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Milli Şefi 
Dinlerken 

-*-
İzmir mutlu günlerin· 
den birini daha 
yaşadı.. 

ŞEVKET BİLGİN 

İzmir, dün Milli Şefi dinlemek bahti
Yarlığuıın sonsuz sevinci içinde mutlu 
tünJerinden birini daha yaşadı. Şehrin 
bıeydanlan hoparlörlerden akseden şef
katli ve kudretli sesi ruhlarına sindire 
Bindire duymak istiyen on binlerce va
tandaşla dolmuş ve ta~ bulunuyordu. 
lJu hevbctli manzarada. halk kiitlelcri
ııin k~lbini okumak, şefe karsı besledi
ğimiz sevgi ve saygı tezahürlerini içli 
bir kadro kinde görmek kabildi. Dünya
bın en büyük parçasının daha ne kadar 
sÜreceii belli olnuyan zifiri karanlıklar 
içine ırömiildüğü bir zamanda. bedbaht 
inc;anlığm hasretle aradığı ışığı daima 
elinde tutan İnönü, bize hita11 ederken, 
kalpleri vatan aşkiyle yohulmus kütle
lerin coşkunluğu son ha<ldi bulmuştu .. 
hitabenin bir sözünü bile lcaybctmemek 
İrin halk alkL<oJannı zorluVia ·za~tcdivor
du. Dinleyicilerin çehrelerine dikkat 
ediyomm. Biitün hatJar inanmış olma
hın sevincini tasıyor. Bunun ne kadar 
~ü:vük bir balıtivarlık olduğunu burada 
ıztt.'1 edecek değiliz. 

lnönü, a?.İz Tiirki:vemizin ebediyete 
kadar sereOe vasamak hakkına el siir
diirme~ek, d~ha· aydın. dahn ileri ve 
daha mesut bir hayat se,-.i:vesh1c crİ<orııe
lnizi sağlamak icin on sekiz nıilvon Tiir
ltiin her fedak8r1ığı se\'e seve kalmlc ha
tır olduiiunu bilerek direktiflerini ver
di. İc ve· dıs nolitilcamızın ana hatlarını 
llnlattı. Olavfarla dcii:cri artan eiiveni
ltıi7.in gercek kayııaklannı hfüiin ha-.
bıetivle J?"özlerimiz öniinde lıf'lirtti. Sef
ltam bir baha sev~isil'li tac:wa" lm hita
benin asıl önE>mi her hirimi?:c düc:cn mu
kaddes vazifeleri suurumuza ve vicdnn
hll'Jmn:a emnnet etmis olmasıdH". Her iyi 
l'atamlRs hareketlerini, calışına1annı bu 
direktinere uvdurmavı bir namus. bir 
\'atan borcu bilecektir.. Sorası muhak
lak ki .. efin sözleri iman halinde ir var
lılhrnızda yerleşmiştir. İş alanındaki ba
lanlal'1mrz bu gerçeğin ancak ifadesi 
Glacaktır. 
İnönü hitabesinde bilhassa knvvetle

l'iınizin y81'8tıcı kaynağ-ı olarak iyi ah
~klı ve iyi karakterli bir ı?enrliP:e atfet
tiMmiz hayati ehemmiyet üzerinde du
ta:rak kuvvetli karakterin kuvvetli kül
tiirden daha evvel ,reldiğini anlattılar. 
~nçlif!in hayat parolası olacak kadar 
lı:vnıetll o1an bu söz1cr olrnllanmızda 
~el'ef 1evhn1an halinde her gün, her da
lı'ka genc;lii'e kendisinden neler beklen-

{Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

·Döviz fiat
ları tespit 
olundu 

-*~isanda mer'i olacafı 
llasati fiatıarın listesi •• 

Ankara, 17 (Yeni Asır) - Nisan ayı 
t8l'fında itibara alınmak üzere dövizle
lin vasati fiatı tesbit edilmiştir.. Buna 
~~re bir sterllng 5 lira 22 kuruş 75 san
":"11• yüz dolar 131lira17 kuruş 75 san
tiın, 100 pezeta 12 lira üç kuruş 75 
Bantim, 100 İsveç kuronu 30 lira 80 ku
~~ 75 santlmdir. Bir Rayşmark muka-
ili ihracatta 50 kuruş 50 santim, itha

lfıtta 50 kuruş 76 santimden hesap edil
bıiştir. 

• 
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ilerisi için kararımız açık ve sa
Harp dışında kalacağız dedir: 

Ve eğer harpten kaçınmak mümkün olamazsa 
vatan borcun.u şeref ve haysiyetle öde)'eceğiz 

~~~~~~-x•~·~~~---

Ç01:Ulı!arımızın yetiştiri lifi - AJtlt.ifı fJiJgiden us· 
tündür - Kış elıimi bol - Ordularımızı daima 

a~alıta, hazır ve uyanılı tutacağız • Harpten dip 
diri ve lıuvvet!i o!arafı ç ılıacağırnızdan eminiz

Milli Şefimizin dün İzmirlilere vuku gezdim, buralarda gördüğüm çalışmalar, 
bulan hitabelerinin metni: siz de benimle beraber olsaydınız sizi de 

- İzmirliler, sevgili vatandaşlarım; memnun ederdi. Okullarda çocukların 
Bir iki gündür aranızda iyi vakit ge- ralışmasıru, umumt olarak ivi buldum .. 

çiriyorum. Ayrılmadan evvel gördükle- Talebenin her bakmıdan sa~lığma çok 
rim hakkında sizinle bir konuşma yap- önem veriliyor. Onları çok çalışkan ve 
mak istedim. İlkönce şunu söy llyeyim ki anlayışlı olarak hayata, yeni zamanın ih
seyahatimden çok memnunum. Her yer- tiyaçlarına hazırlarnağa çalıŞlyorlar. 
de vatandaşlarımı sıhhatli, imanlı, işle- Ana ve babaların da talebe işlerini 
riyle güçleriyle çok devamlı çalışır gör- bizim anlayışımızla takip etmelerini is-
dürn. tiyorum. Öğretmenler vazifelerini be-

ÇOCUKLARIMIZ HAKKINDA nlınsemislercllr ve hevesle talebe yanm-
Uğradı!hm bir çok yerlerde okullan ( Sonu c;,.t,;fe 4. Sütun t de ) 

Milli ~efimizin şehrimizi ziyaretlerinden bir intiba 

Çay ve kahve bPyaunamf'ye tabi 

Kahve ve çay satışı 
muvakkaten durduruldu 

UZRK DOGUDA DURUM 
~~~~·*·~~~~ 

Avustural-
yamüdafaa 

edilecek 
-*

Arn~rika büvük mik-., 

tarda kuvvet gön
dermiş bulunuyor 

-*-
Filipin müdafii Avustu· 
ralyanın da fJaıfıurnan· 
danı oldu • Çinliler bir 
· fehrl geriye aldılar .. 
Vaşington, 17 (A.A) - Harbiye na

'Zln Stimson büyük mikdarda Amerikan 
kara ve hava kuvvetlerinin Avustralya
da bulunduğunu söylemiştir. 

GENERAL MAK ARTÖR 
BAŞKUMANDAN 
Vaşington, 17 (A.A) - Tebliğ : Fili

pin adalarında yerli ve Amer!.kalı kuv
vetlerin kahramanca müdafaasına ku
manda etmiş olan general Mak Artür 

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 

Ankara, 17 (A.A) - Başvekaletten 
tebliğ edilmiştir : 

1 - Koordinasyon heyetinin 299 nu
maralı karariyle ve memleketteki her 
nevi çaylarla çiğ veya kavrulnmş, tane 
\•eya dövülmüş kahve mevcudunu tes
bit maksadiyle bu sabahtan itibaren çay 
ve kahve satıııı menedilmiş ve mevcut· 
lar beyana tabi tutulmuştur. 

2 - Ticaretle iştigal eden hakiki ve
ya hükmi şahsiyct1erle ticaret maksadi
le ellerinde çay ve kahve bullmduranlar 
ve:va bunlan imal ettikleri maddelerde 
ku1lanan hakiki ve hükmi şahsiyetler 17 
mart salı sabalundan itibaren mağaza, 
depo ve sair yerlerde ve komisyoncu 
\'cya acenteleri nezdinde bulunan çay 
ve kahvelerinin hakiki mikdnrlanm ve 
buJunduldan yerleri gösterir bir beyan
nameyi en geç 18 mart canıamba akşa
mına kadar mahallin en büytik mülkiye 
amirine makbuz mukabilinde tevdie 
mecburdurlar. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

MOTTEFIKLERE GORE 
~-~~*--~~ 

Mihverin 
yenileceği 
miıhakkak 

-*
Litvinof bize yardım 

ederseniz B~rlin~ 
gidrriz di)'or 

-+-
Nevyork, J 7 (A.A) - Büyük Bri

tanya büyük elçisi Lord Halifaks, müt
tefikler şerefine verdiği ziyafette bir nu~ 
tuık söyliyerek demiştir ki : 

- Düşmanlanmız barbı bir müdafaa 
tabiyesile gildeceğimizi ve bu harbı 
Hitlerin ortaklarının bezimetile bitinni
yecegımızı zannehnesinler. Teşebbüs 
imkanını ele alacağız. Ne zaman ve ne
rede hücum edeceğimizi bilmek için on~ 
lann venniyecekleri paha yoktur. Fakat 
onlann 'bu merakını tabnin edemeyiz. 

IKt TARAFIN DURUMU 

Milli Şef dün 1zmirlil.ere hita belerin.den sonra Kültii:rparkta 

MiHi Şefimiz lzJJird~n ayrıldılar 

HitafJelerini söylerfı en görülen safaneler .. 
Büyük Cilmhurreisimiz Milli Şef f s- başlıca meydanlannı doldumıuşlardL 

met İnönü dün öğle vakti Kültürpark- Milli Şefimiz, lzmir halkının kıskanan 
taki amplifikasyon merkezinde hopar- nazarlan önünde saat tam 12 de Kültür
lörlerle lzmir halkına yayılan ve metni- parkı şereflendirmişler, doğru Ziraat 
ni yukanya aynen koyduğumuz tarihi müzesi dahilindeki amplifikasyon mer
kıymeti haiz bir hitabede bulurunuşlar- kezine g;tmişlerdir. 
dır. Aziz Milli Şefimiz ıİzmirlilere hitabı 

Aziz Milli Şefin hitabelerinden daha iJe tarihi nutuklarına basladıklan sıra
evvel hoparlörler vasıtasile haberdar da şehrin on sekiz meydam hıncahmc 
edilen halkımız büyük bir tehalükle sa- dolmuştu. Bilhassa AtatUrk meydanı, 
bahın ilk saatlerinden itibaren şehrin ( Sonu Sahife 4. Sütun 3 te ) 

1···;··1··")ı·;k·;·;ı·· .. v~;·r:;;;t ... l .. ~ ... i 
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Rusyada büyük meydan 
n~uharebeleri oluyor 

Radyo gazetesinden : Alman taarruz 
hazırlıklannı kökünden baltalamak için 
Sovyet kuvvetlerinin taarruzları artan 
bir siddet1e devam etmektedir. 

Dört noktada büyük meydan muhare
beleri yapılmaktadır. Bu noktalar şun
fardır : 

1,'"~ ....... -'-"~~~~~~~~'!::ı"'~-'-'~~ 
n ''' '' ~·•• ı ı 111111111111ııııı11•1•ıııuı1•11111111111 rr • ı• ı • ı 
ao-9~J.,l"'.,r/.r..l"'J"'/~~J--~.&!""~ 

~ON DAEr.i.KA 
····-······· 
Almanya mütt~f;k. 

leri ndeıı daha "850,, 
hin ask~r ist~di 

Londra, 17 (A.A) - Taymis gazete
sine göre Alınan başkumandanlığı doğu 
cephesi için Romanyadan 300 bin, Ma
earistandan 300 bin, İtalyadan 250 bin 
asker istemiş, buna karşılık bu memle
ketlerin her birine Balkanlarda daha 
fazla toprak vait ve teklif etmiştir. 

1 - İlmen gölü civarında Straya Rus
sa .. 

2 - ~oskovanın batısında Srnolensk 
bölı;esinde .. 

3 - Harkof önlerinde .. 
( cı..,.,u S11h;fe 4. Sü•un 2 de ) 

er 

B. Hitıer Rumen Generalı Antonesko 
ile beTaber cepheye yakın bir yeTde 

"··-a- -=-n-=-•- - - --·-·-•-••1 
1 Rusyada savaş 
J .. _,_ -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·ıCt 
Berline gö
re hücum
lar kırıldı 

~~~~.-·~~~~ 

Ruslara göre "Har-
kof,, alınmak üzere 

-*-Bertin, 17 (A.A) - Alman tebliği: 
Km-ç yarım adasında düşman taarruzla
rı Alman ve Rumen hatları önünde kı
nlmıştır. Rusların 33 tankı tahrip edil
miştir. 

(Sonu Sahile 2, Sütün 1 de) 

IRANDA RUS iŞGALi 
~~~~*~~~~ 

Berline •• gore 
Rus ordusu Türk 
hududu boyun

ca ilerliyor 
-+-

irana Çin askeri de 
geldiği söyle:ıiyor .. 

Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. nin ~k 
iyi haber alan bir kaynaktan öğrendiği
ne göre İranda Rumiye gölü istikame
tinde harekette bulunan Sovyet kıtala
n Revendiz yo1u ile cenup batıya doğ
ru Türk hududu boyunca ilerlemekte
cllr. Sovyetlerin Musul hududuna müva.: 
d bulunan hudut bölgesine vardıklari 
söyleniyor. Ruslaİ-ın niyeti bütün bati 
bölgesini Germanşaha kadar işgal et
mektir . . "* . . . Radyo gazetesine göre mihver radyç>-: 
lan m.Uttefiklerin İrandaki işgal sahala~ 
nnı genişletmekte olduklarım bildlıın~ 
tir. 

İtalyan radyosu da Rumiye gölü civa· 
rında Çin askerleri bulundu~u bildir.: 
miştir. Fakat bu haberi henüz kaydı ih
tiyatla tel€tkki etmek daha iyi o?ur. 

Uzak doğu haTplerine dair yeni gelen resimlerden biri 
Oüpnanın askeri ve eınat kudretleri 

(Sonu Sahife 2, Sötibı 2 ele) 

~-'-~···-~~!!!~"' , .. __ 
nımmmıımmmınırınm mu ı mııımımmııı Harbin pek ziyade kızl§tı9ı Rus cephesindeki harekdttan bir görün.il§ 
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:=usyada •aoaş 
-*-

e_ 

(Bqtarafı 1 inci Sahifede) 

Müttefiklere göre 
-*-(Baştarnfı 1 inci Sahüedc) 

artık vnrabileceği en son haddine var- ŞEHİR HABERLERi 
~ka yerlerde Jiddetli göğüs göğüse 

mübarebeler olmuştur. Diğer bölgelerde 
'd6§man Daşarısız hücumlannı tekrar et
miş ve kanlı kayıplara uğramıştır. 

mıştır. Bunlardan birini ancak diğeri- -._m•••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••P' nin zararına olarak artıracak bir duru- " 

Hava kuvvetlerimiz yürüyüş halinde 
~füşman kıtalarını, düşman mevzilerini 
tesirli bir surette bombalamışlardır. 

Laponya cephesinde dağ kıtalarma 
meıısup hücum kıtaları muvaffakıyetli 
taarruzlar yapmışlardır. Savaş ve a\• 
tanarelerimiz dü~an kıtalarmı dağı.
tarak iaşe yollarını bombalamışlardır. 
Bava muharebelerinde 7 düşman tayya
resi 4üşürülmüştilr. 

<>relin clOiusunda bir Alınan tümeni 
a~nı :taarrU%Una maruz kalmıştır. 
Piyadelerimiz soğuğun şiddetine rağmen 
düşmanı muvaffakıyetle püskürtmüşler
dir. 

lloskova, 17 (A.A) - Harkof dolay
larmda tiddetli meydan muharebeleri 
oluyor. Bu şehrin yakında Rusların eli
ne seçeceği sanılıyor. Almanların şid
'detll mukavemetine rağmen kıtalarunız 
ilerliyor. 

Bir gazeteye göre Harkof şehrinde Çı'"' 
tin muharebeler oluyor. 

BA.RKOFI'A !DAMLAR 
Almanlar Harkoftaki 14 bin sivili 

kuquna dizmişlerdi. Şimdi de 12 bin kl
§iyi ihm etmek üzeredirler. 

OLDtm'OLEN ALMANLAR 
Ukraynalı bir kız bir Alman Generalını 

öWU:rmU§ ve bir çete bir tUmen karargl
hım lMmıba atarak komutanla birlikte 
karusAh subaylarını öldürmüştür. 

Y1:Nt BtR ALMAN MACL"OB1YET1 
lloskova, 17 (A.A) - htrayarossa

Oa mahsur bulunan 16 ncı Alman ordu
su ltuıQn yeni bir yenilgiye uğramıştır. 
RuaJar Almanların milhim bir mukave
ınet merkezi oian M köyUnü almışlardır. 
'.AlmenJv 1500 ölil ve yaralı vermişler
Clir. Bu lp1 edilen nokta bir dağ tepe
aindMir ve Almanlar için ağır bir kayıp 
tefkil etmektedir. 

Almanlar karlar eriyinceye kadar 
Ru&arı tutmağa çalışmaktadırlar, Jki 
'.Alman alayı yeni kuvvetlerle takviye 
edilıniştir.123 ncü tümen de takviye edi
!le.ıek çetin bir mukavemet göstermişse
Öe Sovyet taarruzu inkişaf etmektedir. 
Sovyetler 354 kamyon, 45 otomobil, 6 
traktir, 85 sahra topu. büyük mikdarda 
harp malzemesi, 3 hafif tank, bir uçak, 
beş seyyar hastahane, 21 motosiklet, 
105 petrol deposu ve 90 paraşüt almış
lardır. 

DONEÇTE 
Moskova, 17 (A.A) - Pravda gazete

si Doneç havzasında bir köyUn zaptiy
Se neticelenen muharebede Sovyetlerin 
Cfüşman müdafaalarını delerek iki Al
man alayını mağlOp ettiklerini ve iki 
1!ftesk1ln yeri aldıklarını bildiriyor. 

LENtNGRADDA 
Jıloekova, 17 (A.A) - Leningrad cep

lıesiıade Sovyet kıtaları dUşman kuvvet
lerini eritmektedirler. Tanklar himaye
ainde eJarak Rusll\l' bir kaç kilometre 
ilerlemi§lerdir. 

VlAZMAYA YAKLAŞILDI 
Stekbolm, 1'7 (A.A) - Rjef cephesin

ie harekette bulunan Rua kıtalan Vi
azmanm 17 kilometre doğusunda Psar
p;rı işıal etmişlercfu. Rusların eline çok 
lıarp malzemesi geçmiştir. 

tt.MENDE VE DONEÇTE 
İlmen gölü yakınında Ruslar bir taar

ruzda ild yer alınıJlardır. 
htrayarossada çevrilm~ bulunan 16 n

eı Alman ordusunu kurtarmak için Le
tonyMaıı gelen Alman kuvvetlerinin te
pbbil.sleri de akim kalmıştır. 

!>meç havrasuıda Almanlar günde 
'fbt tbte iki bin kişi kaybediyorlar. 

RUSYADA KIŞ 
Stokholm, 11 (A.A) - Dagas Nihter 

gazete5inln verdiği habere göre Kırımda 
hararet derecesi sıfırın altında 25 dere
ceye dtlpıUştUr. Bu mevsimde Bahar 
bavuı yaşıyan yarım adaya kar yağ
maktadır. Merkez cephesinde hararet 
derecesi sıfınn altında30, §imal cephe
sinde 35 dil". Şiddetli kar yağıyor. 

ALMANLARIN 
MAHSUL tHTtYACI 
Moskova, 17 (A.A) - Almanlar Uk

rayna halkından mahsullerini toplamak 
için yeni hiylelere baş vurmaktadırlar. 
Köyltller mahsullerini pazara getirme
diklerinden Almanlar peşin para ile er
zak satın alacaklarını ilfuı etmekte ve 
verdikleri paranın sonradan kıymetsiz 
olduğunu bildirmektedirler. 

ALMAN PROPAGANDASI 
VE RUSLAR 
Moskova, 17 (A.A) - cPravda> gaze

tesi yazıyor: Sovyet vatandaşları AslA 
aldanmıyacak ve Faşist hedeflerini ol
duğu gibi göreceklerdir. Faşist propa
gandası işgal altındaki Sovyet vatandaş
larına Alman zaferinin tam olduğuna ve 
Sovyet ordusunun ezildiğine dair haber
ler veriyorlar. Fakat Sovyet vatandaş
Jarı artan bir gayretle çalı§ıyorlar. On
lar ne aldanmış, ne boyun iğmişlerdir. 
Almanlar Sovyet topraklarını işgal ede
rek bunlan ezeceklerini ummuşlardı. 
Fakat bunlar orada muhasara edilmiş 
bir kale gibi duruyorlar. Bütün Sovyet 
vatandaşları arasındaki kan bağını hiç 
bir kuvvet koparamıyacaktır. 

UMUMUN iSTElilYLE 

BUGÜN 
CSTAD SADl.'T.l'İN KAYNAK 

Tarafından bestelenen 

ma girmişlerdir. Halbuki Birleşik Ame
rikanın henüz istifadeye başlanan kay
nakları vardır. Bu bizim için günden gü
ne artan bir ümit, onlar için artan bir 
korkudur. Bozgundan sonra çarpılacak
ları ceza korkusu. 

Ruslar Almanların yenilmez olmadı
ğını nasıl göstermişlerse'. müttefiklerin 
de Japonlara ayni şeyi gösterecekleri 
muhakltalcbr. Amerikanın güç blı iı ba
şarmaiı üzerine aldığı kim-se için bir sır 
değildir. 

Lord Halifakı Rusya ile Çinin cesa
retini ve dayanıklığını övdükten sonra 
Ruslara yardımdan ve müttefiklerin za
fere olan itimadından balısetmiş ve de
miştir ki : 

c - itimadını artırarak lngiltere 
1940 sonbahar ve kııını muvaffakiyet
le geçirmi§tir. Harbı kazandığımız za
man sulhu da kazanmış olmamız lterek
tir. > 

B. LITV1NOFUN SöZLERtı 
Lord Halifakstan sonra Sovyetler bü

yük elçisi B. Litvinof ıöz almış ve de
miştir ki : 

- Bana öyle geliyor ki Hitlere karşı 
zaferi kazandıracak olan vasıtaları ilk 
defa olarak göz önüne getirmiş oluyo
ruz. Yoksa zafere götüren hakiki yolun 
uzaklaşmasından korkulur. Ameli va
sıtalıırla müıküllerin tamamen halli im
kan dahilinde değilse de, hareketaiz du
rup beklemenin daha az zarar verdiği 
söylenemez. Tehlikeli olan her hareke
tin bir muvaffakiyet talii vardır. Halbu
ki hareketsizlik, ayni derecede tehlikeli 
olmasına rağmen, hiç bir :zaman muvnf
fakiyete kavuşmamııtır. 

Bu sözleri Sovyetlerin ve müttefikle
rin müıterek davası uğuruna eöylüyo
rum. 

RUS MUVAFFAK.iYETLERl 
Ruıyanın hareketli bir askeri kuvvet 

toplıyarak kazandığı muvaffakiyetler 
düşmanın maddi kuvveti kadar mane
viyatını da aaram11tır. Topraklarımıza 
bir :zafer alayı gibi giren Hitler orduıu 
artık mevcut değildir. Şimdi elde mev
cut imkanlarla gideceğimiz yol kendini 
gösterir. Kendi kaynaklarımız ve gördü
ğümüz yardımlar sayesinde Hitlerin 
planlarını alt üst ederek ordularını geri 
attık. 

Eier müttefikler bize yardan eder
lerse, veya bafka yerde bir tatırtmacla 
doğudaki atq hattını sddqtınrlana diif
mam eski hududuna, batta BerJine ve 
daha ötelere atmak mümkün olacaktD". 

Çinin timdi müttefiklerin yanında ol
muı çoktanberi beslediği bir hayali ger
çekleştiren bir olaydır. 

HOLLANDANIN VAZtYETI 
Bundan aonra Hollanda elçisi demit

tir ki : 
- Hollanda kıraliyeti ne Almanya, 

ne Japonya ile mütareke yapmamııtır. 
Böyle bir niyeti aali yoktur. 

Reiaicümhur Ruzvelt adına da ıu me
saj okunmuştur : 

Müttefik milletleri zafere götürecek 
strateji şu olmalıdır : Cayelerinde ve 
aralarında dalına birlqmlı kalmalıdır
lar. Düıman propagandasının en büyük 
muvaflakiyeti müttefikler arasında an
laonıazlık çıkarmakbr. Onlar emniyeti
mizin aramızda çıkacak itimatsızlıkla 
tehlikeye gireceğini görüyorlar. Bugün
kü buhran İçinde düşmanın yaydığı ya
lan haberleri hainlikle veya abdalca ya
yanlar mihver propagandasına alet olu
yorlar. 

Biz.im insan kaynaklarımızın arlmıısı, 
dağ gibi yığılan istihaallerimiz çetin bir 
kaya gibi sağlamdır ve düşmanın bütün 
gayretleri bu kayaya bir dalga gibi çar
parak kırılacaktır. 

ALMANLAR NE DtYORLAR? 
Berlin, 1 7 (A.A) - O. N. B. ajansı 

bildiriyor : Halifaks ve Lltvinofun söy
levleri taban tabana zıttır ve stratejik 

vnziyetindcltl ayrılığı açığa vurmak
tadır. B. Litvinof Ruayanın yalnız ba§ı
na kestaneleri ateıten çıkaracağını zan
neden müttefiklerden ikinci bir cephe 
kurmalannı istemektedir. 

Avusturalyalılar da japonlara karşı 
bir taarruz yapılmasını istiyorlar. Gene
ral Vavclle gelince, Hindistanın müda
faası jçin Japonları yormak İ§ini Avu9-
turalyalılara yüklemek istiyor. Bu sözde 
müttefiklerin her biri yeni stratejik ser
bestiler elde etmek yolundaki te§ebbü
sü diğerine bırakmak istiyor. 

PARTi SEKRETER! 
İSTANBULDA.. 
Ankara, 17 (Yeni Asır) - Parti ge

nel sekreteri Fikri Tuzer Talebe yurdu 
işi ve Partiyi ilgilendiren diğer işlerle 
meşgul olmak üzere bu akşam İstanbu
la hareket etmiştir. - """--..... ___ _ 

izci oymakları için 
Ankara, 17 (Yeni Asır) - izci oy

mağı kurulan okullarda matlClp şartlan 
haiz olanların yaş haddine bakılmaksı
zın oymağa alınabilecekleri alakadarla
ra bildirilmiştir. 

Tllrkçe şarkıları MÖZEYYEN SENAB tarafından TtlRKÇE SÖZL'(} ve 
TORKÇE ŞARKILI Büyük Şaheser 

HARUNllRREŞiUiN GöZll~i 
AYRICA (İlk Defa) Piyer Bişar Vilm tarafından.-
~ E lf IJ p POS'J'A•I 

,.ııocoe;::oc~5e•===aaaaocaacaa=aca~aaaaaaaaaaaaaaaaaaao:NX.~ 
SEAl\SLAB : ll.15 - Z.15 - 5.15 - 8.15 te. c...rt81i, Pmr 9.30 da.. 

At yarışları bu 
•• •• pazar gunu 

başlıyor 
-*

K~ular altı hafta 
devam ecleceh-

nkhahar at koşulanna önümüzdeki 
pa:zar günü Kızılçullu koşu sahasında 
başlanncaktır. Koşulara ait proğram ya
rış ve ısluh yüksek encümeninden gön
derilmiştir. 6 hafta devam edecek olan 
lzmir ilkbahar at yarışları 26 nisan tari
hinde nihayet bulacaktır. 

Yarıtlara bu hafta saat 15 de başla
nacaktır. Her hafta beş ko§u yapılması 
tensip edilmiş ve koşulara iştirak edc
celc atların kaydına başlanmıştır. 

Bu hafta yapılacak koşu için memle
kette yetisen bir çok kıymetli atlar iz
mire getirilmiştir. Yarım knn İngiliz tay
larımı ait koşuda Bil~l ve Venamiş, yer
li lngiliz taylarına mahsus koşuda Şen 
kız, Arap atları koşusunda Ceylan, ya
rım kan lngiliz atları koşusunda Şehnaz. 
lngiliı: atları koşusunda Romans favöri 
olarak görülmektedir. 

Koşuların büyük bir alaka uyandıra
cağı şüphesizdir. ---·---Kocaelili gü-

reşçiler ge
liyorlar 
-*-Geçen haf ta Alsancak sahasında yapı-

lacağı bildirilen Kocaeli - İzmir takım
ları arasındaki serbest güreş ve Greko 
Romen güreş mUsabnkalnn Kocaeli ta
kımının göstermiş olduğu mazerete bi
naen tehir edilmişti. Bu defa Kocaeli 
bölgesinden İzmir bölgesine gelen bir 
telgrafta her türlü ihtimallere karşı ted
bir nlındığı ve 22 mart 1942 pazar günü 
İzmirdc müsabaka yapmak üzere imkan 
temin edildiği bildirilmektedir. Gelecek 
olan güreş takımında Milli takımda yer 
alınış elemanlar olduğu haber alınnuştır. 
Bu takıma karşı çıkacak İzmirli güreşçi
lerimiz b:r çok muvaffakıyetlerine şahit 
olduğumuz gençlerden teşekkül edecek
tir. 

VOLEYBOL, BASKETBOL, 
HENTBOL MÜSABAKALARI 
Önümüzdeki cumartesi ve pazar gün-

leri Alsancak sahasında şu Voleybol, 
Basketbol, Hentbol müsabakaları yapı
lacaktır : 

Cumartesi günü : saat 15 te Voleybol: 
Pamuk Mensucat - Karşıyaka.. Hakem 
Ömer Besim Böke .. Saat 16 da Hentbol: 
Göztepe - Altay .. Hakem Muammer Pa
muk .. Saat 17 de Basketbol: Altınordu
Yün mensucat.. Hakem Fehmi Eriş .. 

Pazar günü saat 15 te Voleybol : De
mirspor - Ateş .. Hakem Kemal Özerdim. 
Saat 16 da Hentbol : Pamuk Mensucat
Yün Mensucat .. Hakem Cevat Taner. 

Saat 17 de Bnsketbol : Şark Sanayi
Karşıyaka .. Hakem Hüseyin Yurdakul. 

Elılm if leri haJdıında 
Kıymetli konferanslar 
DUn akşam saat 17.30 da Halltcvi sa-

lonunda, Ankara Yüksek Ziraat ensti
ti.ileri 'profesörlerinden Halit Evliya ta
rafından (Yazlık zeriyatı arttırma) mev
zulu bir konferans verilmiştir. Cümhu
riyet Halk Partisi tarafından tertip edi
len bu konferansında profesör dünya 
harbinin iktısadt tesirlerini ve bunun 
karşısında menlleketimizin aldığı milli 
korunma tedbirlerini anlattıktan sonra 
hükümeümizin isabetli görüşlerini teba
rüz. ettinniş ve patates ziraatı hakkında 
da kıymetli malQmat vermiştir. 

Konferanstan sonra hatip çiftçilerle 
görüşerek sorgulanna cevaplar vermek 
suretiyle kendilerini aydınlatmıştır. 

Profesör önümiizdeki günler zarfında 
Ödemiş, Tire, Torbalı, Bergama ve Me
nemende konf eranslanna devam ede
cektir. 
lhind Liselilerimiz 
ve rlPelHer-
tkinci lise spor ve müzik kollarının 

15 mart 1942 pazar günü Tireye yaptık
ları tenezzühte başta kaymakam B. Rüş
tü Ülken ve Belediye reisi B. Sadık ol
duğu halde bütün Tireliler gençleri çok 
mütehassis ve müteşekkir bırakan bü
yük bir hüsnü kabul göstermişlerdir. ------ - . 2'İCAREr EŞYASI 
Hiimuneıerinin sevJıl 
Milletler arası Posta mukavelesinin 

34 ilncU maddesinde kayıtlı ticaret eş
yası nümunelerinin gilmrük idaresi bu
lunmıyan yerlerde posta idareleri tara
fından kabul edilerek sevki şehrimizde
ki alakadarlara bildirilmişt!r. Nümune
lcr 50 gramı geçmiyecek ve kendilerine 
gönderilen kimseler de her halde tacir 
olacaktır. 

Vç ihtilıtir maznunu 
Adliyeye uerlldl
Çerçioğıu sokağında tacirlik eden Yu-

sef oğlu İsak ve Bensyon oğlu Cako hak
larında 20 numaralı ökçe lastiğinin dü
zinesini 400 kuruşa satmak suretiyle 
ihtikar yaptıklan iddiasiyle muamele 
yapılmıştır. * Keçecilerde manifaturacı Eyip 
yüksek fiatle kumaş sattığı iddiasile ad
liyeye verilmiştir. 

Gıda maddeleri etrafında 

Yüksek fiatla sakat sa
tanlar ceza görecekler 
Fakir halkın başlıca et gıdasını te§kil 

eden ve « sakat > adı verilen ayak, kel-
le, bagırsak, iııkembe ve sairenin ba:zı 
kasaplar tarafından luymetinden iki 
misU yüksek fintla satıldığı belediyeye 
ihbar edilmiştir. 

Halbuki belediyenin bu sakatlııra ait 
bir perakende tarifesi vardır. Bunlardan 
bir düzine koyun ayağı temizlenmiıı ola
rak 25 kuruşa, beyin 15 kurup, koyun 
kellesi beyinli olarak 35 kuruşa satıl

mak lazımdır. Sakat satanlar ise beyini 
asgari 20 kuru§a, 8 koyun ayağını 40 
kuruşa, kelleyi 40 - 5 5 kuruşa vermek
tedirler. 

T esbit edilen Hatlardan daha yükse
ğe bu sakatları satanlar adliyeye verile
cektir. Belediye bu işi büyük bir ehem
miyetle takip eylemektedir. 

AŞÇILARDA PILA V SATIŞI 
Mezarlık başında aıçı Ferhad oğlu 

Alinin dükkanında bir hadise olmu§tur. 
Bir müı;ıteri pilav isteyince atçı Ali : 

c - Yalnız pilav satmıyorum. Ev· 
vela yemek yersiniz, sonunda bir tabak 
pilav verebilirim > demiıtir. 

tı zabıtaya aksetmiş, a§çı Ali cürmü· 
meıhut mahkemesine verilmiş, yapılan 
muhakemesinde pilavlannın müsadere
sine ve dükkanının kapatılmasına karar 
verilmi§tir. 

tKINCI BiR EKMEK 
KARTI ALMAK tSTERKEN 
Numan oğlu Ramazan adında bir şa-

hıs, ekmek kartı aldığı nüfus hUviyet 
cüzdanından ( mart ayı kartı verilmiş
tir ) kaydını silerek yeni bir ekmek kar
tı almağa teşebbüs ettiği iddiaaile ya
kalanmıı ve adliyeye verilmiıt1r. 

Tereddütler zail oldu 

F uarırr.ız bu sene de her 
zan~anki gibi açılacak 

942 fuarı hazırlıklarına hız verilmesi 
belediye riya.setince Kültürpark, fuar 
ve turizm müdürlüğüne bildirilmiıtlr. 

Bu sene fuarın açılıp açılmıyacağı 
hakkında mevcut tereddütler zail ol
muı. hazırlıklara büyük bir süratle ve 
geçen senelerde olduğu gibi genİ.f ölçü
de devam olunması tensip edilmittir. 

Fuarda yapılacak yenilikler teabit 
edilmiıı olduğundan fuar müdürlüğü bu 
i§lerin kuvveden fiile çıkmasını temin 
edecektir. Bilhassa oyun yerleri tevsi 
edilecek ve fuarın devam edeceği 2 O 
ağustos - 20 eylül arasında neşeli giin-

ler geçirilmeli temin olunacaktır. 
Diğer taraftan fuanmıza bu aene de 

harici if tirakler yapılacaiı anlaıılmak-
tadır. Bulgariatan bizim Filihe fuarına 
İ.§tirak eylediğimizi nazara alarak İzmir 
fuarına iftirak etmek kararını vermiftir. 

Dost Almanya, lngilwe ve Akdeniz 
komşumuz İtalyanın da fuarımıza buse
ne de iştirak edecekleri muhakkak gibi-
dir. Geçıen sene fuarda daimi bir pavyon 
inşa ettiren İran ve fuanmızda teşhirler 
yapan Macaristan da if tirak edecekler
dir. 

Vakıflar umum müdürü
nün dün verdiği izahat 
Şehrimize gelen Vakıflar umum mü- YENİ FABRİKA AÇILMIYOR 

dürü dün İzmirdeki Vakıf eserleri tet- İzmirde yeniden bir zeytinyağı fabri-
kik eylemiş, tamire muhtaç olanların kası l:uracağım.ız hakkında İstanbul ga
keşiflerinin yapılmasını emretmlşttr. 2etelerinden bazılarında görülen haber-

U mum müdür, kendisini gören bir lerin sehven yazıldığına zahip oldum .. 
muhanirimize aşağıdaki izahah vermiş- Böyle bir şey yoktur. Yalnız mevcut fab-
tir: rikalanmız ıslAh olunmaktadır. 

• - Vakıf eserleri tetkik etmek mak- Aldığımız zeytin mahsulü bu sene bir 
sacliyle Ayvalı~ uğnyarak İzmire gel- hayli artın~. 
d!m .. Vakıf eserlerin iman yolunda son FUARA lŞTİRAK 
senelerde kuvvetli adımlar attık. Bu de- İzmir fuanna bu yıl da iştirak edece-
fa Ayvalıktaki zeytinliklerimizi ve di- ğimiz tabiidir. Kültü.rpa.rkta dainıt bir 
ğer vakıf eserleri bir defa daha gözden Vakıflar pavyonu vardır. Bu pavyonun 
geçirdim. Orada ild zeytinyağı fabrika- çok beğenildiğini, muhitte a1Aka uyan
ınız vardır. Bu fabrikalarda hazırlanan dırdılmı aldıtıınız mmektuplardan öi-
zeytinyağlar beğenilmektedir. reniyoruz .. • 

lthalat ve ihra<-..ata 
dair kararlar 

-*-Sünger, ipek böceii tohumu. çam fı.-
tığı, Antep f11tığı ve diier fıstıklann ih
racı. ticaret vekilliğinden alınacak li
sansa tabi tutuhnuştur. 

Muamele vergisine tabi eşya ithal 
edenler bütün masraflarını, verecekleri 
bir beyanname ile gümrük idaresine bil
dirmeğe mecbur tutulmuflardır. 

'l'oplanan dUencUer .. 
Belediye zabıtasınca yeniden fe}ırimi

zin muhtelif yerlerinde dilendikleri gö
rülen 12 dilenci yakalanmış ve fakirler 
evine sevkedilmiştir. Bunlardan bir kıs
mı 10, 12 yaşında küçük çocuklardır ve 
aralarından ikisinin menfaat temini 
maksadiyle bir şahıs tarafından dilenci
liğe sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Yeni Belediye cezaları .. 
Yerlere tüküren üç kişi, otomobille

rini hızlı süren dört şoför belediyece 
para cezasına çarptırılmıştır. 

Macaristaola yeni 
ticaretimiz 
-*-Macaristanla imza edilen ticaret an-

lap:naaı hükümleri dahilinde Macaris
tandan memleketimize 20,000 ton çelik 
mamulatı getirilecek ve buna mukabil 
memleketimizden Macaristana 15000 
ton blok çeli' 20,000 ton döküm ve 
250 ton bakır ihraç olunacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinden 
ıehrimizddd alakadarlara yapılan tebli
gatta Macaristana gönderilecek madde
ler için ticaret veki.letinden ihraç lisansı 
aranması bildirilmiştir. 

rERHOHETRE 
irRALİ İÇtll 
Vücut hararetini ölçmeğe yarıyan ter

mometreler ancak menşelerinden verile
cek kontrol vesikalan ve ölçU. ayarlar 
baş mUfettişliklerince verilecek vesika
larla memleketimize sokulabilecektir. 

Şehrimiz gümriik baş mUdilrlüğüne 
bu hususta tebligat yapılmıştır. 
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1 BAHAR s;Es;tGEçiDt 
Ruh okşayıcı musiki ve gönül eğlendirici şarkılarla dolu senenin 

en zencin harika ve temaşa F i L M i 
VE ZEHG1H İLAVELER 

Matinelerden itibaren 

MATiNELER : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 te .. 
a';aaaaaaaaaaaıaaaaaaıaaaaaaac:ııaGaGaaaaaaaaaıııaaaıııcıaaıaar 

Milli Şefi 
Dinlerken 

~---*~~~~ 

izmlP mutlu günlerin• 
den birini dalla 
~aşadı •• 

ŞEVKET BİLGlN 

(Ba.,tarafı 1 inci Sahifede) 

diğin.i hatırlatmalıdır. Tarih İspat etnıit
tir ki ahlak \'e karakter miDetleria ba
şanlarmda en btiyük rolü görmekte4İI'· 
Yeni yetişen nesil milletin iimit ıünefİ 
ve istikbaJin baha biçilmez hazinesidir .. 
Onun her bakımdan kusursuz olması ve 
bütün diğer milletler gençliğine her ci· 
lıctçe üstün bir ahlak ve karakter kud
reti arzetınesi en büyük temennimizdir. 
Şüphe edilemez ki Türk gençliği, bu 

iimit ve temennileri gerçekleştirecektir. 
Bu hayati mevzuda her aile reisinin, her 
öğretmenin taşıdığı mesuliyet cidden 
çok büyüktür. Gençlerimizin güzel, dil· 
rüst ve yaratıcı itiyatlar kazanmalanna 
ne kadar çok itina edersek istikbalimizi 
o nishette emniyette göreceifs. 

Milli Şef hitabesinde dış poliükamız· 
dan da bahsettiler. Dünya çapmda bir 
savaşta bizim takip ettiğimiz kadar ge
niş ölçüde dost ve tarafsız bir politika· 
nm takibi kolay olmadığını, buna 11li· 
men Cümhuriyet hilkümetinln ve Bfi· 
yük Millet Meclisinin senelerden beri 
tatbik edilen bu siyaseti muharebe için· 
de olan devletlere de ayn ayn kabul 
ettirmiş oldufunu, muharlplerden hi~ 
biriyle bizi ihtilafa sevkedecek bir me
selemiz olmadığım, kalplerimbiıı sUJdbl 
ve itimadını arttıran bir şekilde ifade 
ederek bugiinkü güvenimizin asıl mes· 
nedini teşkil eden tedbirlere temas etti· 
ler. Bu tedbirler vatan smırlan.nm mfl· 
dafaamıda olduiu kadar iç cepheniıa 
kuvvetlendirilmesinde de kendini · ıöS
tennektedir. Millet hükümetinden emin· 
dir. Ona sonsuz itimadı vardır. Zira bu· 
giine kadar tutulan yolun hayırlı, seli· 
metli bir yol olduğunu görmüştür. Bun· 
dan dolayıdır ki hükümetin her tedbiri 
milletçe desteklenecektir. Köylü, ~blr
U, işçi, çiftçi, fabrikator, tüccar, her sı· 
ruf halk birer birer vazifelerini yapa· 
caklar ve bu buhranlı devreden tok da· 
ha kuvvetli çıkmamıza muhakkak suret
te çalışacaklardır. 

ŞEVKEr BİLGİM 

Bir Alınan tayyaresi 
dü§tirüldti.. 
Londra, 17 (A.A) - Bahriye nezare

tinin tebliği : Stefan isimli mayn tararn• 
gemisi gördüğü düşman tayyarelerine 
ateş etmiş ve Yunkers 88 tipinde b1r 
dUşman tayyaresini ateşler i<;!nde dil· 
şilrmilştUr. 

Stefan gemisi topçusunun nişancılıkta 
gö.sterdiği maharet takdire lAyıktir. 
Dilşman tayyareleri ne gemiye, ne de 

mürettebatına bir zarar verememiştir. 

Çay ve kahve be yan· 
nameye tabi 

(Baştarafı 1 inci Sahlfe4e) 

Kah'\-ebane. lokanta, ıazino gibi umu· 
mt yerleri işletenler ellerinde bulmulll 
mikdarlardan beş kilo kahve ve iki kilo 
çaydan lalasını beyana mecburdurlar. 

3 -17 mart salı sabahından evvel sa
tılmış olup henilz satın alanlarca tesliııı 
edilmemiş veya gösterdikleri yerlere tes
lim edilmemiş olan çay ve kahveler sa· 
tıcının elinde kalmış ise sevkedilmiye
rek verilecek beyannameye yazılır. 

4 - 17 mart salı sabahından evvel sa· 
tılmış ve alıcıya teslim edilmek Uzere 
yola çıkarılmış, yani satıcırun elinden 
çıkmış, fakat müşteri eline varmamış 
olan çay ve kahveler alıcı eline vardığı 
gilnün akşamına kadar ayrı bir beyan· 
name ile bildirilir. 

5 - Ticaret ofisinin elinde bulunan 
kahveler beyana tabi değ!ldir. 

6 - Verilen beyannameler konırol 
edilecek, beyanname vermedikleri veya 
noksan gösterdikleri anlaşılanların yer· 
lerinde, milli korunma kanununun 4156 
numaralı kanunla muaddel 65 inci mad· 
desi mucibince vali ve kaymakamlara 
verilen salihiyet derecesinde araştırma"' 
lar yapılarak kahve ve çay mikdarları 
tesbit edilecek ve buna ait zabıtlar tu· 
tulacaktır. 

7 - Tekrar satışa ne vakit müsaade 
edileceği bilahare b!ldirilecektir. 
MEMNUİYET NE ZAMAN 
BİTECEK? .. 
Ankara, 17 (Yeni Asır) - Çay ve 

kahve satışı memnuiytinin iki gündell 
faz.la sürmiyeceği tahmin edilmektedir·· 

TEŞEKKVR 
Annemiz merhume Gülsüm Femtrini.ıı 

rahatsızlığında ve gerek cenazesinde ba• 
7.ır bulunan akraba, dost ve komşuları· 
mıza ayrı ayn teşekkür etmeğe teessO
rümüz mini olduğundan gazetenizle te
şekkürlerimizin iblAjtıru rica ederiz. 

Oğlu Kardiçalı Mustafa Fenari 
Kızı Ayşe Tırhala 

Yann Akşam 
PERSEMBE EGLEICELERI 



JI MARr CARSAMBA 

Vzak aoğuda aurum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

~vustralya mUdafaa kuvvetleri kuman
daalıima tayin edilmiştir. 

General l\iak Artür bugün tay~·arc ile 
Avustralyaya vasıl olmuştur. Yanında 
l"efikası ve kurmay heyeti başkam ve 
kUJ'nıay zabitleri de vardır. 

General Mak Artür Filipin kuvvetle
ri ve Avustralyanın başkumandanı ola
rak vnzife görecektir. 

Kambera, 1 7 (A.A) - Uzak doğu
da hizmet eden Avusturalya havacılan
nsn çoiu timdi Avusturalyaya gelmiş 
bu.lunuyorlar. Avusturalya harbiye na
:ıırı Avusturalya hava kuvvetlerinin Sln
gapur dügünceye kadar buradaki mu
harebelere iştirak ettiklerini ve Hollan
Cla Hindistanındaki muharebelerde de 
h\iyük- fedakarlıklar gösteren bu kuv
vetlerin gimdl Avusturalyaya döndük
ileıint, tecrübelerinden istifade edilece
iinı, l:.unlann arkadaşlannın da müca
dele ruhunu kuvvetlendirdiklerini söy
!eınlştir. 

c TAARRUZ SIRASI CELDt » 
Vaşington, 17 (A.A) - Avustural

Yanın Birleşik devletler nczdindeki el
çisi l:.ir demeçinde gunları aöylernigtir : 

- Avusturalyayı müdafaa için müt
tefila devletlerin taarruza geçmeleri za
manı gelmiştir. Mihvere kargı kuvvetli 
hUcamlar yapılmalıdır. Avusturalya mu
harebesi batı Pasifikte Japonlara hücum 
içi11 tam bir fırsat hazırlaml§tır. Japon
lar Avusturalyaya ayak basarlarsa tah
rip politikası takip edilecektir. Parola
mız çalışmak, savaşmak veya ölmektir. 
CiNLİLERİN BİR ZAFERİ 
Cuaking, 17 (A.A) - Tebliğ : 
Çin kuvvetleri Tang - Kung şehrini 

Üüşmandan geri almışlardır. Tang-Kung 
&ımanın 110 kilometre şimalindedir. 
Diğer muharebe cephelerinden kayde 

değer mühim bir değişiklik haberi gel
memiştir. 

JAPONLARA GÖRE UMUMf 
DURUM .. 
Saygon, 17 (A.A) - Hollanda Hind.is

taıuam Cava, Swnatra ve Seleb adaları 
bölgelerinde mahallt mukavemetler pek 
ehesımiyetsizdir. Bu sebeple Hollanda 
lihıiistanı meydan muharebesine bitmiş 
denebilir. 

Birmanyada iki tahfın faaliyeti hava 
hareketlerinden ibarettir. 

Borsa 
"ÜZÜM 

lto M. Beşikçi O. 
15 İncir T. A. Ş. 
72 Öztiirk L. Şi. 
20 B. S. Alazraki 

277 YekQ.n 

48 75 
52 
48 75 
53 

48 75 
53 50 
48 75 
55 

!74719 Eski yek\ln 
174996 Umumi yek\in 

No. 7 
8 
9 

48 
49 
50 

No. 
No. 
N•. 
No. 

10 
ll 

iNclR 
SU Faik Soydan 
322 Hilmi Uyar 
396 ltifat Kaptan 

1139 YekQn 

30 
38 
38 

52 50 
55 

38 
38 
39 

147109 &ki yelctllı 
148248 Umumt yekUn 

!•mııllthn11111ılft111M11tt•1111n111111auım1111111g 
@ Ankara Radyosu ~ 

İ BUGOKO NEŞRiYAT ~ 'l11111111111111111111111111u1111mımumumııumıaE 
• 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
rl.33 MOzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
('lltmJt pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
i'ı-Oitam ve memleket saat ayarı 12.33 
~U&ik : $arkı ve türküler 12.45 Ajans 
!Qalaerleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve 
türküler 18.00 Program ve memleket sa
llt ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Ko
'llUŞına (Dış politika hıldiseleri) •• 19.10 
hfüzlk : Hüzzam makamından şarkılar .• 
~.30 Memleket saat ayan ve ajans ha-

1herleri 19.45 Serbest 5 Dakika 19.50 
:Müzik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Bir Marş öğreniyoruz. 
·~ marşı .. 2LOO Konu.şma (Sağlık 
saat.ı .• ) 2L15 Müzik : Karışık şarkı ve 
tıb-küler 21.45 Müzik : Riyaseticümhur 
l:ı..dosu.. 22.30 Memleket saat ayan, 
lljans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
·~arınk.i program ve kapanış .. 
~ 

SArJLJK 
Mutasarrıfı olduğum Kültür ma

hallesi 1420 sokakta 89 sayılı bakkal 
dUkkArumın bütün malzemesiyle be
raber ayni sokakta 55 ve 86 ve 20 
sayılı evlerin mülkiyetlerini sataca
~dan talibinin diikkJ\nımda her za
man görebileceklerini ilan ederiJl! .. 

l\IAHI\IUT EZENCI 
1 - 3 (633) 

1ZM1R BELED1YESlNDEN: 
1 - 1369 ncu sokakta 31 ncl adanın 

360 metre murabbamdaki 13 ve 14 sa
yılı arsaların satışı, yazı işleri mildür
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 tnrifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektuplan ihale günü saat 15,30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

2 - Mezbahada mevcut kan kurutma 
makinasiyle bu makinelerin bulunduğu 
iki katlı binnnın üç sene mUddctle kira
ya verilmesi, yazı işleri mUdürlüğUndeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştıı r. Muhammen bede1i icarı se
neliği 150 liradan 450 lira muvakkat te
minatı 33 lira 75 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
fariyle ihale tarihi olan 20/3/942 Cuma 
gUnü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

3 - Cümhuriyet koruluğunda tanzim 
edilmekte olal sahaya rastlıyai asarı ati
kadan (Altın yol) denilen güzergah 
Uzerindeki toprakların kazılarak koru
luğun diğer tarafına nakli işi, fen işleri 
müdürlüğilndt .. ".lü keşif 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. ohm 20/31942 
Cuma günü saat 16 da encümene müra-
caatları. 6, 10, 14, 18 1256 (512) 

* 

YENi ASIR 

Vilayet makamından: .. 
l - Koordinasyon heyetinin ikiyüz doksan dokuz sayılı kararına muste

niden 1 7 mart 1942 salı günü sabahından itibaren her nevi çaylar çiğ, kavrul
muş veya dövülmü§ kahvelerin satışının iş·an ahire kadar men edildiği alaka
darlara tebliğ olunacaktır. 

2 - Ticaretle iştigal eden bütün hakiki ve hükmi şahıslar, ticaret maksa
dile ellerinde çny ve kahve bulunduranlar, ve çay ve kahveyi imal ettikleri 
ınaddelerde kullanan bilumU\01 hakiki ve hükmi §ahıslar f 7 mart 1942 salı 
sabahı ticarethane, mağaza, dükkan, depo, anbar, fabrika, ve imalathanele
rinde şube, komisyoncu, ve acentelerin nezdinde ' 'e sair ~er~~rde mevc~t çay 
ve kah\'clerin cins ve miktarlarını ve bulunduklara yerlerı gosterece~ bır b~ 
Yl\,flnamcyi 18 mart çaşramba günü ak~amına kadar bulundukları yerın en bu
yük mülkiye memuruna makbuz mukabilinde vereceklerdir. Lokanta, .otel, kı
raathane, çayhane, gazino gibi umumi yerler de ellerinde bulunan miktarlar
dqn 5 kilo kahve ve iki kilo çaydan fazlasını yukandaki şekilde beya.n e!"1eye 
mecburdurlar. Bu mahallerde beyana tabi tutulmıyan kısımlarda pışnuş çay 
v ... kahve satılması serbesttir. 

3 - 17 /3/942 sabahından evvel satılmış olupta henüz müşterilere tes":m 
veya gösterdikleri yerlere sevkedilmiyerek satıcı elinde kalmııı olan çay çekır
dek ve çekilmiş kahveler satıcı tarafından sevkolunmıyarak verilecek beyan-
nameye dercedilir. . 

4 _ 17 /3/942 salı sabahından evvel aatılınıı ve müşterisine ~~sli~ e~il
m~ üzere yola c;ıkanlınış yani satıcının elinden çkmış ve !a.kat mu~~e~ı elıne 
varmamış olan çay ve kahveler müşteriye vardığı günü tak.ip e.dcn .g"?~ .akşa
mına kadar ikinci maddede yazılı şekilde ayn bir beyanname ıle bildırılır. 

5 - Ticaret ofisinin elinde bulunan Jcııhve beyana tabi değildir. . 
6 - Bu tebliğatı almanızı müteakip vilayetiniz dahilindeki zabıta, maliye, 

ve belediye memurları beyannameye tabi bulunanlan tebliğattan haberdar 
ederek beyannamelerin verilmesini temine memur edilecek 19 mart perş.~be 
günü akşamına kadar da yine bu memurlar tarafından beyannameler munde
recatı mahallinde kontrol edilecektir. . . 

i - Beyanname vermeleri lazım geldiği halde beyanname vermedıklen 
veya beyanname verip te mevcutlarını noksan gösterdikleri anlaşılanlann icap 
eden yerlerinde milli korunm kanununun 415 6 say~lı kanı~nl;ı mua~de~ 65 
inci madde .. i mucibince vali ve kaymakamlara venlen aalahıyet daıresın~e 
arama yapılarak çay ve kahve miktarları tesbit ve lô.z.ım gelen zabıtlar tanzım 

ı ohınacaktır. .... b. ı 
1 - Kağıt ve mukavvası belediye ta- j 8 _ Altıncı madde mucibince yapılan kontrolun bittıgı ve tes ıt o unan 

rafından verilmek üzere 12 kalem evra- ı çay ve kahve miktarı derhal Başvekalete bildirilecektir. . . 
kı matbuanın tabı ve ihzarı işi yaı.ı iş- 9 _ Alınan br-yannamelerle tanzim olunan 7.abıt varakal~rı yen~ hır ışara 
lcri müdürlilğündeki şartnamesi veçhi-! kı>dar mahallin en büyük mülkiye memurlrında muhafaza edılecekttr. . 
le 27/3/ 942 Cuma günü saat 16 ya uza-! ı o _ Keyfiyetin mülhakat ve alakalılara derhal tebliği ve bizzat bu 1~le 
tılmıştır. Muhammen bedeli 186 lira 50 İ m~l'(gul olunarak neticenin miadında temini lazımdır. .. . • . . 
kuruş muvakkat teminatı 14 lirndır ta- · 1 1 _ Çay ve kahvenin .!latı~ına ne vakit müsaade olunacagı bılnharn bıldı-
lip1erin teminatı iş bankasına yatırarak J rilçcektir. 
makbuzlariyle tayin edilen gün ve saat- · 12 _Koordinasyon bürosu 16 mart 942 tarih ve 1 /382 sayılıdır. 
te encümene müracaatları. Başvekil Dr. Refik Saydam 

2 - Belediye otobüs ve itfaiye depo-, 1495 ( 631) 

~~~ 21;~/~~ ~~~~e!ü1:J !:en~~ ~i<--.~-,:,;i;·;ı;;.;·MUdÜ~iüiü-~;;;;;;·;·--·- ··-·- __ _. 
pauırlıkla satılacaktır. Muhammen be-ı ç·~r Ç lt yolunun ı j-500 ve 2+800 üncü kilometresinde yaptırıla- 1 
deli 419 liradır. Taliplerin tayin edilen; k ıg ıh- f amad 

1 in..,.alı 2239 lira 78 kuruş ke~if bedeli üzerinden 15/3/ 
.. tt .. ur·· acaatlan ' ca mu a aza ıvarı .. - k ld ~ d . 

gun ve saa e encumene ~O . i 1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye onu. ugun. an ~,_ 
( ) t klil · 2490 sayılı yasa hükümlerinr. göre hazırlıyacaklan temınatlarile hı~-

-· - ------ l~kt e3r0ın t 1942 pazartesi günü saat 11 de Nafia müdürlüğünde müteşekkıl 
ıctLt Tİ '"'ARET MEMUR 1 

e. mar 18 24 1418 (624) tZMlR S ı..; • - komısyona başvurmalan. 
LUCUNDAN: SAY[ 4257 

Tescil edilmiş olan (manifatura Türk 
Anonim şirketi) nin 13/3/1942 tarihiyle 
tasdikli sirküleri ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 4257 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

·.~...:os~~{ı:r~~~DA'C-::'~CC"Ber k '' 
J Karbonatıdır.H 

EN İYİ 
İNGiI .. tz 

1 - SiRKÜLER. KUTU ALTINDAKİ \"EŞİL ET!RETLİ (8 ERK) İSMİNE 
DİKKAT EDİNİZ.-

---------~~ .,_, ·<> · • -··~-·~..-ccıccoGOCICICOOGCIOCICIOOCIDC ~:c,:--_,c,.....,.-..,..-..,-,.,-~~ ..... --,._.,,. .... .,,,, .............. ~.,-...,,.,. İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
milhrü ve F. Tenik imzası. --------------~--~--~---~~----------~--~~ 

iS'l'AHBVL BELEDİYESIHDEH : 1zmirde üçüncü noterliğinden musad-
dak 15059 umum ve 211246 hususi nu
maralı ve 22/12/941 tarihli ve İz.mir si
cili ticaretinin 4109 numarasında müsec
cel olup İzmirde Milnteşir Anadolu ga
zetesinin 11/12/941 tarih ve 11043 nu
maralı nüshasında neşir ve iHin olunan 

Kasımaea - Halıcıoğlu yolunun deniz hastahanesi altına tesadüf eden kıs
mına yapılacak istinat dıvarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 

Keşif bedeli 33599 lira 60 kurue ve ilk teminatı 2519 lira 97 k~rustu!. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık itleri genel hususi ve fenni ear~namelen ı>r?Je 
Jce9if hulasuile huna müteferri diğer evrak 1 68 kurue mukabılin~.e .~eledıve 
fen iııleri müdürl\iğünden ..-eril~cektir. thale 25 /3/942 çarşamba gunu aakt 15 
te dahni encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tem~na~ m~k~u~.~~ya m~. tup
ları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen 9ilerı mu~urllJ$tu?e muraca· 
atla alacakları lenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası vesıkaları ımzalı şart
name ve saire ve kanunen ibrazı Iazun gelen di~er vesaik ile 24?0 nu~~r~lı ka; 
nunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gunu aaa 
14 de kadar daimi encümene vermeleri lizımdır. 

sirkülerimize ektir. 
1 - Şirketimiz (manüatura Türk ano

nim şirketi) ınüdürlilğüne Kemal Ha
raççı tayin edilmiştir. 

2 - Şirket firması altında meclisi ida
reden bir zat ile mumaileyh miidür Ke
mal Haraççının müşterek imzalarının 
!':irketin bilcümle ukud ve teahhüdatın- 10 14 18 21 1284 (551) 

da şirketi ilzama ve kllffei umur ve T. c. 1ZM1R TiCARET slCtL ME-
nıuamelalta şirketi temsile kAfi bulun- MURLUôUNDAN: 
duğunu arzederiz. 1 _ Dünkü nüshanın sonu -

3 - Meclisi idareyi teşkil edcıı zeva- Madde 13 _Umumi heyet kararlariy-
tın imzalan 22/12/941 tarihli sirküleri- le temettüah safiyeden veya fevkalade 
mlzde neşredilmiş olup şirket müdürü ihtiyat akçasınclan ayrılacak bir ınikdar 
Kemal Haraççının aşağıda mevzu imza- akça ile bir kısım hisse senedatının ted
sının da nazara alınmasını saygılarımız- ricen itfası caizdir. Umumi heyet karan 
la rica ederiz. dairesinde icra edilecek bu itfa muame-

Manifatura Türk Anonim şiı·keti lesi, hisse scnedatının gerek borsadan ve 
damgası ve imzalar okunamadı. gerek hariçten rizacn mübayaası ve ge-
Umumi No. 3556 Hususi No. G ' 55 rekse kur'a keşidesiyle teshil eodilecek 
Bu sirküler altına konulan imznların mikdarda hisse senetlerinin kıymeti mu-

sahıs ve hilviyelleri mnrufum merkezi harreresinc müsavi bedel ile tesviyesi 
iz.mirde kain (manifatura Türk anonim suretiyle icra olunacaktır. Kur'a ke~idC: 
şirketi) namına dairemizce musaddak s~nde çıkan numaralar hmirde resnu 
22/12/19.U tarihli ve 15059 numaralı ilfinları nesre mahsus gazetede ve bu
si rkUler mucibince müştereken imzaya lunınadığı takdirde devletin resmt gaze: 
iz.inli idare meclisi reisi Nuri Sevil ve lesinde ilfin olunacaktır. Hisse senetlerı 
idare meclisi azar;ından Hasan Fehmi iptal olunan hissedarlara birer intifa se
Sertel ile bu kerre şirket idare meclisin- nedi (juisans) verilir. Bu senetlerin bi
ce ittihaz olunan 9/3/942 tarihli ve 16 rincl hisse.si temettüden istifade haldan 
numaralı karara tevfikan meclisi idııre- yoktur. Yalnız ikinci temettüye iştirak 
den her hangi biri ilt? birlikte şirketi ederler. Şirketin tasfiyesinde intifa se
mez.kQre namına imzaya salfilıiyettar netleri üuisans) sahipleri hisse seneda
olarak şirket miidürlüğilne tnyin olunan tının kıymeti muharrereleri üzerinden 
Kemal Haraççının olduğunu tasdik ede- bedelleri -tesviye edildikten sonra kalan 
rim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Mart şirket emvali üzerinden hisse senetleri 
ayının on üçilncü Cuma günü 13/31942 sahiplrinin haiz olduğu haklara sahlpür-

lzmir üçüncü noter vekili Saip Erak- l er. 
m:ı.n resmi milhrü ve imzası, Madde 14 -1şbu esas mukavelenin 
Umumi No. 3556 Hususi No. G/55 51 nci maddesi mucibince içtima edecek 
lşbu sirküler suretinin daire dosyasın- olan hissedaran heyeti umumiyesi şirket 

da saklı 13/3/1942 tarih ve (3556) nu- sermayesini yeniden hisse senetleri çı
maralı aslına uygun olduğunu tasdik karmak suretiyle bir veya bir kaç defa 
ederim. Bin dokuz yilz kırk iki senesi tezyit etmcğe salfilıiyettardır. Ancak ser. 
Mart ayının on üçüncü Cuma günü maycnin trunamı tahsil edilmedikçe tez-

Biri 10 kuruşluk tayyare pulu ve di- yidi sermayeye karar verilemez. . •v• 

ğeri iki kuruşluk damga pulu üzerinde Tezyidi sermayeye karar verıldıgı 
13 Mart 1942 tarih ve İzmir üçüncü no- takdirde tezyit edilen kısmın tamamen 
terliği resmi mührü ve Saip Erkman teahhüt ve imza altına alınmasına ve ru
imzası. 1496 (628) bu veya fazlasının tahsil olunmasına 

DtNAR ASI.JYE HUKUK MAHKE-
MEStNDEN: esas: 942/13 krar: 22 

Hakim vekili ceza hakimi HulQst Os-. 
kay. 

Katip: Emin Aykanlı. . ... 
DAvac.ı: Dinarın Baş çeşme koyunden 

Osman oğlu ŞükrU Yalçın. 
Müddeialeyh: Aynı köyde oturan Yu .. 

nus kızı ve davacı karısı Müzeyyen Yal-

çın. Ni zı a·· Davacı vekili: Avukat ıya urcan-
Davanm nev'i: Boşanma. 
Davacının davasının özil: Müddei

aleyh evini terk ederek Ahmet adındaki 
şahsın yanına gidip onunla kan koca gi
bi yaşamaktan dolayı İzmir mah~eme
since her ikisi cezalandığını ve muddel
aleyhle geçinmek imkanı olmadığından 
boşanmalarına karar verilmesi Uılebin
den ibarettir. 

Müddeialeyhin mUdafaasının özü: h
mir mahkemesince iftira yüzünden mah
kQm olduğunu geçimsizliğe sebebiyet 
verer. davacı olduğunu söylemiştir. 

LALE d81Seoelerin, Asırların unottura ı TAN' "B 
y... TEL:_ 27~~ ınıyacağı harikalı filim.. •.• TEL: 4~~~-~:· 

müteallik muameUitın icra -edildiğini na
tlk vesaikin idare meclisi ve mürak.ıplar 
tarafından mil§tereken bir beyanname 
ile ticaret vektlletine tevdi edilmesi la
zımdır. Ticaret vekaletince bu muamelat 
tasdik edildiği takdirde usulen tesçil ve 
ilfin olunur. 

Karar: Ortada muhik bir sebep yok 
iken müddeialeyhin iki sene evvel m* 
terek ikametgMıı -rerk ederek ~rde 
Mehmet isminde bir şahsın yanına gıttl
ği ve onunla kan koca gibi bir hayat 
yaşamakta olduğu ve ~a auç~dao 
milddeialeyh Müzeyyen ile şerik cilrmU 
Mehmedin mahkQm oldukları dAvacmın 
sureti iddiasına eklenen duruşmada ye
min ile dinlenen şahitlerin sureti be
yanlanndan anlaşılmış bu vaziyet karşı
sında iki tarafın müşterek hayab ida
nıelerine imkAn kalmamış olduğundan 
tarafların boşanmalarına ve bu işte ka
bahatli olan müddeialeyhin dava tarihl 
olan 26/6,1941 den itibaren kanun mede
ninin 142 nci maddesi mucibince bir se
ne müddetle evlenmeltten men'ine ve 
avukatlık Ucret tarifesine göre davacı 
vekili için takdir edilen sekiz lira vekl
let ücretinin müddeialeyhden alınarak 
dAvacıya verilmesine ve aşağıda müfre
datı yazılı 12 lira 99 kuru~ masarif mu
hakeme ile bakiye üç lira ilam ve 210 
kuruş sureti tebliğ harcının miiddeia
leyhe aidiyetine temyizi ka'bil olmak 
üzere 2/2/942 tarihinde davacının huzu
riyle milddeialeyhin huzuru olmaksızın 
açıkça karar verilerek anlatıldı. 

r v R K ç E CECİL B. D. MİLLE'in yarattığı 

1 KLEOPATRA CLAU~ETIE COLBERT 

• HANRI ViLJ<OKSON 

2 -GANGSTERLER I' atili d~:a 
Renkli Miki Çitlik Senfonisi 

Sermaye imtiyazlı hisse scnetleri ih
racı suretiyle dahi tezyit olunabilir. Bu 
kabil hisselerin temettü veyahut şirke
tin mevcudatı veyahut her ikisi üzerin
de temin edeceği hakkı tekaddilm ve im
tiyaz heyeti umumiyelcrde b~edeceği 
hakkı reyin eşkfil ve şeraiti tezyidi ser
mayeye karar veren hissedaran heye~ 
umumiyesi tarafından tayin ve tesbıt 
olunur, 

Heyeti umumiye yeniden ihraç oluna
cak hisse senedatının ihraç şeraitini tes
bit ve idare meclisine lazım gelen sala
hiyeti verir. Heyeti umumiye eski hisse 

senedatı hamillerinin kaffesini veya bir 
kısmının yeni hisselerini kısmen veya 
tamamen teahhüt etmek hususunda 
hakkı rüçhana malik olacaklarını tahtı 
karara alabilir. 1şbu hakkı rüçhanın ne 
gibi şerait dahilinde ne .kadar müddet 
2arfında ve ne şekillerde istimal oluna
cağın1 da tayin eder. 

-SONU YARIN-

SARIPE J 

inşaat llinı 
Sümer bank müdürlü-A 

umumı 

ğünden: 
f - Karabükte yapılacak 1 00 işçi evi, yollar, harici su tesisatı ve toprak 

tesviyesiyle kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat 
esasiyle eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamelat eubesinden 3S lira 
mukabilinde abnacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3 f 725 liradır. 
5 - Eksiltme 27/3/1942 tarihine müsadif Cuma günü saat 16 da Anka

rada Sümer Bank umumi müdürlüitü İnşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmış olduklan 

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

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 c 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi katipliği
iiine tcailm olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat evveli
ne kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olınası lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan itıôara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. ( 1743) 
14 16 18 20 141"3 (600) 

Kapalı zaı1f usulile eksiltme ilinı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 23760.27 lira keşifli Aydın - Muğla yolunun 

l 4x840- l 6x940 kilometreleri arasında terfi ve eose esaslı tamiratı ve üç 
menfez inşası 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak eunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei turabiye şose ıre kagir inşaatına ait fenni tartname 
E - Keşif hülasa cetveli ve ailsilei fiyat 
F - T ae ve kum grafik cetvelleri 

İstiyenler bu prtname ve evrakı nafia müdürlüğünde göre'bilir~:r· . • 
,3 - Eksiltme 2/4/942 tarihinde perşembe günü saat 15 te vilayet daınu: 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. • 
5 - Eksiltmeye girebilemek için jsteklilerin 1782 liralık muvakkat temt

nat vermesi ve Aydın vilayetinden ihaleden 3 gün evvel bu it için alınm1t 
müteahhitlik vcsikaaı ve ticaret odası vcsikt..sı bulunması lizundır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı aaattan bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reisliiin.e makb~ _mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet uçunci 
maddede yazılı saata kadar gelınlş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmıe olınası lazımdır. 

Poetada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
14 18 22 26 1410 (599) 

~~~~~~~~~~~ 

l\lanisa Belediyesinden: 
Bundan sonra Manisada hayvan pazannın Cumartesi. Pazart~i, Perşembe 

günlerinde olmak üzere haftada üç gün kurulaciı ilan olunur. 
14 16 18 20 (595) 

Güven Kulübünün Esas Nizamnamesi 
( Dünkü nüshadan devam ) 

Madde 8 - ldare heyeti yedi azadan ibarettir. Bu yedi aza ilk iki sene için 
müeaala aza tarafından ve içinden aeçilir. Müteakip seneler umumi heyet tara
fından 1eçilir. Bu heyetin aralarından aeçilmiı bir reia, bir ile.inci rela ve bir~ 
tip ve muhaaip ve bir veznedan vardır. Aynca icabı kadar garson, kavas ve Jf 
adamı almak ve kullanmak ealihiyetini haizdir. 

Madde 9 - Müraıkabe heyeti : Umumi heyet tarafından aeçilen 3 azadan 
ibarettir. Bu heyetin aralannda aeçilmiı bir reisi ve bir de raportör var.~. 

Madde 1 O - Mücuis ve tabi azanın hepsine umwni heyet namı verilir. Ve 
toplu bulunduğu müddetçe idare ve mürakabe heyetidir. Salahi~etl~rin! e~e 
almak ve kullanmak kudretine tahlptir. Bunun da aralarında seçılmıı bır reıs. 
bir ikinci :reisi ve iki zabıt katibi vardır. 

Madde 1 ) - idare heyeti ayda bir kerre ve muayyen günlerde toplanmap 
mecburdur. Lüzum hasıl olursa her gün de toplanabilir. Ve bu toplan~da 
nisap bettir. Kararlar ekseriyetle verilir. Müeavat halinde reisin bulunduK? ta• 
Tilf ekseriyet sayılır. Akalliyette kalanlar ve içtimada bulunmıyanlar cbeny~t7 
le verilmiş karan imzaya ve kabule mecburdur~r. Y ~ız nizamn~~ h~ıc:ı 
kararlara kartı imzadan iatinltif edenler, 24 sat ıçınde.ıtiraz eebeplerını mura-
kabe heyetine ve tahriri olarak bildirmekle mü~elleftırler. . .. . 

Ma<Jde 12 - Tahriri eebep olmakewn üç içtimaya gelmiyenler muatafi ad
dedilir, ve yerlerine seçimden en çok rey almış olanlar sıra ile ~ğnlır .. Müsavi 
rey alnut olanlar arasında da kur'aya müracaat olun~. Umwnı h~yetın ~f~e 
birinden apğı rey eahibi olan mükemmillere sıra gelince umumı heyet ıçti
maa davt olunarak intihap yenilenir. 

Madde 1 3 - Kulüp ve idare heyetini. idare heyeti reia tema.il eder. Bu
lunmadığı vakitler bu ip ikinci reis yapar. Yalnız paraya müteallik itlerde mu-
hasiple müştereken imzaya Mlahiyettardırlar. . 

Madde 14 - ldare heyeti reiai en yüksek salahiyetini idare heyetinden ahr 
Te bütün igleri idare heyeti kararlanna göre yapar. . • 

Madde 15 - idare heyetinin haılıca işleri aşağıda gösterilmiftir : 
A - Kulübün günlük iılerile mali muamelatını idare, kontrol ve bunlarla 

masraflar hakkında karar ittihaz etmek. w 

B - Kulübe girmeğe istekli olanların tekliflerini tetkik ve karara bagla-

m~·- Kaydının terkinine lüzum banl olan aza ha~da .k~r v~nnek .• 
O - Memur ve müstahdimleri nasp ve azı1 ve ucretlennı takdir tesbıt et-

mek. ,_ 
E - Kulüp namına taahhüdatta bulunmak veya para i.tikraz ctmea;. 
F-Tebernıat kabul etmek ( Bu teberrüler 25 inci maddenin C fılcraaında 

yazılı olanlardır. ) 
G - Azanın duhuliye ve senelik aidatını tahıil etmek. 
H - Kulübün dahili talimatnamesini tanzim, tadil ve talimatname bilaFın. 

hareket edenlere ihtaratta bulunmak. 
1 - Kulüp namına isticar, emval ve CfYa satın almak. 
J - Kulübün idaresi ve iılemesi için icap eden tedbirleri ittihaz etmek, ve 

~ lUmt heyet kararlarını tatbik etmek. 
K - Umwnt heyete verilecek senelik raporu, bilinçoyu. ~e ııe~ccek .ene 

bütçesini hazırlamak ve alelade senelik toplantılar r~amcsını ~e~~t etmek. 
L - Gerek murakıp heyeti ve gerekse u~umi heyetin ~~:e ~ınnıı:ı toplanb 

tekliflerini tetkik ederek en çok bir hafta jçınde toplantı gununu tesbıt Ve aza,. 

ya duyurmak. ' . . 
M - Kulübün gelirini arttırmak, ve azanın eğlenmesinı temın e~ek ~a>:e

lerile müsamereler, balolar ve gezintiler tertip etmc:Jt .ve ?u~r~ mum.~w .. :~ 
leri bagarmak ve başaramıyacağını anldığı veya salahiyeti hancınde gordueu 
işler hakkında umumi heyeti fevkalade içtimaa dav~t etmek. .. _ 

Madde 16 - idare heyeti umumi heyete ve aynı zamanda hukumete karşı 
daima meaul bir heyettir. içtima yeri kulüp bina.aı içindedir. . 

Madde 17 - Murakabe heyeti üç ayda bir kerre mutlak ~l~rak ve ay?": 1;11r 
kerre fevkalac\e olarak toplanır ve ittifakla karar verir, tahnn sebepsiz iki ıç
tlmaa gelmiyenler müstafi addedilir, ve bo§luklar seçimde en çok rey almıt-
larla doldurulur. .. ·lın· · 

Madde 18 - Murakabe heyetinin başlıca i§1eri aı~ıda ~ost~rı ııtir : • 
A - Her üç ayda bir kerre kulübün umumi, malı ve ıdarı muamelatını 

tc-;.kik ve kontrol etmek. • 
B _ Bi senelik kulüp muame.lib hakk.ında umumı heyete rapor vermek. 
C - L~wn gördükleri takdirde münferid~n veya mü~~~İan ve fakat ara

larında vcrilmif bir kararla istiıari mahiyette ıdare heyetı ıçtimalarında bulun-

m~. _ Kulübün mali ve idari muamelatında mühim bir sakatlık görüldüğü 
veyahut kulüp azasından bC§te birinin tahriri müracaatlarile lüzum h~l oldu
ğu takdirde de umumi hyeti içtimaa davet için idare heyetini tahrıren ha-

berdar etmek. · h · V 
Madde 19 - Murakabe heyeti umumi heyete karp mesul bır eyeUir. e 

toplantı mahalli kulüp binasıdır. 
( SONU YARIN } J478 (617) 



/(ııUi ~et dün Jzmır
lilere hitop ettıler 

--------*·-~~-
(Baftarab 1 inci Sahifede) 

da meşgul oluyorlar, bundan çok mem
nunum. 

Yeni nesillerin yetişmesinde öğret
menlerin vazifesi büyüktür. 

tık öğretim, teknik ö~tim, orta ve 
yüksek öğretimin teşkilitını genişlet
mek iç!n hiç bir fedakarlıktan çekinil
miyor. Bunlardan iyi sonuçlar almak 
~tmenlerin gösterecekleri kabiliyet, 
~lıcıkanlık ve anlavısa ~ğlıdır. 

AHI.AK BtLGtDEN usn>NDOR 
Çoc:uldanmmn ahlak, karakt. yö

niinclen iyi olarak yetipneleri, onların 
hilgı1i olarak yetipneleri kadar ve hat
ta ondan daha çok önemlidir. Ancak ab
lak ve karakterli ~larm hi)sl1erin
den memleket faydalanır Ye yavrulan
mıs. memJ~et ileriıinin onJarm bilgile
rinde, keneli ellerinde hulanacaiun dü
tünerek hiJ~ Ye kudretli oldala kadar 
ahlaklı Ye karakterli olarak yetipneleri
dir. Bu yUlcsek amaç kiiçiik Yatta mek
tep ....ıannda siblnl .. ,....tetine sai· 
lam olm. 

TERBtYEMWN TEMEU 
Size bir noktayı daha söylemek iste-

rim: 
Çocaklannm ..... ~ prurla

riyle koruyarak yetkmeHdirler. Şimdi
ki .,........., w.im Yetittiiimis •mana 
sön her ttirHi tesirleri ~k d~. 
Mftnleket i( ve dışından relen bir (ok 
tesir ve lfetlere karsı koyabilecek zih
niyette hazırlanmalıdır. Vatanseverlik 
ahlakın bamıda gelir. Vafanııevtt ola
rak vefiqnek terbivemizin temel:dir. 
Çocuklarmumı ön umanlannda ters 

akınlara dayanmalan ve yetistikleri 
(afda iyi mücadele etmeleri icin öğret
menler onların zihinlerini iyi işlemeli
dir1er. 

Öih'efmenlerin de bu is1ediklerimi 
nn1andırmak için çahştıklanna aynca 
dikht ettim. 
TALEBENİN İH11YAÇLARI 
Do1astığım yerlerde önem verdiğim 

bir nokta da şudur : 
Talebenin ihth•aclannı hr;ılamak kin 

merkezlerde yüksek okııllrınn yatı na
ralannı bulamıyan halk rt>"lılclannı da
ha mütevazi sartlar irin.t<' hanndınvor
lar. Bu conıklann iyi bakım ve kontrol 
altında bulundurulmalan 2'er.-'ktir. Bu
nun ne suretle temin edileceğini e:öste
ren iki iyi ömej?'i burada !!İze ... övlivece· 
iim : Sand1kh kAıııa'hacmdan .Afvon F"a 
rahi'iara ıelen elli kadar cocuk icin bir 
itina 1mlunmno;fur. Sandıklılı talebe bu
rada hep birlikte ltannıvor, hRyatlan 
dü?.!!iin ve ucuzdur. Valinin ''e 11:;;.,.r bü
yük memur1ımn kont"'1ü "l••nd"ldn·lar .. 
Sandıklılan ba~nlanndan dnlavı bura
da teşek1riir1e anmak irin hunu ııize söy
liyonım. f st>artanın Siğirkent kR~abaıııı 
da 50 kadar cocuiu Afynn Ka"""i-ıı>nn
da ivf banndmnııt. bunlRr dikkat ve 
kontrol a1hndadırJar. Si!fr1.-,.n•)i1ere de 
bunda sizinle beraber teşekkür etmek 
isterim. 

Denizlide de bu mesele iyi bir yolda
dır. VilAvet merkezlerinde. yüksek okul 
olan yerlerde, kazalar ilgi gösterir ve 
bu merkezlerde teşk!IAt kurarlarsa, ora
ya ~den talebemiz ucuz ve rahat bann
dınlır. Daha 8nemli olarak sıhhat, öilre
tim ve ahliilc bakımındarı ter• tesirler
Clen uzak okutturulurlar. Bütün memle
kete telkin yapmak için bu örneklerden 
faydalanmak istedim. 
EKİM t~LERt 
GUnUn dijter esaslı bir işi de geniş 

ölrüde ekim meselesid!r. Bazı yerlerde 
sert kışın yaptığı tesirleri gördUm ve 
çok acı duydum .. Bu durumu yurddaş
Jann cesur yürekle karsıladıl'ını gör
mek insana teselli ve kuvvet veriyor. 
Yeni ekim yılı icin hükUmetin hazırlığı 
ve bu bakımdan halka yaptığı geniş da
veti her yerde iyi kabul ı;!Örmilştür. Kış 
ek'mi her yerde geniş ve boldur ve kuv
vetlidir. İzmir ve dolaylannda da büyük 
ölcüde mahsul almağa çalısmak arzusu 
insanı rnemnun edecek surette göze çar
pıy<Jr. 

HARP VE etz 
f 7.111irliler, 
Slmdi memleketin sfya.4'i durumunu 

benimle 'beralN'r fncel~f'lliz icin söz 
s()ylivecelhn .. Bu'6n harpten mrar l'Ör
l!lftltf!J memlf'ket yoktur. Haro. avnqz 
lttiffln diinvada tesirini yapıyor. 511Ahla 
'birbirine tutnmnuş 'hnlunRn dt!vletlf'r. 
dflnvanm co~dur. BRn devletler • ki 
'biz de bunlann ara~mdavn • harhin dı
şmda kalmı~lardır. Fabt tesirleri icin
dedirler. Durumu ve 'hUtfln tt>dbirleri 
'böv1e bir yerden .rönnelr lknndır. 

~lvaıııf tedbirlerinmi sıra De söyliye
ttlim: 

'Ririn~isi clıs siyasetimiz. aak bir şe
kilde ifade edı1mimr. 1'1mlrlf"Ti ne mu
Jıuebe eden devletlerle 11lıdi mfinase-
1-etlerimiz vardır, an1aımut1ara dayanan 
mfinasehetlrrimfz dotm yiil'f'lrle ve aY· 
nf'M'"' 4''"'""1t tıttı.:ıt ,..m"' .. ~"dir. 

Bfl;....fnis ld 1n1ıharet.e lemde fml•ınan 
Jıtrla -'ft4f ve htrafınz ._,_. t•tb=1n kl)
ı.v d.,.ı..1dir: C1imhuri•et h~•tf Bü
yüle ~:'11-t M"'Cli!ıine dayan1trıtk bu ıiva
leti .. ütiin d,.v)etlere ka"ı lvi n9yet1e ve 
iYi niv..tt,.n '"'"""t al,...,.lc <':"div••le ta
lrtn .-tfiyM. Bncrün m.,h.,..be .-tfen ta
rall•rla r•tw-mah vö~t!lc •'"'le mMe
lemiz •'*'m-; yalon uffnnnusdıt bul .. •
ı,. .. vÖPÜnmiivor. Bnnunla beraber. 'hü
tün t•l,mfnl~lzi ihtiyatlı )'8D'"l!lkt•11 

aynlımvııtlım. Harbın .eni, •e lcıt..,._ılc 
mah:Veti idnde h. iht•mer.., gözden 
anJc tatulmaman lbnndır. Bu prtlar 
lct9'de olarak dlf siyuethnizi size anlat
bm. 

MODAF AA HAZTRUKLARIMtZ 
Sfmd1 dfter tedbirleri .CMfyec:efim. 

Bu t'"Cll>irlerin bumda mUdafuya da
lma hamr halanmak ırelir. Harbın haıım
danheri hemen 1lemen Mferber halde 
Wım..,.oras. Vafandatlar nöl.etleıerelı 
Mkerlir lcl..ı.mi ~ w ......, 

AFRiKA VE AKDENIZOE 

YENi ASIR 
1 ==== 14 MAR2' CARSAMBA 

!I 

B. ÇORÇILIN SOZLERI 
----* *·----

M uha re be- Rados ada-
HiNDiSTAN MESELESi 

ı:e 

·SON H .. ABER . . ' * 
T~şviki sanayi kanunu kalkark~n 

ı: in gidişini sına bir bas
a ola tacak kın yapıldı 

Hintliler 
kanlarını~ 

dökecekler Yeni sanayi kanunu ha-
HINoısrııPRENsLER ıEc· zırlanıp Meclise verildi -*-

AVUSTURALYA HAR CIYE 
NAZiRi ING LIZ HARP 

KABiNESiNDE 
Londra, 17 (A.A) - Royter!n parla

mento muhabiri bildiriyor : 
Çörçil muhafazakh partinin reisi sıfa

tiyle Parti milli meclisinin önümüzdeki 
hafta yapacağı toplantıda bir nutuk söy
liyecek ve bu münasebetle harp duru
munu gözden geçirerek tahmin edildiği
ne göre tenkitlere de cevap verecektir. 

Londra, 17 (A.A) - Japonların me
zalimi hakkında Midlend mebuslannın 
beyanatı münasebetiyle başvekil Çörçil 
bu vahşetlerin müttefik harp gayretleri
ni kamçılıyacağını söylemiştir. 

Londra. 17 (A.A) - Avustralya ha
riciye nazın burada bulunduğu müd
detçe İngiliz barp kabinesinde ve Pas!
fik meclisinde Avustralyaya temsil ede
cektir. --·-Yunanıstana )'eni 

)'ardım far 
-+-

Kahire, 17 (A.A) - MilJetler arası 
kızıl haçı 7 bin ton buğdayı hamil bir ta
şı tın Pireye hareket ettiğini, Alman
ya ve İtalyanın bu buğdayların kızıl haç 
yardımiyle Yunanlılara dağıtılacağı hak
kında teminat verdiklerini bildirmiştir. 
Diğer bir İsveç vapuru da Yunanista

na doğru yola çıkmıştır. 
-~~---~~--~~-

As ile, ı vuzı yet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

4 - Kırımda Kerç yarım adasında .. 
Sovyetler bu meydan muharebelerin

de çokça tank birl:kleri, kayakçı kuv
vetler ve iyi yetişmiş paraşütçüler kul
lanıyorlar. Bu muharebelerin kazanıl
ması her iki taraf için hayati bir ehem
miyeti haiz olduğundan ik! taraf ta dur
madan ~pheye takviye kuvvetleri gön
dererek muharebeye sokmaktadırlar. 

Ruslar Straya Russa meydan muhare
besini kazanırlarsa Leningrad kuşatma
dan kurtarılacağı gibi bu muvaffakıyet 
bu bölgede bir çok Alman kuvvetlerinin 
yok edilmeS:ni ihtimal içine koyacaktır. 
Smolensk meydan muharebesinin Sov

yetler tarafından kazanılması Alman or
dularını çok uzaklara atacağı gibi Rjef 
kesimindeki Alman kuvvetlerini de yok 
edecektir. Harkofun kaybedilmesi ise 
Harkoftan Taganroga kadar uzanan 400 
kilometre gen!§liğindeki cephede Alman 
kuvvetlerini çok zor şartlar altında yüz
lerce kilometre gerilemeğe mecbur ede
ceği gibi bu cephede Almanların ilkba
har taarruzunu da kökünden baltalıya
caktır. 

Kerç yarını adasındaki Sovyet taar
ruzları muvaffak olursa AlmanJarın 
Kafkaslara dojtru ileriye atılması imkln
sız bir hal alacaktır. 

-*-Londra, 17 (A.A) - İngiliz hava ve 
deniz kuvvetleri Rodosu bombardıman 
etmişlerdir. Bombardıman bir baskın 
.şeklinde olmuştur. 

BOMBARDIMANIN TAFSİLATI 
Kah!re, 17 (A.A) - İngiliz deniz ve 

hava kuvvetleri cumartesi gecesi tam 
bir işbirliği dahilinde Rodos adasına ta
arruz etmişlerdir. Harp gemilerinden bi
rinde bulunan b!r ajans muhabiri taar
ruz hakkında aşağıdaki tafsilitı vermek
tedir : 

İngiliz harp gemileri adaya ilci kilo
metre kadar yaklaşmışlar ve bir çok 
obüsler atmışlardır. Askeri hedefler 20 
dakika müddetle bombardıman edilmiş
tir. Bazı müh!m askeri tesislere, liman 
tesisatma ve hava meydanlarına şiddetli 
tahribat yapılmıştır. 
Düşman o kadar gafı! avlanmıştır ki 

mermilerin tayyareden atıldığını sana
rak toplarını havaya çevirmiş ve ancak 
İngiliz harp gemileri duman perdesi al
tında çek!ldikten sonra faaliyete geçe
bilmiştir. İngiliz deniz ve hava kuvvet
lerinin i~birliği tam olmustur. 
RESMİ İNGİLİZ TEBLi(;t 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngi

liz tebliğ! : Sirenaikadaki avcı ve bom
ba tayyarelerimiz dün bUtün gUn taar-
ruz hareketlerine devam etmiştir. 

Martobada yerdeki tayyarelerden be
ş! tahrip edilmiş, hava muharebelerinde 
bir uçak düşürülmüş ve bir coklan ha
sara uğratılmıştır. 

Rodos adasındaki Mar!ça ve Kalato 
nıevkilerine ve Kandivedeki hedefler 14 
15 mart ~ecesi bomb~anmıştır. Bir tay
yaremiz kaybolmuştur. Pilotu kurtul
mustur. 
LİBYADA 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark Bri

tanya kuvvetleri karargahının tebliği : 
Libvada dün düşmanıq ileri sahalarda 
faaliyeti artmıştır. Tanklarla takviye 
edilmiş düşman kuvvetleri Perimide 
ilerlemişse de kuvvetlerimizin mukabe
lesi üzer:ne geri çekilmeğe mecbur kal
mıstır. 

Britanya hava kuvvetleri kara kuv
vetlerine vardım ederek düsman hatları 
üzerinde fnalivette bulunmuştur. 

ALMANLARA GÖRE 
Rerlin. 17 ( A.A) - Alman tebliei : 
Şimali Afrika'da Alman ve İtalyan keşif 

teskilleri dü~man kuvvetlerini püskürte
rek 11 top ahruslardır. ---·---!J( iiıi ~efımız Jzmir. 

den a vrıldılar 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Alsancak meydanı büyük halk kütlele
riy le taşmış bulunuyordu. Bir aralık iz
d:ham o kadar kesif bir hal almıştı ki 
kordon otobüsleri çalışamamış, E.şrefpa
şa meydanındaki kalabalıktan saati ge
len otobUsler hareket edememiştir. 

İkiçeşmelik meydanı mahşerden bir 
gilnU andınyordu. Halkımız derin bir 
huşu içinde Millt Şefin veciz nutukla
nndaki işaretleri dinliyor ve meydanlar
da yalnız hoparlör sesleri duyuluyordu. 

LISı B. S TAFFORD KRIPSI 
BEKLıYOR 
-*

Barda, 17 (A.A) - Hint koqresi 
reisi demiştir ki : 

- Harpte ve sulhte mesuliyetten ka
çınmıyacağız. Eğer Hindistanda harp 
başlarsa kanımı dökerek vatanı müda
faa edeceğim. 

MÜZAKERE HAZIRLIÖI 
Yeni Delhi, 17 (A.A) - Prensler mec

lisinde bir tAli komite kurulmuştur. Bu 
komitenin üyeleri İngiliz mühür his 
nazın Stafford Crips ile Yeni Delhide 
buluşacaklardır. Müzakerelerin neticesi 
prensler meclisine sunulacaktır. 
HAVA~ SEYLANDA 
Kolombo, 17 (A.A) - İngiliz bava 

mareşalı Heynri Delba Seyl.A.n adasına 
gelmiştir. 

--~--~·--
'•veç A•man yaya 

mal ver1:cek 
-*-Stokho1m, 17 (A.A) - Almanya ile 

İsveç arasındaki ticari müzakereler bit
miş ve bir anlaşma imza ediJmiştir. İs
veç Almanyaya altı ayda 50 bin ton slu
loz ve 40 bin ton kağıt verecektir. --·---Makineye 
'~erilirken 

Çinliler Siyam 
hududunu 
gectiler 
-*-

iLK TEM \STA YÜZLERCE 
StYAMLI OLDOROLDU 

Bombay, 1 7 (A.A) -- Birmanya 
tebliği : Çin kuvvetleri T enktongda Si
yam devriyelerile temasa gemu.ıe .. dlr. 
Muharebede yüzlerce Siyamlı öldürül
müştür. Tongtong, şehrinin 114 kilo
metre uzağında ve Siyam hududu için
dedir. 

lngiliz hava kuvvetleri Sengreyi mü
teaddit defa bombalamıthr. Burası Sl
eng May demiryolunun 160 ltilometre 
doğu fimalinde ve Siyam Birmanya hu
dudunun 51 kilometre ötesinde bulun
maktadır. 

Mahsur Alman orda
aunıın ufradıfı 

yeni bir venilgi 
-*-

Ankara. 17 (Yeni Asır) - Teşviki sa- beple yeni bir sanayi kanun 1'yilaua blı
nayi kanununun mer'iyet müddeti ma- zırlanarak Meclise verilmiştir. 
Yl8 aonunda bitecektir. Bu kanun mu- YENİ HOK'OMLER 
ayyen bazı evsafı hA.iz sına! mü~le- LAyihanın ilk maddeleri 88JIQi mtl-
rin faydalanacaklan muafiyetleri ve esseselerini tarif etmektedir. Bnafı h&l
bunların tatbik .şekillerini tayin etmek- kümetçe tayin olunacak sına! möemııe 
te, sınat faaliyetimizin tanzim ve kont- leri kuranlara prim verilecektir. Teesını. 
rolünü temin edebilecek mah!yette he- veya inkişafında fayda görUlen aanayll 

h hi b hü1an kurarak bir mmtakanın bu aanayi _... 
men emen ç ir · n ihtiva etme- uDerine ihti L--'--- taahhüt 
mektedir. Halbuki bu kanunun neşrin- m . yacmı ~~~ 
d be . i inde millt edenlere tesıs ve ı.letme imtiyazı veri-
~ n geçen ~ ç sana- leb:lecektir. 

yümiz genişleı:nış, gerek teknik bakı- Llyihada 1tçi kursları, ~ 
mmdan ve gerek iktı.sat ve memleket yon, sanayiin teşkilitlandanlmlım w •· 
müdafaası bakımından tanzim ve kont- zumlu devlet kontrolUnU. temi yolun
rolü zarurl bir hale gelmiştir. Bu se- da da mUhim hUktımler buJUDIMlcteclar. 

Parti Meclis Grubu dün toplandı 

Hariciye Vekili iki saat 
izahat .. suren verdi 

Ankara, 17 (A.A) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis grubu umumi heyeti 
bugün (Dün) reis vekillerinden Hasan 
Sakanın reisliğinde toplanmıştır. 
' Celseyi müteakip geçen zabıt hillA
sası okunmuş ve Büyük Millet Mec
lisinin tatil bulunduğu altı hafta içinde-

Aokarada yeni 

Ankara, 17 (Telefonla) - Macarlarla 
son anlaşmanın pamuklulara ait kısmı
nın tatbikatı üzerinde göriişmek Uzere 
bir Macar ticaret heyeti şehrimize gel
mişt!r. 

ki siyasi hAd!seler ve vikıalar hakkında 
Hariciye vekili Şükrü Saracollu iki _. 
at süret izahat venniştir. Hariciye veJd. 
li hatiplerin suallerine cevap verdiktea 
sonra saat 17 .30 da toplantı nllıayet ltul
muştur. 

ticaret temasları 

İsviçrelilerle yapılmakta olan ticaret 
müzakere!~ bugünlerde neticelene
ceği anlaştlıyor. 

Bulgarlarla Ticaret müzakereleri mü
sait bir hava içinde ilerlemektedir. 

lzrr,ir piyasasına 800 te
neke peynir veriliyor 

Ankara, 17 (Telefonla) - İzmir piya
sasındaki peynir darlığı nazarı dikkate 
alınarak 800 tenekelik b!r parti peynirin 
satışa çıkarılması için bugün Ticaret ve
kAletinden Ticaret ofisine emir verildi. 

İstanbul piyasasındaki bazı gıda mad
deleri darlığını da gidermek üzere ayda 

150 ton pirinç ile 300 ton fasulyamn ı.. 
tanbulda satışa çıkarılnum kararıa.tı. 
Diğer taraftan bir parti olarak 1800 M
neke peynir ve 600 teneke sade Yalı. ,.. 
100 ton bulgur İstanbul piyaHRM taka· 
nlacaktır. 

Kaçn.ak şampiyonu sa
bıkalı Istanbulda tutuldu Bu saydıklanınız, yukanda işaret edi

len dört meydan muharebesinin Alman 
kuvvetleri tarafından kaybedilmesi ha
lindedir. Bir de bunun aksini dilşilne
lim. Bu meydan muharebeleri Alman or
dularının muvaffakıyetleriyle neticele
nirse kış mevs:ıninde Sovyetlerin yap
tıklan bütün gayretler neticesiz kala
cak ve Almanların ilkbahar taarruzla
rının muvaffak olmasına yol açacaktır. 

Milll Şef hitabelerinden sonra, kendi
lerini görmek heyecanı içinde t!triyen 
halk saflarına sokulmuşlar, heyecandan 
gözleri yaşarmış ihtiyar ninelere hatır 
sormuşlar, mini mini yavrulara iltifatlar 
da bulunmuşlardır. 

Moskova. 17 (A.A) - Çevrllmit İstanbul, 1 uh lif ----'- ,_._ t.. mal t1a 
bulunan 16 ınc:ı Alman ordusu yeni bir 7 (Yeni Asır) - M te lamıştır. Evde~ UU' ÇO& 

Y
enll...iye uiram11tır. Almanlann en hapishanelerden kaçan ve son olarak bir bulunmuştur. 

... hafta. on gUn kadar evvel İzmirde ya- akaJan-2-lJ- ...._..___ 
önemli mukavemet mmezlerinden biri kalanmıe olan maruf sabıkalı Hataylı Tevfik y UULWIU l!IODl'll ~ 

Şimdilik en önemli meydan muhare
besi Harkoftadır. Harkof Alman cephe
sinin yanldığı hakkında Sovyet kaynak
larından haberler gelmişse de henüz 
başka kaynaklardan teyit olunmamıştır. 

Buradaki sahne tasvir ed!lemlyecek 
kadar muhteşemdi. Şef otomobillerine 
binerken •Yaşa .. VaroJ. sesleri bütün 
Killtürparkı kaplamış bulunuyordu. 

olarak vasıflandırdıklan lnkoyun alın- Tevfik tekrar kaçarak şehrimize gelmiş kaçınaia teşebbüs etmiş, kendbıl kir 
m~ttır.tlmanlar 1500 .len fazla ölü ver- ve Hasköyde bir evde gizlenmişü. bir kuyuya atmış, fakat sall*m ol.-.k 
mışler ır. Tevfikin izini takip etmekte olan za- kuyudan çıkanlmıf ve tevkifhaneye 

JAPONLARIN 50 BiN ESiR bıta bugün o evi basmış. Tevfiki yaka- gönderilmiştir. 

lan bek1İyor1ar. Sıralan ıreldikçe bu111-
ıi itlerine ve siiçlerine dönüyorlar. Bu 
durum, deiiflDİyecektir. Memleket or
dularun daima ayakta, lumr ve uyanık 
tutacakhr. 

HARP EKONOMİSİ 
Dünya harbinin yüklettiği bir büyük 

işte ekonomiyi harp isterlerine uygun 
olarak düzeltmektir. Memleket bütün 
işleri ve yurtcfaşlar arasındaki bütün 
münasebetler ziraatte, ticarette ve di-

Mült Sefimiz, hitabelerinin sonunda 
isaret buyurduklan gibi diln öğleden 
sonra muavyen saatte fzm:re veda eyle
mişlerdir. İzmir halkı MilJt Şefin ajtzm
dan dinledi~ sözlerle daha dik, daha 
uyanık ve daha çalışkan vasfına liyik 
olmak için elbette çalışmalarını hızlan
dıracaktır. 

İzmir seviniyor, cünkü Milli Şefe kar
sı doymak b!lmez tahassUrlerini Şefin 
İzmirde bulundukları bir kaç gün için
de mümkün mertebe gidermiş bulun
maktadır. 

ALDIGI YALAN 
-*-Melburn. l 7 (A.A) - Cavada Ban-

doeng çevreainde 50000 Brltanyalı, 
Avwıturalyalı ve Amerikalı askerin esir 
11landığına dair Japon iddiası hakkında 
demeçte bulunan umumt vali Van Mo
ok. bu çevrede hiç bir zaman S 0000 ae
ker mevcut olmadığını Ye dövüşen bir 
cok Felemenk kıtalannın esaa kısmının 
da Bandoengin zaphndan evvel daila
ra çekilrneie muvaffak olduğunu hlldir
mİftir. 

ğer alanlarda olsun düzenlenmelidir. Bu hildireceklerdir. Temel ıurt, elbirliMdir. ma'1 b'1nwlc " lnmmalmr. idarenin hal 
durumda bir çok mahrumiyetlerden sa- r- &• 
kınılamaz. En zengin memleketler bile, Herkesin tecrUbesini biribirine ekleme- ka, hallnn fdantYe riveni oı.n.hchr. Ah-
yalnız kendi yetiştirdikleri ve yaptıkla- sidir, herbsin biribirinin düzenini de- nan tedbiri• eksik olabilir. Fakat tad-

11 ~- zl B k vaın ettirmesidir. Vatanda huzur içinde birlerin tamamJanacatma buıınmak n 
rı ma arMI geçineme er. ir ço şeyleri vatandaşların biribirine sarılmaları, hü- onlan lrö•üleyeeelc --ile tedltir alanla-
dışardan getirmek zorundadırlar. Dün- T~ 
ya harbinde bunların bir çoğu gelem!ye- kümete güvenmeleri en önde gelir. Böy- ra mk yardan yapmak llmndr. 
ceğinden mahrumiyet tabii olur.Fakat le bir inanç ve güven için bütün sebep- Da afak tefenuet 6zePmde ~ _....... 
biz mühim maddeleri olsun kendisi ye- ler vardır. Memleketimizi dünyanın bu- 1a duruyorum. Umumi daz.nh, ı..ana 
tiştiren memleketlerdeniz: bu yolda ıı- günkü durumunda bu itibarda tutmak ;,;.. tem-1 ~ m lfÖ..0.. lvi duv~ur. 
kıntılanmız geçicidirler. Bunlar iyi mah kolay bir şey değildir; bunu takdir eder- Bunthn b.his ediıim birazda vatandat
süllc düzelebilir. Yemek, içmek ve gi- siniz. Bu ancak halk idaresinin başarı- lamn.fa ·~~en m-nmun oldn-

sıdır. 
rinme bakımından bahtiyar memleket- ~dardır. Ankanaya ,.;dince Büvük 
terden sayılırız. Size burada acıklı mi- HARP DIŞINDA KALACAGlZ Mill-t M-clisindeki arbdaflanma buna 
saller verecek değilim; etrafımızdaki Bıqriin her türlü tedbirleri aim-. bu- anl•t8e&lnn. 
memleketlerin mahrumivetlerini ve çok iunuvona. tlerisi için karannm açık ve KARAR VE iMAN KUVVETI 

Amt - Kabir projelerinin tet
kiki işi bitmek üzere 

----------~------
Ankara, 17 (Yeni Asır) - Anıt - kabir projelerini tetkik eden Jurinin P" 

lıfmalan hafta sonuna kadar bitecek ve netice bqvek&lete bildirilecektir. v .. 
rilen projelerin mühim kısmı elenmif olduğundan bugün için tetkiklere on, ... 
beı proje üzerinde devam edilmektedir. 

Boşalan mebusluklar hakkında tezkere 

Ankara, 17 ( Yeni Amr ) -- lzmir mebusu Dr. Mutafa, Kocaeli meha• 
Kemalettin, Kütahya mebusu Muatafa Bacak. Sevban mebusu lbrahım ve Z.a
guldak mebusu Muatafa Bovmanın vef atlanna dair Bapekllet tezkereleri m.
liain yannld (bugünkü) toplantısında okunacaktu. 

8. Tevfik Rüştü Aras Ankarada 
------- - --- -- ---- -- - -

lstanbuL 17 ( Yeni Asır ) - Eski Londra büyük elçimiz B. Tevfik Riiftii 
Araa tayyare ile eehrimize gelmit ve trenle Ankaraya hareket etmittir. 

Köınür havzasının 

işi eti 1 nı~si işleri 

istihsalin arttırılma· 

sı çalışınaları 
can yakan durumlannı bilirsiniz. sadt"dir : Durum il~i için çok ümit vericidir. 

Endüstri mallan bakımından duru- Harp dmrıda lra1acııia; itlerimizi dü- VPtandulanm, --*-- --+--
mumuz daha sıkıntılı olacaktır. Fakat ze-tli•ec:eiiz ve eğer barptan kaçınmak Ankara, 17 ( Telefonla ) - Kömür Ankara, 17 ( Telefonla ) - ZDai Bıohara ıüvenle, kuvvetli oldl•fumu- .L! 1 , __ 
bunun için de gereken tedbirleri almak- mümkün olamazsa, Yatan bo...,..,u te- havzasının devlet eliyle iıletilmesi hak- istihsali arttırma yolundw ça ışma.--zu bilerek ve Rfizel hi,ıılerle l'•nyoroz. Al '--'"' tayız. Bütün bu sıkıntılarla beraber, biz refle ve haysiyetle ödeyec:eğiL Memle- kınd-'-ı· kanuna tevfikan bu mıntakada devam ediyor. Ziraat vek eti yU&:r1>• 

1( •tvVf'timiz, yabm ıilah k11vveti deill- AıL f l L --i-'-
muharebe ı·çın· de bulunan memleketlerle ketimi.zin kuvveti, valnız kahraman or- ziraat enstitüsü son sını ta eı;ııcw 11»• ' dir? Kııırar ve iman kuvvetidir. bulunan maden tesislerinin satın alınma- '-• 
az, çok·, kolay veya gu··ç ticaret münase- domuzun kavvetile öJ ... "ilemez; o kadar b k d Malz f dersleri geri bırakarak iatiheal mmta-· 

.,.- +T """°•YE EMNlYET sı iti itme üzere ir. eme iab ve ~-,-
betleri olan bir memleketiz. da yardtm içindeki durumta, vatandat- ~ lanna yollanmaama karar vermit. --

Vatandaşlarım; lamı idare edenlt!re giiorem1e ve yardan Siz tzmirlilerden bugün aynlacağım, saire dolayuiyle haaıl olan bazı ihtilif- be ayrıldıkları mıntakalara gitmek üsde 
Memleketimizin ekonomisinde işimiz hiuile ölçülür. Harp ne kadar sürene esen kalmanızı huzurla çalışmanızı, Ue- lar temyiz, devlet turası ve divanı mu- bu akl8m Ankaradan hareket etmitJer

ihtiyaçlarunızı düzenlemek ve barcıya- sünün - ki çok siireceii anlatılıyor - bun- riye emniyetle bakmanızı dilerim. Siz- huebat reialerinden mürekkep hakem dir. Talebeler gönderildikleri yerlel'de 
caklarımızı tertibe koymaktır. Bu, işle-- dan dipdiri Ye kuvvetli olank çıbea- den, gıezdiifm yerlere sel.Am götürUyo- heyeti tarafmdan tetkik edilmektedir. bizzat istihsal iflerile uiraf9C8klu, _.... 
rimizin en önemlilerinden biridir. Belki fllntZdan eminb. rum. Bana g&terdilinlz iyi kabul ve sev- Bu noktalann da hallinden 90Al'a havza tabaile ber huaata yuclmı ecleoek ..,,, 
istenilen tedbir birden bulunamaz, an- KARŞIUKU GOVEN gi için size 901ı tefekkür ederim tzmir- tamamen devlet eline 1ntikal etmi9 ola- köylüyü ekim lflerinde tenvir edecekJer-
cak tecriibeler, en temll tedbirleri bize Metele, içeriden mDlette .._ W-- liler. cakbr. ~· 


