknpı sarayı
nın i<;inde bulunan enderun mekteb!ne 
"rılındılar .. Biz, dört arkadaş, güzel bir 
tesadüf eseri olarak birbirimizden ayrıl
madık .. Ben, koca baş Yahya ve Çulsuz 
İbrahimle Ali Murat, yolculukta ve ge
mide olduğu gibi, şimdi At meydanın
daki acami oğlanlar bölüğünde de hep 
bir arada bulunuyorduk. 

Buraya geld~ daha ertesi günü, 
müthiş gürültüsiyle ortalığı yerinden 
kaldıran kalın bir kils (*) sesi bizi 
öerhal uyandırdı .. Yataklanmızdan fır
ladık.. Çulsuz İbrahim ve Ali Muratla 
Yahya ben!m gibi şaşırmış görünüyor
hırda. 

Belki onlar da benim gibi korkulu bir 
rüya görüyorlardı .. Çilnkü ben o sırada 
rüyamda Loranzayı görmekte idim ve 
g~ kadınla haşhaşa verip konuşuyor
duk .. Tam muhabbeti koyulaştırmış idik 
ki. gemide gerçekten olduğu gibi, Tur
gut reisle Sunturlu Bela ansızın yaru
hııza gelerek b 1zi o vaziyette yakalamış
la?dt .. 

( *) Gayet büyük bir davul.. 

İşte küs sesini duyarak yablğımdan 
fırladığım '•akit, ben gördüğüm bu kor
kunç rüyanın tesiri altında bulunuyor
dum .. 
Yataklarından fırlıyan bütün devşir- ---•----

meler hemen d.ı.şarıya çıktılar. Burası ZJ.RAAT ODA ... I 
geniş bir meydanlıktı .. Ve her tarafta sı- ~ 
rn sıra musluklar görünüyordu.. AzalıJtları için seçim.. 
Devşirmeler bu muslukları hemen Kanuni müddeti olan dört seneyi dol-

işgal ederek abdest almağa koyulmuş- duran İzmir Ziraat odası halıklaıına 
lardı. Onlar bizden çok evvel devşirme- yen:leri seçileceğinden vilayet idare he
ye girmiş oldukları için nasıl abdest yeti hazırlıklara başlamıştır. Yakında 
alındığını bfüyorlardı. Ben ve yoldaşla- seçim muamelesi tamamlanacaktır. 
rım. bunun nasıl yapıldığını henüz öğ- ---e--
renmemiş olduğumuz için yalnız yüzü
müzü yıkadık .. 

Fakat üç gün sonra, acami oğlanlar 
bölüğünde imamlık işini gören koca Ka
vuklu, ihtiyar bir hoca tarafından gös
terilen gayret sayesinde epeyce şeyler 
belledik .. Müslümanlık o kadar ameli, 
bayata ve insan ihtiyaçlarını karşılama
ğa öyle uygun gelen bir din idi ki, ben 
ve yoldaşlarım bize belletilen dini bil
gileri kavramakta ve on1an benimse
mekte hiç zorluk çekmemiş idik. Ve bu 
yeni hayatımıza çarçabuk ısındık. 

Burada devşirmelere hem dini bir ter
biye veriliyor. hem de her türlü askeri 
talim ve idmanlar yaptırılıyordu. 

Acami oğlanlar bölüğünde beş yüz
den fazla devşirme vardı. Bölüğün ku
mandanı Arslan ağa adında ak sakallı, 
yaşlı bir askerdi. Acami oğlanlar ağası 
den:len bu ihtiyar adamın karşısında 
sade devşinneler değil, ocağın zabitleri 
bile korkularından tir tir titriyorlardı .. 

Halbuki o, rastladığım bütün Türk 
büyükleri gibi güler yüzlü ve çok temiz 
ruhlu bir insandı.. Beni devşirmeye 
alan Sarıca beyden ve gemide bana kar
şı çok nazik bir muamele gösteren Türk 
deniz kahramanı Turgut reisten sonra, 
~mdi gördüğüm Arslan ağa da gön
lümde yer tutmakta gecikmemişti .. 

Arslan ağa Türk ululannın hepsi gibi, 
insanları idare etmek sanatına derin bir 
surette vakıf bulunmakta idi. Karşısına 
çıkan bir adama ilk bakışında kendisini 
hem saydırıyor, hem de sevdiriyor, göz
leri insan gönlünde bu duyguların her 
lkisini b!rdcn yaratacak derecede büyük 
bir tesire malik bulunuyordu. 
Bölüğümüzün bütün zabitleri, Arslan 

ağa gibi hep namuslu, ciddi iyi insanlar
dı .. 

Biz:m mensup olduğumuz ortanın oda 
başısı Ferhat ağayı da sevmekte ve tak
dir etmekte gecikmemiştim .. 

Acaml oğlnnlnr böli.lğü de, bunun asıl 
temeli olan Yeniçeri tc kilatı gibi mü
teaddit ortalara bô1ünmüştü. Her orta
da elli devşirme neferi bulunuyordu .. 
Bölük on ortadan mürekkepti. Ayrıca 
her orta da on mangnya taksim edilmiş
ti .. 
Mangayı teşkil eden on nefere bir on

başı kumanda etmekte idi. İşte Yeniçe
ri teşkilatının bu intizamı olgunlu!:~ sa
yesindedir ki bütün askeri !şler gayet 
:"Yolunda ve tıkınnda gidiyordu. 

Türklerin kendilerine düşman olan 
bütün dünyayı ezmek için kurdukları 
bu askeri teşki15.tıo kıymetini, şimdi 
onun iı;;ne girdiğim bu dakikada tama
miyle knvramış ve öğrenmiş bulunuyor
dum .. 

Binlerce adam sanki tek kalp ve tek 
vücuttan ibaretmiş gibi hareket ediyor
du .. Küçük teşekküller ondan daha bü
yüklerine bağlı idi. Ve bir adamın ver
diği emir sayısı yüz bini aşan bir kala
balığı yerinden oynatmağa kafi idi .. 

ihtiyar hizmetçimiz Nikolinin Yeni
çeri ocağına dair bana vcrd!ği bilginin 
çok yerinde ve baştan başa doğru oldu
ğunu öğrenmekte hiç zorluk çekmemiş· 
tim .. 

- BİTMEDİ-

KUHDARI 
TOHVMLVKLARl .. 
Vilayet dahilindeki milstahsillere da

ğıtılmak üzere 7000 kilo kumdarı tohu
mu satın alınmıştır. Bugünlerde tevzii 
tamamlanacaktır. ---·---

PİRİNC İHTİY ACl 
Son bir ayda~ beri İzmirde pirinç 

mevcudu kalmadığı için hnlk sıkıntı çek
mektedir. Yapılan hcsnba göre 938 yılın
da İzmirde pirinç istihlaki 3500 ton iken 
941 senesinde 500 tonu geçmiştir. 

İaşe teşkilatının vilayetin pirin~ ihti
yacını karşılamak üzere tedbir almasına 
intizar olunmaktadır. ---·---

MISIRDAN BİR FİRMA 
MAL isriYOR.. 
Mısırda büyük bir firma ticaret oda

sına gönderdiği bir mektupta kuru mey
valar, incir, üzüm, zeyt!n ve yağı. her 
türlü konservalar ve peynir salın almak 
istediğini ve Türk ihracatçı firmalarının 
en seri vasıta ile teklif yapmalannı is
temiştir. ---·----
Antalya lıooperatifinln 
izmi,.den müfJayaatı .. 
Antalynda kurulan memurlar istihlak 

kooperatifi faaliyetini tevsi eylemiştir. 
Bu kooperatif adına son bir hafta için

de İzmirden bir çok gıda maddeleri sa
tın alınarak Antalyaya gönderilmiştir .. 
Antalya koopcrntifi bu gıda maddeleri
ni ucuz fiatle kendi ortaklarına verecek
tir. Biitün memurlar ufak bir duhuliye 
vererek bu kooperatife aza olmuşlardır. 

~~--...~~~~~tıt--~-

iKİNCİ LİSE 
ralelJcleri rirede 
İzmir liseler şampiyonu olan İzmir 

ik"nci erkek lisesi sporcuları ve müz.ik
cilcri başlarında öğretmenleri M. Özbey 
Yahya Su ve Naci Gündem olduğu hal
de dün Yeşil Tireye yollanm.ışlardır. 

Tire kulüpleriyle bir spor teması ya
pacaklnrdır. ---·---Sadeyağı smrlıyor •• 

İnşe müdürlüğü dün piyasaya satıl
mak üzere 50 teneke sadeyağı çıkart
mıştır. Bımlar bir bakkalda sattınlmak
tadır. 

----·~-Stadyumda Altay-Göz· 
tepe maçı var .. 

Kocaeli güreşçileri gelmediğinden bu
gün güreş müsabakaları yapılmıyacak 
ve saat 12 de Göztepc - Altay birinci ta-
kımları karşılaşacaktır. • 
Takımlar tam kadrolnriyle çıkacağına 

göre maçın çok heyecanlı olacağı tah
min edileb:lir. Lik maçlarında Göztepe
ye karşı bu derece kuvvetli çıkanuyan 
Altay takınunın bugün alacağı netice 
merakla beklenmektedir. 

-5 •:•--u_,, ._...,..li_I_d_J_ m.oıt_l_l_l_ -·-·- 4- •• - -·-·-·-a- -·-tı-•-1- 1111) neyime gerek! Sen benim önümde onun
la konuşmak, gülümsemek, onun elini 
sıkmak cesaretini gösterdin! Demek ba
na yalan söyledin! Onunla tekrar görü
~ilyorsun! Onunla alakanı hiç kesmemiş
sin! 

L._J!:!~.X.!JK ___ ~;~~~!-~._,_,J_J 
Alaca Karnlıkta C•• 

·- 22 ••• Halıleden : VÇ YILDIZ 
Bu kitbus devam edemezdi. Dördüncü 

sabah Galip, gündelikçi hizmetçinin gel
mesinden istifade ederek odama girdi. 
Bir koltuğa oturdu ve gündelikçiye, sü
kWıetle, ille önce diğer odalan temizle
mek emrini verdi. O çıkınca, bana dön
dü: 

- Konuşmamız zamanı geldi, Meral! 
Ona meydan okurcasına bakıyor, fa

kat söz söylemek kuvvetini bulamıyor
dum. Gündelikçi yanı başımızda oldu
ğundan ne ağlamak. ne de sesimi yük
seltmek imkinı yoktu. Galip çok süku
netle, hiç sertlik göstermeden konuşu-
yordu. BilAkis bu sefer .sesindeki tatlı
lık ve gizli merhamet beni müteessir 
edeceğine kızdınyordu. Benim istediğim 
merhamet değil, fakat lşıklne yalvarış
lar, diz çökercesine itizarlardı! Bana 
diz üstil gelmeliydi! 

- Dinle beni yavrum: Her evlenme
de güç anlar, buhranlar, engeller var
dır. Bunları atlatmak 1hım. Her düşün· 
dilğilnil biriblrine açıkça s6ylemeğe ce-

saret lazım. Birlikte bir çare aramak la
zım, ancak bu şartla devam etmek müm
.kUn olur. 
Acı acı? 

- Sen ahlak dersi veriyorsun! Dedim. 
Semiha Tekbaş gibi kadınlarla düşüp 
kalktıktan sonra bir de bana nasihate 
cürct ediyorsun. 

öfkeden kızardı. Fakat nefsine hü.im 
olarak sakin ve tatlı sesini muhafaza 
etti: 

- Yanılıyorsun, Meralcığım. Bırak ta 
sana her şeyi söyliyeyim. 

- Ne söyliyeceksin? Söyleyeceğin 
ancak pişmanlık ve vicdan azabı olmalı! 

- Filhakika bir pişmanlığım var: Sa
na karşı acele davranmış olmak. Sen çok 
gençsin, tamamiyle tecrübesizsin yanlış 
fikirlerle dolusun. Bunlardan seni he
nüz kurtaramadım mağazada sana öyle 
söylemeli idim. Fakat ne yapayını, bana 
tahammill edilmez bir hakarette bulun
dun! 

- O duydu diye mi? DuymU§ olması 

Hıçkırıklarımı boğmak için küçük 
mendilimi ağzıma tıkıyordum. Galip 
ayağa kalktı ve beni, sinirlerime doku
nan bir merhametle seyretti. 

- Zavallı Meralcığım! dedi. Demek 
seni bu hale sokan bu, ha! Fakat bu yal
nıştır, emin ol, tamanıiyle asılsız bir şey
dir! Bu senin hasta beyninin bir hali
dir. Ben Semiha Tekbaşı görmeyeli tam 
bir buçuk sene oluyor! 

- Öyle ise ne diye mağazaya geldi? 
- Tesadüf ... Mağazanın önünden ge-

çiyormuş ve birden bire, elimi sıkmak 
için, içeri girmek hevesine kapılmış. Sen 
onu tanımazsın, Meralcığım! Bunun ne 
biçim kadın olduğunu bilmezsin! Bir ar
kadaş! Sanki bir delikanlı: namuslu ve 
kaçamaksız bir delikanlı! Beni bir dost, 
bir arkadaş telAkki eder. Bundan fazla 
bir şey değil ... 

Ben alaylı alaylı gölüyordum. Galip, 
saburlulukla: 

- Biliyorum, dedi, bu sana tuhaf ge
lir, bunun1a beraber doğrudur. O da, se
nin eski tanıdıkların gibi. Fakat onların 
dedikoducu kötücülüklerine kapılmıya
rak! 

- Görüyorsun ya, onu müdafaa edi
yorsun! Her şeyi onun için, benim için 
hiç bir şey! Hill onu seviyorsun! 

V .. eremle mücadele cemiyeti 

Bucada bir verem hasta
nesi kurmak istiyor 

Vilayetin satJJa çılıardığı bir ba~eden istifade 
edUmesi mukarrerdir. Bu teşebbüse Belediye· 

nln de yardımına ı htiyaç vardı,._ 
Veremle mücadele cemiyeti idare 

heyeti, reis Dr. Ali Halim Bayerin işti
rakile yaptığı bir toplanuda veremle 
mücadele cemiyetinin verem mevzuun
da daha müsbet çalıırnası için sistemli 
bir faaliyet gÖ•termiye karar venniftir. 

Cemiyetin ıimdiye kadar devam eden 
faaliyeti muhite bir çok kazançlar te· 
min etmişse de, bundan sonraki çalışma
ların daha semereli olması temin edile
cektir. Bu cümleden olmak üzere verem
le mücadele dispanseri her türlü ihtiya
cı karşılayacak. bir hale getirilecektir. 
Dispansere daimi kadrolu bir doktor 
temini, hastaların ilaç ve gıda ihtiyaçla
rının temini için çalışmalar tevsi oluna
caktır. 

Hayat pahalılığının artması, hastalık
ların ne§VÜ nümuında müeMir olabile
ceğinden muhitin verem hastane.ine ih
tiyacı meydandadır. Cemiyet, vilayetin 
Bucada satışa çıkardığı Sarı göllü Hasan 
ağa bahçesini bütün müıtemilatile bir
likte satın alarak burada bir verem has-

tanesi kurması incelenmektedir. 
Cemiyet için olduğu kadar muhit için 

de pek hayati br mevzu olan bu hasta~ 
ne meselesi eğer kuvveden fiile çıkanla 
bilirse bunun bir scnatoryom olarak te
min edeceği faydalar aaywz olacakbr. 
Fakat cemiyet bu işi yalnız haıına hal~ 
ledemiyecek mevkidedir. Vilayetin, be
lediye meclisinin ve bilhassa sıhhat ve 
içtimai muavenet vck.aletimizin bu me
selede cemiyete azami surette müzahir 
bulunmaları lilzımdır. 

Bu scnatoryom vücut bulduktan son
ra iıletilmesini cemiyet kendi varidatı 
ile pek ala temin edecektir. Hatta bir 
aenatoryum değil. hatta tüberkülozları 
evlerinden ayıran bir tecrit ve bekleme 
hastanesi olarak bile bu teşebbüsün bü
yük kıymeti olacaktır. 

Cemiyet ayni zamıuıda bu .ene Ya
manlarda 3000 lira sarfile bir kaç pav
yon bile inıa ettirmek kararındadır. 
Eğer ha.tane meselesi halledilirse kamp 
meselesi pek ala atiye talik olunabilir. 

~~~~ ... ~~~~ 
(Baştarah 1 inci Sahirede) 

adamdır. Her Türk, İnönünün başınus• 
da olmasını bugünkii sonsuz gü\'eniınİ• 
ziıı en biiyük sebebi addeder. Halk böy· 
le düşünmekte yerden göğe kadar hd· 
lıdır. Bizim sihirli kuvvetimizin kökii· 
nü araştıranlar şefimize bu derin, 'bu 
hudutsuz bağlantımızı hayranlıkla kar· 
şılanıaktadırlar. 

İşte dünyanın bu karma kanşık dev
resinde sulh İ(.'indc oluşunıuzun sırrı ... 
Bugün sulh içindeyiz. Yann daha par· 
lak günler göreceğimh:den de eminiz. 

ŞEVKET BiLGİN 

----•.....--~~-
Cüm hu r re isimi z dün 

okulları gezdil~r 
(Baştaralı 1 inci Sahifede) 

Milli Şef öğretmenlere hitap ederek 
zekB ve çalışkanlıkla beraber talebenin 
ahlikı üzerinde i leumesine işaret bu· 
yurmuşlardır. 

Okullarda gördüklerinden memnuıÜ· 
yet beyan buyuran Büyük Reisicümhu .. 
rumuz akşam üzeri Bornovayı $ereflen
dirert!k Ziraat m<.'ktebini ıezmişler ve 
talebenin zirai c;alışnıalan lıakkında iza· 
Jıat almışlardır. 

----·--~-BuJgarlstanda İtalyan 
aleyhtarlığı... 

Rusya harbı 
(Bqtarafı 1 inci Sahifede) 

l l k d "' h b Moskova, 14 (A.A) - Tas bildiri• . za ogu ar ı yor: 
(Baştarah ı inci Sahifede) Sözüne inanılır kaynaklardan alınan 

haberlere göre Bu]aaristanda bir kaÇ 
Sovyet kuvvetleri cenup babda taar

ruz hareketlerinde devam ederek Al
man müdafaa hattını yarmağa muvaffak 
olmuşlar ve 3 meskun yeri iıgal etmit
lerdir. 

Vqington. 14 (A.A) - Tebliğ: zamandanberi ltalyan aleybdan tema· 
Filipin adalarında Bataanda bir de- yÜlleri çok fazlalaımııtır. 

ğiıiklilt yoktur. --·--,----yeni Ginede uçan kaleler düımanın 
Alalna ve Lae hava meydanlarını bom- HOLLANDA ALACAKLARI 

Berlin, l 4 (A.A) - İspanya bava 
kuvvetleri baı kumandanı general Ed
vardo Gala doğu cephesine giderek i.
panyol tayyareleri için yapılacak uçak 
meydanının ant içme töreninde buluna
caktır. 

bardıman etmiflerdir. Lae nhtunına isa- Vaşington, 14 (A.A) _ Maliye na-
~~~~~l:~~r. Düımanın bet avcısı :zırlığı Hollanda Hindiatanının Ameri

* Radyo gazetesine göre doğu cephe
lerinde yeni gelişmeler hakkında fazla 
malUnıat gelmem~l:İr. Sovyetlerin ce
nup cephesinde 90 tümenlik bir kuvvet
le taarruza geçtikleri hakkındaki haber 
hakkında baıka kaynaklardan teyit edi
ci bir haber gelınemiıtir. Tersine olarak 
Almanlar mukabil taarruzlarda bulun· 
muılardır. Bir habere göre cenup cep. 
hesinde Almanlar bu taarruzda Sovyet 
mukavemetini kırmışlar ve Sovyet kıta
ltırını gerilere çekilmeğe mecbur etmiş~ 
!erdir. 

Yalnız Sovyetler bugün olagan üstü 
bir tebliğ neıretmişlerdir; fakat bu teb
liğde her hangi bir Alınan kuvvetinin 
imhası bildirilmemiş, sade 2 7 ıubattan 
14 marta kadar süren 1 7 gün müddet 
içinde Almanlardan alınan harp mahe
mesinin sayısı verilmiıtir: 

Bu tebliğe göre 15 7 sahra topu, 75 
havan topu, 375 ağır makineli tüfek, 
20 tank, 26 tank savar topu, 617 kam
yon, l 5 O vagon ve çok miktarda harp 
levazımı elde edilmiıtir. 14 bin Alman 
da imha olunmuıtur. Bu malzeme aşağı 
yukan bir kol ordu malzemesine eıittir. 
Fakat bunların evvelce Ruslar tarafın
dan bırakılmış ve timdi elde edilmit 
malzeme olması ihtimali de vardır. Eğer 
Almanların bir kol ordusu imha edil
miş ve bu kadar zayiata uğratılmış ol
saydı, bugün Almanların mukabil taar
ruz yapacak bir durumu olamazdı. ---·---

KAVGA t~OHUHDA 

JAPONLARIN KAYIBI 

Londra, 14 (A.A) - Y orpyr Post 
gazete8inin aakeri yazan vaziyeti §Öyle 
tahlil ediyor: 

cYeni Gineye taarruz eden Japon ön
cü gemilerinden bir çoğu babnlmıştır. 
Bu hücum Japonlara müttefiklerin mu· 
kavemet kabiliyeti hakkında bir fikir 
venniftir. 

Dütmanın hareketlerini felce uğrat
mak için büyük bir muharebeye giritil
rniştir. 20 Japon vapuru batınlmış, bin
lerce düşman asker boğulmuıtur. 

Japonlar Yeni Gineyi istila ederek 
Avusturalyayı tehdit etme4' niyetinde
dirler. 

Müttefik stratejileri de Yeni Ginenin 
istiliaını Avuaturalyaya kar11 hareketin 
baılangıcı sayıyorlar. Müttefik tayyare
ler Yeni Gineye çıkarılmak üzere gön
derilen Japon kuvvetlerini daha vapur
da iken yok etmek oıkını tercih ediyor
lar. 

Avuaturalya sularında uçan kaleler 
düıman kafilelerine büyük kayıplar ver
dirmektedirler. 

Melburn, 14 (A.A) - Tayyareleri
miz Yeni Gine ve Yeni İngiltere açık
larında büyük faaliyette bulunmuılar
dır. Avusturalya avcıları Japon avcıla
rına üstünlüklerini göstermiıJ.erdir. Bir 
Avuaturalya hava lefekkiilü Japon ha
va üslerine hücum etmiıtir. Muvaffakı
yetli kefif uçutlan yapılmıftır. 

--~~-·--~~-1 randa durum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tir. İktısadi güçlükler, yiyecek azlığı, 
hayat pahalılığı şikayetlerin başlıca ami
li olmuştur. Hükümetin asayişi temine 
muvaffak olamadığı görülmüştür. 

Fesatçılığı ile tanınmış olan Bihtiyart 
kabilelerine karşı muvaffak olunama· 
masiyle hoşnutsuzluk son haddini bul

--~--- muştur. Bir kaç hafta evvel asilerle bir 
Galibin sesi ıstıraplı ve sıcak bir tit- çarpışmada hükümet kuvvetlerine ku-

reyişle tekrarladı: manda eden bir tümgeneral ölmüştür_ 

Bit pazarında sabıkalı Şükrü. bir kav
ga neticesinde Arap oğlu Remziyi çakı 
ile bacağından yaraladığından tutulmuş.
tur. 

- Merali Yavrucuğum, delinnişin! Bunun üzerine Furugi hana karşı muha
Ben onu hiç bir zaman sevmiş değilim lefet had bir şekle girmiş, kendi taraf
ki! .. Sana kaç defa söyledim? Sevdiğim tarları bile bu yumuşak, yaşlı ve son 
sensin, yalnız sen! Ah, Meral, bu kadar derece terbiyeli şahsiyetin mevcut gUç
seviştiğimiz halde incir çekirdeği dol- ı 1 it k lm dığını ka-
d cak b. . . bö' 1 b" .b. . ük eri yenece uvvette o a 
~ya ır Ş~Y ~çın . Y e ırı .ırı- bul etmişlerdir. Yeni başvekil Süheyl 

mızı kırma~ıza, ıncıtmemıze nasıl ım- ban genç ve kuvvetli olmakla beraber 
kan oluyor. bi değilse · barek tini bastın ik-
~bim yumuşadı. Yaşlarla d~lu göz- tı!.c1t vaziy~iizelince~e kadar atvan 

Jerım.ı ona ~ fısıldandım. düzeltmeğe muvaffak olup olmıyacağı 
- Tekrar gelirse onu kapı dışan ed~ belli d Yo:ıdir 

kadaki alacaklarının bloke edildiğini 
bildirmiştir. 

----·--~-BİR HIRSIZUK 
Bornova Ziraat mektebinde seislik ya· 

pan Recep adında biri, mektebe ait se
kiz kilo arpayı çaldığından adliyeye ve
rilmiştir. 

~-~--·owııfll#-~~~-
BİR İZAH 

Dünkü sayınuzda Alsancakta İnhisar
lar tütün fabrikası önünde bir cinayete 
kurban gittiği yazılan Muazzez adındaki 
kadının bu fabrikada çalışmadığı yap&· 
lan tetkikattan anlaşılmıştır. 

ceğine yemin et! eg.u • 
Yorgun ve be7.giıı bir tavır aldı? •---------------·---------------:: 
- Hili mı! .. 
- Seninle ancak bu şartlarla barışı· 

rım. 

- Hayır!.. Çünkü o vakit, bu gerçek 
bir barış olmaz. Sen, ağlamaması için, 
ağzına şeker tıkılan bir bebek değilsin. 
Bir kadınsın. Benim karımsın ve beni 
anlı ya bilmelisin. 

Hafif dayanmama rağmen ellerimi tut
tu ve gözlerime baktı: 

- Meral, bu dakikada senin ağzınla 
konuşan. çocukluğundan beri sana tmş.. 
bnlan iğri tetkiklerdir. Benimle birlikte 
geçirdiğin bir yıl bunlan kökünden ko
pannağa yetmedi Sana, Semiha Tekbap 
kötü görmek, alçamak dersi verildi. 
Onun yaşayış tarzını boş gördüğümü 
söyleyecek değilim. Fakat buna nasıl 
silriiklendiğini biliyorum. O da, benim 
gibi, öksüzdil. Kimsesizdi, herkes tara
fından hor görülilr, alçak tutulurciu: 

SENENİN EN Hissi, İÇTİMAI BÜYÜK FİLMİ... 
TtİIUCÇE SÖZLO - ŞABK MUSIKtıJ - TÜRKÇE - ARAPÇA ŞABKILI 

MISIB SİNEMA YILDIZI EMİNE ŞF..KİB'in 

ZEHiRLi ÇİÇEK 
AYIUCA İNGİLİZCE SÖZLO 

ÖLDÜRMİYECEKSİN 
BUGtlN .llA'l'bmLa : zgeluJ ÇİCEK : 12 - 3.15 - US - 9.ZS.. 

ÖLD'VBMtYECEKSlN : ı . .co - 4.51 - s.• de.. 
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Fıansa 
faalivet 

şiınaliode 
göst~rd i 1 er 

-*-
.. 

Paıis, 1 4 (AA) - Dün öğleden 
sonra Pariste tehlike işareti verilmiştir. 
Sonradan yeni tipte bir Alman uçağının 
buaa ecbep olduğu anlaşılmıştır. 

Lo.dra, 14 (A.A) - Hava nazırlığı 
bildiriyor: 
~k Britanya hava kuvvetleri Fran

saaı• ,imalinde büyük faaliyet göster
rnitleıdir. Av~ların himayesinde küçük 
h~ bombardıman teşekkülü Hazeburk 
ına.,..diz garını bombalamıştır. Bir 
d~n uçağı düşürülmüştür. 

Loadra, 14 (A.A) - Rur endüstrisi 
mınte\asiyle Essen üzerine yapılan ha
va taarruzları hakkında alınan son ma
luma ta göre Essen şehri kvantrinin aki
bctine uğramıştır. 

Almanlar kvantriye kütle halinde bir 
tek akın yaptıkları halde İngilizler ayni 
büyüklükte üç akın yapmışlardır. 

Bombaların infılakları çok te•irli ol
tnu~tur. Bu defa bombalar Almanların 
kullandıklarından da büyüktür. Hhle
rin İngiliz şehirlerinin bir çoğunu kö
küaden kazıtacağım söylediği zaman 
Yapalm1ştır. 

İngili2lerln gayesi Almanlarla hava
cılıkta eş o1mak değil onları kat'i üs
tünlükleriyle ezmektir. 

Londra, t4 (A.A) - Hava tebliği: 
Dün gece mühim miktarda bombar

dıman tayyareleri batı Almanya ve bil
ha... Kolonya şehri üzerine hücum ede
rek hüyük. inhlak ve yangın bombalan 
atımtlardır. Tayyarelerin dönüşünde 
J>ilot1ar Kolonyada büyük yangınlar çık
tığıw lesbit etmişlerdir. 

Jıgal altında bulunan Fransız sahille
ri de bombardıman edilmiftir. 

Dört bombardıman tayyarcmiz üsle
rine dönmemiştir. ______ ._ _____ _ 

Rivom <lavası 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

bilctirilmeyen bir yere -hücum ettikleri
ni, bu taarruzda bir kilise ve bir çiftliğe 
bombalar atıldığını ve siville Yarasında 
ölü ve yaralılar olduğunu inandırmak 
istemiştir. Halbuki hiç bir Britanya tay
YllreS bu çevreye bomba atmamıştır. 
Diğer taraftan bir iki gün evvel Alman 
Propagandacıları Britanya tayyareleri
nlıa V"ışi idaresi altındaki topraklara be
Yaımameler atarak Klermon Feran ve 
Mor Lüsen gibi endüstri bo1gelcri ahali
sine bombalanacaklannı ihtar ettikleri
ni bildirmişlerdir. Bu haberlerin ihtiyat
la karşılanması gerektir. Almanlar, 
Fransa bozgunundan sonra, Fransa, Bel
çıka Te Hollanda gibi işgal ettikleri 
memleketlerde ellerine geçen İngiliz 
hoınıibalarını Fransaya atarak ileride ya
pacakları hareketleri gizlemek isteyebi
Jirla. 

Borsa 
ÜZOM 

138 A. Lafont 
97 S. Erkin 
90 Cemal Kahya 
47 Akif Karpa t 
35 M. Beşikçi 
14 Ahmet Çakır O. 

421 Yekun 
173610 Eski yeklı.n 
1'14031 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
150 Siyah A. Lafont 

İNCİR 

110 Mustafa Yılmaz 
40 Enver Kaptan 
20 P. K1ark 

170 Yekün 
145930 Eski yekOn 
146100 Umumi yekıln 
47500 kilo Zeytinyağı 

195R20 (Eski satış) 

ZAHİRE 

115 Ton SlL'>am 
6 Ton Fasulya 

19 Ton P. Çekirdeği 
2 Ton A(."ı B. içi 

30 Ton mazı 

51 25 
55 
48 50 
51 
47 50 
50 

38 

51 25 
55 
50 
53 
48 50 
50 

48 
49 
50 
52 50 
55 
38 

29 29 
37 37 
37 37 

96 103 
31 75 83 

59 50 62 50 
21 
7 50 

165 
60 

1ZMtR BELED1YFS1NDEN: 
Damlacık ana kanalizasyonu ile Nihat 

bey caddesini geçip akan diğer iki lağı
mın ağızlarının denize kadar uzatılma
sı ~i fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile tekrar açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 2307 lira 
10 kurus muvakkat teminatı 173 lira 10 
kurll§tU;. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 25/3/942 Çarşamba günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

11, 15, 19, 23 1330 (566) 

·t-

1 - 66 sayılı sokaktan itibaren 672 
sayılı sokakta 135 metre boyda yeniden 
kanalizasyon yaptırılması, fen işleri mü. 
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulımJ§tur. 

Keşif bedeli 814 lira 40 kuruş muvak
kat teminatı 61 lira 8 kuruştur. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 30/3/1942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 

2 - İnönü caddesinde 128 sayılı so
kak ağzından itibaren Güzelyalı istika
metine doğru bir kilometre dahilindeki 
parke döşemenin esaslı surette tamiri 
Ien işleri müdürlüğündeki keşif ve şart;. 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
ınll§tur. Keşif bedeli 3559 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 266 lira 96 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
30/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

15, 20, 24, 29 (608) 

MISIRIN SES u·- _ .. G··ı .. BiZZAT 
KRALiÇESi mmu u sum SÖYLEDIGt 
ARAPÇA :····· .. -· ........................ : T··RKÇE 

· s iLK DEFA s 0 ~ 
ŞARKllt : ................................ .: SÖZLU 

Harunurreşid'in Gözdesi 
AYRICA 

GiZLi TEŞKiLAT 
BOB STEELE (İLK DEFA) 

SEANSLAR : Her gün~Cumartesi 
11.30-2.15-5.15-8.15 te.. Puar 

9.30 da 
:ıcı:ıcı:ıoo:r.A"~~...r~~~z~r.r...c:.ı~..0:~7..0: 

lzınlr VUayeti DaJmi Eneömeninden : 
BUCA YOLU YAPTJRJLACAKTIR 

1 - Kı.zılçullu - Buca ve kotu yolunun 291 O metrelik kumının tamiratı 
13/3/94'2 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksilt
nteye konulmuttur. 

2 - Ke~f bedeli 5 ı O 19 lira 62 kuruttur. 
3 - Muvakkat teminat mikdan 3806 liradır. 
4 - İstekliler ihale tarihinden en az 8 gün evvel turistik yollar mıntaka 

müdürlüğünden ehliyet vesikası alacaklardır. Keşifler mıntaka müdürlüiün
de ~örülebilir. 

5 - Eksiltme 2/Nisan/942 perşembe günü saat 11 de lzmir vilayeti dai
mi encümen odasında yapılacaktır. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayacakları 
zaıflan ihale giinü saat 1 O na le.adar maltbuz mukabilinde vilayet makamına 
ıre.rmeleri ilan olunur. 15 19 \388 (612) 

-----·~~~~--~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~----~~ 

kanalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 -Eksiltmeye konular. iş: 23760.27 lira keşifli Aydın - Muğla yolunun 

14x840-16x940 kilometreleri arasında terfi ve ,ose esaslı tamirata ve üç 
menfez inı;ası 

2 - Bu işe ait tartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme .-rtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri Renel şartnamesi 
D - T esviyei turabiye toıe ve kagir İn$aahna ait fenni $8rlname 
E - Ketif hül!aa cetveli ve silsilf'i fiyat 
F - Tat ve kum Rrafik cetvelleri 

iatiyenler hu şartname ve evrakı nafia müdürlüğünde RÖrebilirler. 
3 - F..lcsiltme 2/4/942 tarihinde perşembe RÜnÜ saat 15 te vilayet dalıni 

encümeninde yapılacakbr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
S - Eksiltmeye Rirebilemek için isteklilerin 1782 liralık muvakkat temi

n.at vermesi ve Aydm vilayetinden ihaleden 3 giin evvel bu is için alınmıt 
ınüteahhitlik vesikası ve ticaret odası vesikası bulunman lanmdır. 
lt 6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saattan bir saat evveline 

adar viliyet daimi encümenine getirilerek encümen reisliiiine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü 
maddede yazılı ııaata kadar ıı:elmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ee kapatılm" olma11 1&.zımdır. 

Postada olacak gecik.meler kabul edilmez. 
t4 1e 22 26 t4ıo C599) 

Y!EHI ASIR 

PEKYAKINDA 

Kleopatra 
- TÜRKÇE

LALE ve rAN 
Sinemaıa,.,nda .. 

lZM!R sıcıu '.11CARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4249 

Tescil edilmiş olan {Erler Türk Ano
nim şirketi) nin 9/3/1942 tarihinde adl 
surette toplanan umumi heyeti zabıtna
mesi ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4249 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği üan olunur. 

1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Erler T. A. Ş. nin 1941 yılı adi umumi 

heyet toplantısı zaptıdır. 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERİ 

ww: :sa :z: 
SAHiFE ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Devlet Demir Yol/arından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(ODUN ALIHACAK) 
D. D. YOLLARI 8 NCt tSLETME KOMİSYONUNDAN : 
Mecmuu ( 15340) lira muhammen bedelli (767 ton odun kapalı zarf usu

lile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 31 /3/942 günü saat 16 dı. İzmir - Alsan
cakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin ( 1150.50) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mek• 
tuplarını ihale günü saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri veya taah• 
hütü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. Sartnamesi komisyonumuzdan 
talep edilir. 10 15 19 22 1317 (560) 

DEVLET DEMİR YOLLARI UMUM MODORLOcUNDEN: 
Muhammen bedeli (54600) lira olan 65000 kilo muhtelif eb'atta karfiçe 

çivisi (26/3/1942) perşembe günü saat (15,30) on beş buçukta Haydar
paşada car binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin { 3980) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giin saat ( 14,30) 
on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i,e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
6 9 12 15 1176 (521) 

inşaat ilanı 
Sümer bank A 

umumı müdürlü-

Umumi heyet 9/Mart/1942 Pazartesi 
günü saat 15 de şirket merkezi olan tz
mirde İsmet paşa bulvarı üzerindeki 26 
numaralı bina dahilinde hususi daire
sinde toplanarak, ticaret vekfiletini tem
silen hazır bulunan ticaret müdürlüğü 
raportörü Reşat Ziya özker toplantıyı 
icap ettiren vesaik.in kanuna uygun ol
duğunu, ruznamenin müzakeresi için 
nisabı ekseriyetin kanunen mevcut ol
duğunu bittetkik beyan eyledikten son
ra umumi heyet reisliğine Ahmet Talat 
Erboy, rey toplamaya Yusuf Talat Er
boy, katipliğe şirket muhasebecisi Reşat 
Çelebi seçildikten sonra celse Ahmet 
Talat Erboyun reisliğinde açılarak ruz
namenin müzakeresine başlnnarak aşa
ğıdaki kararlar alındı. 

ğünden: 

l - idare heyeti ve murakıp raporla
rının okunarak ittifakla kabulüne. 

2 - Bilanço, kh- ve zarar hesaplarının 
tetkikiyle idare heyetinin ibrasına. 

3 _ Ticaret vek!letinin 23/12/1941 
tarih ve 4/9522 sayılı tamimiyle tebliğ 
olunan 8 madde aynen okunmuş ve ana 
mukavelenin son maddesine il!vesine 
karar verilerek ruznamede başkaca gö
rüşülecek bir şey mevcut olmadığından 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Hissedaran hazurun cetveli 
His.sedaranın Hisse lkametgahı 

ismi adedi 

Ahmet Talat 
Erboy 780 İzmir 
Yusuf Talat 
Erboy 100 lzmir 
Zehra Talat 
Erboy 100 İ7.mir 
Mehmet Talat 
Erboy 10 İzmir 
Servet Ferruh 
Ad ula 10 h.mir 
Ticaret vekaleti komiseri Reşat Ziya 

Özker, Umumi heyet katibi Ahmet Ta
lat Erboy, umumi heyet k~tibi Reşat 
Çelebi ve rey toplamağa memuru Yusuf 

Talat Erboy. 
23 kuruşluk damga pulu ili.erinde 12 

Mart 1942 tarih ve Erler Türk Anonim 
,;irketi damga"ı imza okunamamıştır. 

1ZM1R ASI.ltYE 2 'NCi HUKUK HA
KtML101NDEN: 

Hukuku umumiye namına İzmir C. 
rr.üddeiumumiliği tarafından Eşrefpaşa 
C. 601 nci sokak 7 numaralı evde oturan 
Osman oğlu Mehmet ile Eşrefpaşa 683 
sayılı sokak 6 numaralı evde oturan 
Ömer kızı Pakizenin 26/10/938 tarihin
den beri evli oldukları halde Mehmedin 
31/7/940 tarihinde Karataş lnönü C. 
doktor Ha!'lan Başkam kliniğinde hasta-
bakıcı Mustafa kızı Hüsniye ile ve Hati
ce Pakizenin de 12/10/940 tarihinde Ha. 
dun köyünde 439 posta komutanlığında 
Azizle ikinci defa akitleri icra kılındı
ğında Mehmet ile Hüsniyenin ve Hatice 
Pakize ile Azizin evliliklerinin butlanı
na karar verilmesi dava olunarak Meh
met ile Hüsniyenin gösterilen adreste 
bulunmarnalan hasebiyle keyfiyet ken
dilerine İz.mirde münteşir Yeni Asır ga
zetesinin 19/2/942 tarih ve l1112 numa
ralı nüshasiyle ilanen tebliğ edildiği 
halde tayin olunan gün ve saatte mahke.
meye gelmemiş olduklarından hakların
da muamelei gıyabiye icrasına ve muha-
kemenin 1/4/942 Çarşamba 10 a talikine 
karar verilerek bu bapta tanzim kılınan 
gıyap kararnameleri usulen mahkeme 
divanhanesine talik eclilıniş olduğundan 
müddeialeyıhler Mehmet ile Hüsniyenin 
tayin olunan mezkfır günde ve saatte 
mahkemede bizzat hazır bulunmaları ve
ya bir vekil göndermeleri aksi takdirde 
bir daha muhakemeye kabul edilmiye
rek gıyaplaruıda hüküm verileceği teb
liğ makamına kalın olmak üzere ilful 
olunur. 1424 (607) 

iZMtR tKiNCt iCRA MEMURLU
CUNDAN: 
Bir borçtan dolayı tahtı hacizde bulu

nan tapunun 1/8/1933. tarih ve cilt 1. 
ura 2. numarada kayıtlı mecmuu 360 
lira kıymetinde bulunan Cumaovaıının 
Menemenc.İk mevkilnde kapı 467 nu
maralı 12. dönüm miktanndaki bağın 
altı hiue itibarile 4 hissesinin mülkiyeti 
pefin para ile aatılığa çıkanlıruıtır. 

Birinci açık arttırma 6/4/942 pazar
tesi gÜnÜ aaat 1 S te dairemizde yapıla
caktır. Bu arttırmada % 75 şi bulmadı
ğı takdirde ikinci arttırma 16/ 4 /942 
perşembe gÜnÜ ayni mahal ve saatta ya
pılacaktır. 

Şartname ilanın gazete ile neşri tari
hinden itibaren her kese açık bulundu
rulacaktır. • 

Muhammen kıymetin % 1 buçuğu 
nisbetinde pey akçesi veya milli banka
lardan birinde itibar mektubunu hami
len 9'40/19 794 sayılı dosya numara
mızla memuriyetimize müracaatları re-
ca olunur. 1444 (610) 

nin bu se
neki kollek

s iyonları, 
mevsim • roplarmın yüz. ve te. 
hln reni renklerle· ahenktar r olmUJ 
l!%ım geldilinl gösteriyor. • Bu soıt 

moda 7enJ pudra, renkleri de biı 
Fransız ıüzellik mütehassısı tara1 
tından ıcat ve pıyasaya arzedilmii'" 
tir. Burada, bunları ancak· Tokalon 
pudrasının yeni ve caz.ip renklerl 
arasmda bulabilırsiniz. \ Şeflaf '\gil-t 
ıellik ve gayettbeyaı cilUer ~·ç· 
"Naturelh pudra ~ şayanı tavsiy · 
Ekseri ~nşınlar , ile açık ·tenli es 
merlere "Rose,. uygun cellr. Pen1 
be bir, parlaklık verir.( 'Rachel;~ 
~Pwfrıw .. da esmerl!re ~az.ip bir re~ 
:yerlr. . 
"'Pectıe", yazın > aldığma ~g;ıneşl~ 
·aıım esmerliğile \ ldeal bir sure~ 
.lm.tizaç eder. Bunlardan başka T~ 
lkalon pudtalarmın şimdiye• kada~ 
:hiç görmediğiniı. daha canlı, •. ı.dahf 
·caz.ip ve daha parlak~renklerı var_j 
•dır. 
'Tokalon pucırası. ·navalandırıl~ 
mış,, tır ·ki bu sayede on defa daha; 
·ınccleşir ve Meta tabii gı"bi görü~ 
~ür. Taze çıçeklerin esan.slaril& ta.f 
\flr edilmiştir. Te~iblnde "Krema 
·Kôpuğü., bulunduiundan iki misllj 
'daha c;-ok zaman sabit durur.'\ ,Tokat 
' lon pudrasının yeni ve cazip renk-, 
~lerini hemen bugünden• tecrübe edl~ 
niı. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSt1, 
Derununda Cpeyaz ve pembe) renıcı 

Uerdeki Tokalon kremleri lle muh~ 
telif renklerde Tokalon pudrasının, 

?Jlümunelerlni havidir. Ambalaj veı 
•sevk masrafı olarıık 20 kuruşluk blr,t 
1
pulu ::ışağıd::ıki adrese gönderinlzf 
· Tokalan servlsii ' pır.; ... 
'ta Kutusu 622, İstanbul. 

iZMIR 4 NCO iCRA ME.MURLU
ôUNo ~ ·.ı 
Açık ' le paraya çevri!ecek 

gayrin: 
İzmirde 1'.ııhramanlar mahallesi 1416 

ncı sokakta kain 244 pafta, 1904 ada 
20 parsel numaralı ve 63 metre murab
balı 1 89 lira muhammen kıymetli arsa 
açık artnrma ile sahlığa çıkanldı. 

Birinci arttırması 6/4/942 pazartesi 
günii saat 11 ila 12. 4 ncü icra daireşin
de icra edilecektir. Bu arttırmada tek
lif olunan muhammen kıymetin en az 
% 75 ni bulmadığı, arttırma ve payla~ 
tınna masraflarını tecavüz ve rüçhanlı 

alacaklar mecmuundan fazlaya çıkma
dığı taktirde en ı;ok arttıranın teahhüdü 
baki kalmak şartile artima 1 O gÜn daha 
uzatılarak ikinci arttırma 16/4/942 per 
şembe günü yine ayni saatta dairemizde 
yapılacaktır. Bu arttırmada da arttırma 
bedeli birinci arttırmadaki miktarlan 
tecavüz etmek ıartile menktıl en çok 
arttırana ihale, akai taktirde satıı 2280 
No.1u kanun mucibince geri bırakılacak
tır. Bu gayri menkw üzerinde her hangi 
bir iddia ve hak talebinde bulunanlar 
ilan tarihinden itibaren 1 5 içinde evra
ki müııbitelerile birlikte dairemize mü
racaat etmelidirler. Aksi halde hakları 
tapu ııicilince sabit olmadıkça satış be
delinin paylaımasından hariç kalırlar. 
Satı!! peşin para iledir. 7n 2,5 dellaliye 
ve tapu harcı müşteriye aittir. Şartname 
20/3/942 cuma gününden itibaren her 
kesin görebilmesi için dairemizde açık
tır. Arttırmaya iştirak edecekleri gayri 
menkUlün muhammen bedelinin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya bir milli ban 
ka mektubu vermesi lazımdır. Daha faz
la. malumat almak isteyenler dairemizin 
939/192 numaralı dosyasına müracaat
ları lüzumu i1an olunur. 144 7 ( 61 1 ) 

1ZM1R StC1Lt TtCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

İzmirde Osmaniye caddesinde Miri.ke
lam oğlu hanında 9 numarada ticaretle 
iştigal eden Andre D. Mirzan soyadı ka
nununa tevfikan Andre özmina ticaret 
ünvanını alarak !zmirde Miınar Kema
lettin caddesinde Yandevi hanında 2 ve 
3 numarada toptan ve perakende sure
tiyle pamuk ipliği kapot ve her çeşit 
yerli dokumalar ve manifatura ticaretiy
le iştigal edeceğine mütedair sirküler ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4245 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
il.An olunur. 1419 (603) 

1 - Karabükte yapılacak 100 ieçi evi, yollar, harici au tesisatı ve toprak 
tesviyesiyle kanalizasyon inşaatı kapalı zarf ueuliyle ve vahidi fiat 
esasiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - işbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 699.357.70 lira
dır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamelat şubesinden 35 lira 
mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27/3/1942 tarihine mü.adif Cwna günü saat 16 da Anlca

rada Sümer Bank umumi müdürlüğü inp.at eube1inde yapılacaktır. 
6 - İstekliler teklif evrakı meyanında, firodiye kadar yapmış olduklan 

bu gibi işler ve bunların bedellerine firmanın telmilt teşkilituun kim
lerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Tek.lif me.ktuplannı havi zarflar kapaL olarak ihale KÜnÜ saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi katipliği
ğine teailm olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat evveli
ne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılınış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. ( 1743) 
14 16 18 20 1413 (600) 

İLAN 
Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek 
meraklıları ve Çiftçilere Müjde 

Türkiyede ilk ziraat eczanesi açıldı. 
İstihsal seferberliğinde: Çok ve temiz mahsul, bol ve lekesiz meyva, seb

ze, güzel çiçek yeti.ftirmek şarttır. Bu da ancak her yıl mahsula muaallat olan 
hastalık.lan tedavi etmekle kabildir. 

Her çeşit mahsuldaki hastalıkların ne olduğunu öğrenmek ve bunlara kaı
şı ucuz ve iyi ilacı bulmak isterseniz İzmir - Bornova Ziraat mücadele istu-
yonuna yazınız. Telefon Bornova: 18 8 15 22 29 1216 ( 5 38) 

.. .. 
MAMA GURBUZ 

Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 
Yavrularını.zı ·besler, sıhhatini korur, vücutlatındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

Bütün Eczane va depolarda bulunur. 

Izmir Defterdarlığından: 
Saiır sokağında 3 numarala dükkanda berberlik yapmak.ta iken vefat eden 

ve Batduralt tubeaine kazanç vergisinden borçlu Emin Sinekkaydımn mez
kur dükkandaki menkul emvalinin veresesi tarafından kaçmlmak üzere ol
duğu vaki ihbardan anlatıldığından 15 kalem eşyası tabb hacze alınmQttt. 

Mezkur eşya 21/3/942 tarihinde saat 11 de tahsili emval kanunu hüküm
lerine tevfikan satılacağından bu eşya üzerinde her hangi bir istihkak iddia
sında bulunanlann yevmi mezlture kadar ve taliplerin o gÜn Batdurak tube.i 
tahsil tefl.iiine müracaatları ilan olunur. 141 7 ( 602) 

~zmir Defterdarlığından : 
Hazineye ait olup izmir körfezinde kain eski Cediz ve Cilaz.nıak voli ma

hallerinin balık avlamak hakkı 1 /Mart/942 tarihinden 28/2/944 tarihine 
kadar iki sene müddetle açık arttırmaya konulmuetur. 

fhale 30/3/942 tarihine müsadif pazartesi giinü DefterdarLk binasında 
mÜtefekkil komisyonu mahsusa tarafından saat 15 te icra edilecektir. 

Eski Gediz Voli mahallinin dalyan haline ıııetirilmeai ve bütün teaisatile 
balık avlama müddetinin hitamında hazineye deVTi meşruttur. 

Eski Gediz Voli mahalünin balık avlamak hakkının senelik muhammen 
bedeli ( 100) ve Çilazmak voli mahallinin balık avlamak hakkının aenelik 
muhammen bedeli ( 400) lirdır. 

Taliplerin muayyen saattan evvel muhammen bedelin % 7,5 2u niabetin
deki depozito akçelerini yatırmaları ve daha fazla malumat almak iatiyenle
rin Defterdarlık varidat müdürlüğüne müracaatla tartnameyi görmeleri lü-
zumu ilan olunur. 14 l? 24 29 1426 (596) 

~zmif' P. r. r. Müdürlüğünden: 
Y ıldmm telgraflarına tercih edilmek •uretile keşide ve teslimi lAz.ım gelen 

telgrafların son zamanlarda çoğalmış bulunmaaı dolayıııiyle yıldırım telsı:raf
lannın tcıılim ihbarlarının istenilen surette her tarafa ulaştırılmasına imkan 
kalmamıştır. · 

Bu sebple yıldırım telgraflarının teslim ihbarsız olarak yalnız doKrU işle
yen merkezler arasında alınıp yazılmas zarureti hasl olmuştur. izmir merke
zinin hangi merkezlerle teslim ihbarsız vıldınm telıı:rafı kabul ve teati ettiiti 
aşağıda ı;cösterilmittir. 
aşağıda gösterilmiştir: 

(Ankara, lstanbul, Aydın, Nazilli, Denizli, Burdur, Muğla. Milas; Bord
rom; Fethiye; Marmaris; Kuşadası; Söke: Seydiköy, Tepeköy, Kemalpaşa, 
Bayındır, Tire, Ödemiş, Manisa, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Balıkesir: Sel
çuk; Turgutlu; Salihli; Alaşehir; Uşak; Afyon, Menemen, Eski Foça, Berga
ma, Di.kili, Ayvalık, Edremit, Çanakkale, Narlıdere, Urla, Çeşme; Seferihi
sar; Karaburun; Buca: Bornova; Bayraklı; KarfJYaka, Karantina, Eşrefpaşa, 
Güzelyalı. Tepecik, Basmahane. Alsancak, Ankara - Yenişehir: Beykoz; Bey
oğlu; Büyükdere; Galata; Kadıköy; Şişli: Oaküdar, Carsı) sayın halkımıza 
ilin olunur. 14 14 601 ) 

r. c. MUHAKALAr VEKALETİ P.r.r. BUR.IA 
MUDURLVOUNDEN : ~ 

Bursa şehri telefon rehberi yeniden tab edileceğinden reklam vermek iste
yenlerin Bursada Koza hanında 2 7 5 No. da Naci Ay2on Kurtula müracaat
ları. 

T elı;craf : Naci Buna 
Telefon : 391 IS 16 &7 1434 (609) 
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IV::evsim dclayısile Lib-
yada büyük bir hare

ket yapılabilir nj? 
ıcu·n Mari transatlantiğinin biiyülı ha.sara uğra

dığı haber 11erilmi,tir •• 
Radyo gazetesine göre Libyada bütün 

faaliyet keşif hareketlerinden ibaret 
olmuştur. Yalnız Londradan gelen ha
berlerde pek yakın bir zamanda Libyada 
büyük bir meydan muharebesinin bac;la
ması ihtimalinden bahsediliyor. Şu ka
dar söyleyelim böyle bir hareket başlasa 
bile, bu hareketi!) bilyilk mesafeJeri aşıp 
gideceğine hiç inanmıyoruz. Bu sırada 
tngilizlerln Tunus hudutlarına dayan
maları ihtimali kalmadığı gibi, Mihver 
kuvvetlerinin Mısır hududunu aşarak 
Süvcyşe kadar varmaları imkanı kalma
mıştır. Mevsim, bUyUk kuvvetlerin kum 
~llcrini büyilk mesafelerde aşmağa mU
sait değildir. 
Doğu cephesinde hava faaliyetleri 

günden güne artmakta ve genişlemekte
dir. lki tarafın da kayıplan büyük olu
yor. 

Her iki tarafın da kara ve hava hazır
lıkları biltün hıziylc devam ediyor. 

Geçen senenin llkkllnun ayı başların
da Amerikanın Pasifik filosuna Pearl 
Harborda yapılan japon baskmmdan 
sonra, Pasifikte müttefik deniz kuvvet
leriyle japon deniz kuvvetleri arasında
ki nisbet birden bire japonlann lehine 

SiYASi VAZı YET 
--~~~·*--~~~ 

Japonya A vus-
turalyaya ne
den sulh tek

lif etti? 

olarak değişmiştir. japonlar bir çok de
niz üslerini de elde ettikleri için Pasi
fikteki müttefik deniz nakliyatı biiyük 
tehlikelere maruz kalmıştır. Bu sebeple 
Amerikadan uzak dob'UYa yapılan nak
liyat için Atlantik yoliyle Hint denizi 
kullanılmaktadır. 

Bugün bu vaziyette değişmiştir. Sin(!a. 
pura yerleşebilen japonlar şimdi Hint 
denizini de tehdit etmektedirler. Mihver 
denizaltıları da cenubi Amerikadan ta 
Brezilya sularına kadar inmişlerdir. 

Tdılikenin artmasına rağmen mütte
fikler Atlantik yolunu tercihte devam 
etmektedirler. Bu yolun Hint denizinde
ki ucunun tamamiyle tehlikeli duruma 
girmesi bu tercihe mani olamamıştır. 
Bombaya gönderilen İngiliz harp gemi
lerinin istenilen emniyeti temin edeceği 
şüphelidir. 

Bugün Mihver kaynaklarından veri
len bir haberde, dünyanın üçüncü tran
satlantiği olan ve 81,000 tonilatoluk 
Kuin Mari vapuru bir Alman denizalhsı 
tarafından torpillenerek ağır hasara uğ
ramıştır. Bu geminin 10 bin kadar müt
tefik askerini Hindistana götürmekte ol
duğu tahmin edilmektedir. 

ALMAN TEBLIGI 
----"'*--~-

Ruslar .' ınmda 
Alman mev
zilerine hü

cum etti 
~*~ -*~ 

Hindlstanı iç!n~en rebliğde : uBu hücumda 
yılımalı lsti310.r ar.. 46 tanlı imha edildin 

Radyo gazetesine göre hafta sonunda deniliyor •• 
dünyanın siyasi mnnzarası şöyledir : Bcrlin, 14 (A.A) - Alman resm1 teb-
Japonynnın uzak doğuda kazandığı liği : Kınında düşman oldukca uzun bir 

muvaffakıyetlerden doğan siyasi durum, durgunluk devresinden sonra tank ve 
Hindistan meselesini hal :cin İngilizler tayyarelerden yardım gören mühim 
tarafından girişilen teşebbüs, ilkbahar kuvvetlerle Kerç yarım adasında Al
taarruzlan hakkındaki tahminler ve Vi- man ve Rumen mevzilerine hücum et
şinin durumu haftanın başlıca siyasi miştir. Çok şiddetli çarpışmalar olmuş 
olaylan teşkil etmektedir. ve Ruslar büyük knyıplnr vererek püs-

Japonya Ş:mdi Avusturalya ve Hindis- kürtülmüştür. 46 truık imha edilmiştir. 
tan knpılannn dayanmıştır. Japon bas- Diğer kesimlerde dilşman tesirsiz ka
kısının bu iki memleketteki yankıları lan hücumlanm:ı devam etmiştir .. Hava 
birbirine benzememektedir. muharebelerinde dün 17 düşman tayya-

J aponlar Avusturalyaya açıktan açığa resi düşürülmüştür. 
sulh teklü etmişlerdir. Böyle sulh tekli- 6 - 12 mart arasında Rus1ar 209 tay
fi Avusturalyaya bir kaç defa daha ya- yare kaybetmişlerd:r. 130 tayyareyi ha
pılmış, fakat hemen reddedilmişti.. Bu va muharebelerinde dUşürdük. Bu müd
defa henüz reddedfünedi~inden bazı te- det içinde bizim kayıbımız 9 tayyaredir. 
m~<tlar olduğu rivayet edilmektedir. Şimali Afrikada Tobruk kesiminde 

Avusturalya hariciye nazın Vaşingto- cüşmnnın malzeme depoları tahrip edil
na gitmiş ve başvekil Kurtiş te bir me- miştir. Malta adasındaki hava üsler;ne 
sajla Amerikadan yardım istemiştir. karşı gece ve gündüz hücumlar yaptık. 

Japonların Avusturalyaya sulh teklif:- Manş denizinin babsında, işgal altında
nin sebebi şudur : Avusturalyanın nü- ki memleketlerde 8 düşman tayyaresi 
fusu ancak yedi milyon olmakla beraber, düşürdük. Dün gece İngiliz tayyareleri 
üç milyon kare gibi büyük bir genişli~ batı Almanyada muhtelli yerlere, bilhas
vardır. Ancak sahiller meskOndür. Si- sa Kolonya mahallelerine bombalar at-

942 Yı ında 
---~..-~~-~ 

En büyük mey-
dan muharebe

si Libyada 
olacak 
-*

rolJruJı üzerinde l>ir 
İtalyan hava teşlıiline 

hücum edildi •• 
Londnı, 14 (AA) - Deyli Ekspres 

gazetesi yazıyor: 
Vaşingtonda tahmin edildiğint: göre 

1942 senesinin en büyük meydan mu
harebesi Libyndn olacaktır. Almanya 
ve latlya Libyaya durmadan takviye 
kuvvetleri gönderiyorlar; Müttefikler 
de Afrikayn takviye kuvvetleri gönder
mektedirler. Japonlar, Hindistana taar
ruz ederken Almanların Süveyşe taar
ruzu Japonlara vı:ınd ettiklerini gÖ!ıte
ren deliller vardır. 

Kahire, 14 (AA) - Orta ııark ha
va kuvvetleri karargahının tebliği: 

Dün Sirenaikte fazla hava faaliyeti 
olmuştur. Britanya avcıları, T obruk yo
lunda kuvvetli bir düşman hava teşek
külünün yolunu kesmiş ve iki bombar
dıman tayyaresini tahrip etmiştir . 

Maltayn karşı 12 mart gecesi ve dün 
hava akınları devam etmiştir. Bazı ha
sarlar olmuştur. 

Britnya tayyareleri Atinaya en yakın 
yer olan Pire Hmanına ve Ciritte bir 
tayvare üssüne taarruz etmişlerdir. 

Bu hareketlere iştirak eden tayyare
lerimizin hepsi de üslerine ııalimen dön
müqlerdir. 

Kahire, 14 ( A.A) - Orta şark İn
giliz kuvvetleri karargahının reıımi teb
liği: 

Britanyn kuvvetlerinin gösterdikleri 
faaliyet sayesinde bazı küçük düşman 
grupları dağıtılmıştır. Keşif kolları, düş
manın şiddetli topçu ateşine rağmen ba
zı düşman kuvvetleriyle temas tesis et
mi tir. 
Düşman tayyarelerinin T obruk üzeri

ne hücum faaliyetleri olmuş müdafaa 
toplarımız bir tayyareyi denize dü~ür
müş bir diğerini ate!je vermiştir. ---·----AMERIKAOA CASUSLUK 

~-~~+----

1\-1 i h v P r t..-hası silah 
altına alınıyor 

TAARRUZ HARBi 
~~~~·*--~~~ 

Avustural\ a Başve· 
kili mühi~ bir nu

tuk söyledi 
-*-

,,Düşmanı taar-
ruzla yeneceğiz'' 

-*
uA11ustraiya yaşıyacalı· 
tır. Sa11aıı Jıazanacağızn 

Kambera, 14 (A.A) - Avustralya 
l;aşvekili Kortin dün akşam radyoda 
Amerikan halkına hitap ederek demişfa 
ki: 
DüşündüğUmüz müdafaa harbi değil, 

hücum harbidir. Biz hücumun en iyi 
mUdafaa tarzı olduğuna kaniiz. Avustu
uıiya, Amerikanın batı kıyılariyle Ja
ponlar arasında en son kaledir. Eğer bu 
kale dü~erse ş!mali ve cenubi Amerika 
Japon hücuu.una maruz kalacaktır. Bu 
harp, yüz elli yıllık varlığınuzla kurdu
ğumuz bütün şeylerin sonu gibi gözü
kebilir. Her şey ortadan kalksa bile, 
dönemeç noktasına gelinceye kadar top
raklarımızda daima düşmana karşı ko
nulacaktır. Hnrnp olacak şehirlerimiz, 
tr.hrip olunacak tarlalarımız arasında, 
düşmanı denize atıncaya kadar dövüşe
ceğiz. 

Avustralya milleti yaşıyacaktır. Kalp
lerimiz bu azmi hiç bırakmıyacak kadar 
kuvvetlidir. Cesaretimiz ayni derecede 
yi.iksektir. Davamı7.m doğruluğuna irna
nıroız vardır. Bu sözleri imanla ve çok 
kötü anları ve ihtimalleri göz önünde 
tutarak söyliyorum. Pasifik okyanusunu 
asarak size hitap eden bu sö:zlerim, Pa
sifik okyanusunda dalgalanan muzaffer 
Amerikan bayrağı gibi, kendi bayrağı
mız gibi, kahraman Ç!n bayrağı gibi, ce
sur Hollanda bayrağı gibi azmimizin 
! imsalidir. 

Ilirleşik Amerikanın Pasifik durumu
nu halledeceğine itimedım vardır. Pasi
fik harbindeı. evvel ve bundan sonra 
Amerikanın neler başardığını biliyorum 
ve bundan hayrnnhk duyuyorum. Bütün 
müttefik milletlerin işlenmiş hataları 
vardır. Şimdi bunları araştırmanın za
manı değildir. Belki İng:Itere yapacağı 
her şeyi yapmamıştır. Fakat Atlantik 
muharebesini kazanmış, Rusyaya silAfı 
.;ermiştir. 

Bizler İngilterenin çocuklarıyız. Şim
-ii mesuliyet b:zim üzerimize düşmek
~edir. Biz, kendi kuvvetimizle kendi 
harbimizi yapacağız. Birleşik Amerlka
dan yardım istiyoruz. Avustralya harbi
ye nazın Birleşik Amerikaya hareket 

-+- edecektir. Çünkü 90 günlük Japon yıl-
Vnşington, 14 (AA) - Harbiye dınm ilerlemesinden sonra hala Va

nazırlığının sözcüsü 7 3 bin Alınan, 103 ~ington harp konscyile temas ed:leme
bin ltalyan ve 20 bin japonun silah al- miştir. Bu yardımı bir dilenci gibi değil, 
tına alınncnklnrını Amerikan tabiiyetin- düşmanı durdurmak için çetin savaşa 
de olnnlann firnrlnrı halinde vatan hai- azmetmiş bir milletin mümessili olarak 
ni olarak kurşuna dizileceklerini söyle- 1 ıstiyecektir. 
miştir. Avustralya toprağını müdafaa etmek 

Nevyork, 14 (AA) - llk casuıluk azmindedir. Her darbeye darbe ile ce
muhakemesi 6 erkek ve bir kadının ağır vap verecektir. Ordumuz kuvvetlidir .. 
cezalara mahkumiyetleriyle neticelen- A.:kerlcrimiz doğuştan muhariptir. Düş-
miştir. mana her yerde hücum edeceif.z. 

Karalrns, 14 (AA) Venezüella Sidney, 14 (A.A) - Eski Avustralya 
hükümeti, Amerikan subaylarının ordu- başvekili Menzis radyoda demiştir ki : 
ya askeri öğretmen olarak alınacağını Kaynakları son haddine kadar çıkmaza 
bildirmi:ıtir. saplanmış ve en a._c;ağı üç cephede dövüş-

Buenos Ayres, 14 (A.A) - On beş mckte olan Japonyanın, muhariplik va
senedcnberi Metropoliten artisti olan sıflnrı dünyaca tanınmış 7 milyonluk bir 
Hanriko Rindel adında ltalyan tehlike- memleketi istilaya ve fethe kalkışması 
li bir unsur olarak tevkif edilıniştir. fikrini kabul edemem .. ---·---- -~·-----Japonya ve Vatikan Avunturalya ordu-

ara~ında sunda tensikat 
mal ve cenup kıyılan arasında simendi- mışlardır. SiV:llcr arasında bazı kayıp- --*--
fer muvasalesi temin edilıncmiştir. lar vardır. Bir İngiliz tnyyaresi du..:: Londra, 14 (A.A) _ Deyli Telgrafın -*-Sidney, 14 (A.A) - Avusturalya hava 
Başvekil Kurtişin söylediği gibi, Ja- rülmüştür. diplomatik yazarı diyor ki: Britanya ve 

ponlar Avusturalyaya asker ç1karsalnr ---fa--- Amerika Vatikanın japonya ile diploma-
bile bu mıntaka üzerinde Avusturalya İHGİL'J'EREYE tik münasebetler tesis ettiği haberini 
nskerleri daima kalacaktır. Zelanaf a lııtaları qeldi hayrcUe karşılamışlardır. Sanıldığına 

Japon hükümetinin sulh teklifi Japon Londrn, 14 (AA) _ İngiliz donan- göre Vatikan ahalisi arasında katolikler 
gazetelerinde de muhtel!f şekillerle tek- masında vazife almak üzere ııon günler- bulunan geniş çevrelerin japon kıtaları 
rarlanmaktadır. Asabi Simbun gazetesi, tarafından işgalini ve Vatikanın bu su
Avusturalyanın ya Anglo Saksonlarla iş de müh:m mikdarda Yeni Zelanda kıta- retle uzak doğuda vazifelerini daha iyi 

ları f ngiltereye varmıştır. k di 1 birliği yapmaları ya da uzak doğunun görebileceğini ileri sürere ·p omatik 
yeni nizamında Japonlarla isbirliği yap- --- ---- münasebetler kurulmasını istemiştir. 
malan şıkkını kabul etmesi icap eteğini Taze fıUUl1etJer.. Halbuki şimdiye kadar Vatikanda aha-
yazıyor. Moskova, 14 (A.A) - Sibirya ve Vol- lisi hıristiyan olmıyan hiç bir memleket 

Japonların tekliflerinin kabwü şüp- ga eyaletlerinden iyi talim görmüş kıta- mümessili yoktu. japonya Hong Kongta 
helidir. Japonlar Çini, Hollanda Hindis- lar harp sahnesine gelmektedir. Alman- yaptığı mezalim üzerine itibarını tekrar 
tanını ancak sömürmek için istiyorlar .. lann da hazırlıklara devam ettikleri an- kazanmak için Vatikana müracaat et-
Çinde Japonlar tutunarnıyacaklardır. ]aşılmaktadır. miş olsa gerektir. 
Çin hakkında söylenmiş şöy]e bir söz ·-------------------------------
vardır : •Cin daima fatihlerini yutmuş-
tur!• Hollanda Hindistanı da cok kala
balıktır .. Bunun için Japon u7.ak doğu 
plfınlannın en başındn Avustura1ya gel
mektedir. Janonlar nilfus fazlnsını bu 
geniş ve hentiz bos yerde ver]estirerek 
burada veni bir Jaoonyn kurmak isti
yorlar. Avusturalvalılar bunu b:ldikleri 
icln; sulh teklifini kabul edecekleri çok 
şiiphelidir. Basvekil ve hariciye nazırı
nın kötiimser dil kullanmıc; olmalnnna 
ra~rn. A vuc;turalyanın ec;ki bawekiH 
Mcnzıs i ·C cok iyimser dille Japonların 
muvaffak olamıvacaklannı &öy1eıniştir. 
HİNDİSTAN 
J aponlnrın Hindistan üzerindeki faali

yetleri büsbütün başkadır. Japonlann bu 
memleketi i<'indcn yıkmak istedikleri 
açıkca anlac;.ılıyor. 

kaşn daha ziyade artacaktır. 
A VRUPANIN DURUMU .. 
Avrupaya gelince: M:hver bütün Av

rupayı Rusya ve Anglo s;ksonlnr ::ıley
hinc birleştirmek için çalışmaktadır. 
Mihverin bu faaliyeti iki kısma ayrılı-
yor: 

1 - Rusyaya karşı kışkırttığı orta 
A vnıpa ve doğu Avrupa milletleri üze
rindeki foal:yet. Fakat bunların birer 
bahane ile yan çizdıklt!ri anlaşılıyor. 

2 - Batı Avrupa devletleri arasında
ki foaliyet .. Almanya Vişi vasıtasivle 
İspanyruıın ve İspanya vasıtasile de Por
tekizin :şbirliğini kazanmağa çalışmak
tadır. 

Peten ile Franko ::ırasında münnsC'bet
ler çok iyidir; Franko da gccenlcrde 
Portekize giderek Salazarla görüşmüş
tür. 

Hiğündcn şikayet edilınektedir. Tunus, 
Korsika ve Nisi almak iç:n harbe giren 
İtalya, Fransa mağllıp olduğu halde bir 
şey alamamış, fakat buna mukabil Sır
bistan ve Yunnnistandan geniş yerler 
alınış, fakat htılfı Selaniği ve Fr001sanın 
mallı. n yerlerini istemekte ısrar etmek
tedir. 

İtalya, bu kadar çok isteklerde kendi
sini haklı göstermek için şimdiye kadar 
yapt•klan fedakarlıklara istinat ediyor
lar. İtalyanlar askeri bakımdan hiç bir 
şey kazanamamışlarsa da, coğrafi vazi
yetlerini Almanlar hesabına sağlıyarak 
Almnnynyn çok büyük h:zmetler yap
t.klarını ileri sürmektedirler. En ziya
de çektikleri iaşe sıkmtılnrına nazarı 
dikkati celbediyorlar. Hakikat, İtalyadn 
büyük bir inşe sıkıntısı vardır. Mussoli
nin:n riyasetinde toplanan bir heyet ek
mek üzerinde yeni kasıntılar yapmıştır. 

Nazırı bir demecinde chükümet Avus
tura1ya ordusunun genişletilmesine ka
rar vermiştir. lhtiyar zabitler tekaüde 

c:evkedilecek, en genç zabitler cepheye 
gidecekler ve daha yaşlıca olanlar cephe 
gerisinde bilhassa talim ve terbiye işle
rinde kullanılacaklardın demiştir. 

Sidney, 14 (A.A) - 9 japon tayyaresi 
Port Morambiye hücum etmişse de av 
tayyareleri tarafından önlenmiştir. 
Hasarın derecesi hakkında henüz taf

silat gelmemiştir. 

~~~~~tt-·~~~~ 

ROMANYADA 
Harp esirleri 
zıraatte çalqıyor 
Bükreş, 14 (AA) - Romen genel 

kurmayı bazı eyaletlt"rde ziraat amele

sinin azlığı do1nyı.siyle 18 bin harp esi
rinin ziraalte kullanılmasına müsaade 
vermiıtir. 

ART PAZAR 

Şayia çıkarıyorlar 
Şeker fiatlanmn gôya yeniden 
arttırılacağı haberi asılsızdır 

-------------------
İstanbul, 14 (Hususi) - Şehrimizde §eker fiatlarının arttınlacağı §ayialannı 

çıkararak sun'! şeker darlığı yaratanlar hakkında takibata başlanmışbr. 
Fiat mürnkabe kontrolörleri bu şayia lan çıkaranlan aramaktadırlar. 
Şeker şirketi günlük ihtiyaç olan 60 ton şekeri muntazaman lstanbuJa ver· 

mektedir. Alakadarlar fiatlara hiç bir su retle zam icrası mevzuu bahis olmadı~ 
nı bildirmişlerdir. 

T bbiyenin 115 nci yıldönümü 
dün törenle kutlandı _, ______ _ 

İstanbul, 14 (Hususi) - Tıbbıyenin 115 nci yıldönürr.ü bugün üniversitede 
kutlandı. Törende Rektör ve profesörlerle talebe tarafından nutuklar 8i>ylend.i. 

Gece Şehir gazinosunda bir balo verilmiştir. 
İstanbul, 14 (Husu.si) - Guraba hastahanesinde tesis edilen cerrahi ve kaduı 

hastalıkları kliniği bugün açılmıştır. 

Hava kurumuna yurdun her ye· 
rinde teberrüler devam ediyor -- ---- ---
Ankara, 14 (A.A) - Bize verilen ma

luma ta göre Türk hava kurumuna yur
dun her tarafında bağışlar devam etmek
tedir. Son günlerde Kıbrısta bulunan 
vatandaşlarımız 325 lira, !stanbu1da !sak 
Kohcn 5 bin lira, Eskişehirde takun er
leri 1005 lira, Halkalı köyü 257, Aşağı 
Söğütlü köyü 32, Hamam köyü 30, Sulu 
Karaağaç köyü 17, Beşili kazası 2116, 
Erciş 5020, Ağrıda Abdurrahman 750, 
diğer baz.ı vatandaşlar üçer yüz, 7 vatan
daş da ikişer yüz olmak üzere 9281 lira, 

ItalyaveAlman
ya arasında 
-~~~"'*-~~~ 

Yeni ekonomik an· 
)aşmalar imza edildi 

Roma, 14 (A.A) - Hariciye Nazın 
Kont Ciano, İtalya büyük elçisi Cianu 
ile Alman bliyük elçisi Fon Makenzen, 
Nazır Dr. Klodyos arasında Almanya, 
ltalyanın 1942 sonuna kadar ekonomik 
ve milli işbirliği şartlarını tesbit eden bir 
takım, anlaşmalar dün imza edilmiştir. 
Bunların en ehemmiyetlisi harp eko

nomisi meselesi ile ilgili olandır. lki 
memleket geçen yıllar gibi bu yıl da 
ham madde mübadelesi yapacaklardır. 
Bu mübadele geçen yıllardan daha fazla 
olacak ve iki memleket harp endüstri
sinin verimini arttıracak bir şekil ala
caktır. Almanya ltalyaya kömür, demir 
ve çelik scvkiyatını arttıracaktır. Harp 
endüstric;i programı, iki memleket işbir
liğini sıklaştıracaktır mili meseleler de 
incelenmiştir. Karşılıklı tediyelerin eşit
sizliği yüzünden harp gayreti ile ilgili 
maddelerle de gecikmelere meydan ve
rilmemesi esas kabuJ edilmiştir. 

--~-~$~h~%tl.....w-~-

A meri ka Harbiye 
nazırı ht1yaz sarayda 

Va§İngton, 14 (AA) - Harbiye 
nazırı Stimson Panama kanah bölgesın
den dönmüş ve derhal beyaz saraya gi
derek kabine toplantılarına iştirak. et
miştir. 

Stimson gazetecilere demiştir ki: 
cPanama kanalının müdafaası iyileş

miştir. Daha dıı iyileştcektir.> 
Kambera, l 4 (A.A) - Başvekil 

Kurtiş demigtir ki: 
•RuzveltJe ehemmiyetli bir telgraf 

gönderdiğim ve Vagington elçiliğimiz 
vasıta.siyle cevap aldığım hakkındaki 
haber doğrudur.> 

Vellington, 14 (AA) - Yeni Ze
landa başvekili dün akşamki kabine top 
lantısında Avusturalya ile Yeni Zeland 
arasında eakisine nisbetle çok daha sağ
lam anlaşma ve uı:laıtmalar olduğunu 
söylemiştir. Londra ve Vaşingtona 
Avusturalya ve Yeni Zeland adına müş
terek raporlar gönderilıni!ttir. Avustu
ralya ve Yeni Zelanda bu raporlarda 
yalnız kendilerini müdafaa meseleleri
ni değil, ileride japonyaya taarruz için 
kendi topraklarının üs olarak kullanıl
ması iıtini de incelemektedirler. 

... " 
UGUN 

Matinelerden itibaren 
•• 

Muazzam bir şaheser 

Sivrihisarın Bakırpınar köyünde baya 
Askerhan 100, Gide 200, Bulancık 280, 
lğdir 475, Çilvir kaza ve köyleri 1405, 
Perut köyü 200, Torbalı 60, Gelibolu 
2800, Yaşılarda merkez nahiyesi 4029, 
Aras nahiyesi 2980, Çobandede nahiye.si 
2856, Horasan nahiyesi 2102, merka. ka
S.'\ba 1560, Ilgaz 200 lira olmak üzere top 
yekun 39628 lira bağışlamışlardır. B~ 
dan başka Samson tütün ekicileri de pi
yasa açılalı beri tütün satışlarından ha.
va kurumuna hisseler veriyorlar. 

·-·-·-·- - ,_._ ---·-·ı 
1 Kısa Haberlf'r 
··-·-· ··-·-·- -·- -·-·- ··-· 
KURŞUNA DIZtl.ENLER 

Paris, 14 (AA) - Alınan e...4u 
mensuplarına karşı şiddet hareketlerilı· 
den ve silah taşımaktan suçlu yedi kiti 
bugün kurşuna dizilmişlerdir. 

YAHUDiLER HAKKJNDA 
Oslo, 1 4 (AA) - Baıvekil Kub

ling bir emirname .ile yahudilerin Nor• 
veçe girmesini yasak etmiştir. 

FiNLANDtY ADA 
Helsinki, 14 (A.A) Moeko~ 

sulhundan sonra Kareliyi bırakmış olan 
Finlerin tekrar memleketlerine gönde
rilmesi yarın baglıyacaktır. 11 O bin kiti 
memleketlerine dönmek istediklerh>i 
bildirmişlerdir. 

MOSKOVADA 
Moskova, 14 (AA) - Sovyet hari· 

ci komiseri Bay Molotof hur Fransalar 
milli komite reisi Karagoyu kabul etmiş· 
tir. 

VELSİN SÖZLERİ 
Vaşington, 14 (AA) - Harkiy• 

müsteşarı Sumer V els gazeteciler konf..
ransında beyanatında Fransa le günlük 
meseleler üzerinde görüşmelerin devaJft 
edildiğini anlaşmağa vanlınca bildiıile
ceğini söylemiştir. 

TORPtLLENDl 
Vaşington, 14 (AA) - Babdye ... 

zJTlığı Amerikaya ait küçük bir şilebia 
Karaib denizinin merkezi çevresinde. 
küçük bir Norveç gemisinin de Atla.,.. 
tik }· yılan açıklannda torpillendiğini 
bi.~ınniştir. 

tKI GEMi BATIRILDI 
Kambera, 14 (AA) - Başvekil ja· 

pon sularında faaliyette bulunan ik1 
harp gemisine avdetlerinin gecikmdi 
yüzünden kaybolmuş nazariyle bakıla
bileceğin: ııöylemiştir. 

Pero kruvazörünün 682 mürettebatı 
vardı. 

--~~-~------
Almanya 11e Macartsıo
nın durumları.. 
Moskova, 14 (AA) - Macar b~e

kili M. Bardofski bir kabine toplantJSl
nın harbiye nazırı Barla ve ziraat n~
rı tarafından uğratılan zorluklar hakkın
da yaptıkları münakaşadan sonra istifa-
sını vermiştir. . 

Almanya He Macaristan arasında roıl
him anlaşmazlıklar olduğu hissedilmek
tedir. 

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

İtalyan e Hği 
Malta, 14 (A.A) - Diin sabah üc; ,h.1-

man bomba uçağı bir çok avcı tayYarc" 
sinin himayesinde olnrrık adaya hilcUl11 
teşebbüsünde bulunmuştur .. Uçak sava! 
bataryaları ve topçu ateşi karşısında _bıı 
tayyareler bombalarını ntmnk için pıl<e 
uC'11o.;u yapamamışlardır. . 
Ö~leden sonra düşmnn avcıları. J3rı

tanya av ll<'tıkları ~örünür. görünıueı 
derhnl uzaklaşmışlardır. 

---- - -----
Japonlar Bankok radyosu ile.H=ntliler 

üzerinde propnganda yapmakta ve Hin
<listanda bazı grevler ve avaklaıımn1ar 
görülmektedir. Fakat İnstilizler her han
gi bir hi\dic;C'vc derhal hakim olmuşlar
dır. 

Söylenclil{inc göre zahirde tarafsızlıi, 
"ÜJcrek bu üc devlet bir blok kuracak
lar ve sonradan topyekun yeni nizama 
al•nacaklardır. 

İtalyan gazetclerin:n bu olay üzerinde 
sükunete bakılırsa İtalyanın bundan 
memnun olmadığı anlaşılmnktadır .. İtal
yan menafii bir tnraftan Macaristan ve 
Bulgaristanla, diğer taraftan da Frnnsn 
ile çarpışmaktadır. İtalyanın aç göı.lü-

Bu suretle normal ekmek tayını 150, 
hafif işçiler tnyını 250, ağır işçiler tayını 
350, çok ağır işçiler tayını 450 gramdır. 
Fakat ekseriyetin normal tayını yüz el
li gramdır ve bunu da her gün muntn
zamen temin mümkiln olamamaktadır. 

CE T -l~~iS HAY ovyet itayı ı 
- • d~ Berlin, 14 (A.A) - O. N. B. a1n1 _ 

Japonlar, Stafford Cripsin teşebbüsü
nü suyn dü~rmek istiyorlar. $imd' 
Hintlilerin işbirliği etrafında İngilizler 
ve Japonlar nrnsında bir mücadele baş
lr.mıştır ve önümUzdeki hafta bu müna· 

Tas ajansının Moskovadan verdiği bir 
habere göre Bulgııristanda İtalyan 
aleyhtarlığı da fazlalaşmaktadır. 

nın askeri bir kaynaktan aldığı nıal~tır 
ta göre. geçen müddet içinde SovYet e 
1.047 tayyare kaybetmişlerdir. ~ 
· Ayni müddet içinde Alman )rnyıplıı 

96 tayyaredir. 


