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n&n milnderecatmdaıı muuliyet kabul edilmez.. YENİ ASlll Matbeasmda bamlm1.m .. 

lnönü bize neler söyledi? 
Türk gençliğinin terbiyesinden en 

ziyade öğretmeTıler mesuldur 
------------------.-.-------------------

işine bütün kudretini v~r~m i yPn insanın vicdanı susmaz 
Yazan:VedldeKllftldayı ..------------------------------------• 
İnönü bize bunlan .ayledi. Fakat eli- UtONONON OGRETMEILERE SOYLEDıllERI 

R~ Jcat'Lır WNatndcı aleni nakliyat 

ikinci 
Cephe .. 

---*·---
ıng111z llldyatlıbllğı 
ne IHlfde lıadar 
deucun edeceJı? •• 

RUSYA HARPLERi 
* 

Rus hücum
ları hiç ara 

• 
vcrrr~ıyor 

ni öptiiğünı zaman. gtislerine bakablld). 
lim zaman onun bOtOnüne nazaran bi
rer atom. birer moleld11 olan ve bizim 
payunım düşen bu söderln arasında, 
içinde bir ruh gibi do~ Beni ifade 
eden kudretimln UstUnde hız veren ses
ler duydum. 

Bu ~ - bugünün diliyle - bir me
sajdı. Dünün diliyle her sözü. her emri 
bir Ayet tesiri taşıyordu. Bize e)bıl ver
di. O eldeki kudret. nıh b'c:I birbirimize 
kentliyen bir ceryan oldu. S!mdi da
ha '~ temas ve dairelerle yapılıyor. 

Mermer sütunlar arasından mavi en
ginlere bakarak her sözü sinir sistemi
mize, kalbimize sinerek onu dinledik. 
Kafamızdaki mücerret fikirler. hü

kümler biltün meslek! bUgimiz millt bir 
heyecana döndU : Bize verdi~ kısa, açık 
ö~tlerinl muharebe meydanındaki er-

SEVKET BİLGiN -*_ ler gibi aldık. DUn belki nazar! bir fikir 

lngilterenin Vaşlnıton büyük el~isi Bitaraf Btolıllolm Jıay• olarak telAkkl etti~miz ve meslek! bir 

Lord Halifabm müttefik devletler mil- na(lına §ÖN flallepfep llfı ~:8m!~t:=d:ner:ı:ıe~ :~~ ı!:; 
~şerefine verdiği ziyafette söy- fJaJıaıe Alman fGfll'l'UZll edivoruz. 
lenen nutuklar, harbin sevk ''e idaresi B 1 belk' 1 d' He · · 
L.... •- '"''ft 11es---' ··e_._. de•u .. u .. ~ _ar . 1 zor şey er ır. . psm. m ...,sinde mıiliz ıörllşil ile Sovyet gö- :'!' • ... -c• .,. r•11ö• 9 .. auclu~nU ıS1l8t eden sebe,...ler gösterıle-
crıaedarasmda henüz tam bir nyarlıktan Berlin, 18 (A.A) - Alınan tebliği : bilir Fakat İnönil bize ·Milmkiln olan 
'-r. ilemiyeceiinl meydana koymuş- Kerç yanm adasında yeni düşman her 

0

şeyin kolay• olduinınu telkin etti. 
hücumlan kısmen geri p~skü.rtUlmüş, 'Biltün büviik !.şler, şaheserler insanın 

Bunun sebe.bi a(ıldu : kısmen de topçu ve ha~a ~uc~l~ız- kendisinderi bir parra taşıyan, insanın 
lovyeder, doiada lotanın alın yRZJSJ- la da~a .h~ket mevz:lermde iken ını- kendini vererek _ Adeta enerjinin sekil 

.. hellrtecek mahiyette kat'i snvaslann ha edi~.. . . .. d~ıırtirmesi gibi - bizdeki kudreti eli-
~ şu ilkbahar l(Ün)erinde. müt- Cephenın dığer kesımJermde duşman mizdeki """V'7.UP vP~nolt 1{1...,iven ecıerler 
~ Alman ates kuvvetini dağıl- dün de mühim kuvvetlerle muhtelif ( Sona Sahife 4. Sat. 3 te ) 
.... ...-byaeak bir ildnri cephe yarat- noktalarda muvaffakıyetsk hilcumlar 
- ......... istemektedirler. t11 ... 1izle- yapmıştır. 15 - 16 martta Sovyetler 131 M h ..... d • UZAK OOGUDA DURUM 
... ...... .. uablsetfn en salahiyet- tank kaybetmis1erdir. ila~ın boınbalanması a is~sı 
~rl, ller fınaUa harbin bir ( Sona Sahife 4, Sütun 1 de ) * 
=:::= ıOTTEF KLERE coaE Jngiliz ta yvarecilerinin Japon filo-
-. ~ slylemekte iseler de *--- T 

Türkiye ve 
Amerikan 
yardımları 
Türkiyeye harp mal

zemesi sevkiyatı 
arttınlaeak 

-*
SeflPlntbln lllP lıonaf-

lllCUI ue B. BantneP 
Yeisin IJeyanatı.. 

Vaşington, 18 (A.A) - Oft Ajansı bil
diriyor: 'nlrkiye büyük elçlai MUnlr Er
tekin ödünç verme ve kiralama kanunu
nun tatbikiyle ilgili olarak TDrkiyeye 
harp malzemesi gnöderilmesi hakkmda 
hariciye nazır Tekili Vela ile görtlpnOf
tGr. B. Sumner Vels pzetecilen demif
tir ki: 

- tJd hilkümet bu humsta Wr alq
ma tm:ıalamıı olınamalda beraber Tar
kiyeye harp malzemell a6ndennek .. 
retiyle bQyUk bir yardun yolu ı..ırı... 
.... ~· kadar TUridJıe Ameri
bdan aldıtı harp malzemesini Pef1n pa-
ra ile ödeml§tir. OclUnç verme w kbıa
lama kanunu mucibince Tllrklyeye ,... 
palmakta olan yardım arttmlacaktır. :..~a~:-E Japonya _yanlışlıkla bu müessif su nerede? 

tetli teminata aydlldanmlan neticesin- So zaf d • 
len ylbde,. em1n ohnadıkc:a. bu nv- artık dur- . . l --*- D er enız• 
::.,~..ı:=,ı.ı.a; ışı yaptığı sanı ıyor :.:;:...,.~: lerde kazam-
=-=~~~ d 1 k -- - """'•~·Allm• ~~ ._..,. wan etmediii eşi- Ur 0 a C a fnglllz •eflPI ~llff.,... taJıaJdndnl alıaNnde ,_ tNlyamn Teni Gineden lacakbr 

Daram ~le mltal6a edilebilir : * teessftfe ~ Jıazadan ZCll'CIP gtiPenlePln ZCll'Cll'- telldldlne ~ .. 
B. Bitler, son nutkunda, Alman or- ........ tazmine dJnade OfacıaOınl ,,,,,,,,.,,.... Tokyo, 18 (AA) - Port Moıeali 
~ &allmbleki yaz aylan içinde GenePal Malı APfÖPtin Ankara, 18 (A.A) - Resmi teblli: adan anır ,._..... _........_ tu- dolaylarmda hava kuvvet1erlmlz 11 d6f-
t...1ontuyu yok edecetini temin etmiş- cenap,,,.,. Paslfllıe IHıf· lnılltere bGyGk elçili ltugiln (din) mine ...de oJMaima teWit ............ man uçaiuu dOtGrmütlerdir. 
tir. ~i bu bt't .ader, Alman devlet Jıumandan ı-.a- edilme- Hariciye wületine gelerek Milism · Bomba açaklannm Salamon. Flori- Basya lndta H Sft»eyı 
ltılUnin ilk defa olarak aizmdan ~ıkmış -3-• bombalanmua hicliwi, fllyel lnsllis ~llllllllllllllllllll!lllllllllHl•HllltHllllll~Hllll~ da, Dwnna adalanmn b7ı tahkimatı- zapledllınedllıçe ..... p 
~· lMl ilk teşrlnin4e Filbrer si ilana göstePlyoP tayyarecilerinin bir 71l1llq1tiı neticesi E Amf&rıka 148 hın = na hücum etmlflerclir. Jıazandmııae. 
~...._. .W.. bt'Jsini de söylemi~. Bu Vaşington, 18 (A.A) - Asker! mü- vaki 1___ ki ba ihtimal ilk balntta S 5 Bom adasında tayyarelerimiz nrde . 
iefaki Wunlnlerind oldanq1 aldammya- şahitlerin fikrine göre Filipin Amerikan • .. o ..... ..,.. - Et8"V81 e vaptıraeake 1.f diitman uçaflnı tahrip etm1tlerair. Roma, 18 (~.A) - Bır İtalyan Anıl-
~ aneak olaylar gösterecektir.. Şu kuvvetleri başkumandanı general Mak ~~ d~~ ad edilemn. - tngı1~ E J .1 ~ ·- S JAPON DONANMASI ralı J~ Dı~yada Defl'ettili bir ma-
l'Iİdar var kJ her $8y. bütün ha11rlıklar ArtUrün cenub batı Pasifik milttefik hiikümetinin icap eden tahkikah denn- = - i NEREDE ) kalede diyor ki. 
~rm t94Z de Doiu cephesini or- kuvvetleri başkumandanlığına tayin 1.,nnek halda mahfuz kalmak &sere E ~f~~n, ~8 (A.A) ~ R~ § MilAno, 18 (A.A) _ Koryera Del- Son zaferin ~kleşmesi için UçlU 
....... kaldmnak mabadiyle her va.~ta edilmesi milttefiklerin Japonlan her ne fimcliden Tirtriye hükümetine derin te- § ~:ngred m 171:0~8~ dolar~ s laqera Razetesi Japon filosunun Salamon pakt devletlennm dHşnaın dmmte 
-e bnlindan en son ~add~ !'&~~r fayda- babasın~. olursa olsun durdurmak ka- euUrlerini bildinlltini ve yanllfhim ta- ; tahsisat :eyeceğirrl blldirmiştir. i takım adalannın ,imalinde Bo~o .. ~dur mağldp ~~eleri llzımdır. B!r devlet 
~ia karar verdıklerinı göstermek- rannı gösterme~dir. .. hakkuku akabinde bu teessüfe şayan ka· .•ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r: yakınlannda aeryeclerken 1rarüldüiGn6 !::': ~rmu::::: 

• Askeri müşahitlere gore general Mak bildirerek fil malGmab veriyor: I . g . . ' . 
İddialı Alınan hamlesinin müthiş ola- Artilrün Filipin müdafaası bir ~eser- : ......... _. ............................................................... ,......... 16 martta Koray denizinde bir çok ngil~ tecrit etmek, Akdenizde Stl-

'-hndan şlphe edllftllft.. dir ve Japonlann Avustralyayı istilA te- : : A k ~ v • t : : Japon birliklerinin .üratle yeni Kale- \'eyşı zaptetmek ve Rusyayı yıkarak 
Sov,retler bu hamlevi dii."118Dianmn ~bbüslerine karşı koyabilecek tek as- i ... i. s er ı az l ye i • i donyaya doiru yol aldıklan görülmü~ J~pon ~etiyle milvazl bir surette 
~ baa addediwrlar. Belki bu seheple kert şef general Mak Artilrdilr. • • • • ıtır. Bu ınrada bu filo Çesberf.ld adata- Hint denwne inmektir. 

~reı::ar:er:-~ ~~~~~~A~:ı':!ı:: s······················t···ı·········:········H···············k·········f···············ı· 9ô~-:J~,::fj:bu~o~...18nndan çanaııııaıe ..,.,.,,,,,, 
'-un; ~ oldaıiunu• kaydeden tayini hakkında reisicümhur Ruzveltta- 0V'1 e erın ar o u a • Yeni Ginede Japonlar Tahtl orman- Tddtinandt... 

(Sonu Sahife!, SUtun G u) rafından ne~~ derpeçin metni "1· J lardan lllratle Port Moresli &zerine y(I- ı.tanbul. 18 (Yeni Amr) _ Çanak.bo 
dur: (Sona Sahife 3, Sütun 1 de) d ki •• 

1 
riiyorlar. Japon kıtalan timdi buradaki le zaferinin yıldBDOJnU mOn••betlyle 

1 arı Sov enı•yor du""an ı..tıanna ,.uı..nıtJardır. A.,. bugOn1d1 pZeteter, bu b&yak IUntbı 
• turalyalılar aon bir muka"8Dlet a&ste11- ehemmiyetini tebarUz ettirmekte ft 

mek idil Moreell dolaylanndald daiJa.. kahraman teJıitlerimizln u1z hatınmm 
Ruslar Alınanlal'I cenap eeplıednde de geıtlleN ra çekDm•~lerdir. . sqo ne anmaktadırlar . 

..,,.,,.elı için IHll' ,,...,.,etlepfyle mllflYOPllD' < Sona Wlle .., ._ 1 .. > 
Radyo gazetesine göre gelen tamam

lııyıcı haberler doğu cephesinin merkez 
ve cenup bölgelerinde çok bilyilk mu
harebeler olduğunu belirtmektedir. So
ğuğun sıfınn altında 35 de'!'eeeye kadar 
olmuına ratmen mulıare-belerin fiddeti 
pek ziyade artmıştır. Bunun seb~bi, 
Sovyetlerin lkbahardan evvel Almanlan 
mUmkün olduğu kadar geriye atmak is
temeleridir. Bu suretle R~lar Alman
lann llkbahar taarruzunda daha elve
rişli bir dunun temin etmek istiyorlar. 

Bu dUşUnce, şimal ve mer}cez cephele
rinde tahakkuk ettirilmiştir; fakat en 
mühim olan cenup cephesinde hemen 
hemen tahakkuk ettirilememiştir. Rus
lar, ıimal ve merkezde Almanlan 300 
kilometre kadar geriye atmışlardır. Fa
kat Orelden Taganroga kadar uzanan 700 
kilometrelik cenup cephesinde Almanlar 
eıı ziyade 100 kilometre kadar priye 
atılmJ§larcbr. Bundan dolayıdır ki Sov
yetler llkbahardan enel bu cephede bil
tOn kuvvet1erlyle taarnza ~· 
raırat cePıedm ıı.a. ..- blr dellflk

... ı 
A..._ onlt&n& viJcaelc 1cu9W&tlcla ...,...._ GeMtw1 lol.t 

Wı ..... -····· • 

Çay ve kahvP. satııı 
buıün serbPSt 

Doda rQ ,.,,,. 750t ,, .... ,.,.,. ... ,,.,.... ,,,.,, ... 
Anbn. 18 (A.A) -~ 

teblil edl1mlştlr : 
1 - Koordinasyon heyetlnlll 30D ~ 

lı brariyle 19 mart 1942 peı ... be ıa
nUnden itibaren her nevl çay ftatma '151 
kmue -.. her nevl kahve flatam klJoda 
300 kurut anı ,.~. 

2 - Bu suretle konulacak ~ e.t.
barla Ç87 w bhw ... l9 .... 
,. ..... ı. atınUnclen ltlbann ..w.ttlr. 



SAHiFE 2 

Tari.hi Roman Yazan: Şahin Alıdaman 

••• JO ••• 
• -- Sonra pışman olursun! 

'aıııı K.emal IJu tehditlıci r söze, Seni IJelıliyorıırn, 
diye cevap uer dl, llalfJulıL .. 

_Sen daha ecemi sin? .. Bu gavurla
rı• yaptıkları düblrAlara aklın ermez!.. 

Şi&lldi göreceksin! .. Ben bu kapıyı on
la»a ~buk nasıl açtıracağım? .. 

Bayle demesini miiteakip, Zaloğlu 
Rfistem gibi gilçlil kuvvetli görünen iri 
heni bir defa toparlandı ve bütUn vücu
dile eerildikten sonra tekmil kuvvetini 
baealdannda toplayarak demir kapının 
ü:ıft'İDe müthiş bir tekme kondurdu ... 

Bea yanı başımızda adeta bir havan 
topuaun patladığına zahip olmuştum. 
ç..kl bu tekme sesi kulaklarımı çın çm 
ötüaecek derecede çok bilyilk bir gilrül
fü yapmıştı ... 

J'akat demir kapı pek sağlamdı. Bu 
miitW§ darbe tesirsiz kalmıştı .• 

Bunu gören Çalık Kemal sövüp say
maja başlamıştı. lkincl bir tekme daha 
savurınağa hazırlandığı sırada evin orta 
katu:ıdaki pencerelerinden birinin demir 
kapaiı birden bire gürültü ile açıldı. 
Orada ansı%.lll çıplak bir baş görün
mU~tü: 

- Ne istiyorsunuz, be adamlar; hadi 
işiııi2'Je gidiniz.. Bu evin sahibi şimdi pek 
:ıneşguldür. Şimdi sizi kabul etmek is
temiyor .. 

Aman Yarabbi! Bu ses kulaklarıma 
hi~ le yabancı gelmemişti Ben onu ev
veke muhakkak bir yerde duymuştum! 
Fakat acaba nerede? Pencereden bize 
sc.sJen~ adamın yüzünli aşağıdan göre
medliim için. o dakika da pek ziyade 
ü:ı.übaüş, derin bir meraka tutulmaktan 
keıadiml lrurtaramamışt1m! 

Çalık Kemal ise bird:?n bire öfkelen
mekten kendisini alamamıştı. Ağır bir 
Yeniçeri küfürü savurduktan sonra bar
bar lıağırmağa başlamıştı: 

- Sen kim oluyorsun? Ben seni tanı
mıyorum. Tanımakta istemem. Sen bu 
evin Sahibi tsak Bezirginı bize yolla .. 
Ona söyleyecek bir çift ıafım var. 

- 1sak Bczirgarun işi var ... Sizinle gö
rüşemez sen beni tanımıyorsun amma, 
ll§aiaya inecek olursam, kendimi sana 
çabuk tanıtınm. Sonra pişman olursun. 

Çalık Kemal yeniden koyu bir küfür 
fırlaıtJ: 

- Hele aşağıya in de boyunu, bosunu 
bi.u göster! Kadın gibi pencere arkasına 
gizLmerek konU§mak para etmez! Er
!kelmen meydana çık! .. 

Badi bakalım! .. tşte seni bekliyorum!. 
ı - Dur, §imdi geliyorum! .. 

Poceredeki adamın böyle demesini 
~\üeakip demir kapağın hızla kapanma
ıınMn mütevellit bir gürültü duyuldu. 

.Biz eğlenmeğe hazırlandığımız bir sı
racJa 'böyle çetin bir vaziyet karşısında 
blcbğımız için birden bire fena halde 
kızmıştık. Ve hepimiz birden, kapıyı 
açarak dıprıya çıkacak olan adamın 
üzeriae atılmağa hazırlanmış bulunu
yorduk ... 

:aırden bire kapı açıldı. Birde ne gö
reyim!.. lşte o, evet, bu ~ kendisiydi! .. 
Dı~ya çıkan bu adam, ünlü deniz kah
raımuıı Turgut reim! •. 

Sakın gören bu gözlerim beni aldat-
2IUŞ olmasın? Fakat hayır! .• Gemide ol
Öup gibL parlak, sırmalı denizci cep
keni yine sırtında idi. Parmaklarını süs
leye. pırlanta yilzilklerin saçtığı parıl-

. tılar yeniden gözlerimi kamaştırmıştı. 

landığıru fark ettik. Bu iş bir kaç sani
yenin içinde hemen olup bitivermişti. 

Sonra Turgut reis bize döndü ve işte 
tam bu sırada idi ki bizi birden bire ta
nımıştı .. Sanki Çalık Kemali yere seren 
kendisi değilmiş gibi, kahraman Türk 
denizcisinin yüzünde, o dakikada sevin
diğini gösteren tatlı bir gülümseme be
lirdi: 

_ Vay! .. Bunlar yabancı değil.. Me
ğerse benim İstanbula getirdiğim dev
şirmelermiş!.. Nnsıl bakalım, La.zari. .. 
Keyfin yerinde mi? 

Ben ona cevap vererek dedim ki: 
- Şimdi benim ismim Uızari değil.. 

Adım Yusuf .. Bana Pala Bıyık Yusuf di
yorlar. 

- Yusuf mu? .. Oh, bu çok güzel bir 
isim .. Jştc buna pek ziyade sevindim! .. 
Ha, Evet, bugün Cuma! .. Galiba zabitle
riniz size iz.in verdiler! Şimdi gülmek, 
eğlenmek istiyorsunuz.. Fakat bu sizin 
tamamiyle hakkınızdır, çocuklar~ .. Sizin 
keyfinizi kaçırdığım için, işte buna pek 
ziyade üzüldüm ... Mademki buraya gel
diniz .. Pencereden baktığım vakit neden 
kendinizi bana tanıt madınız? .. 

Sonra, kapının arkasında duran ve 
o zamana kadar bize yüzünü gösterme
yen bir adama seslendi: 

- Çabuk buraya gel! .. Bak, arkadaş
lar gelmişler!. Onları görürsen her hal
de sen de memnun olacaksın?., 

Ben Turgut reisin seslendiği adamı 
görmek için döndüm, baktım ve bunun 
Sonturlu Be!A olduğunu tanımakta hiç 
zorluk çekmedim. Sonturlu Beli da bizi 
tanıdı ve ustası gibi, o da sevindi .. 

Turgut reis: 
- Şimdi bu adamı kaldıralım, dedi, 

o, artık uslanmıştır, zannederim .. Hep 
birlikte eve girelim .. Sana anlatacakla
rım var, Uzari .. Aman, dur ... Dilim alış
mış .. Yine falso yaptım. Neydi senin ye
ni ismin?. Yusuf, Pala Bıyık Yusuf de
ğil mi? .. 

Bir az durduktan sonra devam etti: 
- Evet! .. Yusuf! .. Pala Bıyık Yusuf, 

yavrum!.. Sana pek mühim diyecekle-
• 1 
rım var ... 

Acaba Türk deniz kahramanı bana ne 
söyleyecekti? O dakikada aklıma, gönlü
mü hop hop yerinden oynatan müthiş 
bir şüphe gelmişti. Çoktan beri unuttu
ğum Loranuının hayali birden bire gö
ztimün önünde belirir gibi olmuştu .. 

- BİTMEDİ-

BİRDAJIVE 
KEÇiLER YANDI 
Tirenin Toparlak köyünden Mehmet 

Bulcana ait bir dam, içinde mevcut ke
çilerle birlikte yanmıştır. Keçaerden 
yalnız ilçü kurtarılmıştır. 

Vrlada zehirli Gaz 
lıonferansı-
Urla (Hususi) - Salı günü nkşamı 

Halkevinde •7..ehirli Gazlar• hakkında 
B. Haydar Kuzucuoğlu tarafından ikin
ci b:r konferans verilmiştir. 

Konferans çok kalabalık bir hallt küt
lesi tarafından dinlenilmiştir. 

YEN! ASIR J9 MART PERSEMBE 1942 
scc:::::::= ~ 

ŞEHİR HABERLERİ lkinc· 
Cephe .. 

Elektrik ve 
tramvay ücret
leri eskisi gibi 

- *-
Nalıa vekAleti yeni 
tarileyl kabul etti •• 

Altı aylık devre için elektrik tarife 
komisyonunca hazırlanmış olan elektrik 
ve tramvay tarif esi nafıa vekilliğince 
tasdik olunarak keyfiyet belediyeye bil
dirilmiştir. 

Geçen senekine nazaran, bir ton kö
mür 12.75 liradan 14.40 liraya, işçi üc
retleri saatte 23.78 kuruştan 24.58 kuru
şa ve İsviçre frangı 29.082 kuruştan 
30.29 kuruşa yükseldiği halde tarifede 
zam yapmamağı temin eden elektrik ve 
tramvay tarife komisyonu bu faaliyetin
de muvnffak olmuş sayılmaktadır. 

Elektrik kilovat ücreti İzmir ve Kar
şıyakada ışık ve ev ihtiyaçları için 14.5 
kuruş, endüstri için 7.25 kuruş, Buca ve 
Bornovada ışık ve ev ihtiyaçları için 
15.25 kuruş ve endüstri :çin de 7,5 ku
ruş olarak kalmıştır. 

Eski fintlnrı sabit tutan bu tarife bu
günkü geçim manzarası karşısında halk 
lehine ekonomik' bir ehemmiyet taşı
maktadır. ---·---Çiftçilere tohunı 

-*-
Meraklı çiftçilere tevzi edilmek üzere 

Ziraat vekaletinden 2000 kilo yonca to
humu gönderilmiştir. 

Vilayetc;e 200 bin kilo mısır tohum
luğu ve 7 bin kilo da kumdarı satın alı
narak Ziraat bankası vasıtasiyle köylü
lere tevziine başlanmıştır. ---·---8. ATJF i.NA.N 

iSTA.NBVLA GİTTİ 
Ticaret birlikleri umumi katibi bay 

Atıf İnan dün akşam tüccar birliklerine 
ait bazı işler için İstanbula gibn~tir. 

Parlı lşçUerlnln 
ücreti arttı-
Beiediyc memurları glbi belediyenin 

parklarında çalışan amele ücretlerine 
de yüzde 25 nisbetinde zam yapılmış ve 
bu 7.amlnr ödenmeğe başlanmıştır. 

VAKIFLAR VMVM 
MCIDCJRCJ Girri 
Şehrimizde tetkikler yapan Vakıflar 

umum müdiirü B. Fahri Kipcr Anka
raya gitmiştir. ___ .... __ _ 

OtolJüslerfn yolları. .. 
Tepeciğe işliyen Belediye otobüsleri

nin yolunu kısaltmak için Gazi bulvan 
yerine Fevzipa.şa bulvarından gidip gel
meleri bir müddetten beri muvafık gö
rülmüştür. Bu suretle gidiş ve gelişte 
yarım kilometrelik mazot tasarrufu ya
pllmnktadır. 

Ayni maksatla Eşrefpaşa otobüsleri 
Mimar Kemalettin caddesinden, Kültür 
park otobüsleri de Gazi bulvanndan geç
mektedirler. ---·---Mesut IJlr evlenme 
dolayısiyle 
verilen siiuare .. 

ihtiyaç maddeleri işleri 

Nisan ayı ekmek kart
ları henüz gönderilnıedi 
İhi vagon lıahve getirildi - Yağ ve peynir yolılu· 

ğu devam ediyor ... 
Nisan ayına ait ekmek kartları henüz 

İznılre getirilmediğinden vilayet bu 
kartların zamanından evvel gönderilme
sini istemiştir. Kartlar getirilir getiril
mez tevzi edilecektir. Belediye kartların 
kolayl1kla tevzii için fabrikalara ve bi
lt1mum iş yerlerine memurlar göndere
cektir. 

ÇAY, KAHVE 1Şt 
Ellerinde çay ve kahve olanlar bu ak

§amn kadar beyanname vermiş buluna
caklardır. tık teşebbüslere göre lzmirde 
mühim rnikdnrda çay bulunduğu anla
şılmıştır. Knhve yoktur. Fakat dün iki 
vagon kahve getirilmiştir. Beyanname 

müddeti nihayet bularak satış için tica· 
ret veklletinden ikinci emir gelince, ye
ni usule göre bu kahveler satılabilecek
tir. 

Bildirildiğine göre çay ve kahvenin 
tevzii inhisar maddeleri gibi devletçe 
yapılacak ve ihtiyaçlar mümkün merte
be karşılanacaktır. 

YAC VE PEYNİR tlITlY ACI 
lzmirde beyaz peynir mevcudu kal

madığından bu hafta içinde 800 teneke 
peynirin piyasaya çıkarılacağı hakkında 
henüz iaşe müdürlüğüne tebligat yapıl
mamıştır. 

Piyasada sade yağ da yoktur. 

Okullarda tatiller ve 
yeni talebe yurtları 

--------------------
Dinlenme tatilleri ne zaman?- • Hayırsever bir 

müteahhit binasını Maarif cemiyetine verdi •• 
Okulların dinlenme tatili (sümester) 

bu hafta başlamaktadır. Liseler ve orta 
okullar 20 Mart Cuma gününden 26 
Mart gününe kadar, öğretmen okulları 
1 Nisandan itibaren bir hafta dinlenme 
tatili yapacaklardır. Teknik okulların 
dinlenme tatili hakkında tebligat yapıl
madığından keyfiyet alakadar makam· 
dan sorulmuştur. 

TALEBE YURTLARI 
Karatnş üz.erinde mctrük bir kilisenin 

sahibi bulunan müteahhit B. Niyazi, ta
lebe yurdu binası inşa edilmek üzere 
bu kiliseyi Türk maarif cemiyetine dev
re knrar vermiştir. Bu hayır sever va
tandaşın gösterdiği alaka takdire ltıyik 
görülmüştür. Burada bir kız talebe yur-

Belediye reisinin 
' teftişleri, inclraltına 

vapur ve otolriis-
&lediye reisi B. Re,.c;at Lebleb:cioğlu 

dün sabah şehrimizdeki yol inşaatını 
tetkik eylemiş, Hatay caddesinde yapıl
maktn olan beton yolu, Bahribaba par
kındaki :rolların ve park kısımlarının 
tanzim işlerini gözden geç.!rmiştir. 

Belediye reisi İnciraltı fidanlığına da 
giderek çalışmaları gözden geçirmiştir. 

İnciraltı yolu vilayetçe mükemmel bir 
surette yaptırılmış olduğundan bu yaz 
mevs!minde İnciraltına vapur ve ayrıca 
Belediye tarafından otobüs işletilecek
tir. İnclraltı hattına her gün bir, pnı.ar 
günleri iki otobüs tahsis edilirse ihtiya
ca cevap verilebilecektir. -·- ... ..-SIRRAT VEIDLİNİN 
Manisada tetldlıleri 
:Manisa, 18 (A.A) - Sıhhat ve İçti-

<lu inşa e<lilecektlr. 
Ayrıca Alsancak civarında bir erkek 

talebe yurdu inşa edileceğinden bunun 
için de bir arsa ayrılmıştır. 

SANAT OKULLARI 
Halkapınarda şehitler abidesi civarın

da yapı usta okulu ve erkek sanat oku
lu binaları inşa edilmek üzere ayrılan 
arsanın muvafık görüldüğü maarif ve
killiğinden bildirilmiştir. Bunların is
timHiki için 70 bin lira tahsisat verile
cektir. 

Bergama, Menemen, ödemiş ve Tire
de yapılacak kız sanat okulu ve enstitü 
binaları için hazırlanan arsalara ait kro
kileri de maarif vekilliği muvafık gör
miiştiir. Yakında faaliyete geçilecektir. 

TİREDE 
Satq Jıooperatifi 
lıuruldu .. 
Ticaret vekaletinin ve Satış koopera

tifleri birliğinin tensibi ile Tirede bir 
(İncir ve pamuk Tarım satış koopera
tifi) kµrulmuştur. 

14/3/ 942 cumartesi günü müessis or
takların akdettikleri ilk umumi heyet 
içtimaında vekt\letin komiseri sıfatiyle 
toplantıda hazır bulunan Tire kaymaka
mı Rüştü Ülken, çiftçilere bu hayırlı te
şebbüslerinden dolayı tebrik etmiş ve 
ınüleakiben yapılan intihap neticesinde 
idare meclisine Sami Gülcüoğlu, Tevfik 
Urgnncıoğlu, Kazım Ağralı, Hüsnü Tü-
kel seçilmişlerdir. . 

Toplantıyı müteakip Milli Şef Ismet 
İnönüne, Başvekilimize, Ticaret vekili
mize tazim telgraf]an çekilm~tir. 

----*·----
İngiliz lhtiyatl:arlığı 
ne valıte hadar 
devam edecefı? •• 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

demeç.inde ikinci bir cephe açılması P" 
rcküğine işaret ederek demiştir ki : 
11Tehlikeli olan her hareketin bir muvaf • 
lakıyet talii vardır. Halbuki hareketsi%· 
lik ayni derecede tehlikeli olmasına rağ· 
men hic bir zaman muvaffakıyete ka· 
vuşamaınıştır .. • 

Litvinof bu serzenişlerle bilhassa ıu· 
nu anlatmak istemiştir : 
Doğuda kesin 58\.'&Şlar yapılırken ba· 

hda iyi yetişmiş ve cihazlanmış büyük 
orduların mevcudiyeti, bunlar harekete 
geçmedikleri müddetçe hiç bir kJynıet 
ifade edemez. Doğuda Alnıan ordusıt· 
nun çokluğunu tutan dayanaklar ~· 
sa batıdaki ordulann ağır vazifeleri al· 
tından kalkabilmeleri için vakit çok geç• 
miş olacaktır. 

Filhakika Almanya, şimdiye kadar en 
pnrlnk zaferlerini tek cephede dövilş
mek snyesinde kazanmıştır. B. Bitler 
bu harbin ilk giiniinden beri, geçen har
bin hatasına diişülruiyeccğini ve hiç bir 
suretle Alman ordulannm kıtada iki 
cephede birden dö,·üşmek zorunda kal· 
mıyacaklarmı söylemiştir. 
Alınanhır böyle bir ihtimalden fazla 

sakmdıklarına göre miittcfiklerin ilk fır
satta bir şaşırtmnç hareketine tescbbüıı 
L·decckleri ve eğer mevcutsa bu husus
taki tereddiitlerin hep birden eriy~e~ 
söylenebilir. 

Anglo Saksonlar bu harbin ancak de
nizler ve ha,·alarda kat'i hakimiyetle 
sona ereceğine kanidirler. 

Rusya muharebeleri, Alman harp ına· 
kinesinin bütiin dikkat!ni İngiltere aley· 
hine yönetmesine mani olduğundan h•
zırlıklannı geni lctmeğe vakit ve im· 
kan bulmuşlardır. 

Bugünkü dunınıa bakarak, harbin nİ· 
hayct bulacağı giinde İngiltere ve Ame
rikanın vaziyete tamamen bikim olabil· 
mck için Almanlar kadar Sovyetlerİll 
yıpranınnsını temenni ettiklerini düşii· 
nenler \'ardır. Biz bu dfü~iinccyi bira• 
zaif görmt'kteyiz. Şu iübarlc ki Sovyet 
Rusya, Avrupa ve Asyaya ait İngilis 
endişelerini önliyebilecek biricik kuvvet 
olar.ık görünmektedir. Almanya Sovyet• 
lerle istediği şekilde bir hesaplaşma ya· 
par ve Kızılorduyu gercekten yok ede
bilirse, İngiltere İ(İn lataya yenidell 
ayak basmak belki inıkinsız ölacUtar .. 
Ayni zamanda imparatorluk elden cWe
cektir. Bu sebeple Stafford Cripps ıibl 
Sovyetlerlc geniş bir işbirliğine taraf· 
tan olanlann ingiliz politikasına hikiıD 
olduklarını iddia ebnek daha dofrudur. 
Şu halde Doiuda bir yıkın ihtimali kar· 
şısında İngilizlerin hareketsiz kalmaları 
kabil olaımyacaktır. 

ŞEVKET BİLGİM 

YARIN 
Matinelerden İtibaren 

tzmirin maruf ihracat tacirlerinden B. 

mai Muavenet vekili Dr. Hulfı.si Alataş 
dün memleket ve akliye hastaneleriyle 
Muis Eskinazi hastanesini gezmistir. 

Kooperatüe teşekkül ettiği gün der
hal seksen ortak kaydedilmiş ve 300 bin 
kilo pamuk taahhüt etmişlerdir. Koopc-

1 ratif derhal miistahsillere tohwnltık pa
muk tevziatına başlamıştır. - ----· Baim gı'bl yoldaşlarım da onu tanı

öılar hepimiz §8Şırmıştık. İçimizde yal
nız Çalık Kemal şaşırmamıştı. Turgut 
reisi tanımadığı için, onu kolaycacık 
haklıyacağmı sana Yeniçeri kabadayısı 
belindeki uzun palaya el attı ve onu kı
nıadan sıyırdı. Biz, üstUne atılmağa ha
zırlandığı adanın kim olduğunu Çalık 
Keaale anlatmağa vakit bulamadık.Şim
şek. gibi birden bire çakan müthiş bir tu
haf ses duyduk, sanki yıldırım çarpmış 
gibi, Çalık Kemalin ansızın yere yuvar-
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Ali Haydar Albayrağın kızı Bn. Münev
\•er Albayrak ile Ankara tüccarlarından 
B. Hikmet Balkanerin evlenme merasi
mi dün ak~am yapılmıştır. Bu münas·c
betle Deniz gn:ı:inosunda çok mükellcl 
bir süvare verilmiş bu mesut hadise bü
yük bir neşe içinde kutlanmıştır. Süva
rede belediye reisi, hükümet erkanı, tz
mirin tanınmış simaları hazır bulunmuş
lardır genç evlileri tebrik eder saadet
lerinin sonsuz olmasını dUeri7.. 

MANİ SADA 
Ekim Konleransı 

SABIKALI TEVFİK 
KAÇMJŞ DECiı... ti SevlıedHece!'ler.. . 

N İZMİR ASKERLiK ŞUBESIN-
8 DEN: 
S 338 doi:'Wlllu ve bunlarln muamele
N ye üıbi erat pek yakındn sevkedilc· 
H ceklerdir. Şubeleri haricine çıkma-
maları ilan olunur. 

ı~J.ı"~o""ı:ıoı:ıaooo:Jcı:ıccc~~ 
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l _._J!!~ Yl!K. !~!K~ ~-~·-·- __ _ 
Alaca Karalıkta. ~ •. 

- 25 ••• Halıleden : VÇ YILDIZ 
AA, bi1aeniz. ne kadar tapınılacak bir 

gü-IJiliniz ..ar, Meral! .• Nebahattan da 
çok daha güzelsiniz!.. 

llütün kuvvetimle onu ittim: 
- Siz çıldırmışsınızl.. 
Çantamı ve eldivenlerimi alarak nefes 

nefese kapıya doğru koştum. 
- Beni satın almak istiyordunuz! Sefil!. 
Bir taksiye atladım ve evime, ikrah 

ve utançtan hasta olarak döndüm. 
Kuvvetle çarpan kalbime elimi day1-

yarak koyu karanlığı delmeğe, gerçek 
duygulnnmı aydınlatmıya çalışıyordum. 
Beıı Galibin aşkım kazanmıştım. Fakat 
dtii\i.ncelcrini bütün bütüne kabul et
memiştim. Yalnız şimdi. hayat beni ıs
tırnplı bir şekilde yırttıktan sonra, onun 
haklı olduğunu görüyordum. Kim daha 
namuslu idi: Eniştem Ekmel mi, yoksa 
Semiha Tekbaş mı? 

Sabah ona telefon ettim. Evet, Semilia 
Tekbaşa. Bu körü körüne bir atılganlık 
değil, düşünerek tasarladığım bir hare
ketti. Gecenin karanlıkları ortasında 
ben doğruyu keşfetmiştim. Telefonda 
dedim ki: 

- Burada Meral güven .. Size telefon 
etmeme şaşmış olacaksınız, bayan .. 

Sıcak bir sesle bana cevap vereli: 
- Hayır, bu gökten inme bir şey! si

rinle konlJ§mağı bilseniz ne kadar isti
yordum. Fakat.. 

Durakladı. Bu <faka> m manasını an
ladım. Hakarete uğramaktan korlınıuş
tu .. 

- Sizi görmek için evinize gitmek is
terdim. Fakat bizimkiler de tam karşı
nızda ... 

- Anlıyorum! Beni kabul edebilir . . . ., 
mısınız. 

- Seve seve! 
Yarım saat sonra mağazada idi. Ken

disini kovmak istediğim aynı mağaza! 
Hayatta mümkün samlmıyacak bek

lenmedik vaziyetler oluyor. Düşmanım 
sanmış olduğum bu kadın beni hafifle
tecek, yatıştıracak, üzerime çöken yükü 
benden alacak sözleri bulmasını bildi. 
Şu sözleri söylediği vakit bana nası1 
baktığını, gözlerindeki derin manayı hiç 
unutamıyacağım! 

- Siz niye malik olduğunuzu bilmi· 

yorsunuz, küçük kız. .. Galip Gü~en ta.m 
mana.siyle bir adamdır. Tam bır erclir. 
Onun aşkı bir hazinedir. Onu muhafaza 
ediniz. Eğer ben de, sizin ynşınızda iken, 
Galip gibi birisine düşmek saadetine 
kavuş.saydım, şimdi olduğum gibi olmı· 
yacaktım ... Ben, sözde mesut olduğumu 
jddia ederim. Fakat kalbimin içine girer
seniz mesut değilim. Galip için, diğerle
ri içi~ olduğu gibi, ben sadece geçici bir 
heves mevzuu idim. Onun sevdiği sizsi
niz. 

Derin bir yeisle mırıldandım. 
_ Acaba yine bana gelmek istiyecek 

mi? Ne yaptığıma bakınız! Onun öyle 
parlak başlamış olduğu işi ben mahvet
tim •• İflas eşiğinde bulunuyorum. 

- Dayanmak için ne kadar paraya ih
tiyaç var? 

- Hiç olmazsa derhal elime geçecek 
iki bin lira lhım bunu nereden bulmalı? 
Babam bana bu parayı verebilir, eğer 
Galibi bırakırsam.. Bir takım adamlar
da bana bunu teklif ediyorlar, eğer .. 

Titredim. Semiha Tekbaş sade ve 
azimli bir hareketle, çantasından bir çek 
çantası çıkardı ve benim adıma üç bin 
liralık bir çek imzaladı. 

Yerlere geçmiş gibi uzanarak. 
- Siz!_ dedim, siz ki haksız yere be

nim hakaretime uğradınız!.. Fakat ha
tırınızda değil mi, Semiha hanım, ben 
daha çocukken bir gün bana gülümse
miştinizde ben başımı çevirmiştim! .. 

Kederli bir tebessümle: 
- Hatırlıyorum. Bu bana çok, ço'k 

acı vermi§ti .. Fakat sizin kabahatiniz de
ğildi. Size insanlık istırabını öğretme-

Manisa, 18 (A.A) - Yüksek Ziraat 
ensiiitüsü profesörlerinden Vamık Taysi 
Halkevi salonunda yurdumuzun bugün
kü şartlar ve ı.ircnt durumu hakkında 
bir konf crans vermiştir. Akhisar ve So
ma knuılarında da konferanslar vere
cektir. 

mişlerdi.. Bilmiyordunuz ki her yerde, 
her insanda, ne olursa olsun, asıl ve fe
ragatli duygular bulunabilir .. Şimdi, si
ze çok gönüldeıı verdiğim dostluk nişa
nesini kabul etmemekle bana yine baka~ 
ret eder misiniz? 

Meseleyi böylece ortaya atınca, red
dedemezdim. Göz yaŞlanmı tutamadan, 
elini sıktım. 

_ Knbulünüze tesekkürler! .. dedi Ga
liple sizin ayrıldığınızı duyduğum za
man mağazanıza girerek yaptığım say
gısızlıktan dolayı k~ndinıi kabahatli bu
luyordum. Dargınlığınızın buradan baş
ladığını tahmin etmiştim ... 

- Galip bunu size söylemedi demek? 
- Onu o vakitten beri görmedim .. Ne 

olduğunu da bilmiyorum. 
Bakışı doğru söylediğini gösteriyordu. 

Ona inandun. Ve acıyan ruhumun de
rinliklerinden büyük bir sevinç yüksel
di... 

* O vakitten beri altı yıl geçmiştir. Ga-
lip ve ben kendi elimizle, kendi çalışma
mızla, birleştirdiğimiz bütün kuvvetimiz.. 
le, bütün kalbimiz ve bütün sevgimizle 
yıkılmak tehlikesini atlatan binayı yeni
den kurduk. Bu defa sarsılmaz ~ir yapı
dır, çünkü tam bir karşılıklı anlayışa da
yanıyor. 

Bir çocuğumuz oldu. Artık annemle 
babam da bizimle barıştılar. Onlar da, 
gölge, sükUn ve sesslılik iç.inde, alaca 
karanlıkta olaylara karşıdan bakarak 
gerçeği tanımak zorunda kalmıslardır .. 

-SON-

Geçenlerde hırsızlık maksadiyle İz~ 
mire gelen ve suçu teşebbüs halinde 
iken zabıtaca haber alınarak yakalanan 
sabıkalı Hataylı Tevfikin İzmirde bir 
suç işlemediğinden adliyece serbest bı
rakıldıktan sonra İstanbula gittiği ve 
orada işlemiş bulunduğu suçlar hasebi
le İstanbul zabıtasınca yakalandığı an
laşılmıştır. Tevfikin İzmirden kaçtığı 
doğru değildir. ---·---ZABITADA 

EKMEK KARTI 
Çalıp satmıılar
lkic:eşmelikte 640 inci sokakta Ahmet 

oğlu Fethi ve Hasan oğlu Ferit, bir fı
rından ekmek kartı çalıp sattıklan iddi
asiyle adliyeye verilmişlerdir. 

~ift sürerlıen 
yaralama.. 
Ödemişin Yazı mahallesinde Mehmet 

oğlu Mehmet Canıtez, Orta köy clvann
da çift sürmekte olan Hasan oğlu Ya· 
kup Baş tarafından aralannda çıkan bir 
kavgada sırtından ağır surette yaralan
mıştır. Yakup adliyeye verilmiştir. 

Annesini yaraladı 
Gaziler caddesinde Yusef oğlu Avran 

kavga ettiği annesi Rozayı çakı ile ell~ 
rinden yaralamış ve adliyeye verilmiş
tir. 

Bu Akşam 
PERSEIBE EGLENCELERI 

°'_..._ .... --... ...... ·---· ·--------T 
SEANSLAR: 
ı - 3 - 5 - ., - t c1a.. cumarteli 

Pazar 11 de--
DİKKAT: 
Filinin 'birinci pnü 1 ıe 21...da 

Hawsl Koltuklar .--w.r .. ~ 
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Müttefikl~rt> göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bi.leşik Aınerikadaki bütün erkekler 
"• '-hnlar, general Mak Artürün Fili
,_ adalarında askerleriyle beraber so
naaa kadar savaşmak azmi kar.şısında 
~ gibi hayranlık duydular. Ehcm
~etli kararlarla harbi zaferle bitirmek 
~erektiğiııi her kes bilir. Her Amerika-

Ya, general Mak Artürün memleketine 
eza Wi nerede hizmet edebileceği suali 
~ buna şu tek cevabı verecekle
l"ine eminim : 
A.vwıtralyada .. 
... bera, 18 (A.A) - Başvekil Kur
~ ~neral M?1t .ArtilrUn Avustralya ve 
._ Zelandı ihtiva eden Anzak çevresi 

tnlelelık kuvvetleri başkumandanlığına ta,_ edildiğini bildirmlş ve demiştir ki: 
- Avustralya hUkümeti bu hususta 

leJ.leiimhur Ruzvelte resmen müraca
C!tt etmiş ve bu tayin hakkında B. Çör
~ ie maldmat vermiştir. 

llAK ARTÖRE DAİR MFSAJLAR 
A t.dra. 18 (Radyo) - General Mak 

rtlriln Avustralyadaki müttefik kuv
~ baş kumandanlığına tayini mU
tıa.t.e.iyle birleşik Amerika cümhurre
fa( Avustralya başvekiline bir mesaj 

"~· Mesajda : •Cenubu garbi pasifik milt-

Askeri vaziyet 
(Blııtarafı 1 ind Sahifede) 

Jik haberi gelmem.iştir. 
Borsa 

Stokbolmden verilen bir haberde 'ÜZÜM 
Sovyetlerin cenup cephesini yararak 424 Lılıisarlar 
Harkof şehrini işgal ettikleri bildirili- 230 H. Elbirlik 
yor. Fakat bu hususta henüz Sovyet 253 M. Beşikçi 
kaynaklarından veya diğer kaynaklar- 217 M. izm;r O. 
dan teyid edici bir haber gelmemiştir 202 M. j. 1'aranto 
Bu seıbeple de bu haberi ihtiyat kaydiyle 113 F. Solari 
tellkki etmek lizımdır. Bununla bera- 109 A. Papagno 
ber Sovyetler İlkbahardan önce Harko- 91 Öztürk şir. 
fu işgal edebilirler, bu ihtimal vardır 69 İnan şir. 
Çünkü Sovyetler bilhassa Harkofun dü- 61 Jiro ve şü. 
şilriilme.si için bu cepheye çok kuvvet 50 $ . Bencuya 
sevk etmişlerdir. 46 K. Taner 

KERÇTE 46 K. Taner 
Kerç yarım adasındaki muharebeler 21 M. Sait Usta O. 

ve buradaki Sovyet taarruzu da henilz 1886 Yekön 
hızını kaybetmemiştir. Hava kuvvetleri 174996 Eski yekun 
burada da faaliyet göstermeğe devam et- 176882 Umumi yektln 
mişlerdir. No. 7 

ALMAN DONANMASI No. 8 
NEREDE ? No. 9 
Londradan gelen bir habere göre, İn- No. 10 

giliz hava kuvvetleri tarafından geçen- No. 11 
!erde - ne derece hasara uğradığı tesbit 60 Siyah j. Celardin 
edilememekle beraber - bir Norveç lima- 9 A. Papagno 
nına ilticaya mecbur edilen Tırpiç Al- 45000 kilo Zeytinyağı 
man harp gemisiyle beraber Prens Ojen ZAHİRE 
ve diğer bir harp sefinesi Norveç sula- 31 i Ton Fasulya 
rında bulunmaktadır. 40 Ton Kumdan 

İngilizler, bu Alman gemilerinin Nor- 135 Ton Susam 
veç kıyılarında daimi surette İngiliz do- 68 Balya Pamuk 
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T. c. İZMİR TlCARE:I' sıctL ME
MURLUCUNDAN: 

- Dünkü nüshanın sonu -
Madde 15 - Heyeti umumiye kara

riyle sermaye tenkıs dahi edilebilir. Bu 
tenkıs şirket eshammdan bir kısmının 
bilmUbayaa iptali veya eski eshaının 
kıymeti muharreresine müsavi ve fakat 
adcden az veya kıymeti muharreresin
den dun fakat adeden müsavi mikdarda 
yeni esham ile mübadelesi gibi her hangi 
bir şekilde icrası hususu heyeti umumi
ye kararında tesbit edilir. 

Madde 16 - Sermayenin ~ısi hak
kındaki kararın icrası için vuku bulan 
ihtara rağmen son ilAn tarihinden itiba
ren ilç sene zarfında iade edilmeyen his
se senetleri iptal ve hisse sahibinin hu
kuku iskat edilir. Bu cihetle dahi ilA
natta tasrih edilmiş bulunacaktır. Ser
mayenin tenkı.sine ait muamelAtın hita
mında keyfiyet sicili ticarete tescil ve 
ilAn ettirilir. 

Madde 17 - Sermayenin tenkısi mua
melesi her hisse hakkında .seyyanen ola
caktır. 

Sermayenin tenkısi hakkındaki heyeti 
umumiye mukarreratı vesaiki ile birlikte 
Ticaret Vekiletine bildirilecek ve V eki
letin tasdikinden sonra tescil ve ilin olu
nacaktır. Tescil ve ilindan sonra şirketin 

Güv~n Kulübünün Esas Nizamnamesi 
( Dünkü nüshadan devam ) 

.. Mad~e 20 - Umumi heyet senede bir kene ve temmuz ayının ilk pazar gü
nu alelade olarak gerek idare heyetinin ve gerekse murakabe hey ti i t klT 
veya~ut beıte bir azanın müı.ıterek imzalı müracaatı ile fevkalide :ı: nk e ı ı 
de bır kaç kerre toplanabilir. Toplantı giinleri idre heyetince tesb"t ~8:1 eeb 
~e _fevkali~e içtima lüzumlan ~ir hafta tehir edildiği takdirde mu:akabe h:ye~ 
~ının davetile de topbanır, alelade toplantılar ru:ı:namesini idare heyeti, fevkal
ade Atoplantılar ruznamesini de toplantıya lüzum gösterenler tesbit ed C k 
~tt.dh vf:a gerek'4: Afcvk8:1ide umumi heyet toplanhlannın yapılacai.· g;.:~e 
ı c ır a evvel ılin edibnekle beraber kayıtlı azaya baıkaca yazılacak mek 
tuplar !le de bildirilir ve ilan ve rnektuparda ruznamei müzakerat gösterilir~ 
u~vumı. ~e>:et to~la.ntılarında ruzname harici teklifler müzakere olunamaz, 
~egerki ı?tıma~ ıtttrak edecek azanın nıafından bir fazluı müıtere~ imzaaile 
nyuete bır teklif yapılınıt olsun, bu halde de mezkU,. maddeyi ruznameye ko
yup koymamak hakkı umumi heyet remnin baılıea saIAhiyetindendiT. 

Mad~~ 2 ! ~ Umumi heyet içtimalannı idare heyeti reiai açar ve ilk it ola
r~ .r~yı ~r~ ile ~ beıte bir ekseriyetle gizli rey istenirse gizli reyle ) bir reis 
bır ı~~~ re11 ve ıcabı kadar da zabtt katibi seçilir. 

Bınncı ia • • • "d h t1 • • ,_.. . .. r ae~ ı are eye reası yaphnr ve bunu müteakip riyaset mev-
~ıını muntehap reıse bırakır. 

. Madde 22 - Umumi heyetin başlıca iti ve aaIAhiyeti apiıda ... öıterilmia.. 
tir : • ..,, 

A --:- Geçen aenenin bilinçoıunu tetkik ve tasdikile idare heyetini ibra ve
ya mea ul etmek. 
. B - idare h~yeti aenelik raporile mürakabe heyeti raporunu tetkik veya 
ıcap edene tenkit etmek. 

C -.dar~ heyetile mürakabe heyetinin veyahutta bqte bir azanın müıte
rek tekliflerıne göre tanzim edilmiı ruzname mevaddını tetkik ve icaba gö
re karar altına almak. 

D - Nizamnameyi tadil etmek. 
E - Kulübü alakadar eden umumi ve huıuıi mesaili milzakere ve karar 

altına almak. 
tefllı kuvvetler kumandanlığına general 
t.falt Artilriln tayininin gerek kendisi ve 
lerek bUtun Amerika tarafından mem
lllllll,ıetle kabul edildiğini bildiririm. 
b A'nstralya başvekili verdiği cevapta 
u tlıyinin Avustralyada da memnuni

Yetle kabul edildiğini bildirmiştir. 

nanmasının kontrölü altına girmiş ol
duklarını belirtmektedirler. Fakat bu 
hal bir taraftan da İngiliz ana vatan filo
sunun başka ihtiyaçlara sevkine manı 
olacaktır. 

esbabı matlubu alacaklarını kaydettir
mek üzere gazetelerle Uç defa ilan ettir
mek suretile dAvet olunur ve bundan 
başka şirketçe malfun olan dayinlere ay• 
nca taahhütlü mektupla davetnameler 

il11111 "'111"1111111111111mıı•111111ımmıım11111ıı•a: gönderilir. Son ilan tarihinden evvel ala-
~ An kara Radyosn ~ cakları oldukları mutehakkık bulunan 

( SONU YARIN ) 1478 (617) 

Y.ılington, 18 (A.A) - Yeni Zelanda 
~ili Valter Nesen general Mak Ar
~ Avustralya milttefik kuvvetleri 

ıtı aıutanlığma tayininden bahsede
l'ek şöyle demiştir : 

- Yeni Zelandanın ayn bir komutan
lık narine verilmesi ve komutan olarak 
~ bir amiral gönderilmesi muhte-
~-
.ır!_..ı Zelanda Japon hava üslerinden 
-w kilometre uzaktır. Yeni Zelanda 
h\Uelefiklerin Qqlıca deniz ve hava üssü 
olaeaha buraya bol mikdarda harp mal
ıe..I gönderilmesi lAzımdır. Yeni Ze
~ ordusu, İngiltere kıyılarından da
~~-1mUll olmı sahillerlni koruyacak ka
"tll" lyl yetlştirllmtştir. 

Tobo, 18 (A.A) - Japon sözcüsü, 
ae.eraI Mak Artilrün ailesi ve kurmay 
~~yle birlikte Filipinde Koragı... 
~ istihkAmmdan Avustralyaya gibnesi 
~da şunları söylemlştir. 

- Generalin Koragidodan A vustral
)lft geçmesi Japonya için büyük bir şa-
1111maç olmuştur. Birleşik Amerika ge
~ Mak ArtUre Filipinleri koruyacak 

lır llllmaralı kahraman unvanını ver
--. Şimdi öğreniyoruz ki general Va
~ ıeoeral Benet ve am!ral Hart gibi 
hu 9eneral de mevzilerini ve himaye et
lbea ıereken milletleri en büyük tehli
ke lamda terlçeden bir çok müttefik baş 

Norveç kıyılarındaki Alman filosunun 
İngiliz filolarını oralarda tutmak ve 
Norveçe muhtemel bir İngiliz ihraç ha
reketini veya şimalden Rusyaya nakli
yatı baltalamak maksadiyle o sularda 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

kumandanlarından biridir. Bununla be
raber general Mak Artürün kaçışım 
gizliyerek bu hareketi cenup batı milt
tefik kuvvetleri başkumandanlığına ta
yin şeklinde göstermek Amerika hükü
meti için bir kurnazlıktır. 
Büyülı Amerllıan lıau· 
uetlel'I APU.Uralyada 
Kambera, 18 (A.A) - Başvekil bir 

mesajında demiştir ki: 
c - Çok mühim mikdarda Amerikan 

kuvvetlerinin Avusturalyaya gelmekte 
olduğunu bUyük bir memnuniyet ile gö
rüyorum. Bu kuvvetler sadece cesaret 
vermekle kalmıyor, aynı zamanda dir
sek dirseğe muharebe iradesini de gös
teriyorlar, Amerikadan daha milhim ka
ra ve hava kuvvetleri gelecektir.> 

Melburn, 18 (A.A) - Başkumandan 
muavini General Bret Avusturalyanm 
japonlar tarafından yapılacak bir taar
ruza karşı müdafaa edilebileceğine şah
sen kani olduğunu söylem.iş ve sözlerine 
A vusturalyaya mümkün olduğu kadar 
çok uçak geleceğini de ilive etmiştir. 

ilinı inşaat 
Sümer Bank umum 

ğünden: 
müdürlü-

1 - Kaıablk demir ve çelik fabrikaları itÇileri için yaphnlacak soyunma 
ve yıkanma blnalan lnpab kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle eksilt
ın.ye k.onmuttar. 

2 - l,bu infaat ve ameliyatın muhammen lcetif bedeli 212. 7 44, 1 O lira
dır. 

3 - Ekailtme evrakı Ankarada ıümer bank muamelltı ıubesinden 1 O lira 
ınnlr•bilinde .a.Jrn.cakbr. 

4 - MuvUkat teminat mikdan 1 1.888 liradır. 
5 - Eksiltme 31-3-1942 tarihine müsadif aalı günü Mat 16 d,. Ankarada 

•U.- bank umum müdürlüğü intaat ıubesinde yapılacaktu'. 
6 - latekliler teklif evrakı meyamnda, ıimdiye kadar yapmıt oldukları 

- aibl itlere ve bunların bedellerine firmanın teknik tıetltllltının kimlerden 
terekküp ettiiine ve hansi bankalarla muamelede bulunduklanna dair veıi
lcaıJar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplannm havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kllıdu makbuz mukabilinde Ankarada ıümer bank umumi katipliğine teslim 
olp•çakbr. 

8 - Posta ile ıönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat evveli
ne b.c:lr selmit ve zarfın kanuni tekilde kapahlınıı olmaaı llzımdır. Posta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara almmıyacakhr. 

9 - Banka ihaleyi icrada aerbeatir. ( 1883) 
18 20 22 24 1485 (626) 

Ateş gençlik kulübünden: 
28 •:rıh kulüp talimatnamesi mucibince kongremiz önümüzdeki 22/3/ 

942 pazar gfinü Mbah •at 1 O da kulüp binuında toplanacağından mezk6r 
k.ıap talimatnamesinin 20 nci maddesindeki evafı haiz azanın ıelmeleri rica 
•e Dln olunur. 1460 ( 634) 

- - dayinlerin alacakları talepleri halinde 
==~ BUGOKU--NEŞRIYAT :_;_ ifa veya diğer bir suretle tayin olunur. 

Son ilan tarihinden ve müracaat ctm.i§ 
:ı11111111111111111111111ımtllllllHlllllllllfllllllfllll1 :-'.'' olan eshabı matlubun alacakları tesviye 

7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müz!k pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı .. 12.33 
Müzik : Beraber türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar. 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 MUzik : Fasıl heyeti 18.45 Ziraat 
takvimi 18.55 Müzik pL 19.30 Memleket 
saat ayan ve ajans haberleri 19.45 Mü
zik : Yurddan sesler .. 20.15 Radyo gaze
tesi.. 20.45 Müzik : Saz eserler! 21.00 
Konuşma (Dertleşme saati .. ) 21.15 MU
zik : Ferahnlk ve Eviç makamlan 21.30 
Konuşma (HikAye saati..) 21.45 Müzik 
Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle
ket saat ayan, ajans haberleri ve bor
salar 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanıs .. ---·---Fransız A lrllıası lııyı. 
larmdald lnglJfzler .. 
Londra, 18 (A.A) - Bir Tanca habe

rine göre Fransız makamlan Fransız 
Afrikası kıyı1ardaki İngiliz tebaasından 
18 - 50 yaşındakilerin göz hapsine alın
malannı emretmiştir. Bunlann çoğu Ra
hat, Kazablanka, Mogadur ve Agadirde
dir. Bu hadisenin diplomatik bir görüş
meye yol açmıyacağı sanılıyor. 

TF.ŞEKICOR 
~lardan beri ıstırabını çekttlim mi

de Unserinden 20 günde tedavi eden 
kıymetli Doktor CeW Yarkına ve Gazi 
bulvarında sağlık evi sahibi operatör 
Mitat Borana, hemşire Hatice Aysana 
ve bastabakıcılara teşekkilrleriıni alenen 
sunarım. 

Muğlalı Muharrem Köstepen 
1534 (635) 

BAYAN 
NentUI' cuscanyo•-

Bir ticaretlianenin yazı ve hesap 
:şleri için bir bayan memura ihtiyaç 
vardır. Tal.it> olanlann yazı ile •An
kara palas K. H. • adresine milraca-
atlan.. 1-2 (643) 

-------------- -· ----
1ZMtR BJ!:l'.EDIY!'.StNl)EN: 
Damlacık ana kanalizuyonu ile Nihat 

bey caddesini geçip akan diler ild lltı
mın atızlarınııı denize kadar ur.atılma
sı qi fen işleri mildUrlotnndeki ketlf ve 
şartnamesi veçhlle tekrar açık eblltme
ye konulmuştur. Keflf bedeli 230'1 lira 
l O kuruş muvakkat temhıatı 173 lira 10 
kuruştur. Taliplerin teminatı it banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 25131942 Çarpmba gilnil saat 
16 da encUmene milracaatlan. 

11, 15, 19, 23 1330 (566) 
Tllrk Kiremit normlan hakkındaki 

17095/2 kararname numaralı w 18/21942 
netir' tarihll niumn•me herkesçe bilin
mek ilzere belediyenin cilmle kapısm
dakl ilin tahtasına uılmıftır. taın olu-

\•cya tem:n edildiği tarihten itibaren bir 
sene mürur etmedikçe sermayenin tcn
kısi hakkındaki karar neticesi olarak 
hissedarlara tediyat icra olunmaz. 

Hissedarların henüz ifa ebnemiş ol
dukları teahhüdatm ademi icrası suretile 
sermayenin tenkısi halinde dahi işbu 
ahklm cari olacaktır. 

Tezyit veya tenkısde muhtelli huku
ku haiz müteaddit nevi hisse senedatı 
mevcut olduğu surette heyeti umumiye
nin kararından maada mezldU- emvadan 
her birine ait hisse senedatı sahlplerfnln 
de bir içtimaı mahsus aktederek bu ba~ 
taki heyeti umumiyenin karannı tasvip 
etmeleri şarttır. Heyeti hususiyenin mü
zakerat ve mukarreratı (51) nci mad
dede münderiç şeraite tabidir. 

Madde 18 - Tahvilit ihraç edebilmek 
için hissedaran heyeti umumiyesi kara
rının istihsali şarttır. Heyeti wnumiyece 
müttehaz kararın ticaret vekaletince 
tasdikini müteakip sicili ticarete tescil 
ve iüuıı !Azım gelir. thraç edilecek tah
vilat mikdan sermayenin tediye olunan 
ve musaddak son bilanço mucibince 
mevcudiyeti mütehakkik bulunan mik
dannı tecavüz edemez. TahvilAtın inti
kali ve sureti tedavUlii hususunda hisse 
senedatmın tlbi bulunduğu ahklm tat
bik olunur. Heyeti umumiye ihraç edi
lecek tahvilitm nev'i ve tertiplerine g6-
re faizden maada aynca şirketin temeı:: 
tilatından ytlzde bir mikdar tefrik ... 
tahsise haizi salAhtyettardır. 

Tahvillt için verilecek faiz şirketin 
masarifi umumiyesi meyanına kayıt ve 
tesviye olunur. Bu madde mucibince 
tahvilAt eshabına temin edilen hukuk 
mumaileyhin tarafından pnetin mua. 
melltına veyahut şirket hesabına mUda~ 
hale salihiyetini bahptmes. Tah.n&t 
esbabı firket idare mecliaine dahil oı... 
mıyacaklan gibi hiaedaran heyeti umu
miyeaine dahi i§tirak edemezler. Ve ida
re meclisince tanzim edilen hiuedarau 
heyeü umuıniyesinde de tasdik edil• 
he.sabatı kabul etmeğe mecburdurlar. 

Madde 19 _ Şirket hJae aenedatma 
ve ihraç edilen tahvilitın ziyaı halinde 
mevzuatı kanuniye dairesinde hareket 
olunacaktır. 
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MAMA GURBUZ 

Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 
Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

Butun Eczane ve depolarda bu lunur. 

~zndr DfdlerdGPlığından : 
Hazineye ait olup lzmir körfezinde kain eski Gediz ve Cilazmak voli iDll

hallerinin balık avlamak hakkı 1 /Mart/942 tarihinden 28/2/944 tarihine 
kadar iki aene müddetle açık arttırmaya konulmu,tur. 

ihale 30/3/942 tarihine müsadif pazartcai aünü Defterdarlık binamıcla 
müt-kil komisyonu mah.uaa tarafından saat 1 S te icra edilecektir. 

Ealci Cediz Voli mahallinin dalyan haline Ketirilmeai ve bütün tematile 
balık a'Ylama müddetinin hitamında hazineye devri meşnttur. 

Eski Gediz Voli maballinln balık avlamak haklcmın senelik muhamm• 
bedeli ( 100) ve Cilazmak voli mahallinin halde avlamak halimm •enellk 
muhammen bedeli ( 400) lirdır. 

Taliplerin muayyen aaattan evvel muhammen bedelin % 7,5 iu niabetin
deki depozito akçelerini yabrmalan ve daha fazla mal1lmat almak iatiyenle
rin De~erdarlık varidat müdürlüiüne müracaatla eartnameyi KÖnneleri lii-
zumu illn olunur. 14 19 24 29 1426 (596) 

:-·················································································· .. • • 
1 Devlet Demir Yollarından 1 
.................................................................................... .: 

(ODllN Al.INACAK.) 
D. D. YOLLARI 8 NCf iSLETME KOMtSYONUNDAN : 
Mecmuu (15340) lira muhammen bedelli ( 7 6 7 ton odun bpah zarf um

lile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 31 /3/942 gijnü saat 16 drı lanlr - Alaan
calcta itletme binaaında koıniayonumuzca yapılacaktır. 

t8teklilerin ( 11 SO.SO) liralık muvalckat teminat makbuzlarile teklif m9-
tuplanm ihale silnü saat 1 S e kadar komiayon relaliiine vermeleri veya tul.
hlitü oluak poeta ile göndermeleri lhımdır. Sartnam.i koJDlqomamazdaa 
talep edilir. 1 O 1S 19 22 1317 (560) 

ıaın1r Yllctyetl Dalnd Endbnenlnden : 
BUC:A TOLU 'I' APl'IRILAC:AKl'IR 

1 - Kmlçullu - Buca ve kotu yolunun 291 O metrelik laanmın taminll 
13/3/942 tarihinden itibaren 20 aün miiddetle ve kapalı zarf uaulile ekaih
meye konulmu.wr. 

2 - Ketif bedeli S 1O19 lira 62 lwnqtur. 
3 - Munkbt teminat mikdan 3806 liradır. 
4 - istekliler ihale tarihinden en az 8 siln evnl turiatik yollar mmtaka 

miidflrlüiGnden ehliyet 'Ye8ilı:a• alacaklardır. Ketifler mıntaka mildiidilila
de drülebilir. 

S - E.blltme 2/Niaan/942 peqembe aünü aut 11 de lzmlr Yilbeti dai
mi encilmen odumda yapılacakbr. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlayaeakl•n 
zarftan ihale ariinii saat 1 O na kadar makbuz mukabilinde villyet makamma 
Vtl[Jneleri il1n olunur. 15 19 1388 ( 612) 

•• • d 
encumenın en: 

Mahalleai Sokaiı 
Kurıunlu hükilmet 

c 
c 
c 
c 

Atmaca 

Divan 
hızar 

caddesi 
c 
c 
c 
c 

hastahane 
caddeli 
tadırvan 

camii te
rif caddesi 

Muhammen 
bedeli 

Li. K. 
700 

300 
300 
300 
300 
500 

300 

Teminat 
miktarı 

L. K. 
52 50 

22 
22 
22 
22 
37 

22 

so 
50 
50 
50 
50 

so 

izahat 
Tamamı 

c 
c 
c 
c 
c 

c 

Şark sanayı· kumpanyası Türk :_ur_· ___ 1533 
__ <-_> __ 

tZMlR 2 NCt SULH HUKUK HA
KtMLtOtNDEN: 

c Hıroilu 250 18 7S c 
1 - Yubnda ena&n :razah Bergama kaza11nda kain idarei huauaiyei villyete ait gayri menkullerin mülki

yetleri •tılmak Gzere aleni müzayedeye çıkanlnuttır. 

Anonim şirketinden: 
Şirket hiuedarlannın 18 eylül 939 tarihli fevkallde heyeti umumi.ye 

t•Planb•nda tirket sermayesi bir milyon liraya ve her hiaee senedi elli lira
h iblli ec:lildijinden elinde firketimiz hiue senedab bulunanlann keyfiyeti 
terh ve kayt ettirmek üzere 1 /niaan/941 tarihinden itibaren lzmirde tehit
larde kAin ıirket merkezine müracaatlan ilin olunur. 

19 22 2S 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

j~~~~ı-=.:= =---l _J~~;4;_. 
2' o R .K c: E CECIL B. D. MILLE'bı yarattJir 

1 - KLEOPATRA =~~:O~ 
2-GANGSTERLER Y atili ~~:a 

Renkli Miki Çitlik Senfonisi 

Ltr.B •BAlf•UJU 1 2'AN •EANSURJ 
~ ıtba : J.J.11 - 11.'5 - Zl.81 Her ıün : 13.30 - 11.45 - 20.08 
~ fıi!ı!d. Pwr 11.U te ....... Cmurtai, Pmr ıo.ıs te a..Jar .. 

DAvacı hazinei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından İzmir Karataf 
Enveriye sokak 63 numaralı hanede Re
cebin yanında oturan eski polia komser
lerinden açıkta Hasan otlu AlAettin Gö
nilltaş aleyhine 942 - 18 numara ile açı· 
lan alacak dlvasından dolayı mtıddeia
leyh namına gönderilen dbetiye varaka
sının ikametglhının meçhuliyetine meb
ni bili tebliğ iadesi üzerine mahkemece 
ilinen tebligat ifasına karar ftrilm.iş 
ve muhakeme de 2613/942 tarihine mü
sadif Perşembe gilnil saat ona talik kı
lınmış olduğundan milddeialeybin yevm 
mezktlrda bizzat isbatı vtlcut etmesi ve
yahut tarafından bir vekil göndermesi 
aksi takdirde hakkında gıyap kararı ve
rileceği !Uzumu tebliğ ma~mma kaim 
olmak ve bir nU.shası divanhaneye talik 
kılmmak suretiyle ilin olunur. 

1497 (629) 

ı - -."Am• •ttAlio - -] 
1

1 Gayet güzel, meşhur aGAVEAU• ) 
ı ı markalı bir piyano satılıktır. ) 
, 1 Müracaat : Karşıyaka, Kurtuluş so- ı 
ı kağı No. 16.. 1-3 (615) -_ - - :_ -_ -_ -_ . 

2 - Müzayede müddeti 20/mart/1942 tarihinden itibaren yirmi bir gün, müzayede ve ihale muamelen yevmi 
ihale olan 9/nlaan/1942 tarihine müaadif pertembe günü saat onda vilAyet daimi encümeninde yaptlacalı:tır. 

3 - Muvakkat teminat mikdan her pyri menkulün hizaamda ıröaterilmiftir. Talipler bu riıikdar teminab mubue
bei huauaiye veznesine yahrarak makbu:ı:lannı ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek isteyenler Bergama kazası muhaaebei huauaiye memurlaiuna ve ıeralll 
müzayedeyi öğrenmek isteyenler her giin lzmir muhaaebei hususiye varidat dairesile mezk6r kaza muhaaebei huaual-
ye memurluğuna müracaat edecekleri illn olunur. 19 2S 151 O ( 641 ) 

Vilayet Daimi •. • d 
encumenın en: 

Nev"i 
Ana 

Dülı:kln 

Depo 

No. Bulunduiu 
Eald yeni Kaza Mahalleai Sokaiı 

il 

23,24 Çepne HükGmet kale civarı 
25 meydanı van 
2 7 Menemen Ahı hıdır Şehit 

9 
Kemal 

KUflldaaı Camii ke- Eski ka-
bir narya yeni 

Sağlık 

M. M2. 
99,99 S: 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
so 00 

250 

700 

teminat 
miktan 

Lira Kr. 
3 7S Tamamı 

18 75 

S2 so 

izahat 

c 

c 

1 - Yukanda ev•fı yazılı Çeıme. Menemen ve Kupdua kazalarında kain idarel huamiyei villyete ait ıayri m~ 
kullerin mülkiyetleri .. tılmak üzere alent müzayedeye çıkanlmlftu'. 

2 r- Müzayede müddeti 17 /3/942 tarihinden itibaren yinni bir aün, müzayede ve ihale muamelesi yeTIDİ IUla 
olan 6/4/942 tarihine müsadif pazarteai aünü Mat onda villyet dainıt encümeninde yapılacakbr. 

3 - Muvakkat teminat her gayri menkuliin hizasında gösterilmittir. Talipler bu miktar teminatı mulnsebei ı.. 
auciye yezneafne yatırarak makbuzlanm ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden pyri menkulleri ırörmek İ8tlyenler Çetme, Menemen, Kutadaaı muhasel>el bmmlye memmı.. 
iuna ve weraiti müzayedeyi öirenmek iatiyenler her giin lzmir muhaaebei busuaiye varidat daireliyle nıezk.Gr m..._. 
bel huauaiye memurluiuna müracaat edebilecelcleri illn olunur. 18.22 18 22 1448 (627)_ 



SıYASı VAZıYET 
~~~~*~~~~ 

Amerikanın ta-
• arruza ~eçmesı 

bekleni)·or 
-*

Amerilıalılar Japonya· 
~ı IJomlJalamaJı ıazım, 
<rvorlar • Avustralya 

in;;e!tereyi bıralııp 
Amerllıa)'a 

bağlanısor gibi .. 

-*-Radyo gazetesi, general Mak Artürün 
Avustralya müttefik kuvvetleri başku
mandanlığına tayini münazebetiyle di
yor ki: 

Mak Artür az kuvvetlerle çok üstün 
Japon kuvvetlerine karşı Filipinleri mu
vaffakıyetle müdafaa etmiştir. Mnk Ar
türü mağlQp etmeğe muvaffak olamıyan 
Japon komutanının da harakiri yaptığı 
malumdur. Mak Artür Amcrikada milli 
kahramanlar arasında sayılmaktadır. 
Hatta geçenlerde Vaşingtondaki cadde
lerden biri.sine •Mak Artür• adı veril
miştir. Fakat bu mesele, mühim ve si
~·as1 bir mana ifade eder : Bir dominyo
nun Amerikalı komutan ve Amerikalı 
askerler tarafından müdafaasındaki 
ehemmiyet aş!klrdır. Avustralya, son 
zamanlarda Amerikaya temavül etmiş 
ve Singapurun sukutundan sonra bu te
mayül bUsbUtün artmıştır. General Mak 
Artürürı tayini ve Amerikan askerleri
nin Avustralyaya çıkışı bu dominyonu 
büsbütün Amerikaya bağlıyacaktır. 
Avustralyanın Japonyaya taarruz ha

reketlerinde bir Us olarak kullanılacağı 
anlaşılıyor. Amerikanın ne zaman tanr· 
ruza geçeceği henüz bil!nmiyor. 

Fakat Amerika halkının müdafaadan 
usandığı görülmektedir. 

Ayandan Tomas Banyas •Japonyayı 
bombabyalım!• başlığı bir yazısında di
yor ki: 

•Pasifikte derhal taarruza geçmeliyiz. 
Müdafaa, nutuklar ve mesajlarla bu 
harp kazanılamaz; vurmak, vurmak da
ima vurmakla kazanılır. 

Japonya memleketi içinde ezilmel=-dir. 
Japon adalarına atılacak bombalarla Ja
ponlar ta kalbinden vurulmalıdır .. 
Donanma, Japonyanın kalbidir. Japon
yanın en büyük zaafı, fabrikalarının 
Kora ve Ozakada toplu bir halde bulun
masıdır. Japon donanmasına indirilecek 
darbelerin tesiri ağır olacaktır. 

Kora ve Ozakadnki fabr.kalan bom
bardıman edersek, Japonya yaptıkları
na pişman olacaktır.• ---·---iki tarafın uçak 

kayıpları 
~~~----k~~~~ 

ALMANLARA GOlE KISA 
BiR DEVRENiN HESABI 

- *-Berlin, 18 (A.A) - Askeri kaynaklar-
dan bildirildiğine göre Sovyetler 1 llk
k!nunla 7 Mart arnsında 1009 u hava 
muharebelerinde olmak Uzere (1597) 
bıyyare kaybetmişlerdir. Bu devrede İn
gilizlerin kayıpları 329 ve Almanların 
kayıpları da (129) tayyaredir. 

~~~~~~---~~~~ 

Rusya harpl~ri 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Dün 56 sı hava muharebelemde ol
mak üzere 68 Sovyet tayyaresi tahrip 
edilm~tir. Bir tayyaremiz üssüne dön
memiştir. 

Berlin, 18 (AA) - Askeri bir kay
naktan bildiriliyor : Sovyetlcr 16 mart· 
ta Yukof bölgesindek: mevzilerimize hü
cum etmişlerse de topçu ateşimizle bu 
hücum muvaffakıyetsizliğe uğrablm~
tır. Tank savarlar bilhassa muvaffakı
yet kazanarak 7 tankı tahrip etmişler ve 
ikisini hasara uğratmışlardır. 
ALMA~"LARA GÖRE RUS 
ZAYİATI 
Berlin, 18 (A.A) - Doğu cephesinde 

Alınan hatlarını yarmağa teşebbüs eden 
düşman kuvvetleri yok ed:Jmiş ve Bol
şevjk ilerleyişi durdurulmuştur. İki pi
yade, dört süvari tümel'li büyük zayiat 
vererek çekilme~e mecbur olmuslardır .. 
Ruslar on bin ölU. iki bin esir bırakmış
lardır. 123 top i~tinam ettik. 

ALMAN Y ARALTLARI 
DANtMARKADA 
Bem. 18 (A.A) - Kopenhağdan bil

dirild"~ine göre Rus cephesinden Dani
markava her gün Alman yaralılıları ge
liyor. Bu yaralıları yerleştirmek için bii
tUn Dan·marka hastahanelerine el ko
nulmu tur. 

Stokholm, 18 (A.A) - Rusyada kar 
fırtınaları ve soğuklar yeniden şiddet
lenmi tir. Sovyetlerin Alman tebliğle
rinıfo kuvvetli diye vasıflandırılan taar
ru7Jan devam etmektedir. Kırımda hava 
çok fenadır. Alman tanklan hareket 
edemiyw. Halbuki Almanlar Rus tank
larının hareket edebildiklerini söyl!yor
lnr. 

Bir Alman sözcüsü Ruslar elirıde he
nüz İngiliz tankları müşahede edilmedi
ğini söylemiştir. Bitnraf müsahitler bun· 
dan Rusların elinde yeter mikdarda 
stoklar mevcut olduğu neticesini çıkan· 
yorlar. 

Gelen haberler ilkbahar Alınan taar
ru2u için hic te cesaret verici defdldir. 

Moskova, 18 (AA) - Sovyet tebliği: 
Cenup batı cephesinde bir kaç tank 

1!EHI A$lR 

HARP ~E HiNDiSTAN Akdenizde 
---*--- -*-

Çinden ge- Mihver Kıb-
len güzel 
tavsiye 

rısa mı sal
dıracak? 

--*-- --*-
u.lapon~a çcıı huvveıı;, ltiG:UZLERIN RAOOSA YAP· 
falıat Cı:ni alamaz, Hin· 
distanı da ~enemez •• n TIKLA~I BaSK N VE 
Çungkfog, 18 (A.A) - Bayan Çan BUNUN sce.:s ı 

Kay Şek Hint milletine hitap ederek de~ ~ -
mi~tir ki: r.-:-.*-- .. 

- Japonyanın çok kuvvetli olmasına I ~ndra, 18 lA.A) :-. İngılız donanma
v ç· f th d"l ç· . J sı ıle hr :ı kuvvetlerının Rodosıı yaptık

Tagmen ın. e . e 1 emez ... ının •w~pon- ları hücum askeri mahfillerde Fransız 
yaya knrşı şımdıye kadar gosterdıgı mu- . t"lA 1. l k l k 

ff k 1. k . b . . ıs ı il ıman arına arsı yapı an...a ına 
va a ıyet ı mu avemetın sırrı asıttır: b t"l" llkb h - kl R d 
B. · l" · d b k b 1 t k enze ı ıyor. a ar ya aşınca o o-
ızım e ımız e ozgunu ·a u ememe H"tl · lA b k d h · 
·b· b"" ··k b" •1A h d B d sun ı erın p um a ımın an e emmı-

gı ı uyu ır sı a var ır. eş sene en . R d d k r b 
b · ·-r· 1 k k B · · yetı artıyor. o osa ayanara Kı rısı 

er! 0 um e arşı arşıyayız. unun ıçın almak tasavvuru vardır. Kıbrıstaki kuv-
ruhı kaynaklarımızdan kuvvet aldık. ""I ·· ·· ·· d k" b" k haftad H"t 

D.. 1 w V<=• er onumuz e ı ır aç a ı -
uşmnnı yere vunnanın zor o acngı- l · b"" 1 b" t bb"" ·· k k · · 

b .li F k ç· ·ıı . . erın oy e ır eşe usune oyma ıçın 
nı ı yoruz. a at ın mı etının yaptı- ha 1 kt d 1 
~ H" .11 . d b·ı· zır anma a ır ar. 
~ını ınt mı etı e yapa ı ır.-. 

Donanma ve hava kuvvetlerinin Ro----·---ISVEÇTE BiR KAR
I D dostaki tesislere karşı yaptıkları baskın 
J\ l"l hareketi büyük hasarları mucip olınuş 

ve Alman hazırlıklarını bozmak maksa-* diyle yapılmıştır. Adaya yakl~ harp 

Norveç Vapur- gemilerimizin güvertelerinden sokaklar 
ve evler seçilmekte idi. 15 dakikada Ro
dosa yüzlerce obüs atllmıştır. 

ları serbest - -.a--
bırakıldı A frikada mih-

-*-Stokholm, 18 (A.A) - İsveç tem-
vercilerin faa

liyeti azaldı 
-*-

İngiliz tayyareleri geniş 
hücumlarda bulundular 

yiz mahkemesi ge~en son b::ıhardanbe
ri Goteborg limanında alıkonan Norveç 
vapurlarına ait ambargoyu kaldırmıştır. 
Londrndaki Norveç hükümeti ve vapur
cuları bu vapurlara sahip çıkıvorlardı. 
Mahkeme bunları devlet hizmetine alan 
Norveç hükümetine hak vermi'}tir. 

lsveç ve Fransız hukuk kaideleri ec- --• --
nebi limanlarda uzun müddet kalan ec- Kahire, 18 (A.A) - Orta şark Britan-
nebi vapurlara bir nevi diplomatik ma- ya ~uvvetler~. karargahı~ın ~ebliği: 
suniyet hakkı tanımıştır. Ambargo kal- Lıbya~a ~u~man. f~nl~y~ti azalmıştır. 
dınlmış olduğundan vapurlar şimdi ha- !'azart<:5ı gunu . Tunımının ceı_ı~bun~a 
reket etmekte serbestirler. Baltık limanı ıler!emış. olan Mihver k~vvctlennın dun 
lan henüz buzlarla kapalı olduğundan gerı çekılme hnreketlerı tnmamlanmış-
vapurların açılamıyacağı şüphesizdir. tır. .. . . •w• w 
Fakat buzlar ~üzülünceye kadar vapur Hava. şartlarının ınusaıtsız~ıgıne. rag
tayfaları Londradaki Norveç hükümeti- men Brıtanya hava kuvvetlerı faalıyette 

·ıt·h k d k Sk · k bo;; d bulunmuş ve kara hareketlerini avcılar ne ı ı a e ere ·aJara azın :ın h. . 1 d. 
c1kmağa ve f ngiltereye v.eçm,..ve teşeb- ımaye et.mış er ır. 
büs ederlt'rse o zaman Almanların ve lNG1LlZ HAVA HÜCUMLARI 
Kuisling Norveç hükümetinin buna ıi- Kahire, 18 (A.A) - Orta şark umumi 
lah kuvvetile mani olacakları tahmin karargahının tebliği: 
edilebilir. 15/16 Mart gecesi tayyarelerimiz Si-

--- · - -- lerimiz Bingazi liman tesisatını ve li-

Alman Ordusu- mandaki gemileri bombalamıştır. 17 
Martta fena hava şartlarına rağmen 
uçaklarımız Aceylor ve Gedaluyor yolu 

nu kontrolf• üzerinde faaliyette bulunmuştur. 
16/ 15 Mart gecesi tayyarelerimiz Si

~~~~*~---

NAZ• LE R YENi BiR KONTROL 
C. RESi BULMUSLAR 

- *-Zurih, 18 (A.A) - Noye Zuriher 

cilyada Katanya tayyare meydanına hü
cum etmiştir. 

MALT ADA 
Düşman 16 Martta da Maltaya taar

ruzlarına devam etmi§ ve avcılanmız ta
rafından karşılanan düşman tayyarele
rindcn bir Meserşmit d~ürülmü.ştür. 

Bu ve diğer hareketlere iştirak eden 
tayyarelerimizden birisi dönmemiştir. 

DENiZDE ÜSTONLÜK 
-~~---k·-~~~ 

Bir logiliz 
nazırına 

hücum 
- *-

uingiliz donanmasma en 
büyük lenalığı yapan 
bahriye nazırıclır .. n 

Londrn. 18 (A.A) -Amiral Sir Ro
cers Klils gemicilik ba}'Tamı münasebe
tiyle bir nutuk söyliyerek bahriye nazın 
Aleksadra hücum etmi§ ve Aleksadrın 

bundan evvelki bahriye nazırlığı esnasın 
da 1930 deniz anlaşmasını değiştirmek 
ve lngilterenin uzun müddet için muha
faza eden yeni deniz Ül!ltünlüğünün Ja
ponlara geçmesine müsaade etmek su
retiyle donanmaya en büyük fenalığı 

yaptığını söylemi;,tlr. ---------AMERIKADA HAZIRLIK 
~~~~*~~~~ 

Askeri şefler üç 
tJisanda top

lanıyor 
- *-

Vaşington, 16 ( A.A) - H ariciye 
nazır vekili B. Sumner Vels Amerikan 
askeri §ellerinin 3 nisanda yapacakları 
toplantıya cenup Amerika memleketle
rinin j§tirak edip etmiyecekleri sualine 
§U cevabı vermiştir: 

Cenup Amerika memleketlerinin hep
si henüz cevaplarını vermemişlerdir. Fa
kat bir çoğu §imdiden memleketlerinin 
isımlerini bildirmişlerdir. 

AMERIKADA 24 
SAAT ÇALIŞMA 
Va§ington, 18 (A.A) - İşçi sendi

kası reisi Vilyaın Grin ve Fil:p Murey, 
dün endüstri idare komitesi azalariy]e 
birlikte reisicümhur Ruzvelt tarafından 
kabul edilmişlerdir. Toplantıdan l!lonra 
bildirildiğine göre işc;i gündelikleri ve 
iş saatleri meseleleri görüşülmü§tÜr. 
Aşağıdaki şartlar tatbik edilecektir: 

1 - iş ihtilaflarında kolektif anlaş
ma, 2 - Ara bulma ve barışma, 3 -
Harp endüstrisinde milli makamların 
aracılığı. 

Filip Murey demiştir ki : 
- İşçilerin grev vaziyetinden vaz geç

meleri istihsal meselesinin halline yar
dım edecektir. 24 saatlık fasılasız iş 
usulünü tatbik için gereken tedbirler 
alınacaktır. 

150 BtN KADIN MlLLl 
MÜDAFAA EMR1NDE 
Vaşington, 18 (A.A) - Mümessiller 

meclisi l ngilterede olduğu gibi orduda 
çalışmak üzere kadınlardan mürekkep 
muavin bir teşkilatın kurulması hakkın
daki kanun projesini dünkü toplantısın
da kabul etmiştir. Bu teşkilata yaşlan 
21 - 45 arasında olmak üzere 150,000 ka
dın alınacaktır. 

Çaytung Almanyada 10 tümenlik hususi 
bir Naı.i ordusu teşkil olunduğunu bu 
ordunun kendisine mahsus tayyare kuv
vetleri bulunduğunu bildirmektedir. Ye
ni teşekküle mensup askerler ordu saf
larında vaziyeti takip etmektedirler. Bu
na bir ordu gastaposu denebilir. Bu usul 
Nazi liderlerine orduyu daha sıkı bir su
rette kontrol altında tutmak imkAnını 
vermektedir. 

lnönü bize neler söyledi? 

R°'=~~.J:r'//~ ...... ~.....,~.r~.r..ıı:;r. g 

H l ngilt~rfAde hücnnı i 
1 hi rJ i k lı·ri :''t"lİŞ· H 1 t i r ili y o ı-- ~ 
1 Londr;, 18 c":.~) - Salahiyetli ~ 
8 b:r knynana göre Komonido namını 8 § taşıyan Britanya hücum birliklerini B yetiştirmek için yapılan hususi 
~ talimler bundan sonra ordunun di-

l ğer birliklerine de teşmil olunacak
tır. 

Londra, 18 (A.A) - Cenubi Af
rika ittihadı Başvekil General 
Smuts, fiyandaki beyanatında düş
mnnlann cenubi Afrikayı hiç bir 
zaman istila edemiyeceklerini ve 
gereken tedbirlerin alındığını söy
lemiştir. 
~.r/J..#"~.-cocıı:ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıc 

hücumu olmuştur. Bir tank birliği Al
manlar tarafından tahkim edilmiş bir 
köye kadar sokulmuştur. G blokhaver ile 
düşmanın bir tabur karargahı tahrip 
edilmiştir. 

Batı cephesinin başka bir mahalllinde 
de 16 blokhnver tahrıp olunmuştur. Düş
manın inatçı mukavemetini kıran kıta
larımız hedeflerine varmışlar ve 300 den 
fazla Alman öldürmüşler; 10 top, 7 ha
van topu ve çok mikdarda askeri malze
me ele geçirmişlerdir. 

B. KALEN!N1N TEKLlFLERt 
VE SöZLiillt 
Mo.:ıkova, 18 (A.A) - Sovyetler Bir

liği yüksek Sovyet medisi reisi Kalenin 
bir çok partizanları nişanla taltif etmiş 
ve onlara şu hararetli hitapta bulun
muştur: 

cSiı.i kızıl ordunun en kıymetli mua
vinleri olarak telakki ediyorum. Çete 
muharebesi düşman hattının gerilerini 
ve muvasala yollarını bozmak bakımın
dan önemlidir. Çete muharebesinde ka
zanılan muvaffakıyetler ahalinin son za
feı hakkındaki kanaatini kuvvetleştirir.> 

Reisiciimhtırunıuzun tzmiri ziyaretleri ve burada imd buyurdııklan 
nutuk gunıın en önemli M disesi olmakta devam ediyor. 
Yııkandaki resim Milli Şefimizi 1zmir Kız Lifesi talebesiyle 

bir arada göstermektedir. 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) sinden en 2.!yade biz mesuluz. Gençl ik 

meydana getirecektir. Belki biz meydan
da kalmayız. Fakat eserimizde tecelli 
ederiz. 

Aldığımız hızla biz muallimler, bilı:ti· 
miı.i, sevgimizi iradem1zi gençliğe bü
tün kudretimizle verebilecek bir mev
kideyiz. Çocuk gibi canlı bir mevzu üze
rinde, onun da"ma her türlü tesire tabi, 
seyyal ruhu üzerinde i~lemek elbette 
çok emek istiyen bir iştir. 

Fakat onu tutmak, usanmadan usan
dırmadan vermek, onu içinden büyüt
mek ve hakiki dünya anlamına sahip, 
davamızın eri olnrak yetiştirmek ancak 
muallime müyesser olan bir duygu ve 
sevinçtir. Bunun için bizim kendimizin 
erimemiz, ve belki de kaybolmamız la
zımdır. 

Biz muallimler şöhret peşinde değ=J, 
terfi pe~inde değil, birer adsız kahraman 
gibi •Mehmetler•, •Fatmalar• gibi hu~ 
zur içinde kafamız, kalbimiz İnönünde, 
ayajtımız vatan topraklarında çocukları
mw yetist.ireceğiz. Gençlik terbiye-

için yapılacak her tenkit evvela bize ait
tir. Bu mesuliyet tamamiyle vicdanidir. 
Milfcttiş karşısında insan kendini bin 
bir mnzeretlc tcbrie etmeğe çalışır, ve 
belki eder. Fnkat işine bütün kudretini 
vcremiyen insanın vicdanı susmaz, sus
mnmnlıdır. Bir dua gibi daiına tekrarla
malıyız : 

.Bu mi11et, büyüklerim, İnönü bana 
hür ve müstak:l bir vatan verdi.. Ben 
de kendimi gençliğe veriyorum.. Borç
luvum .. • 

0

İnünü bizi kültür direktörümüz vası
tnsiyle takdir etti. Bu bizim başımızı 
döndürecek kadar büyük bir kıymettir. 
Fakat o sucnnıyan vicdanımız yine fısıl
dıyor : ·Mi.ikemmeJ değ=lsin. İnönüye 
lfıyık evlat olmak için, daha jyi olmak 
için çalış .. Tenkitleri iyi karşıla!.• 

Biz muallimler fılim değiliz. Her gün 
arttırmağa çalıştığımız mütevaü b!lgi
mize dayanarak ~ocuğa aramağı, dü
şünmeği, yapmağı, sevmeği, inanmağı 
öğretmeliyiz. 

V. KABADAYI 

Maarif cemiyet indeki sui istimal 

iddia makamı dün ''Ur
fa,, mebusu B. Refetin 
tecziyesini talep etti 

Ankara, 18 (Telefonla) - Türk Maarif 
cemiyetindeki bazı yolsuiluklardan suç
lu sanılan cemiyetin eski reisi Urfa meb

usu Refet Ülgen ile bu cemiyete bağlı 
kollej veznedarı Zeki ülgenin bugün 
ağır cezada muhakemelerine devam 

Millet l\'!eclisi 

edildi. Müddeiumumi muavini Zeki :m&: 
t.ılafısını söyledi. Suçu sabit olınadığ~ 
dan Zeki ülgenin beraetini ve Refet ttJ. 
genin de 80, 345, 510 ve 69 ncu maddeld 
delaletiyle tecziyesini istedi. Suçlu sa
nılanlar muhakemenin yarınki cels~ 
de müdafaalarını yapacaklardır. 

dün toplandı 

Nakil vasıtaları liyiha
sı müzakere ediliyor 

-~~~~-_....,~~--~-~-

Maden işletilmesi ldyifl ası encümene gönderlldt 
Ankara, 18 (A.A) - Büyük Millet için beş dakika ayakta sükftl edilm~ 

Meclisinin bugünkü toplantısında İzmir Madenlerin ~eltilmesi ve b irle§tiril
mcbusu Dr. Mustafa Bengisunun, Ko- mesi hakkında kanun layihası dahili}'e 
·aeli mebusu Kemalettin Olpakın, Kil- encümenine tevdi edilmiştir. Nakil vaaı-
tahya mebusu Mustafa Bacakın, Seyhan . . 
mebusu tbrahim Metenin, Zonguldak taları hakkındakı kanuna hır madde elıt-
mebusu Mustafa Cözmanın vefat ettik- !enmesine dair kanun lAyihasınm 'b~ 
!erine dnir başvekalet teskeresi okun- ci müzakeresi yapılmıştır. 
muş ve merhumlann' hatıralarını tal.İz Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

Tefik Rüştü Aras Ankarada 
Ankara, 18 (Tl'lc.fonla) - Eski Lond- mencioğlu ve hariciye kalem mamu

ra sefirimiz Tevfik H.üştü Aras Adana müdürü Abdullah Zeki ve bazı dostlarl 
yoliyle bugün An1 araya geldi istasyonda tarafından karşılanmıştır. 
hariciye umumi katibi Numan Mene-

~.<::::..<;::::..<;::::><::::><::::...c:::::,..c;:::,..c;:::><::><::::.<::::.<::::...ı:;:::...ı:;:::...ı:;:::,.<;:::,.<;::::,..c:::::,..c;~~::::..-ı:~::::..-ı:~ 

1-tanhul - Ankara hava sef~rleri 
----------· 

lstanbul 18 (Yeni Asır) - Önümüzdeki aydanberi Ankara - İstanbul hava 
seferlerine başlanacaktır. 

Basın Bi rliği mensuplarına kolaylık 

Ankara, 18 (Telefonla) - Basın bir
liği mensuplarına mahsus basın kartla
rının verilme şartlan, mer'iyet müddeti 

Japonların vt>rdiği 

zayiat 140 bin -·-Vaşington, 18 (A.A) - Korres Pan-
dans Foreyn mecmuası, iyi bir kaynak
tan aldığı maIQmata istinaden japonla
rın Cava ve uzak doğu muharebeleTinde 
140,000 kişi kaybettiğini bildirmiş ve: 
cjaponlar bu kayıbı evvelden göze al
mışlardır. Çünkü japonlar harbi 1942 
senesi içinde kazanmış bulunmak zo
rundadırlar.> demiştir. 

--------~-Uzak do~uda durum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Japon bomba uçakları şehirdeki aske
ri tesisleri bombala.mışlardır. MoresJi
nin yakında düşmesi bekleniyor. 

Burası büyük bir filoyu barındırmağa 
elverişli bir üstür ve burada bulunan 
kuvvetin Avusturalyanın şimalinde Port 
Davrine karşı harekete geçmesi müm
kündür. Japonlar buradan ayni zaman
da T ores boğazşınn hakim olarak şimal 
ve şimal bab Avusturalya arasındaki 
Fanlayı kontrol edeceklerdir. Son sene
lerde Avusturalyalılar burada bir çok 
hava meydanları ve üsler vücude getir
mişlerdir. 

A VUSTURALYAY A 
HAVA HOCUMLARI 
Kambera, 18 (AA) - Avustural

ya başvekili Port Davrine Jaonların 
yaptıkları akında askeri tel!li~lerin hedef 
tutulduğunu söylemiştir. Yüz bomba 
atılmıııtır. Askerden iki ölü 1 1 yaralı 

vardır. Hiç bir ucak tahrip edilmemiş
tir. Japon tayyareleri bombalarını beıı 
bin metre yüksekten atmışlardır. 

-~--tt--~-
Sev la n arlası kuman· 

da nı k ork t111yor -·-Kolombo, 18 (A.A) - Seylan adası 
müdafaa kuvvetleri kumandanı Amiral 
Liyton gazetecilere demiştir ki: 

« - Korkuya düşmek için ortada bir 
sebep göremiyorum. Çok tehlikeli bir 
düşmanın taaıTı.;zuna uğramış bulunu
yoruz ve ona göre harekette bulunmak 
lazımdır. 

Kendi isteğiyle askerlik iyi neticeler 
vermekte devam ettikçe mecburi asker
lik usulünün konmasına ihtiyaç kalmı
yacaktır.• 

Rom anyada şiddetli 
bir zelzele oldu .. 
Bükreş, 18 (A.A) - Dün gece 2.25 te 

şiddetli yer sarsıntılan olmuştur. Dep
rem!n merkezi doğuda 160 kilometre 
mesafededir. 

ile kartlann hamillerine temin edecell 
kolaylıkları gösteren nizamname veld}. 
ler heyetinde kabul edilerek mer'iyete 
konuldu. 

Makine ve 
'"erilirken 
Rusyada harp pek 

şidd~tli oluyor 
Stokholm, 18 (A.A) - Havalana el

verişsizliğine rağmen Rus cephesindeki 
bütün kesimlerde şiddetli muharebeleY 
olmuştur. Rus radyosuna göre Viazına, 
Smolensk otomobil yolu ilk defa olarak 
Rus toplarının ateşi altına girmiştir· 
Sovyet kaynaklarından alınan bir habfı. 
re göre Viazma, Rijen bölgesinde kuşa· 
tılan Alman kuvvetleri 200,000 kişi tah
min edilmektedir. Fakat bu muha...c:ara 
tamamlanmış sayılamaz Alman ordusu .. 
ntın mukavemeti çok şiddetlidir. Alman
lar Rus süvarilerini ve kayakçılarını 
durdurmak için tank. kullanmaktadır· 
Dusovcnin kasabasından geçen demir· 
yolunun şimalinde gösterilen mukave
met bilhassa şiddetli olmuştur •. Bu me'1~ 
ki ilk defa olarak Rus tebliğinde ı.ikrc
dilmektedir Dcgabladet gazetesinin mer• 
kez kesiminde bulunan muhabirine göre 
sovcnin kasabasından geçen demiryolu• 
soğuk ve kar harekMı çok zorlaştınna~
tadır. Askerler kışın kendilerine verebı
leceği son fırsattan istifade etmek için 
var gayretlerini sarf etmektedirler. 

Riom mahkemesi 
f'trafında 

Londra, 18 (A.A) - Britanya .AjanS>
nın siyasi yazan yazıyor: 

Riom mahkemesi önüne şahit sıfattyle 
henüz çıkmamış olan bir Fransız Geııe
ralı da Wiesbaden mütareke komi.sy<>
nundaki Fransız heyetinin reisi Geııe~ 
Doyendir bu General bir sene evve 
harbiye nazın Hutzingere bir rap0r 
gönderdikten sonra istifa etmek zorunda 
kalmıştır. Doyen bu raporda Almanya
nın İngiltereyi yendikten sonra Fransa
ya yüklemek isteyeceği sulh şartlarl 
hakkında tahminlerde bulunuyordu. Bu 
~artlar içinde şimal ve doğu şimal vu_a
yetlerinden dokuzunun Almnnyaya ıl
hakı da vardı. Bu vilayetlerde başlıyall 
sanayi şehirleri ile 6 milyon nüfus bu
lunmaktadır. Bundan başka Almanlar 
buradaki Fransızların çoğunu korumak 
tasavvurunda idiler Fransızların yerine 
Almanlar gönderilecekti, bu rapo~11 

Fransada neşrine mUsaade edilmemiştil"· 
Riom mahkemesi dolayısiyle rapor nef
redilecek olursa bilyük bir heyecan do
ğuracaktır. Çünkü raporda Vişi ve B~r
lın hilkUmetlerini müşkül mevkiye :k'o
yacak hakikatler vardır. 


