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llıu, ınünderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

bir plan daha hazırlandı \} Sovyeıı .. re ~öre İ 

luristik yol inş atının "k·n. Bir Rumen 
ci kısmına başlanıyor ümenihezi

Yeni 

Ber2ama ve Ceşn_e vollarile Tor
b;-Jıclan Ödemiş ve ~art harabe

lerine kadar uzayan yol 
da ı: ro~rama dahildir 

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

!; 939 Yllının başında tatbikine geçilen taib senelik turistik yollar programının 
sa ;katı neticelenmiş ve bu programda 
lrı Yı an yollar, harbe rağmen yaptınl· 
lrı ışı,,,_ Ancak turistik yolların ilk las
Şi: ~ap~ağı taahhüt eden Reji general 
..__:ti bilahare malzeme temin edeme· 

Doğuda 
Neler 
Olacak? 

----*----
ŞEVKET BİLGİN 

• ,.!1~. haberlere göre, Sovyetler, do;,ı 
:" .. esındc baskılannı şimdiye kadar 
~0l'iilmerniş bir şiddette arttı.mıı.•lardır. 
ır° Y!izden AJmanlann kış aylarında 
'in "1a ile hllZIJ'ladıklan büyük taarruzun 
t ""1ıffalnyet ŞBll!ll daha şimdiden ka
d artıuş ribiclir. Kızıllar. iklim şartlarının 

aha bir kaç hafta kendi lehlerinde olu
'IUndan faydalanarak Leninı:rad • Smo
~k · Harkof çevrelerini düşmanların
'-d' temizlemeğe bilhassa önem vermek· 
"' ırler. 
l>e~u büyük çapta hareketin asıl hedefi, 

mütJıiıı olacağı tahmin edilen Al· 
:;"'n taarruzu başlamadan, Rus ordusu-
1ta"" S~tejik durumımu kabil olduğu 
ıe,!ar düzeltmek olduğundan şüphe edi
" ~. Straya Russada kazandıklan mu
lı affakıyet böyle bir neticeye varmak 
lıı~s~undaki ümitlerini kuvvetlendir-

ı$tir, Filhakika Kızıllar, Urallardan 
~et;rdikleri piyade ve süvari kuvvetle
tı!, e. cephenin şimal kısmında kazançla
h ınki'!ll{ ettirmeğe çalıı;ırken Alman 
lı askunıandanlığının yedek kuvvetlerini 
lı~rbe sokmuş olmasına rağmen ciddi 
~r tehlikeyi balii bertaraf edememiş ol
d ası bu harbin dikkati ~eken olaylann-
an biridir. 

1 İsvcc gazetelerinin Helsinkiden aldık
~·; haberlere bakılırsa, ıeneral Mereç· 
lı 0 kunıandasında harekat yapan Kızıl 
4"Vetler, general Von Loeb ordusunun 
tı,!oga gölüne uzanan kanadını tehdit 
lıı e~tedirler. Bu faaliyet cephenin yal
C z ~uııaı kesimine münhasır değildir. 
~ntıp kesiminde de Almanların Knf
ln •:vayı hedef tutan taarruz plilnını aka-
• •te Uİ(ratın'lk maksadiyle, baslolarım 
rttırdıkları ve Kırım yanm adasında 

f•ııiden tesebbüsü eJlerine aldıklan siiy
ı:.,rune~tedir. Sovyetlerle ilgili kaynak
llıt• n ısaa ettikleri bütün bu haberlerin 

•Yalla ka~lanması doğru olmakla be
!;•lı<ır, Alman kaynaklan da teşebbüsün 
İıı~"._Yetler elinden ç~ olduğunu 

•r etmemektedirler. 
Ilı Diğer taraftan bahar yaklasbkça Al
d anların hazırlıklarını en yüksek had

e çıkardıkları şüphesizdir. 
ita Unıunıiyetle iizerinde ittifak edilen 

naat ~udur : 
t' Alınanlar, simal ve merkez cephele
lnllıde havaların yumıısamasını bekle
t{ e~~n cenupta bir yıldırım darbesivle 

a'""" yolunu n~mağa teşebbüs ede
(Sonıı Sahife 2, Sühın 6 da) ----------------

diğinden bahisle bazı mazeretler serde
dince bu yolların yaptırılması diğer mü
teahhitlere ihale edilmişti. Bu itibarla 
ilk yapılan keşiflerde bazı tadiller icra· 
sı zaruri görülmüş, asfaltlama işleri da
ha ileri senelere bırakılmıştır. 

B. Fazlı Güleçin temelini attığı turis· 
tik yollar işi B. Fuad Tuksalın gayreti
le durmadan devam etmiş ve bugünkü 
kıymetli netice elde edilmiştir. 

•İzmir vilayeti turistik yollar kanu
nu, ile kuvveden fiile çıkarılan turistik 
yollar mevzuu her şeye rağmen bun
dan sonra da durmadan yürüyecektir .. 
Vilayet makamı 942, 943 ve 944 yıJlann· 
da tatbik edilmek üzere yeniden üç •c
nelik bir program daha hazırlamıştır. 

Vilayet umumi meclisinden geçerek 
alakalı ihtısas encümenine havale edilen 
bu program şöyledir : 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

Cava Dt"nizi nde 
----*----

Büyük Bir 
~~~~~~~~----------

Deniz 
---~~~~~~-

Muharebesi ........... ~~~~~~~~~~~~ 
JAPONLAR BU DENiZ MUHA· 
REBESINDE MUVAFFAKıYET· 

TEN BAHSEOı YORLAR 
-*-Londra, 28 (AA) - Japon deniz 

kuvvetleriyle müttefik kuvvetler arasın
da Cava denizinde büyük bir muharebe 
oluyor. Muharebe devam etmektedir. 
Henüz tafsilit alınmamıştır. 

Tokyo, 28 (AA) - Cnva suların
da harekette bulunan Japon kuvvetleri 
müttefiklerin ana kuvvetleriyle temasa 
gelmiştir. Düşmanın bir kruvazörü ve 
3 torpito muhribi betınlmıştır. Japon 
kuvvetleri düşmanı takip ediyorlar . 

Tokyo, 28 (AA) - Viı amiral T o
yoşi Banami domei ajansına beyanatın-
da şuları söylemiştir: 

« Kaliforniya sahilini bombardıman 
eden Japon denizaltısının cüretli hare
keti yalnız Amerikalıları değil bizzat 
Japon milletini hayrete düşürmüştür. 
Fakat Amerikalıların Japon adalarına 
kadar gelecek denizaltıları vardır. Bu-
nun için düşmanın intikam hareketine 
karşı uyanık olmalıyız. 

Los Angeles, 28 (AA) - Los An· 
geles üzerine yapılan hava akını şimdi 
ifşa edildğine göre düşman tayyaresi 
tarafından yapılmış olmayıp casusların 
dare ettikleri ticaret tayyareleri tarafın
dan yapılmıştır. Yalnız Amerikan avcı
larının neden havalanmadıklan sorul
maktadır. Casusların maksatları tayya
re meydanlarının bulundukları yerleri 
tesbit olduğune göre avcılar havalan
mış olsalardı, bu maksatlarına belki var
mış olacaklardı. 

Av tayyareleri bu nahoş ziyaretçilerin 
nereden geldiklerini öğrenebilmiş o)a .. 
caklardı. 

İngiliz anavatan fikısu baş amiTalı 

f ransanın sunal kıyı. 
sında bir "Çıkartma,, 

---~·*~--~ 

lnQ"ilizler 
~ 

-*-
Bir vere ara-
şÜtf;Ü kıt'ası 

indirdiler 
-*-

' 

Paraşiitçiiler vazifele,.i· 
ni bitirince donanmaca 

geri alındılar .. 
Londra, 28 (A.A) - Amirallık daire

si ve hava nezaretinin müşterek tebli
ği : İngiliz donanması ile ordu ha~a 
kuvı.retlcrine mensup kuvvetler Frau
sanın şimal kıyısında miihim bir tayya
re araşhrma ve radyo istasyonuna nıu

vaffaloyetli bir hücum yapmışlar ve bu 
kıyılarda bir hava tümenine mensup 
paraşütçiileri yere indirmişlerdir. Biı
tün iş önceden tesbit edilen zamanda 
bitirilmiş ve paraşütçüler vazifelerinin 
son kısnunda piyade kuvvetleri tarabu
dan desteklenmi~tir- Bunlar vazifeleri· 
ni bitirdikten sonra doııanma tarafın
dan geri alınnuşlardır. 

Alman mathuatı 
----·*----

llTVı:·oFUN i.&TKU BU. 
171~AFTIR, rlYJRLAr. 

-*Almanlar doğuda tan· 
zim işleriyle meşguldür 

Berlin, 28 (AA) - D. N. B. bildi
riyor: Vaşingtondaki Sovyet büyük el· 
çisi Lltvinofun nutkunu tefsir eden Ber
lin gazeteleri bunu doğuda Alman or· 
dusunun her türlü bozgundan masun 
kaldıiının bir itirafı ve Sovyet müttefik
lerinin gittikçe artan endişelerinin bir 
delili olarak tefsir ediyorlar. 

(Berliner Börsen Zaytung) Litvioo
fun lngiliz - Amerikan yardımının işle
mediğini tesbit etmiş olduğunu kayde
derek diyor ki: 

Müttefiklerin buna bir çare bulacak 
durumda olmadıklannı Litvinof biliyor. 
Çünkü Pasifikte Japon denizalhlariyle 
Atlantik okyanusunda ve Akdenizde 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

.. 

nıete o d 
~---*---~ 

Bir Alman tümenine 
de aµ-ır kayıplar 

verdırilmiştir 

-*
Almanlar gayri munta· 

zam çelıiHyorlar. 
25 Alman tayyaresi 

tahrip olundu.. 
Moskova, 28 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Kıtalarunız gece düş
man ordularına karşı fafil hareketlerine 
devam etmişlerdir. Sovyet kuvvetleri 
düşmanın tahkim edilmiş mevzilerine 
yaptıkları bir baskın hücumunda iki 
mayn atar bataryas ıile beş küçük is· 
tihkAmı tahrip etmişler, bir piyade ko
lunu dağıtmışlardır. Bir Alınan hava 
meydanında 16 uçak tahrip edilmiştir .. 
Yerde 25 uçak bulunuyordu. 

Moskova, 28 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Bir Rumen piyade tümeni hezi
mete uğratılmış ve bir Alınan tümenine 
ağır kayıplar verdirilmiştir. Düşrnanm 

yan taraflarında toplandıktan sonra hü
cuma geçen Ruslar düşmanı intizamsız 
surette çekilmek zorunda bırakmışlar
dır. Muharebe meydanında düşmanın 
7500 ölüsü sayılmıştır . 

30 kamyon, 36 otomobil, 638 tüfenk, 
on mitralyöz, 70 bin fişenk iğtinam edil
miş, 27 top ve 40 mayn atar tahrip olun
muştur. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

B. Edeıı Sovyet ricaliyle gÖT'Ü§Üyor 

On ikinci iz mir Fuarına 

Bulgaristan res
m-en iştirak ediyor 
1\1!. Ruz velt 

~~---k·~---

A m 1> ri kan Jimanları· 
nıo korunmasını bah
riye nazırına bıraktı 

Vaşington, 28 (A.A) - Reisicümhur 
Ruzvelt imzaladığı bir emirname ile Bir· 
leşik Amerikada, Havai adalarında, R:o
rikoda limanların ve deniz. tesislerinlıı 
korunması işine bahriye nazırlığını me
mur ettiğ:ni bildirmiştir. 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Ankara, 28 (Telefonla) - Bu sene 
ilk olarak Bulgaristan, on ikinci İzmır 
Enternasyonal fuarına iştirak kararını 
bildirmiştir. Bunu diğer iştirakler takip 
edecektir. Filibe fuarında Türkiye adı· 
na müstakil ve güzel bir pavyon açıl· 
mıştır. 

PLOVDİV SERGİSİ 
6 • 19 nisan arasında Bulgaristanın 

Plovdiv şehrinde beynelmilel mahiyette 
bir sergi açılacağı, bu sergiye İzmir tüc
carlarından iştirak edecekler bulunur· 
sa Bulgar fuar komitesinin her türll\ 
kolaylıklarına mazhar olacağı şehrimiz
deki alıikadarlara bildirilmiştir. 
FİLİBE FUARI 
Filibe, 28 (A.A) - Filibe fuarına iş

tirak eden Türk heyeti serefine ticaret 
edasında bir çay ziyafeti veri1ıni.ştir. zj, .. 
yafette Filibe valisi, vali muavini, bele
diye reisi, millt banka umum müdürü ve 
Filibe Türk konsolo<u da hazır bulun
muşlardır. Vali, belediye reL•i ve ticaret 
odası reisi söyledikleri nutuklarda Türk 
hükümetinin Filibe fuarına müstakil bir 

(Sonu Sahi[e 2, Siitün 2 de) 

"V" loo i ve t le 
----*·----

Işciler baltala-
ma işine davet 
edilmektedir 

--k-

Amerika sularına dönen Kuin Mari transatlantiği 

i ngiliz mühür has lordu 
uŞimdi darJJelerinizi 

indirinizıı diyor •• 

... ;··1···;ı;k·~·;·i· .. ·v·~~·;·;;~ı .. r·~· .. 
. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lenill ~r? d 
rı1mış 

kaldı--m11 hasa.rasın.1n 

olduR-u st:vlenivor 

LorıdTa, 28 (AA) - Mühür has 
nazırı Statford Krips radyoda Avrupa 
işçilerine hitap ederek Çekoılovakyalı, 
Hollandalı ve Polonyalı, Belçikalı işçi· 
lerini Alman harp gayretlerini baltala
mağa davet etmiştir. 

Kripsi radyoda cV> hareketinin mü
teşebbisi Briton takdim etmiştir. 

Krips şunları söylemiştir: 

Radyo gazetesine göre Rangoon düue 
nazaran daha büyük bir tehlike altına 
girmiş bulunuyor. Şômdiki halde Britan
ya kuvvetlerinin müdafaa hattım teşkil 
eden Sittang nehrinin aşıldığı hakkında 
blı haber yoksa da, doğudan ve şimal
den Japonların şiddetli taarruzlarda bu
lunmakta oldukları bildirôliyor. Ran· 
goondan başlıyan Birmanya yolu ke
silmistir. 

il 11111111 
:ccoeor~ 

•Rusların mücadelesinde ;yitiğin fe. 
nalığa karşı mücadelesini görüyoruL 
Şimdi aizler darbelerinizi indiriniı.. Ha
fif veya ağır darbelerinizi sık sık tekrar• 

~ B kb d S llllllUlllllllUHlllH u layınız. iliniz i ir yanınız ayız. izin 

DOCU CEPHES1NDE 
Doğu cephesinden alınan son haberle

re göre gerek Kırım yarım adasında ve 
gerek asıl Sovyet cephesinin şimal kıs
mında muharebeler çok şiddetlenmiştir. 
Kınında, Kerç ve Sivastopol bölgele
r'ndc carşamba gününden beri başlamış 
olan Sovyet taarruzları elfuı devam et
mektedir. Sovyctler buralarda mühim 
mikdarda tank ve tayyare kullanmak
tadırlar. Buradaki taarruzların çok 
önemli olduğunu Almanlar da itiraf edi
yorlar. 

İlmen gölü bölge,inde Straya Ru"a 
da cerevan etmekte olan muharehcler 
hakkında Londra radyosu şu haberi 
vermiştir : 

Almanlar, kıskaç içinde bulunan on 
altıncı ordularına tayyare ile yiyecek 
ve malzeme göndermeğe teşebbüs etmiş
l~rdir. Fakat bu teşebbüs büyük zayi· 
atla neticelenmiştir. Çenber her An da
mlıyor, Ruslar çenber içindeki Alınan 
kuvvetlerini ağır topçu ate,iyle döv· 

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

~o~:cı:cıccı:ıcccıcc. cesaretiniz ayni zamanda bizi cesaret--
AKJKA lencfüivor. > 

•••••••••••• 

16 ıncı Alman 
ordusrı Rus t;en

berir.den kur
tular.ı.. adı 

-*-
Londra, 28 (A.A) - Rus ordusu Al· 

manların Sovyet mukavemetini dur· 
durmak için yaptıkları bütün gayretle
re rağmen dün Leningraddan Azal< de
nizine kadar bütün cephe üzerinde ye
ni terakkiler kaydetmiştir. Şimalde şid
detli muharebe hfila devam etmektedir. 
Burada Alınanların Straya Russada çev
rilmiş olan 16 ıncı ordusunun 96 bin 
mevcudundan hiç olmazsa bir kısmını 
kurtarmak için yaptıkları bütün gay
retler al<im kalmıştır. Çevrilen birlikler
den hiç birisi şimdiye kadar çelik çen
berden çıkmağa muvaffak olamarıw;tır .. 

..---~·~~~""T'!,.,...-~~ ....... 

Işgal altındaki Avrupada baltalama 
hareketlerine b411lanması 4aretinl 
veren Londradan lıir qöriinllf 
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SARIFE2 • '. YENIASIR 2 MAar PAZAR 19P 

Askeri Vaziyet Sooyetlere göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) ------------------------------------------~~ ŞEHİR DABERLERi (Ba~arafı 1 incl Sahifede) 

mektedirler; bugün bir Alman tabuıu Moskova, 28 (A.A) - Sovyet tebli
en son neferine kadar imha edilmiştir.. ği : Kıtalanmız şiddetli muharebeler
Kısa bir zamanda 96 bin kişiden mürek- den sonra 27 şubatta bir çok meski\n 1 .. 

kt'p bu kuvvetin imhası beklenebilir. yerleri işgal etmişlerdir. f 
LENİNGRAD KURTULDU MU? Düşman bilhassa asker itibariyle ağır ,,. • 
Londra radyosu Leningrad muhasara- kayıplar vermişlerdir. MeseJelf'r 

sının kaldırılrruş olduğunu bildirmekte- Yerde ve hava muharebelerinde 16 

• 
Tütün işçileri arasında 

Doğuda 
Neler 
Olacak? 

dir. Bir habere göre şehre kafileler ha- düşman tayyaresi tahrip ettik. Moskova ~·------·--------~ T b f f •• 
!inde arabalarla ekmek ve yiyecek ge!- civarında tahrip edilen Alman tayyare- u•• tu•• n ze ı•rı• tene us ----*·----
me~e başlamıştır. !erinin sayısı altıdır. ,.,.. eremle n .1.Üca• (Baştanfı 1 inci Sahidefe) 

Bu haber doğru ise. Volkhofun batı- TİFÜS BAŞ GÖSTERDİ ceklerdir. Eğer düsündükleri gibi, önU· 
z-.ndaki Sovyet kıtalariyle Leningradda- Moskova, 28 (A.A) - Almanlardan d ı f ı d t ne durulmaz bir 0yürüyüş hamlesiyle 
ki kıtaların birleşmiş oldukları anlaşılır ~ çevrelerde tifüs baş göster- dele cemiyeti e en ere az a gı a e- Ejderhana inmeğe muvaffak olurlars•· 
ki bu durumun Almanlar için iyi olma- ~- Kafkasyayı ve bütün orta şarkı istiliı)'• 
"cl't~örülür. nn~~da~ıa:y::ru~eie;~ ----*·---- • t k • d• girişeceklerdir. 
Liby~~~cak keşif kollarmın faali- yıkılmış hastanelerin yalnız Moskova Verem gibi en müthiş bir hayat düş- mın e me ıcap e ıyor Kafkas seferi bir çok noktalardan Al-

bölgesinde sayısı yüzden fazladır. maniyle savaşmak için kurulmuş bir ce- nıanlar için zaferin anahtan sayılabilir· 
yeti devam etmektedir. OKULLAR KAP ANDI miyetimiz var. Üstün amaçlarla kurul- ı _ Almanlar, bu sayede Sovyetlerin 

Hava harekatına gelince : Doğu cep- 1 mahfil mu•tur. Fakat ne muhit bu cemiyeti ku- ------------- ' h · 1 n hesinin her tarafında büyük hava faali- Londra, 28 (A.A) - Po onya ı · ' mukavemetinde hayatı e emmiyetı o • 
!erinin verdikleri haberlere göre Rus caklamış ve ne de cemiyet muhitte bek- rütün jc..,ileri arasında hastalananlar, hem de bir ikmal yolunu tıkaınağı düşünnıel<-

yetleri olmakta ve her iki taraf ta ka- cephesindeki muharebelerin şiddetlen- !enen alakayı göstermiştir? C:fddi surette hastalananlar 11ardsr.. tedirler. Filhakika ınihvcrciler Haz•t yıplar vermektedir. mesi üzerine Varşovada bir çok okull:ır, Geçen hafta, veremle mücadele cemi- deniı.i kıyılarında yerleşirlerse Sovyct· 
Akdenizdeki hava faaliyeti Maltaya kilisi.er ve büyük binalar hastaneye yetinin yaptığı senelik kongrede yalmz Tütün işçileri cemiyeti idare heyeti Tütünde çalışan işçilerden yalnız ton- leriıı Kafkasya ile irtibatı kesilmiş ola· 

karşı devam etmiştir. çevrilmiştir. 19 kişinin hazır bulunması, muhiti bu bir toplantı yaparak cemiyet azalannın gacı ve aktarmacılar ağır işçi ekmek is .. caktır. 
Babya gelince : Burada hava faaliye- cemiyete karşı sag-ır olmak töhmetiyle ya•ayı•ları, gıda ve sag-lık i•leri üzerin- tihkakt almaktadırlar. · ti önemli hedefler üzerine taarruzlar __ _,,,______ • • • d 2 - Yine bu sayede Ingilterenin ort. 

O 'k • karşı karşıya bırakan bir keyfiyettir. de görüımelerde bulunmuş ve bazı ka- Fabrikalarda işlerin devamı müd •-
halinde devam etmekte iken İnııilizler, n l ınCİ 1%mlr Bunu müsamaha ile karşılamak imkan- rarlar almıştır. Tütün işçileri cemiyeti- tince bütün tütün işçilerine ağır ekmek ~ark ordtısunu mağ!fıp ederek ayni za· 
birden bire Fransanın i.aıal altındaki bir f'uarına sız bir şeydir. nin 16 bin azası vardır. Bunlardan on istihkakı vermek onların hayatlaruu manda Basraya ve Süveyı;e inmeği ünıll 
bö'-esine ~-""'"'' kıtaları atmak su- Fakat cemı·yet te, şu kadar senelik d etmektedirler. :a.g· _._.-~u. bir bini kadın, diğerleri erkektir. Bu uzatan bir mevzu olarak le.almakta ır. 
retiyle bir yenilik göstermişlerdir. Bun- (Baştarab 1 ind Sahifede) faaliyet devresinde muhite fazla bir şey işçiler tütün mağazalarında çalışmakta, Cemiyet idare heyeti, parti ve vila- 3 - Bunların hepsinin fevkinde ola· 
!ar kıyıya yakın bir Alman radyo istas- verememiştir. Eğer kurulu bir dispanse- mütevazi birer yevmiye almaktadırlar. yet i&§O müdürlüğüne müracaat ederek rak Kafkasya - İran ve Iraktaki zengİll 
yonunu tahripten sonra İngiliz deniz pavyonla iştirakinden dolayı derin ri olmasa, arada sırada açtığı kamplar- Kadınlar 70 _ 110 kuruı. erkeıler 120- bütün tütün işçilerine ağır işçi ekmek is- petrol kuyularını ellerine geçirerek Al· 
kuvvetleri tarafından geri alınmışlardır. memnunluklannı bildirmişler ve Bul- dan gazete sütunlarında bahsedilmese 200 kuruş yevmiye alıyorlar. tihkakı verilmesini istemitlerdir. Vila- ınanyayı büsbütün yenilmez bir hale 

FRANSIZ KIYILARINDA gar - Tilrk dostluğunun tarihi esaslara veremle mücadele cemiyetinin varlığın- Bütün gün tütün mağazalarında ve yet makamı, keyfiyeti ticaret vekilli- koymağı tasavvur etmektedirler. 
Almanlara göre İngiliz paraşütçü kı- dayandığını hararetle izah etmişlerdir. dan haberdar olmak için bir çok şahide imalathanelerde tütün tozu yutarak ça- ğinden sormuştur. iyi bir neticeye varı- Petrol bu harbin mukadderabnı ta• 

taları oldukça büyüktür. Hafif olan Al- Bu samimi nutuklara Türk heyeti adı- ihtiyaç olacaktır. lışan kadınlarla erkeklerin sağlık du- lacağına muhakkalı: nazarile bakılmak- ~inde en mühim bir zafer unsuru oldu• 
man kuvvetleriyle iki saat çarpışma ol- na pavyon komiseri tarafından verilen Veremle mücadele cemiyeti seneler- rumları, gıdasızlık yüzünden düıündü- tadır. gundan Almanlar, Asya petrol kuyula· 
mus ve bundan sonra çekilmişlerdir .. cevapta Bulgaristana karı;ı dostluk his den beri bir verem hastahanesi peşinden rücü bir haldedir. Tütün işçileri arasında hastalananlar rma yaklaştıkları nisbette zafere yak· 
Bunların yok edildiği Almanlar tarafın- leri bildirilmiştir. Türkiyenin Filibe fu- koşar, durur. Kongreler toplanır, tahsi- Sabun ve yiyecek maddeleri pahalan- hem de ciddi surette hastalananlar .on ~ veya ondan uzald~ş ollt"ak· 
dan iddia edilmediğine göre hareketin arına ~iraki biiyük bir alaka uyandıL"· satlar ayrılır, verilen tahsisatların bütçe mıştır. Veremin en çok t .. ir icra edebi- aylarda bir hayli artmııtır. Bu mevzu!& !ardır. 
muvaffak olduğuna hükmetmek lazım- maktadır. zoriyle tedariki imkansız hale gelir. Ve Jeceği tütün işçilerinin bol gıda, hasta- tütün işçileri cemiyeti kadar veremle Kafkasyayı istila projesinin gerçddcş-
dı:. ----·---- cemiyet günde on hastayı muayene et- Lk anında ciddi tedaviye ihtiyaçları mücadele cemiyetinin de alakadar ol- me kabiliyetine gelinee, şimdiye kadar 
PASİliİKTE Yeni bir p:an daha mekten başka bir şey yapamaı.. meydandadır. ması lazımdır. en kuvvetli hesaplara dayanım tahmin-
Pasifikte Sınnatranın batısında. Cava- Fevkalade ı.amanda yaşıyoruz. iaşe --------------- !enle bile ne kadar aldanıldıfı görül· 

nın doğusunda Bali adasına yapılan Ja- hazırlandı ı.orluğunun fakir halk ve işçiler arasında Ok [ [ :J 
1
. /' mü""""· Bir hayat, memat savaşında yal-

pon çıkarma hareketi esnasında büyüle te.sir icrasından hali kalmadiğı meydan- u ıpor yurt arın a aa l yet q•u• 

bir deniz c;arpı.şması olmuş ve o za- (Baştarafı 1 inci Sahidcfe) dadır. Hatıra gelen şudur: nız makine ve silfilı kuvvetlerini de"l, 
manki ralramlara göre üç Japon lrruva- 1) BİRİNCİ KISIM : Bu cemiyetin idare heyetini teşkil ayni zamanda ruh kuvvetlerini ölçmek 
2örü babnldığı ve diğerlerinin de ha•a- A: Tepecik_ Pınarbaşı yolu.. eden değerli zevat, şurada burada iaşe Ik• • L• v ı H t lazımdır. Bu cihet dalına doğudaki sa-
ra uğratıldığı bildirilmişti. B : Eşrefpaşa _ Seydiköy _Devlet ha- zorluğu çeken hastalıklara iaşe madde- ıncı ıse o ey ve en vaşların sürpriz noktası olmuştur. Al-

Bugün gelen bir Londra haberine va yollan istasyonu yolu.. !eri tedarik edemezler mi? Nikotin zehi- rnanlara sorarsanız, bahar girinıi bir 
göre müttefik deniz kuvvetleriyle Ja- C : Torbalı _ Subru;ı _ Efes - Kuşada- rini teneffüs eden veremlilerin ellerin- ld kasırga gibi harekete geçecekler ve 
pon filosu arasında başlıyan bir muha- sı yolu.. den bir kardeş şefkatiyle tutamazlar b ld • önlerinde ne varsa silip süpiireceklerdir. 
rebe hAlidevam ediyor. Bu harbe Ame- D: İzmir- Naldöken_ Bergama - Ka- mı?. Adnan BJLGET o e şampıyon o u Fakat 1941 ilk ve son yazında besledik-
rikan gemileri de iştirak etmiştir. le yolu.. -----·-·---- !eri ümit ve kanaatin bugünkinden da-

Müttefikler harp neticesi hakkında E : İı.mir - Urla - Çeşme turistik yolu . T b ı d ha az kuvvetli olmadıkmı hatırlamnk li-
henüz bir haber vermemiş oldukları Yapılan keş!e naı.aran bu yollar 281 o a Ok 1 1 f b 1 1 zımdır. Hüllisa h11diselerin yarınki geli-
halde Japonlar şimdiye kadar üç knı- bin liraya çıkacaktır. r 3 ) u spor '-'Url arı ut O n ... aç a- şinıi üzerinde kesin tahminlerde butun-
vazör batırıldığını ve müttefik filosu- 2) İKİNCİ KISIM : J mak hatalıdır. 

~:y:~. edilmekte olduğunu haber yo~: Subaşı - Tire - Çatal - Ödemiş L' 

1 
k* k' rJD& bU2 Ün stadyumda başlantyOr dır"!»'an taarruı.u muvaffak olacak mı-

Elde henüz faı.1a malfunat olmadığı B: Ödemiş - Halkapınar - Gölcük - ı. Jr§IZ ı va a- - Yoksa Sovyet mukavemeti önünde 
için biz burada sadece bu hareketin ne Sart yolu.. eriyec:ek midir? 
maksatla yapıldığını ve her iki tarafın C : Bergama - Kozak yolu.. ı k .., ı Dert senesi başındanberi yapılmakta Bütün sene muntazaman çalıımakta 
/ayda ve zararlarının ne olabileceğini D : Gazi bulvarı - Basmahane - Kadi- arı ~0 Ç0'." ~a • olan lzrnir okul spor yurtları hendbol olan lisenin aıleıleri timdi mesailerine Harp sanatının clihi üstadlan ...ııi 
incelemek istiyoruı. : fekale yolu.. ve voleybol maçları sona ermİf, ikinci hız vennişlerdir. Sporda üstün derece- bunu kat'iyetle kestinomeiler. Yanıt 

Timor adamndan itibaren Cavaya kn- Bu yollar keşfine naı.aran 138 bin Ji. IDJ~tır erkek liseai maçlar ıonunda hendbol ve !er olan talebeleri takdir eder daha üs- belki dünya harp tarihinin m kımlı bo-
dar bir takım sıra adalar, av seklinde raya çıkacaktır. 'ır voleybol şampiyonu olmuılur. tün başarılar dileriz. ğoşmalaımı yapacak olan dev kuvvetle• 
bir nevi emniyet batb teşkil etmekte- Belediye de bu yollar yapılırken Ko• --*-- Şampiyonluk kupaları bu lisenin at- Bu pazar günü stadyumda baılıyacak rin aşağı yukan denk bir kuvvet teşkil 
"d J Avustur 1 kma h 1 1 letizm bayramında verilecektir. ikinci olan okul spor yurtları futbol fiküstürü ettikleri ""'·ünüJ;ı~ üstünlük sebeple• ir. aponyanın ayaya sar - nak - Güzelyalı rıhtunlı sa i yo unu Torbalıdan yazılıyor: u~ -~ 

ihtimali d .. ·· ül" bile uz.un sil 1ıra--L.&- lisenin her yıl yapılan atletizm bayramı aşağıdadır. Maçlar ıaat dokuzda bat"" rinin maddi olmaktan ziyade mane'YI ol· sı usun mese - yap caAur. Torbalıda faaliyetle bulunan bir hır-
recek olan bu harpte Felemenk Hindis- İki kısımdan ibaret olan ikinci iiç se- sıı. şebekesi sık sık bazı evleri soymakta nisanın 22 sindedir. !ar, giriı resbesttir. ması gerektiğiode şüphe yoktur. Ordu-
tanırun ham maddelerinden ve kıymetli nelik turistik yollar programı tetkik ve halka huzursuzluk vermektedir. lzmir okul spor yurtları futbol fiküstürü Iann maddi kuvvetleri iı1çülebilir. Fa-
servet kaynaklarından Jaııonyanın fay- edilince, İzmir turistik yolları kanunun- Bir ay ı.arfında Torbalıda hırsızlık va- Okullaı- Tarihi Günü kat manevi kuvvetleri nüfuz edi&Msi 
dalanmak istemesi ı.aruridir. dan istifade edilerek villyet yollarının kalarının adedi alil yediyi bulmuştur. güç bir sırdrr. İşte sık sık tıduninleric --

Bunun için Japonların Sumatra, Cava imanna doğru hayırlı adımlar atıldığı Geçen Paı.ar günü akşamı bakkal Süley- E.ge liııcai - Ziraaı okulu aldatıı)masının sebebi. .. 
ve Timordan mürekkep olarak uzanan görülür. Bu arada İzmir belediyesinin man Fındıkın diikkBnının duvarı delin- Birinci lioe - Sanat okulu C-EVKET BİLGİN 

1/3/1942 Pazar 
1/3/1942 

bu emniyet hattını deliksiz olarak elde yol faaliyeti de bazı yükleri omuı.undan mek suretiyle içeriye girilmiş bir hayli Birinci lise - Eııc 'f' 
bulundunnalan IAzımdır. atmaktadır. kıymetli eşya çalınmıştır. ikinci liııe - Ticaret 

c 
8/3/1942 c 
8/3/1942 

Müttefikler için de, Singapuru elden Mesel! Tepecik - Pınarbaşı yolu İz- Pazartesi günü akşamı da Hatice ller- Sanat - Ziraat okulu 
çıkardıktan sonra, Surabaya ve Batav- miri en güzel mesUesine bağlıyacaktır.. !erin evi soyulmuştur. Ne eski ve ne de Ticaret - Ege okulu 

• 
15/3/1942 c 
15/3/1942 

__ _,,, ____ _ 
c 

ya gibi mühim deniz ve bava ilslerinc Devlet bava yoll.arına giden yol büyük yeni hAdiselerin failleri bulunamamıştır. ikinci lise - Sanat 
malik olan Cavanın elde tutulması za- bir ihtiyaca cevap verecektir. Torbalı- Çünkü Torbalıda ne jandarma karakolu Birinci !i.e - Ticaret 

22/3/1942 
22/3/1942 

c Bornova yolunda fısfl"fl 
Çamlar difıUdi-c 

ruridir. dan itibaren, Tire ve Kuşadasiyle Öde- ve ne de polis karakolu vardır. Ticaret - Ziraat okulu 
Bunun için de müttefiklerin Cavaya ınişe giden yollar bir ağ gibi birbirini Eski kaza merkezi zabıta teşkilatın- ikinci lise - E.ge 

29/3/1942 
29/ 3/1942 

c 
Vali B. Fuad Tuksal dün Bornovaya 

giderek Bornova turistik yoluna dikilen 
fıstık çamlarının dikiminde bulunmuş 
ve kendisi de ilk ağacı dikmiştir. Bu yol 
istikbalde Bornovarun en güzel, en şirin 
bir yolu olacakbr. 

c 
hızla takviyeler göndermt, olmaları ta- tamamlıyarak Manisa vil!yetinin &=! dan mahrumdur. Alakadarlann bu mev- Sanat - Ege okulu 
biidir. harabelerine kadar uzıyacaktır. zu üzerine ehemmiyetle naı.arı dikkatle- Birinci liııe - ikinci lise 

5/lV/1942 c 
5/!V /1942 c 

Japonların bu takviye kuvvetleri'.'i Sonra İzmir, Çeşmeye kadar uzıyan rini celp etmenizi ve Cümhuriyetin en Tıcaret - sanat okulu 
yolda aramış ve bu sebeple bu denız ve istikbalde asfaltlawnak suretiyle mü- mühim bir ~va olarak ele aldığı ernni- ikinci liııe - Ziraat 

12/IV/1942 c 
12/ IV/1942 • 

çarpışması çıkmış olabilir. Diğer bir ih- kemınel bir turistiJc yola kavuşacaktır.. yet ve asayiş bakımından Torbalılann Birinci fü, - Ziraat 
timale göre, Baliye gelmiş olan Japon Bergamaya, Bergama kalesine ve K'>- da mahrum edilmemelerini yalvarırız. 

19/lV/1942 c 

----·----lilosunun taşıt gemileriyle gelmesin- zak çamlık1arına giden yol da Çeşm~ -·-
Öen istifade edilerek müttefik deniı yoluna bir nazire teşkil edecektir. 
kuvvetlerinin hücuma geçm4ı olması da ----·----
mümkündür. İhtilıôr suçluları •• 

İKİ KİŞİ BIÇAKLA 
YARALA.NDI-

-----... ·- Ödemiı;in Çobanlar köyünden Mehmet 
BİR YARALANMA.. oğlu Ali Kocaman bir merkep yükü Gaziler caddesinde bir hadise olmuş

Belediye süprüntü arabacılarından 
Mehmet, Gaziler caddesinde arabasını 
Hasan oğlu Ahmede çarptırarak yara
lanmasına sebebiyet verdiğinden tutul
muştur. 

odunu iki liraya sattığından ihtikir sıı- tur. Preştineli Riza adında biri, sarho~ 
çiyle adliyeye verilmiştir. luk yüı.ünden Aziz oğlu Mehmedi göğ-

Dikilide Salih Yavaşcanın bahçesinde 'ünden ve karnından bıçakla ağLr suret
beyanname harici 80 kilo buğdayla 70 ki- te yaralamış, aynca Fehmiyi de omu
k. un bulunarak müsadere edilmiş, ken- zundan yaralamıştır. Yaralılar hastan~-
disi de adliyeye verilmiı;tir. de tedavi altına alınmışlardır. 

IBLYUK F .. İKAYF l 
- Nasıl mı cüret ediyorum .. Ya siz, 

haftalardan ve aylardan beri beni tahri
ke nasıl cüret ediyorsunuı.? Neden ba
na heves veriyor, meydan okuyorsunuz? 
Beni demirden mi sandınız? Bana sefil 
diyorsunuı.. Fakat ben sadece bir erke
ğim. Hayattan hiç bir şey bilmeyen 
mağrur ve kendini beyenmiş bir kız, sa
dece babasının aylıklı adamı olduğu için 
bir erkekle böylece oynamak hakkını 
haiz midir? Nihayet, istediğiniı. gibi be
ni ı.ivanadan çıkardınız. Fakat ben de 
ateşle oynanamıyacağını •ize göstermiş 
oluyorum! Bu size ders olsun! 

' 

Alaca Karnlıkta.( •. 
-- JJ .... 

Kendimi llni bir hareketle kurtardtm. 
Beni yaya kaldınmıruı. bıraktı ve onun
fo birlikte depoya girdim. Yanaklarım 
yanıyordu. Başım dönüyordu. Bir az 
aşırı gidiyordu! Beni çılgınca sevmesini 
istiyordum. Fakat bunu kabul ediyor 
gibi görünmek işime gelmiyordu. 
Heyecanım onu eğlendirir gibi idi. 
- Biliyormusunuı., dedi, beni şam

panya gibi sarhoş ediyorsunuz! 
Hem kızgın, hem mesut, süldlt duru

yor, onu ne reddetmeğe, ne ona cesaret 
vermeğe karar veremiyordum. 

- Meral, bu akşam benimle birlikte 
geliniz, olur mu? Benim eski otomobt
limle bir gezinti yapanz. İster misiniz? 

Hücumunun sürati beni soluksuz bı
raktı. Onunla birlikte çıkmak! Bu ne 
cüretti! Birden bire sinirlerimi gererek 
başımı salladım: 

- Hayır, bu imkinsı.zdır! 
Kaşlarını çattı: 
- Aileniı.den mi korkuyorsunuz? Fa

kat onlar benim nişanlı namzetleriniz 
arasına katılmıyacağımı pek iyi biliyor-

!ar! 
Sesinde mağrur bir acılık vardı. Tam 

patron kızı tavriyle omuı. silktim: 
- Cok tabii! Fakat biliyorsunuz ya, 

sizinle. birlikte çıkacak olsam, bu bir 
garip vaziyet olur ... 

Sözümü bitirmeme meydan bırakma
dan beni şiddetle kolları arasına aldı. 
Demir gibi ellerin beni göğsüne doğru 
sıktı. Parmaklarının sırtıma gömüldü
ğünü, dudaklarının şiddetle dudaklarımı 
ezdiğini hissettim. 

Bir an için, bir uçuruma yuvarlanır 
gı"bi bir şey duydum. Oh, kendimi bı
rakmak, her şeyi unutmak! 

Fakat hayır! Bu mUınkün olamazdı! 
Başımı lrurtuarak bağırabildim: 
- Bırakınız beni! Bırakınız beni, di

yorum size! 
Kudumıtıfçaaına bir tahkir edasiyle 

şu sözleri suratına fLrlattım: 
- Nasıl cüret ediyorsunuı.? .. Sefil! 
Alçalt sesle ve zalim bir acılıkla her 

hecenin üzerinde durarak mukabele et
ti.~ 

Dışan çıktı. Ben, öfkeden titreyerek 
merdivene kaçtım. Vay kUstah, vay! 
Hele onu kapı dışarı ettireyim de bir 
görsün! Eğer annem ve babam olanı bi
teni bilseler, onu bir dakika bile tut
maı.lar! 

Bununla beraber, akşama kadar sus
tum. Bunun gizli sebeplerini kendi ken
dime de itirafa cesaret edemiyordum. 

Cumartesi günü, öğleyin pencereme 
oturdum, sadece onun sokağa çıktığını, 
küçük otomobiline atlayıp uı.aklaştığını 
görmek istiyordum. Yarın, mağaı.ada 
bulunamıyacaktı. Bundan istifade ede
rek Adnam çağırtacaktım .. Galip Paı.ar
tesi günü gelince, ben artık nişanlanmL~ 
olacaktnn. 

Yalnız onu bir daha görmeğe susa
mıştım! Gizlice şöyle düşünüyordum: 
•Belki de pencereme doğru başını kal
dırır ... • 

Fakat mağazadan çıkınca arkasına 

BİR CİNAYET DAVASI ••• 
Karaburun kazasında Ali adında biri

ni bir çam meselesinden kavga ederek 
bıçakla yaralıyan ve binnetice ölümüne 
sebebiyet veren Müslim Keskinin ağır 
ceı.ada devam eden muhakemesi netice
lenmiştir. 

Suçlu yaşının küçüklüğünden ve su
çunu hafifletici bazı sebeplerden de isti
fade ettirilerek beş sene ağır hapse 
mahkil.m edilmiştir. 

Tohumluk işleri 
-*Borno11a fıöylerinin illfi. 

yaç listesi gelmedi .. 
Yazlık zeriyat işlerinde kullanılmak 

üzere Ödemişten 35 ton tohumluk pata
tes gelerek Kemer istasyonunda muha
faı.a altına alınmıştır. Bunlar vil~yetin 
muhtelif kazalarına gönderilmektedir. 

Çuval ıhti yacı 

-*-
Ot 11eya Jııldan çıwaı 

imal olunac:alı-

Bazı nahiyeler ve köylerin gelen to

dönmedi bile. Sağlam adımlarla ilerledi. hurnluk listelerinde yalnız yekfut yazıl-
mış, tohumlukların cinsleri sayılrnamı.ş

Sokağı geçti ve doğruca karşıdaki eve tır. Bunlar tekrar acele olarak mahalle

Ticaret vekaleti memleketin iaşesi ~e 
ihracat bakımından çuval mevı.uunu 

ehemmiyetle ele almıştır. Memleketin 
muhtelli yerlerinden ot ve kıldan çu
val imali için icap eden teşebbüslere gi
rişilmiştir. İcap ederse kendirden de 
çuval imal olunacaktır. 

yollandı. Karşiki kapıyı çaldığı ı.aman, rine sorulmuştur. 
işi çak.hm. Kapı aralıklandi. Bir saniye

VekAlet İzrnirde ot veya kıldan çuval 
imali mümkün olup olmadığını, bu işi 

üzerine alacak fabrika veya imalathane
ler bulunup bulunmadığını şehrimizde
ki alakadarlardan sormuştur. İlk defa 
olarak on milyon adet çuvala ihtiyaç 

lik bir zaman içinde, dalgalı bir sisle Bornova köylerine ait ihtiyaç listesi 
Çevrilmiş sarışın bir baş gördüm. Bir el henüz gönderilmediği için buraya to

humluk sevkedilememiştir. Lüzumlu 
uzandı. Galip bu eli dudaklarına götür- mısır ve dan tohumluklarmdan bir kts-
dü. Sonra kapt arkalarından kapandı. ıru da satın alınınış bulunmaktadır. 

Semiha Tekbaş! Güzel, sarışın, hoppa --------------------------------
Semiha Tekbaş! Kötü şöhretiyle, çocuk-

vardır. 

luğumdan beri annemi dehşet ve nefret 
içinde bırakan kadın! 

Bir saat ... tki saat... Dört saat .. Akşa
mın tam yedisine kadar pencerede kar
şıyt gözetledim. Nihayet kapının açıl
dığını gördüm. İkisi beraber çıktılar. 
gülüşüyorlardı. 

Mahvolmuş gibi yerime mıhlandım. 
r ş artık çok açıktı. 

Bu ıstırap saatlerinde çok şeyleri 
birden anladım. Gece baııınıştı. Ben, 
yorgunluktan kırılmış gibi, hA!il pence
rede oturmuş duruyordum. 

Kilbus kadar uı.un görünen günler ve 
günlerce, Galibin, akşamlan, mağaı.adan 
çıkarken süki\netle sokağın kllrJI t4rafı
na geçerek Semihalara girdiğin! görü
yordum. Bu benim ceı.amdı. Onu kıs
kançlığa uğratmak istemiştim. Halbuki 
şimdi olasıya kıskanan ben kendim. 

Babamla annem arasında bir konuş
ma parçası kulağıma çalındı. Annem 
öfkeli öfkeli konuşuyordu: 

- BİTMEDİ-

TEL36 

İld IJüyüfı program IJirden 

-·-İngilizce sözlü meşbu~ Amerikan opereti 

NO, NO NANETrfE 
Anna .Neagle. Roland Young tarafman 

-2-
Almanca sözlü büyük tarihi facia .. 

KRALİÇENiN IZTIRABI 

46 

Marle Stuart •. zarah Leander 11e VllH Birgel 
İle binlerce artistin iştirakiyle .. 

GÖN SAATLERİ : 12.30 - 3.30 - 6.30 - 9.30 NANE'ITE.. 
2.00 - 5.00 - 8.00 KRALİÇENİN ISTIRABI.. 

1 MARr Pı 

TaJJfata dair 
••••••••••• 

•• 
Olü 

ltfutelıit, bir IJ 
OUimüy 

•Sever hayatı beşer 
da. diyen Fikret, ·Up 
lllllı. en şiddetli bir iht' 
\rücutta milyonlarca 
biitün bir cihaı.lar ale fil olduğu kadar çok y 
• Çırpınıp dururlar. F 
llıeye çalışan bin bir 
J::,•n vücut, ölümU y 

YUn eğer. Bedenin 
l'Uhb· yenmiye uğraşmış 
"' yıllık fikir tarihini, 

V&şnıasından ibaret sa 
Bu savaşta ilk z.aI 

bir öte dünya fikriyi 
ferdin ölümünü gözle 
2aınan sonra rüyaları 
Yatiyle karşılarında g 
denden ayrı ve ölmeı. 
llJ kabul etmeyi en m 
~!ardır. !şte o 
""O.en ve bakl bir r 
ı:nuş ve ebedi olan r 
lesi bin bir sergüzeşt 
ki ve yeni bütün dinle 
bir ruh mistisizmi do 
sızının doğru veya e 
neye yarar? Değil mi 
ınilyonlarca insan, 
•lbise gibi sırtlannd 
dutsuz acısını ancak 
ıellisiyle dindirınişle 
tekit, bir bakıma öl"' 

Biz burada dini sai 
bir tarzda değil, s 
ölürn korkınıunu yen 
İiiz: 

Akli olarak ölümü 
ttıürnkündür? Bunu 
P.ngin bir tabiat sev 

İnsan ki tabiatın b" 
dür. Ebedi ve ezell 
sadüflerlnden husule 
tır. Onu yaratmak 
ınetli hazinelerini s 
kabiliyetlerini bol 
ıne01İ4tir. Fakat . 
taklıyamaz. Bilikis 
dan yeni tecrübeler 
tığını boı.abilmektir 
ölümü tabiat balo 
talal edilmelidir. o 
gene tabiat alacak, 
decektir. Yaptığını 
tııhripçllik değil, b 
Yeni ve daha müke 
ınaktLr. Tabiatın · 
büyük tecrübe bud 

ölümü yenenle 
dan listiln> bi var 
nanlardır. Onların 
tur. Yeni ve yüce 
inak vardır. Newto 
deki ctnsıınlık o 
11Ür> cümlesi, onu 
ı:eçmiş, ona köprü 
sanın ölümüne de 
rnektedir. 

Fakat o insan h 
hayet !ahlatın y 
diği projelerden b" 
ıneli değildi. Daha 
ti, onun için o mu 
nı.ak, unsurlarını 
Yordu. Kimbilir n 
tesadüf onun cüz 
Yeniden daha uy 

Paris, 28 (A.A) 
Amerikan münas 
safhaya girdiğini 
Sosyalist) gazete 
kan mahfillerinde 
nıUnasebetlerini 
bildiriliyor. 

Malta, 28 ( A. 
bir çok dUşman 
etmişlerdir hasar 
dii$nan tayyare! 
sinde bir çok bo 
sar ve insanca ka 
!arı devam ediyo 

BUGÜN 

Damg 
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Taı.ıaıa dair 
••••••••••• 

•• 
Olümü yenenler 

ltfııtelıit, bir balııma göre ölümü yenmi~ saydır ••• 
Olümü yenmek için edelliyatta lıallıınış 

YAZAN : PROF. DR. SADİ ffiMAK 
«Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde· 

,,_•Seyer hayatı beşer tA seri mezarın
-. diyen Fikret, şüphesiz insan ruhu
~~ en şiddetli bir ihtirasını anlatmıştır. 
·b·~cutta milyonlarca hücre, dimağda 
butilo bir cihazlar alemi; yaşamak, ka
l olduğu kadar çok yaşamak insiyakiy
e Çırpınıp dururlar. Fakat hayatı yürüt
llıeye çalışan bin bir mekanizmaya rağ
llıen vücut, ölümü yenemez, er geç ona 
boYlln eğer. Bedenin yenemediği ölümü 

bl'uJı Yenmiye uğraşmıştır. HattA bir kaç 
ın Yıllık fikir tarihini, ruhun ölümle sa

vaşınasından ibaret sayabiliriz. 
b· Bu savaşta ilk zafer ümitleri, mistik 
fır ?te dünya fikriyle doğm~tur. Bir 
•rdın ölümünü gözleriyle görenler, bir 
2llrıan sonra rüyalarında onu bütün ha
Yaüy le karşılarında görünce sönen be
denden ayrı ve ölmez bir ruhun varlığı
llJ kabul ebneyi en mantıki bir izah say
llUşlardır. lşte o zamandan beri, fani bir 
beden ve bald bir ruh kaziyesi yer tut
lll~ ve ebedi olan ruha insan muhayyi
ll!Si bin bir sergüzeşt izafe etmiştir. Es
~ve yeni bütün dinlerde böylece büyük 
ır ruh mistisizmi doğmuştur. Bu misti

•lzınıo doğru veya eğriliğini münakaşa 
neye yarar? Değil mi ki milyonlarca ve 
lllllyonlarea insan, hayatın eskimiş bir 

du•lbıse gibi sırtlarından sıyrılışının bu
tsuz acısını ancak böyle ebedilik te

~lllsiyle dindirmiı;lerdir! Onun için mu
elıit, bir bakıma ölümü yenmiş sayılır. 

Biz burada dini sabla ve metafizik 
~ir tarzda değil, sırf akılla ve gönülle 
;:.~korkusunu yenenlerden bahsedece-

Akli olarak ölümü yenmek ne tarzda 
:ı.İil?kündür? Bunun bir tek yolu var
""'Kın bir tabiat sevgisi ve imanı. 

İnsan ki tabiatın bir eseri ve bir cüzü
dür. Ebedi ve ezell bir oluşun mesut te
ladilflerlnden husule gelmiş bir varlık
tır. Onu yaratmak için tabiat, en kıy
lbetli hazinelerini sarfetmekten, en yüce 
kabiliyetlerini bol bol vermekten çekin
trıeıniştir. Fakat i.ruan merhalesinde du
l'altlıyaınaz. Bi!Ak.i:ı tabiatın şiarı durma
d':" yeni tecrübeler yapabilmek için yap
~ıguu bozahilınektir. Fert olarak insanın 
ôlünıü tabiat bakımından işte böyle mü
talaA edilmelidir. Onu, tabiat yapmıştır, 
8ene tabiat alacak, başka şeylere kalbe
deC<?_ktir. Yaptıı:ını yıkmak, burada bir 
t~pçilik değil, bilrutis o matcryelden 
.Yenı ve daha mükemmel varlıklar çıkar
nıak.tır. Tabiatın insan üzerinde yaptığı 
bUyük tecrübe budur. 

Ölümü yenenlerden bir k.a.file clnsan
dan üstW.. bi varlığın geleceğine ima
llllnlardır. Onlann nazarında ölüm yok
tur. Yeni ve yüce varlıklara köprü ol
mak vardır. Newtonun mezar kitabesin
d~ clmanlık onu yetiştirmek~ öğü.
nıır• cümlesi, onu yetiştirmek için gelip 
Beçıniş, ona köprü olmuş milyonlarca in
sanın ölümüne derin bir mana izafe et
trıektedir. 

Fakat o insan harikası N ewton da ni
hayet ta.biatın yazar bozar tahtasına çiz
diği projelerden birisi idi ve en mükem
<neli değildi. Daha mükemmeli gelecek
ti, onun için o muhteşem llbideyi de yık
<nak, unsurlarını parçalamak !Azım geli
Yordu. Kimbilir ne zaman hangi mesut 
tesadüf onun cüzillerine ve unsurlarına 
:Yeniden daha uygun bir dirilme için ge-

vtşt • VAŞİNGTON 
M'UNASEBETLERİ 

. Paris, 28 (A.A) - Gazeteler Fransız 
Amerikan münasebetlerinin nazik bir 
safhaya girdiğini yazıyorlar. (Frans 
Sosyalist) gazetesine göre Vişi Ameri
kan mahfillerinde Vaşingtonun Vişi ile 
tnünasebetlerini kesmeğe hazırlandığı 
bildiriliyor. 

~~---~--~~-
MALTAYA 
TAARRUZLAR.. 

Malta, 28 (A.A) - Perşembe günü 
bir çok dii'!man uçakları adaya tecavüz 
etmişlerdir hasar hafiftir. Cuma sabahı 
d~ tayyareleri, avcıların h;maye
sinde bir çok bombalar atmışlardır. Ha
sar ve insanca kayıp azdır. Hava hücum
ları devam ediyor. 
----. -~~~~~~~~~~~-

·~-.. ~~_,.....,..,.,....,..o:.cr~g 
. ~ 
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BUG'ÜNDEN İTİBAREN 

Damgalı A~am 
İLK - ALCAPONE - DEFA 
PAUL &WNt - BORİS KARLOF 
(ROMEO VE JULİYETE• Nazire 

(Yahya Kemal) 

reken şartları bir araya getirecektir. 

* tleriye giderek, tabii ölümü bekleme-
den, yaratıcılık kudreti tamamen sıfıra 
düşmeden, gönüllü bir ölüm, yani inti
har tavsiye edenler vardır. ölüm bun
lara korkunç değil, adeti sevimli görün
mektedir. 

ölümü yenen diğer bir grubun başın
da Goethe vardır. Bilindiği gibi şair ol
duğu kadar tabiatçı olan bu dahi tabiatı 
en çok ve en içten sevmiş olanlardan bi
risidir. Onun nazarında ölüm tabiata is
tihaledir. ölmek renk renk açan bir çi
çeğe, tatlı tatlı öten bir kuşa .. Velhasıl 
diğer bir tabiat varlığına istihale etmek, 
yeni ve daiml bir hayata kavuşmaktn-. 
Hayat, tabiatın kolları arasında yapılan 
bir rakstır. Bir gün o dansta yorgun düş
mek ve tabiatın göğsüne düşüvermek .. 
ölüm budur. Asil bir mücadelede iken 
yorulanları, semavi bir kot, tabiatın kol
ları, alır ve ebedl bir hayata kavuşturur. 
Faustun akıbeti gibi. Goethenin hariku
llide zengin olan ebedi prodüksiyonwula 
mersiyeye, ölüm şikayetine rastlanmaz. 
Biricik oğlunun öldüğünü haber aldığı 
gün haftalık ziyafetinden vazgeçmemiş 
ve her zamanki kadar nikbin, hatta şen 
bir çehre ile mJ..afirlerini hayrete düşür
müştü. (Eckermann: Goethe ile konuş
n1alarım.) 

* Bizim edebiyatımızda hayatın hiçliği 
fikri ve ölüm korkusu hüküm sürer. Mu. 
kayese için Sinan paşanın cDünya• 
isimli muhteşem mensuresiyle Goetbe
nin cTabiab adlı mensuresi karşılaştırıl
sın: Birisinde hayat endişesi, kahpe ve 
fani bir hayatın değersizliği, ötekinde 
tabiatın bir cüzü olmanın, tabiata istiha
lenin zevki terennüm edilmektedir. 

Bu sahada Yahya Kemal edebiyatımı
za yepyeni bir motif getiren şairdir. 
Asırlarca sürmüş bir ölüm iniltisinden 
sonra onun yiğit sesi kulaklarımızda ha
kiki bir kurtuluş müjdesi gibi çınlamış
tır. 

cölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, 
cKalbi her yerde buhurdan gibi yıl

larc.a tüter; 
cVe •erin serviler altında kal.an kab

rinde 
cHer seher bir gül açar, her gece bir 

bülbül öter.> 
Bu, beşer dehasının misyonuna ve ta

biata inanışından gelen güzel bir ölüm
dür. 

ölümün şiirinde Yahya Kemal Goet
heden daha ileri gitmektedir. 

cHafızın kabri ol.an bahçede bir gül 
V111'1nıf, 

«Yeniden her gün açarmış kanayan 
rengiyle> 

Bu gül ebediliğe ermiş bir dehanın 
sembolü ve tabiat hediyesidir. Her gün 
daha taze bir renkle açacak bir gül ol
mak... ölümün korkunçluğundan bu 
rada bir eser var mı? 

Yahya Kemal, Türk edebiyatında 
ölüm korkusunu yenmiş ilk büyük şai· 
rimizdir. 

Hamit'teki cadem endişesi>, cadem te
reddüdü> cadem tiksintisi> nden sonra 
Yahya Kemalin ölümü yenen sesi edebi
yatımızda hakiki bir yenilik ve hamle 
ifade eder. 

j Kısa Haberler 

ÇİN • HİNDİS'I' AN 

f • 
Londra, 28 (A_A) - Mareşal Çan 

Kay Şekin Hindistam ziyaretinin neti
cesi olarak Çin ile Hindistan arasında 
siyasi münasebetler kurulması karar
laştmlmıştır. Bu tedbir, iki millet ara
sındaki bağların sıklaştırılacağını gös
termektedir. 

VİNDSÖR DOKU 
Miami, 28 (A.A) - Dük dö Vinds<:r 

toyyare ile buraya gelm~tir. 

JAPON ELÇİSİ 
Tokyo, 28 (A.A) - Japonyamn Mos

koya büyük elçisi sıhhi sebeplerle istifa 
etmi,tir. Yerine Nanutaksato tay:n edıl
miştir. 

YVNANİS'I' ANDA 
Atina, 28 (A.A) - Neşredilen bir 

emirname ile bütün orta mekteplerde 
İtalyanca mecburi dil olarak okutula
caktır. 

VİŞİDE 
Vişi, 28 (A.A) - Amiral Darlan bir

leşik cümhuriyetler büyük elçisi amiral 
Llhlyi kabul etm~tir. 
Görüşmenin mevzuu bilinmiyor. 

AY 'l'll'l'llLMASI 
Sofya, 28 (A.A) - Sofya rasathanesi 

üç martta vuku bulacak tam ay tutul
masının bütün Bulgaristanda görülece
ğini bildirm:ştir. 

OlN.it. YEN AŞK İ'l'ALYADA 
Roma, 28 (A.A) - Resmi gazetede 

- WUTHERlNG HEİCTS neşredilen bir kararnameye göre düş-
LAl.'ltENCE OLİVER man veya tarafsız radyoları dinliyenler 

ıı~-------~M;;·:..O;;;:;B;;:E;;R;;O;.;NE:.:,:;~o I altı aydan üç seneye kadar hapse ve 4 
SEANSLAR : 11.38 _ 12.45 _ t.15 bin liretten 40 bin lirete kadar para ce-

7.'5 ıe.. Cumartesi, pazar 9 do zasına mahkfun edileceklerdir. Bu ce
ı..")CıocıoıiiCM:ccucoccı:a=ı::u:ıcoı:ıucc cccoo mlar tecil edilmiyecektir. 

YENi ASIR 

M. Ruzoelt 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

Reisicümbur gazetecilere bu korun
ma isinde kıyıları muhafaza gemilerinin 
kullanılması muhtemel olduğunu söyle
mi~ ve bu isin dı'"1ndan gelecek hücum
lardan ziyade baltalama hareketlerine 
karşı bir ihtiyat tedbiri teşkil ettiğini 
ilave eylemiştir. 

V a_~ington, 28 (A.A) - Reisicümhur 
Ruz\'elt cenup Amerika memleketlerine 
mensup gemilere kafile usulünün tatbik 
edilip edilm!yeceği hakkında gazetecil<r 
tarafından sorulan sua11ere cevap ola
rak demiştir ki : 

Askeri sırları ifşa etmeden bu husus
ta tafsilat verilemez. Yalnız şunu söyli
yebilirim ki Amerika, Br:tanya, Rusya, 
müttefik ve cenup Amerika memleket-
1er:ne mensup bütün gemileri koruma
ğa çalışacağız. 

Diğer b'r suale karşılık olarak B~y 
Ruzvelt Alaska kara yolunun yapılma· 
S! işinin tetkik safhasında olduğunu ve 
işe başlanmadan önce son plana ait tal· 
silatın beklendiğini bildirmiştir. 

Vaş:Ogton, 28 (A.A) - Amerikada
ki düşman faaliyetini araştırmağa me
tnur Dils komisyonu Japon casuslarının 
harp başlamadan gördükleri işler hak
kında bir rapor neşretmiştir. Dils J a
ponların hücuma geçmeden önce Hitle
rin emrini beklediklerini teyit etmiştir. 
Japonların ellerinde Amerikan donan
masının muharebe stratejisini ve tevzi 
şekil ve tarzını gösteren kartlar bulun
muştur. Havay adasına yapılan hücum 
sırasında adada Japon kuvvetleriyle iş 
birliği yapn1ak üzere hazırlanmış bir 
beşinci kol vardı. Filipinlerde de Japon 
okulları talebeler:ne casusluk dersi ver· 
mişlerdir. 

~~---~--~~-Alman metbu ;tı 
(Baştarafı 1 inci Snhifede) 

Alman denizalblarının faaliyeti İngiliz
Amerikan tonil8.to eksikliğini daha zi .. 
yade hissettirecektir. 

Berlin, 28 (A.A) - (Doyçe Dip
lomatişe Und Politişe Korespoondans) 
doğuda işgal edilen yerlerde ziraab ilcr
letmeğe çalışan Alman hükümetinin bu 
faaliyeti doğu meselelerinin tanzimine 
azimle baıladığının bir delili olarak 
kaydediyor ve diyor ki: 

Muzaffer ordularımızın işgali altına 
giren memleketlerde ho~evik sisteminin 
arkada bıraktığı bozuk ve felaketli eko
nomik te~ek.külleri ortadan kaldıran hü
kümet burada yeni bir nizam kurulma
sı işine şimdiden girişmiştir ve doğuda 
yeni bir bayat kurmağa başlamı~hr. He. 
def geçen yirmi yıldanberi esirliğe in .. 
dirilmiı olan halkı Avrupa milletlerine 
layık bir seviyeye yükseltmektir. Doğu
da harp bir taraftan bütün tiddetile de-
vam ederken diğer taraftan tanzim İ§İne 
başlanmıştır. Burada §İmdiye kadar mev 
cut olan elim hayat şartlarının ortadan 
kaldırılması bolfevikliğe karşı sonuna 
kadar mücadcJe azmini isbat etmekte
dir. 

~~---~--~~-BİR NORVEC 
VAPURU. BATTI 
Stokholm, 28 (A.A) - Fert Berge:ı 

adında bir Norveç vapuru şiddetli bir 
fırtınada batmıştır. Tayfasından 26 k~i 
kaybolmuştur. 
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~ Ankara ltadyosn ~ 
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8.30 Program ve memleket saat ayarı, 
8.33 Müzik : Hafif program pl. 8.45 
Ajans haberleri 9.00 Müzik : Hafif par
çalar ve marşlar pi. 9.15 - 9.30 Evin s.ı
ati 12.30 Program 12.33 Müzik : Muh
telif şarkılar 12.45 Ajans haberleri 13.00 
Müzik : Şarkı ve türküler 13.30 - 14.30 
Müzik : Radyo salon orkestrası (Necip 
Aşkın .. ) 18.00 Program 18.03 Müzik : 
Radyo dans orkestrası 18.45 Konuşma 
(Ziraat saati..) 18.55 Müzik : Fasıl he
yeti 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri 19.45 Konuşma (Çocuk Esir
geme kurumu adına..) 19.55 Müzik . 
Meshur orkestralar pl. 20.15 Konuşma . 
(Tabiat ana).. 20.30 Müzik : Karışık 
şarkı ve türküler 21.15 Temsil 21-~5 
Müzik : Dans musikisi ve Çigan havala
rı pi. 22.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri.. 22.45 - 22.50 Kapanış .. 

TAYMİS GAZETESİNİN 
BİR YAZISI ... 

Londra, 28 (A.A) - Taymjs diyor ki: 
İngilterenin muvaHakıyetini temin eden 
şey, felaketlerden gördüğü derslerden 
istifade etmesidir. Uzak doğudaki ka
yıplar da böyledir; gerçekten bu ka
yıplar müthiş birer darbedir. Çünkü bü
yük şark dominyonunu eskisekline irca 
müınkün olamıyacaktır. Esasen bunu biz 
de istemiyoruz. İngiltere geçmişe a:t 
usullerde ısrar etmiyecektir. 20 inci as
rın icaplarına uyacaktır.il> 

İZM!R StCtLİ TICARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4226 

Tescil edilmiş olan (Abot limited Türk 
•irketi) esas mukavelnamesine 35, 36, 
37, 38, 39, 40 ve 41 nci maddelerinin ila
ve edildiğine mütedair layiha ticaret ka
nunu hükilmlerine göre sicilin 4226 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilôn 
olunur. 
1- LAYİHA: 
!ı.mir sicili ticar tememurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Türkiye Cümhuriyeti iktisat vekale

tince 23/3/1938 tarihinde tasdik edilen 
(Al:ıot limited Türk şirketi) nin 25/2/938 
ve 18/ 3/ 938 tarihli esas mukavelename
sine şirket müessis heyetinin 15/1/1942 
tarih ve 17 sayılı karariyle yeniden ila
ve edilen maddeler aşağıda gösterilmiş
tir. 

Madde 35 - Şirket, fiatı teshil edil
memiş malların satış fiatlarını ve bu fi
atlara esas olan maliyet ve kar fiatlarını 
bu fiatlar tahtında satışa başlamazdan 
evvel veyahut başladıktan sonra en geç 
bir hafta zarfında ticaret vekaletine bil
dirir ve müşarünileyh vekalet tarafından 
vaki olacak teklifleri hüsnüniyetle telak
kive amade bulunur. 

·Madde 36 - Şirket her altı aylık bi
lJlnçosunu tealluk ettiği devrenin hita
mından en geç on beş gün zarfında tica
ret vekaletine gönderir. 

Madde 37 - Şirket, ticaret vekAleti 
tarafından her talep vaki olundukça 
muamelatı hakkında malUınat vermeğe 
mecburdur. 

Madde 38 - Şirket ııermayesine tesis
ten sonra iştirak edecek olan ecnebile
rin, bu iştirakını kabul etmezden evvel 
ticaret vekllletinden müsaade istihsal 
ctmeğe mecburdur. 

Madde 39 - Milessisten sonra şirket 
sermayesine iştirak etmesi talep edilen 
ecnebt sermayenin yekfuıu, Türkiye 
Cümhuriyeti tebeasına ait yekOnun üç
te birini hiç bir zaman tecavüz etmeye
cektir. 

Madde 40 - Şirket stattı.de yazılı 
muhtelif mevzulardan her hangi bir iş 
ile iştigale başlamadan evvel keyfiyeti 
ticaret vekiletine bildirmeğe ve vekale
tin müsaadesini almağa mecburdur. 

Madde 41 - Statünün her hangi bir 
maddesine muhalif hareket şirketin 
feshini mucip olacaktır. 

Abat limited Türk şirketi. 
İmza: M. Ruso 
A'bot limited Türk şirk.e~ 
lmza: Herbet Vittel 
Abat limited Türk şirketi. 
İmza: Rişar J. Abot Türk şirketi 
A'bot limited Türlt şirketi. 
tmza: Erik Lohner 
Genel sayı: 1735/188 
İşbu 28/1/942 tarihli esas mukavele 

eki altındaki imzalann zat ve hüviyet
leri dairece maruf ve dairede saklı ve 
birer suretleri merbut sirküler mucibin
ce münferiden imzaya sa!Ahiyettar Abot 
limited diğer mües.sisler HeI'het Vitel, 
Erik Lohner ile ve yine dairede saklı ve 
birer suretleri merbut vek8letname mu
cibince ölü F.dgar A. Vitel veresesi na
mına bilvekale hareket eden Marsel Ru
sonun olduklarmı ve kendilerinin kanu
ni ehliyetleri haiz olduklarını ve bizzat 
yanımızda vazetmiş olduklannı tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
tkincikaoun ayının yirmi sekizlııci Çar
şamba günü, 28/1/942 

İzmir birinci noteri resmi mührü ve 
R. Köymen imzası. 
Genel sayı: 1778 
İşbu sirküler nüshası dairede saklı 

28/1/942 tarih ve 1735/188 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi ikincik!inun 
ayırım otuzuncu Cuma günil. 30/1/942 
' Ahot limited Türk şirketinin esas mu· 
kavelenamesine ilave olunan 35, 36, 37, 
38, 39, 40 ve 41 nci maddelere ait bu JA
yiha muvafık görülmüş olmakla ticarut 
kanununun 514 ncü maddesine tevfikan 
tasdik kılındı. 
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MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir . 

.Yavrularınızı . besler, s ı h. hatinl korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş' e verici bir cevherdir. 

. _ _ . BOtUn Eczane ve depolarda bulunur:. . . 

Emlafı 111e Eytam BaıaJıası İzmir Şubesinden: 
Subemizde çalı,tırı.lmak üzere müsabaka ile bir daktilo alınacaktır. 
Müsabaka 2/Mart pazartesi günü saat onda subemizde yapılacak ve ka

zanana muvaffakıyet derecesine göre 60.- liraya kadar aylık verilecektir. 
fsteklilerin diğer hususatı öğrenmek üzere şubemiz zat işleri servisine mü-

racaat eylemeleri lanmdır. 22 i 960 ( 4 12) 

AR'J''l'IRMA İLAHI 
Borno111a Ziraa t mücadele istasyonu idare 
Müdürlüğünden : 

/\nbarlarda zararlı haşerelere karşı hububatı koruma isinde kullanılmak 
üzere müessesemizin il8.ç hazırlama evinde hazırlanan 40 ton erkrnen-kü tozu. 
2490 sayıh arttırma ve ekoiltme kanununun hükümleri dahilinde açık arttır
ma usulü ile satılacaktır. 

Satıs oartnamesi müessesemizden parasız olarak. verilir. 
Arttırma 1 7 /3/942 salı günü saat 14,30 da Bornovada :ıiraat mücadele 

istasyonu direktörlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 180 liradır. Arttır
manın açılmasından evvel müessesemiz mea· ul muhasipliği veznesine yahrıla
caktır. 

isteklilerin Bornova ziraat mücadele istasyonu direktörlüğüne müracaatları. 
1 5 9 13 1114 (476) 

• • •• • ~' SABiFE J • 
• •• 

iZM1R BELEDtYESJNDEN : • 
Belediye kanununun 33 üncü madde•inden istifade olunarak 1942 yılı be

ledjye intihabının kolaylaştırılması için şehrimizin merkez ve Karşıyaka be
lediye şubesi de dahil olduğu halde on be, intihap daireaine aynlması ve 
merkez intihap heyetinin 1 O, Karşıyaka şubesinin 7 ve diğer on üç inthap 
dairesinden beherinin beşer kitiden ibaret bu1unmaaı, belediye mccliıincc 
27/2/1942 tarihinde kararlaştmlmış ve iobu karar vilayet makamınca da 
tasdik edilmiştir. 

İntihap da.irelerinin ihtiva edeceii mahallelerle sandıkların bulunacakları 
yerler ve intihap şubelerine riyaset etmek üzere kur" a ile seçilen belediye 
meclisi azalarının adları aşağıda gösterilmiıstir. Keyfiyet 1580 ıavılı kanunun 
3 3 üncü maddesine tevfikan ilB.n olunur. 
MhaUenin ismi Sandığın bulunduğu yerler intihap resliğine 

lnciraltı, Ilıca, Oçkuyular 
Güzelyalı, Göztcpe 

Cüzelyalı polis karakolu 

Mitat paşa, Murat reis, Barbaros, 
Turgut reis, Kılıç Teia, Kemal 
reis, Çank.aya Karantina belediye mıntakaıında 

Salepçioğlu, Yıldız, Fevzi paşa, 
ismet fnönü, Konak, Kahraman 
mesç.it, Kestelli, Uiur, Türk 
Yılmaz Hacı Mahmut camiinde 

Yeşil tepe, Çaha bey, Karataş, 
Güngör, Altıok, Altıntaı. Değirn1end ağı camiinde 

Tınaztepe, Kocatepe, Duatepe, 
Çimentepe, Atilli. Bozyalca ve 
Karabağlar mevkileri E,refpqa belediye mıntakuında 

Dolaplılcuyu, Selçuk, lmariye, 
ikinci Aziziye, ve Kadriye, 

İntihap olunan 
meclis azasının 

ismi 

ihsan Kayın 

lbrahim 
Halit Atıl 

Hayri Pündük 

Sadi iplikçi 

Esad Akı 

Altay Yapıcıoğlu camünde Dr. Reşat Toktay 

Tan, Namık Kemal, Olkü, Sümer, 
Odunkapı, Borzkurt, Tuzcu, 
Dayıemir, lotiklil ikiçefmelik polis karakolunda Ali Naci Alnıak 

Pazarteri, Ballıkuyu, Faik pafa, 
Kublay, Mirali, Cüze! yurt, 
Ali reiı, Altınordu, Yeni, 
Sakarya Süvari, Günef, Pazaryeri camünde 

Akıncı, KurtulUf, Etiler, 
Erler, Uiuzlar, Y enigün, 
Hurıidiye, Çorakkapı 

Akdeniz, 

T epecilı:, Güney, Kocakapı 

Hatuniye camiiode 

Belediye temizlik itleri daire 
ainde 

Al.sancak, ismet kaptan, Kültür, 
Umurbey Alsancak belediye mıntakasında 

Kahramanlar, Kuruçay, 
Halkapınar Kahramanlar polis karakolunda 

Bayraklı, Mersinli Bayraklı belediye mıntakasında 

Calip Sezer 

Haydar Arya! 

Ö. Necmettin 
Kilimcioğlu 

Atıf inan 

Avukat T. Fik
ret Adaman 

Hakkı Bal-
cıoğlu 
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* 1369 ncu sokakta 3 ı nci adanın 360 2 - Kahramanlar mahallesi 1920 sa-
meb'e murabbaındalci 13 ve 14 .. yıh yılı sokakta 88 ve 94 sayılı iki bahçenin 
arsalaımm aatıeı yazı ~leri müdürlüğün• bir sene müddetle kiraya verilmesi, ya
ddi -tnameoi vec:hile kapalı zarfla ar- zı işleri müdtirlüğilndeki şartnameleri 
turnaya konulm114tur. Muhammen bede- veçhlle açık arttırmaya konulm~tur. 
li 5400 lira muvakkat teminatı 405 li- Muhammen bedelleri 100 er liradan 200 
radır. ihalesi 2/3/942 pazartesi günü lira muvakkat teminatları 7 lira 50 şer 
aaat 16,30 dadır. 2490 aayılı kanunun kuruştan 15 liradır. Taliplerin teminatı 
tarifatı dahilinde bazırlanmıı teklif iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
mektupları ihale günü azami saat 15,30 ihale tarihi olan 9/3/942 Pazartesi gü-
a kadar encümen riyaoetine verilir. nü saat 16 da encümene milracaatlan. 

13 18 26 1 772 (347) 22, 25, 1, 7 976 (415) 

* 1 - Şükrü Saraçoğlu caddesinde, KA- * 
zım Dirik caddesinden itibaren İsmet KAğıt ve mukavvası belediye tarafın-
paşa bulvarına kadar olan kısımda 180 dan verilmek üzere 12 kalem evrakı 
metre boyda kanalizasyon yaptınlması, matbuanın tabi ve ihzarı yazı lşleri mli
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart- dürlüğünde'ki şartnamesi veçhile açık 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul. E'ksUtmeye konulmuştur. 
muştur. Keşif bedeli 1466 lira 70 kuruş Muhammen bedel 186 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 103 lira 40 kuruştur. muvakkat teminatı 14 liradır. Taliplerin 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- teminatı iş bankasına yatırarak makbuz.. 
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan lariyle ihale tarihi olan 16/3/942 Pazar.. 
9/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en- tesi günü saat 16 da encümene müraca-
cümene müracaatları. atları. 1, 5, 10, 14 1139 ( 474) 

Akseki 
Anonim 

Ticaret Bankası 
Şirketinden: 

Türk 

Bankamızın 194 1 yılı hioeedarlar umum heyeti 30/Mart/942 tarihine 
raatlayan pazarteoi günü saat 10,30 da lzmirde Mimar Kemalettin caddesin
deki banka binasında .. ,ağıdaki husuoatın müzakeresi için fevkalide ve alel
ade toplanacağından içtimada hllZJr bulunacak hioeedarlann 26/Matt/942 
akşamına kadar hiSJe senetlerini banka merkezine göıtererek duhuliye alma
ları ve vekil sıfatile iotirak edecek zevatın da hisoedarlardan olmuı metrut 
olduğu ilan olunur. 

Akseki ticaret bank.ası idare 
meclisi reisi 

Hasan Serter 

uznamei müzakerat 
FEVKALADE. 
1 - Şirket sermayesinin idare metlisinin teklifi veçhile ( 5 00, 000) lira

dan ( 440,000) liraya indirilmesi ve bu suretle nizamnamenin besin
çi maddesinin birinci fıhasının tadili. 

BESiNCI MADDE.NiN BiRiNCi FIKRASINJN ESKi SEKLi 
Şirketin sermayesi (500,000) Türk linıııından ibaret olup beheri beoer 
Türk lirası kıymetinde ( 100,000) hi>seye münkasimdir. 
BESiNCi MADDENiN BiRJNCI FIKRASlNIN YENi SEKLi 
Şirketin sermayesi ( 440,000) Türk lirasından ibaret olup beheri he.er 
Türk lirası kıymetinde 88,000 hisseye münkasimdir. 
ALELADE 
- Jdare meclisi ve murakip r&porlarınıo okunması. 

2 - Bilinçonun tetkik ve tasdi.kile idare meclisinin ibruı 
3 - Temettü hakkında idare meclisinin teklifi veçhile karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclin azalarının yerine yeniden idare meclisi 

intihabile hakkı huzurlarının tayini. 
Ş - Müddetleri biten mürakiplerin yerine mürakip intihabile Ücretlerinin 

tayini. 1 3 5 l 115 (472) 

DENİZLİ BELEDİYESİNDEN : 
O'J' OBV S S A 'l'IŞI 

1 - Denizli belediyesinden: Biriıine (2750), diiierine 2660 lira fiat tah
min edilen ik otobüs ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırma l 7 /3/942 salı günü saat l 1 de yapılacağından ioteklller her biti 
için 207 liralık muvakkat teminatlarile belli gün ve saatte Denizli belediye 
encümeninde haztr bulunmaları ilan olunur. 

2 - Şartname ve otobüsler belediyede her ıcün görülebilir. 
1 3 5 1135 (47S) 



SiY ASI V AZtYET ······-········ 
V aşin2ton \ işi 
ile münasebet

lerini kese
cek 2'İbi 
-*-

-· 

Japonlar 
----*----

Der.izde ha-ve 
vada aü-ır kavıp
lar vermişlerd·r 

-*-

,... 

YENi ASIR l MART PAZAR 

1 
Sabık • vustural ya 

başvekılının beyanatı 
----*----

" ~ a ponlar lizi 
müdafaada hı-

Yeni Bütçen.iz 384.310.001 

1942 Devlet Bütçesi dün 
Millet Meclisine verildi 

Liradır 

Am•raı Totonun nutlıurı· 1 Solhrıro gemısı, 3 
da ileri sürdüğü iddia· h · 7 k 

rakmak isti
yorlar? 

lar ne dereceye lıadar arp gemısr, uva-
doğrudur?.. zör batırıldı 

-*
Sidney, 28 (A.A) - Eski Avustural-

ya başvekili Mcnzi sunJarı söylemişt:r: 
•Port Darvinin bombard1manı bizJe: 

\eni bütçe 91x1 mali yılı bütf;esinden 
74 ırilvon lira fazladıı-Radyo gazetesine göre Birleşik Amc. 

rikadaki Sovyet büyük elçisi B. Litvi
nof tarafından ille defa olarak bir nut.ık 
söylend!ği dün bildirilmisti. Litvinof bu 
nutkunda doğu cephesinden bahsediyoT, 
fakat müttefik devletlerin yeni cepht· 
Jeı vücuda getirmelerini ve Nazjlerin 
bu suretle iki ateş arasında bırakılma
sını da istiyor. 

Bu nutkun mihver mahfillerinde ya:ı
kılar uyandırdığı görülüyor.. Berlin 
radyosu bu nutkun Almanların hiç boz· 
gun vermediklerine delil olduğunu söy
liyor. 

Roma radyosu da hem Litvinofun ve 
Lord Halifaksın nutuklarından bahset
ın~ hem de iki büyük elçiye, hem de 
Anglo Sakson illemine tahkir ve tebdit
J.•1 savurmuştur. 

Birleşik Amerika devletleri ile Vişi 
arasında münasebetlerin son devrimle 
gibiviz. Amerikan gazeteleri. bu mü· 
nasebetler hakkında Sumner Velse su
aller sormuşlar, ve Sumner Vels bunla· 
ra bugün için cevap vereceğini söyle
mi~ti. 

Sumner Vels bugün verdiği cevapta 
demiştir ki : 

• Visideki Fransa hükümeti ile müna
sebetlerimiz, b!ze muhtelif vesilelerle 
verilen teminata dayanmakta idi.. Bu 
teminata göre Vjşi hükümeti ile Alman· 
ya münasebetleri mütareke hükümlerin
den ileri gitmiyecek ve Fransa hükli
meti hiç bir suretle ne Fransa toprak
larının ne de Fransız filosunun kontro
lünü Almanlara vermivecek, mihver 
devletlerine hiç bir suretle yardırr><b 
bulunmıyaeaktır. Ruzvelt, maresal P~
tene gönderdiği b'r mesajında Frans3· 
nın mihvere yardımlar yactıl!ıru bildi
ğini haber vermişti. Ruzvelt bu mesaj· 
da eğer Fransa mütarekenin kendisiM 
yiiklemediği seyleri yanarak mihvere 
yardımda bulunmu~ i~e. Vic::ivi diisman
lar arac;ına katmak 1fızım f?'eleCE"'frini ve 
bunun da ııelecek için felaketli olduğu· 
nu söylemişti. 

•Ü zamandan beri iki devlet arasın
da bir kac defa muhabere olmu<tur. 24 
şubatta F~ansa, tarafsızlık siyasetine ay .. 
kırı her han~i bir hareketten kacınacağ\· 
nı ve asker! amaçlara kapılmıyacağını 
ve yardım siyasetini takip etmiveceğini 
bild'rmişti. Bu muhabcrel•rden İngilte
re hükümeti haberdar edilmistir-• 

Sumner Vels bunları anlattıktan son
ra Amerikan - Fransız rnüna5ebetlerinin 
bugün aydınlanacağını bildirmiş ve : 

• Vişiden baska aydınlatıcı maHlmaf 
bekliyoruz• dem!ştir. 

Gazeteciler, reis Ruzvelte şu suali 
sormuslerdır : 

- Alman kontrolü altında bulunan 
Faris radyosu, amiral Lihinin mareşal 
Petenden, Fransız donanmasının her ha
reketi için Amerikadan muvafakat al
masını istediğini fakat buna red cevabı 
alması yüzünden istifa eylediğini bil
dirmiştir. Bu doğru mudur? 

Reis Ruzvelt bu suale şu kısa cevabı 
vermistir : 

- Bu haberin Alman radvos\1 tarafın
dan nesred'.lmiş olması sualinize bir Cf!

vap teşkil eder.• 
Vasingtondan gelen bir telgrafta d~

niliyor ki : 
Birlesik Amerika ile Visi münasebet

leri arasında endişe uyandıran bMlıc• 
müh:m mesele Fransız donanmasının, 
Madagaskarın ve Dakarın istikbalidir. 
Amiral Lihinin izahat vermek üzer• 
Vasingtona gelmesi muhtemeldir. 

Bunlardan anla~ılıyor ki resmi mü
nasebetlerde resmen bir tehl'ke olmo
makla beraber durum iyi değildir. Pa
ris gazeteleri de ar;ıyı açmak için elle· 
rinden ııeleni yapmaktan geri kalmıyor-
1ar. 
İRANDA 
Gelen son bir habere göre İran kabi

nesin'n bütiin azaları Furugi hana isti
falarını toptan vermislerdir. 

Ziraat nazırının bir kaç gün evvel 
sıhhi sebeplerle istifasının bu tootan is
tifava bir başlan~ıc olup olmadığı ve 
istifan•n sebcnleri henüz b<>l!i değild'r. 
AMİRAL TOIOYA GÖRE 
laoon basvekili amiral Tojo, ·Büyük 

t~o~ A~ya komitesi• nin ilk toplantlsın· 
da hir nutuk söy1emis ve dem.ist;r ki : 

oıİn~i1tere ve Amerikava indirilen 
darbe o kadar ağırdır ki bu devletler 
bunun altından kalkarnıvacaklardır. 

•Janonvanın Cunkine: üzerinde baskı
sı artmaktarlır. JaPonvanın simal mü
dafaası o kadar kuvvetlidir ki Japanya 
kend:sini burada tam bir emnivet altın
da s~vmaktadır. 

--*-- müdafaada kalmak mı veya tecavilze 
Amerikan hava ordusu geçmek mi gerektiğ düsilncclerini uyan· ı ·:·---· -- - ·~ 

d b .. ük arla!i'a dırac~"tır. Jac?nlar, Avusturalyayı m~- ı -faliye velı!limiz diyor fıi: uHallıımızın bütün dünyanın bir ölüm, fıabntl 
a uy zar dafaada kalmaga mecbur etmekten °0 .< 1 miicade!esınde bulunduğu bu müıfıül anların istediği fedalıôrlılı derece• 

uğramıştır.. memı:ıu:ı • olurl.ar, o .zaman memleketı• 1 • A -

Vaşington, 28 (A.A) _Harbiye neza- n.ıı~ ıstlaya !uzum gormeden ku"."etlc· 1 ı- Sfni tafıt:il' ederefı bU tedbirlerın azamı mUVaffafııyetle tatbffıınf temin 1 
rctinin tebliği : Sorulan bazı sualler2 rını fü_r~anyanın'. Hollanda Hın~ısta;ıı: fcin elinden geleni memnuniyetle yapacağından eminim.» 
cevap olmak üzere Japonların gemi ve nın. ıstılasm~. tahsıs eder ve goz:er'.".1 •:• • _ ., 
uçak kayıpları hakkında şu tafsilAt:n çev~erek muttefiklere darbeler :ndu-
nesrine müsaade edilmiştir : mege çalışırlar.• . 

Ankara, 28 (Hususi muhabirimizden mukayyet mahiyettedir. mikdardan 37 milyon lira fazladır. Yeni 

7 ;lk kilııundan bugüne kadar Ame· Vaşington, 28 (A.A) - Tıcaret naz•-
rika~ hava kuvvetleri en az 19 Jap.,n rı be~ yüz bin ton sun'i k~uçuk. istih:~!~ 
gemisi batırmış ve üç gemiyi de ciddi p~gr"".'ırun yakında tatbik edilecegıru 

Telefonla) - 1942 mal1 yılı devlet büt- Maamafih normal zamanların da sene- menbalardan elde edilecek varidatın bir 
çesi bugiln Büyük Millet Meclisine ve- den seneye devamlı bir inki§af göstermiş kısmı fevkalade tahsisata karşılık tutul• 
rilmiştir. Maliye Vekili B. Fuat Ağralı olan devlet bütçesinin tabii seyri bakı- duğu gibi umumi vaziyet dolayısiyle 
bu münasebetle aşağıdaki beyanatta bu- mından bu sene vardığımız yekfuı ihti- müsait işletme sahası bulamıyacak ta
lunmuştur: yaca ve memleketin mali ve iktisadi İm· sarruflara kolay, emniyetli ve istifadeli 

hasara uğratmıstrr. Hava hareketleri es- bıldırmıştr. . ... 
nasında ııemilerin battığını teshil etınek Montevı.deo, 28 (A.A) - Reıs'.cunı· 
güçtür. Zira gözetleyici p'lotlar çok de- bur Amerıkaya tanınmış olan g.~yrı ~':'· 
fa pek yüksekten ve rok !uzla uçan tay- hariplik sıfatının batı yarı kurresı'.ıın 

- c942 mali yılı bütçesinin umumi kanlarına uygun telakki edilecek bir plAsınan sahası olmak üzere, bilhassa 
k"- 384 310 001 lir !arak te halkımızın fevkalade rağbetini kaianınıŞ. ye unu • • a 0 s- mikdar olmadığı gı'bi bugünkü fevkala-

nf tl · · .. daf d Amerıka yare1erdedir1er. Batıs1arı muhtemel ola- me aa erını mu aa e eı:ı . . . 
rak gösterilen gemiler bunu varit gös- dışı memleketlere .d~ tatb:k ıçın hır 

b 't ed'I · tir 1 · d bul d • olan muhtelif dahill istikraz tahvillerı ı ı mış · çın e un ugumuz de ahvalin tesiriyle milhim nisbette azal. 
b "t · b '--"- ihracı gibi tedbirlere fevkalade tahsisat sene u çesıne nazaran u ye .. un mış olan normal varidat menabiinin tabii 

!erecek kadar aİ(ır hasara uğrıyanlar- kararname ncşretm1'tır. 
dır. Ayni müddet icinde hava kuvv~t· -·-----

74,294,705 lira fazladır. Bu fazlalığın bir karşılıkları arasında taleple mütenasip 
kısmı başta tasarruf bonoları olmak ilze- inkişaflariyle de elde edilmesi kuvvetle yer yer ayrılması da ihmal edilmemiştir· 
re Milli Müdafaanın fevkalade ihtiyaç- muhtemel bir rakamdrr. Arka arkaya gelen bir çok harplerden 
lan için yapılmış veya bunlara karşılık Masraf bütçesindeki fazlalık kısınen sonra giriştiği ınilll mücadele senelerinin 
tutulmuş muhtelif istikrazlar mürette- mevcut menabiin temin ettiği varidat mahrumiyet ve müşkülatına katlanmak
batına karşılık olarak duyunu umumiye fazlasiyle karşılanmış ve bu suretle kar- ta gösterdiği fedakôrlıkla memleketin 
bütçesine konulan mikdarlardan ileri şılanamıyan kısrm için yeni menabiler emniyetine ve istiklfiline verdiği kıyme
gelmektedir. temini zaruri görülmüştür. Yeni mena- tin derecesini cihana örnek olacak şekil· 

!erimiz uçak savar bataryalarımız 245 ı 
Japon tayyaresini tahr:p ~bnisl.~rdir r a n 
Ayni devrede Japonların du•urdüklerı 
Amerikan uçaklarının savısı 48 dir. Bu
na göre düsmanın kayıpları bizim ka· 
yıclarımızdan bes kat daha büyüktür. 

Londra. 28 (A.A) - Eldeki rakamla
ra ve müttefik deniz kuvvetleri kuman
danlıklarının neşrettikleri tebliğlere gö
re uzak doğuda şimd!ye kadar Japonla
ra verdirilen kayıplar şunlardır : 

1 düşman saffı harp !(emisi batmış, 
Üç saffı harp gemisi hasara uğramış· 

tır .. 
7 kruvazör batmıs, 
8 kruvazör ciddi hasara uğramıstır. 
12 kruvazör hafif hasara u~atılmıs, 
Birisi ağır olrnak üzere iki tayyare 

gem'si tahrip edilmiştir. 
Dü~manın 79 ticaret gemisi batınl· 

mı!"itır . 
Bunlardan baska Amerika ve Hollan-

da donanmaları ! 

14 torcido batırmıslardır. 
4 torcido muhribi ai(ır, 
6 torpido muhribi hafif hasara uğra-

tılmıstır. 
7 denizaltı batırılmış, 
İki den:znltı ha!"iara uih'atılmı!"itır. 
Britanva deniz kuvvetleri de aynca 

bir Japan tcıroidosunu batırmışlar, bir 
kruvazör ve bir torpidoyu hasara uğrat· 
mır:lardır. 

Japonların ayrıca 15 ticaret gemısı 
ağır, 32 ticaret gemisi de hafif surette 
yaralarunıslardır. 

----·----Japon Başvekili 

dıyor ki: 
-*

uJaponyanın emeli tn-
giltere ve Amerilıanın 

ezilmesidir-» 
Tokyo, 28 (A.A) - Başvekil general 

Tojo •Büyük doğu Asya komitesh nin 
ilk toplantısında bir nutuk söylemiş ve 
demiştir ki : 

•İngiltereye ve Birlesik devletlere ln
d:rilen darbe o kadar a~ırdır ki bu dev
letler bunun altından kalkamıvacaklar
dır. Japonyanın !(ayesi evvela ,lanon as
keri kudretini arttırmak icin doi(u A•• 
yada isgal olunan memleketlerde ken
disine stratejik üsler temin etmektir .. 
Son hedef te İngilterenin ve Birleşik 
devletler:n ezilmesidir.• 

~----·-----Şıli Mıhver ae '•et e
rini protesto ediyor 

-*-Sanyago, 28 (A.A) - Şili hüküme-
ti mihver elçilerine bir nota vererek Pa
sifik te torpillenen Şili vapurlarının uğ
radıklan taarruzu protesto etmiı ve bu 
taarruzların ağır neticelerini bildinnit-
tir. 

Şili, mihver denizaltılannın aulhcu 
memleketlerin ticaretine karşı hareket
lerini düşmanca tecavüz saymaktadır. 

Şili hariciye müsteşarı: cŞilinin duru
munu emniyet altına almak için en 
mühim çare fazla dayanışmasının temi
ni> olduğunu söylemiştir. 

-*
Kabinesi istifa etti 

-*-Tahran, 28 (A.A) - lran nazırları 
başvekile istifalarını vermişlerdir. Na
zırları istifaya aevkeden sebep henüz bi ... 
Hnmiyor. Bir kaç gün evvelki ziraat na
zırı sıhhi sebeplerle istifa etm.İş bulunu
yordu. 

-----•..-.----
Japon ara göre 

En mühim fazlalığı, üçüncü senesine bilerin tesbitinde her zaman olduğu gi- de göstermiş, daha sonra sulh ve sükOn 
giren Avrupa harbinin iktisadi tesirleri bi tatbikat neticeleri gözönünde bulun- içinde memleketin kalkınmasına çalı.ş
ııltında gittikçe artan hayat pahalılığı- durularak iktisadi şartlara ve ödeme ka- manın ehemmiyetini takdir etmiş olan 
nın neticesi olarak Şubat/942 tarihinden biliyetine azfuıll derecede uygunluk gö- halkımızın bütün dünyanın bir ölüm ve 
itibaren maaş ve ücretlere yapılıruş olan zetilmiştir. kalım mücadelesi içinde bulunduğu · bu 
zamlarla muhtelif kanunlar mucibince Milli Müdafaanın fevkalade masraf- müşkül anların istediği fedakarlık dere· 
maaş ve masraf tertiplerine ve iaşe mas- !arı umumi vaziyetin inkişaf seyrine cesini ve hilkümetçe alınması kararla• 
rafı başta olmak üzere alelfunum istih- uyarak alınması gerekli tedbirleri kar- şan bütün tedbirlerin ancak bu iki gaye• 
lak maddelerine ait tahsisata yapılması şılamak üzere ve ihtiyaca göre yine ted- yi temine matuf olduğunu pek iyi tak· 
zaruri görülen ilaveler teşkil etmekte- riccn verilecek olan fevkalade tahsisat- dır ederek bu tedbirlerin azami muvaf· 
dir. Görülüyor ki masraf bütçesindeki !arla temin olunacaktır. Bunun mikdan fakıyetle tatbikini tenıin için elinden 
en mühim fazlalık fevkalade vaziyetten şimdilik 125 milyon lira olarak tesbit geleni memnuniyetle yapacağına emi-----·* mütevellittir ve bu vaziyetin devaıniyle edilmiştir ki geçen sene ille defa verilen nim.• 

Sumatrat:a ~azı -------------
verler _la11onJc.· RomaLv:ıva va- Kaı1unlar Türkçeleşiyor 

1• 1. rı~acak ı~r3cat 
rııa e Jne ~eç 1 Ankara, 28 (Telefonla) -Türk ve Ru ( A ) k . k. • 1 -*- rnen ticaret anlaşması hükümlerine tev- nayasa nın tet l ını avrı an 

fikan petrol ve müştakları mübayaasına 
Japonlar uFazla iyim• mukabil Romanyaya pamuk, bakır. pa- b. . . t 1 t 
serliğe fıapılmıyalımn lamut ve hülllsası, zeytin yağı, kroozot ır encumen amam aruış ır 

ihracına başlanacaktrr. Bunların satı-
diyorfar.. şından elde edilecek fonlar, petrol fiatla 

Tokyo, 28 (A.A) - Domei aj~nrn rını aycı seviyede tutınak yolunda isti- ı Ankara, 28 (Telefonla) - Kanun· 
öğrendiğine göre Japon kuvvetıerı Su- mal olunacaktır. lanmızı yabancı kelimeleri yerine Türk-
matra adasının cenup ucunda T emang • k li 'b 1 1 · b t h • ---- ---- • J çe e mc ve ı are. er e yenı aş an a-
koyunda Kota Avetong mevkiini işgal Bırın Cl J tırR. VeteTt• ·zırlamak yolundakı çalıımalara devam 
etmişlerdir. Diğer taraftan diğer mühim edilmektedir. Teşkilatı esasiye kanunu 

dört beş koy da Japonların eline geçmiş- ner kongresi Nisanda üzerinde bu maksatla yapılan çalııma-
tir. b T b 

Tokyo, 28 (A.A) - Stefani ajansı A k J k lann ille safhası nihayet ulmuştur. ra 

kiklerine sunulmuştur. 
Komisyonun hazırladığı metinde tet"' 

kilatı e•a•iyc (Ana yaııa), adını almak· 
ta, cümhuriyet (cumhurluk) olmakta, 
cumhurcu. milletçi ve devrimci denil .. 
mekte, yesmi lisan yerine (devlet dili) 
tibiri ikame olunmaktadır. 

Fasıllar kalimesi (bölümler) denile
rek ifade olunmaktadır. Büyük millet 
meclisi (kamutay), mebus (saylav), 
devlet merkezi (başkent) olarak değir 
tirilmiştir, 

Projenin alilltalı makamlarca tetki
kini müteallik bir lftyiha hazırlanacak 
ve meclise takdim olunacaktır. 

bildiriyor: Japon radyosunda askeri n oraoa top anaca zon mebusu B. Ha.san Sakanın baıkan
müşahitler halkı kazanılan zaferlerden Ank~ra, 28 (Tel"!<>nl~) - Birinci Türk ılığında Necmettin Sadak, Falih Rıfkı 
dolayı lüzumundan fazla bir ehemmiyet veterıner kongresı Nısan ayının on be- Atay Re§'lt Nuri Cüntekin ve Esat A-r
duymaktan kaçınmağa davet ediyorlar. şinde Ankarada ziraat vekili B. Muhlis . ' k k f k .. 1 . d k ) 
Japonlar düşmanın hücumunu bekleme- Erkmenin reisliğinde toplanacaktrr., tebıik (Ankara hu u a u tesı e anı 
lidirler. Zira harpte olan bir memleke- Hazırlıklara başlanmıştrr. Kongre bir dan mürekkep komisyon tarafından ha
lin hasardan masun kalması bir mucize hafta devam ederek memleket hayvancı- zırlanan proje alakalı makamlann ıet-
olur. lığı hakkında göriişmelerde bulunacak <:>-<><::>-<::>-<:><<:><::::.<::::.<""""""""'""'""'"""""""'<:><:><:><::><::><::><::><::~~~-<:::>-<:::>-C:::.<:>"' 

Tokyo, 28 (AA) - Bir askeri kay- ve kararlar alınacaktrr. 
naktan bildirildiğine göre 27 şubatta ___ , ___ _ Üniverıitede yangın çıktı 
Batavya açıklarında harekette bulunan E k • • d 
donanmaya mensup uçaklar bir düıman .. s ışe hır e 
kruvazörünü kullanılmaz bir hale koy- -*- Fen Fakültesi kamilen yandı 
muş ve on bin tonluk diğer bir kruva-
zöre de iki isabet kaydetmiılerdir. Çırak mektebi büyük bir "*ıc:---------

Vaıington, 28 (AA) - Filipinden tekamüle mazhar Oldu,. lstanbul, 28 (Telefonla) - Bu gece umumisi bulunmuşlardır. Ayni binada 
alınan raporlara göre Amerikan kuvvet 1 f f k 1 b f kül l D ' 
)eri baş kumandanı general Mak Artur Eskişeh!r (Hususi) _ Devlet Demir eaat l 0,20 de üniversitenin en a ü te- bulunan ede iyat a " lesi evve ce o.-
ihtiyaç ve sıkıntı içinde bulunan yerli yolları id~sinin muhtaç bulundu~ sinde yangın çıkmııtır. Yangın fizik la- mabahçedeki binaya nakledilmeğe bat
halka bir yardım olmak üzere 1 O milyon mütehassıs işçileri yetiştiren cÇırak boratuvarından çıkmış ve laboratuvarda lanmış bulunduğundan bir çok evrak 
dolar harcanmasını emretmiştir. Başka okulu• son günlerde hayli tevsi edilmiş kimyevi maddeler birdenbire alev al- kurtulmuıtur. Fen fakültesinden bazı 

V
e büyük bir tekfunüle mazhar Jolın· mış ve fakültenin bulunduğu Zeynep eşyalar kurtanlmıı İse de laboratuvar-

bölgelerde bildirilecek bir şey yoktur. K' il k • B' ·ı !ardaki alat hemen hemen yanmııtır. 
Va•ington, 28 (AA) _ Batı Pasi- mıştır. am onagını sarmıştır. ınanın yag ı 

' b' d B 1k b lı 1 a d te•ı'n süratle büyu·· me- Yangın yerinde bulunan rektör Cemil fik Amerikan donanması kumandanı Melde :n mü ürü bay Seyyit a U• .oya 0 m sı a a • . 
l d d d ha sıne sebep olmuştur Bına tamamen yan Birsel zararın çok mühim olduğunu te--amiral Lansfort yedi Amerikan denizal- vun gece i gün üzlü evam e en yır- . . . · . • 

ha · wn< gıbıdır Yangın yerınde Beyo~lu İs 18.fisinin pek güç olabileceğini edebiyat 
tı kumandanına bahriyeye ait salip ni- lı mesaisi memlekete müte ssıs iş~ı ......, · 6 • • 

b t bul Bak rk ·· itfaiyeleri sabaha ka fakültesine ait eşyanın bir kısmının yeni •anını vermi•tir. yetiştiren u müesseseyi takdire şayan an • ı oy • 
' ' M kteb b d çalı•mı•lardır Yangın yerı'nde em binaya nakledildig" ini ıöylemi•tir. Vaşington, 28 (A.A) - Harbiye b' duruma getirmiştir. e i ir · ar • • · • . . . • 
nazırlığı Anderson sarnıç gemisinin At- k::;.re ziyaret etmek çocuklara verilen niyet müdür muavini, nöbetçi müddei- Tahkıkata devam edıliyor. 
lantik kıyıları açıklannda torpillendiği- meslek aşlonı müşahedeye kafidir. ~~ 
ni bildirmiştir. Mektebin iki yüz kırk leyli talebesi r t b ld b• d d 187 t eke Vaşington, 28 (A.A) - Harbiye na vardır ve bunların ekserisi Devlet De- S an U a l r epO a en 
zırlığının dün bildirdiğine göre Bataan miryolu memurlarının çocuklarıdır. d 
cephesinde hafif çarpışmalar devam et- Deıniryolu idaresi bir taraftan muhtaç beLzİn meydana rıkarıl 1 
miıtir. Amerikan kıtalan bütün cephe olduğu mütehassısları yetiştirirken eli- '"t' 
boyunca en fazla Pilunun ,imalinde ol- ğer taraftan da memurlarının çocukları
mak üzere 1 kilometreden 8 kilometre- nı okutınak ve onlara bir istikbal h:ı
ye kadar yaptıklan ileri harekette ka- zırlamak vazifesini yerine getirmiş bu
zandıkları ileri mevzileri muhafaza ed.i- lurunaktadır. 

lstanbul, 28 (Hususi) - lhtikarla üzerine kaçakçılık memurları tarafından 
mücadele şiddetle devam etmektedir. meydana çıkanln113tır. 
Ve ihtikar suçundan adliyeye verilenle- Bu benzinleri sal<lıyanlar fırıncı Şev-
rin sayısı yirmi üçü bulmuştur. ketle Sirkecide çiçek pa)aa oteli sahibi 

yorlar. DA İMAR:AYA 
~>::ıer..-.r....-~....-...-....-........ ~....-....-..a========~J.Xr....-~=~..-.r...ıı======· Ta a-. .. uz .. 

BÜTÜN DÜNYANIN YEGANE SEVİMLİ JÖNPREMİYERİ --

Yeni lzmir anbarının arziyesine sak- Hasan, Yeni hrnir anhan sahibi Ah
lanmıı olan 187 teneke benzin ihbar met Yükler adliyeye verilmişlerdir. 
~~ ~ 

T " R O ~ PO VE i 'in 
Linda l)arnell ve Basil Rathhove 

Stokholm, 28 (A.A) - İngiliz tayya
releri Danimarka üzerinde dolaşmış İnt
Iand ile bazı yerlere bombalar atmıştır . 
Hasar az olmuştur. -----

Yenı tıc .ıret anlaşması akdi 1çın 
reden bır he vet geldı 

lSV IC• • 

• J anonyanın ilk h~defi iseal edilen 
\'erlerde üsler tesi~i<lir; son hedefi <le 
İnstili1lPrle Amerlkahların e7ilm~idir .. 
Doğu As ·ada yeni n:zamın kuru)m3sı 
yüz milv0n J anonun imoaratorun emir

BİR MVA'PEDE 
Londra, 28 (A.A) - Venezüella elçi

liği Britanya ile Venezüella arasında ıki 
mnahede im7.a edHd:f!ini bildirmistir. 
Bu muahedelerden biri Patos adasının 

Venezüellaya bırakılmasına, diğeri Yat"
bokordi denizaltı bölgelerinin iki mem
leket arasında taksimine dairdir. 

Ankara, 28 (Telefonla) - Yeni bir ticaret anlaşması akdi için müzakerelerde 
bulunmak üzere bir İsviçre ticaret hey eti bugün Ankaraya gelmıştir. Heyete 
bazı İsviçre gazetecileri refakat etmektedir. 

~-~><-~'Y':""""""'"""'"""'"""""""""'""'"""""'""'""'""'""'""' 
iaşe ve fiat mürakabe kadrosu lerine itnatı ile olacaktır.• 

A vruna(ln veni nizamın nasıl kuru1a
cal'<ı hakkında slmdive kadar bir rok 
:şeyler sö,·1enmistir. Japcnyanın cl..ı 
uzak d ruda kurulacak veni n'zamdakı 
genis eme~leri- göstC'riJmistir. 

Bu hafta takvimde kısın son hafta,ı
dır. Bu son haftada, yukarıda anlattığı
nuz şrib! demeı;ler ve nutuklarla kapan
mışhr. 

Büyüfı muvaffafııyet· ~ 
le devam ediyor.. i 

I
~ ~ ,._,.... » "'-""'~ ....-~ • 

SEANSLAR : HER GtlN l 
1 - 3 • 5 - 7 • 9 da .: : 

Cumartesi • Pazar sabah 11 de ~ 
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BiRişgiRLiGi 
itin ayrılaı.1. tal.sisatlar 

Montev'deo, 28 (A.A) - Karakastan ---- • . .... • ~ . likl · 
alınan bir habere göre Venezüella hü· Ankara, 28 (Telefonla) - İaşe müsteşarlığı, vilayet ıaşe mudur ve .. mır en 
kümeli Avrupa bölgesinde Hollanda ve fiat mürakabe teşkilatının 942 takvim yılı son~a kadar 11 aylık masraflarını 
hüküm~ti ile kısmen işbirliği yapacak- 1 karşılamak üzere ticaret vekill~ti e~in.e 689500 lira ve ıdare masraflarını karşı-
tır. 1 lamak üzere 210,500 !ıra tahsıs edilmış tır. 


