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Japonlara g~re 1 
(• -·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-· ) 
Avustra'l-
yanın son 

saati yakın 
~~~~*~~~~ 

2 Japon kruvazörü 
Uzak doğu harbinde topçular ateş açarken sakatlandı, 1 d~niz· 

Korkunç 
dünya 
dramı 

~~~~ .. ·~---~---
8 ec1ence, ölküce kuvvet· 
11 bir gençlik bel' türlü 

baprmmana 
teminatıclıl'-

Bugünkü büyük ve korkunç dünya 
~vaşı, mekan bakımından dünyanın 
dört bucıığını kaplamı§ bulunuyor. Bu 
Ölüm - kalım savaşının daha ne gibi ge
liırneler göstereceğini ve zaman bakı
llrundan tesirlerinin ne kadar süreceğini 
Lilmiyoruz. Yalnız bugüne kadar olup 
'l>itenler, bize gelecek hakkındıı hic; le 
i)'irnser fikirler vermiyor. Öyle anlaı1ılı
J0r ki bugüne kadar eıi g'örülmemiı 
•lan bu dünya ıümullü boğuşmada in
.. nların ve milletlerin hayatı kadar me-
4leniyet te büyük bir tehlike kar~ısında 
"-ıunmaktadır. Şimdiden milyonlarca 
lnean kayıbı yanında bir çok medeniyet 
~lerinin de yakılıp yıkıldığını, yok 
•lup gittiğini acı duyarak görüyoruz. 
'1illetler, vannı yokunu - pek tabit ola
lak - son zafer uiruna dökmektedirler .. 
Cöz karartıcı nisbetlerle yapılan hazrr
lııtların yarın madde ve hareket haline 
tcldikten sonra dünyayı uçsuz bucaksız 
Lir yıkıntı haline getireceği - belirtileri 
rrndiden göze çarpan - feci bir haki
•attir. 

JAPJN OVONMELERI ÇlN • JAPON HARBi altısı batırıldı 
---* * - *-r ·ı·kt 1 ·1 J M Kl'llUCIZÖl'lePden lllPlnln Ru~ karlar arcuında dÜ§nı4nı " .iL ası 1 e n~ - aponya anço IHltmq olması da malate• gözetleme 

terenin nüfuzu- hududur~u emni- "::!."a::?.::!' ALMANLARA GORE 
~~~~*~~~~ 

nu kıracatız" 
diyorlar 

, _ .. _ 
JaponlGI' ana uaıanları· 
na hücum edllemlyece· 

ğlnl söyllyol'lar-
Bang Kok, 22 (A.A) - Japonyanın 

Siyam büyük elçiliği sözcüsü demişt!.r 
ki : 

• - Japonya Pasifikte İngilterenin 
nüfuzunu kırmak kuvvetini haizdir ve 
bunu yapacaktır.• 

JAPONYAYA TAARRUZ 
EDİLEMEZ Mİ? 
Tokyo, 22 (A.A) - Tanınmış emekli 

Japon amiralı Samura, neşrett:ği bir 
makalede, İngilterenin ve Amerikanın 
Japanyaya karşı muvaffakıyetli bir mu
kabil taarruza-geçmeğe muktedh: olma
dığını ispat için demiştir ki : 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

t it 1- ile meşgaJ.. ye a ına a Tokyo, 22 (A.A) - Gazeteler Avus- Ilmende Rusla-
tralyanın son saatinin çalmak üzere ol-mak kaygısında du~u yazıyorlar. 

Bir gazete, Avustra1yanın b!.r döntim nn mühim bir 
taarruzu daha 

püskürtüldü 
-·çınıııa 80 IJfn .Japona 

Jıarıı derhal Jıarıı 
taal'l'aza geçtflel'-

çunking, 22 (A.A) - Bildirildiğine 
göre Japonlar Cebiang sahilinde ve Nin
gaonun cenubunda bulunan Şiang.şan li
mamnı isııal etmişlerdir. 

Miittef:klerin Japonyayı bombardı
man etmek üzere bu sahi11erde hava üs
leri tesis eylemelerine mani olmak icin 
Japonlar bu kıyılan işgal etmişlerdir .. 
Şiangşan Japonyanın cenup ucuna 1000 
kilometreden daha a~ bir mec;afedcclir. 

JAPON HÜCUMU VE KARŞILIÔI 
Çunking. 22 (A.A) - 80 bin k:şilik 

bir Japon kuvveti Taosen ve Hosyende 
Çin kuvvetlerine hücum etmiştir.. San 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

noktasında olduğunu, Singapur düştük
ten sonra müttefik donanmanın mağlQp 
olması yüzünden Avustralyanm 12 bin 
millik sahillerini kendi kendine müda
faaya mecbur kaldığını yazmaktadır. 

JAPON KRUVAZÖRLERİ 
SAKATLANDI.. - *-
S~dney, .22. <A.A.> - ~nci bir resmt Son lıdnandan IJel'I ..... 

teblığde b:ldırildığine gore Avustralya •-- fJ fı lmd --'S 1 
hava kuvvetleri tarafından dün Rabule ....... a es e ...... ces z 
karşı yapılan akında iki Japon kruvazö- '6 taGl'l'az yapınqlGI' 
rü ajtır hasara uğratılmıştır. Bunlardan 
birinin batmış olması muhtemeldir. 

JAPON HAVA TF.ŞEK~İ 
Düşman Yeni Gine ve Papoua (evresi 

üzerinde devamlı ke~if faaliyetinde bu
lunmuştur. Sabahın erken saatlerinde 
Port Moresby üzer:nde uçan ağır bir 
Japon bomba tayyaresi karşı koyma ba
tarya1anmızın ateşiyle uzaklaştınlmış
b.r. 
BİR DENİZALTI BATIRILDI 
Nevyork, 22 (A.A) - Avustralya 

radyosunun bildirdiğine göre Hint deni
zinde Cavanın cenubunda bulunan kü
çillt Ohristmas İngiliz adasının sahil ba
taryaları bir müttefik J?emiy! torpille

( Sonu Sahife 4 , Sütun 6 da ) 

SOHDAR'tKA . 
•••••••••••• 

Berlin, 22 (A.A) _ Resmi tebliğ: 
Kerçte dli§manın yeni hücumfan 

püskürtülmüştür. Diğer kesimlerde her 
iki tarafın da kuvvetleri faaliyet gös
termişlerdir. Alman kıtalannın teşeb
büsleri muvaffaklyetle neticelenmiştir. 
Leningradın bombardımanı devam et

miştir. Hava kuvvetlerimiz Kerçte as
keri hedefleri bombardıman etmi~ler · 
Doneç ile Lenin1:J'ad arasındaki Uş
man tesisleri hava kuvvetlerimiz tara
fından bombalanmış, demiryollara taar
ruz edilmiş ve bir demiryolu Uzerinde 
24 Sovyet trE!lli tahrip olunmuştur. 

* Berlin, 22 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : İlmenin cenup doğusunda ol
dukça mühim mikdarda düşman piyade
si mühim bir taarruz yapını~ .. Buz gi
bi soğuk bir havada kıtalarımız hafta-

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

HAVAi TAHKIMATI 

o - - ·- ·- - ·- · - · - - • ·- ·- · - · 1 
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s ş • 
~~~--.. ~--~--

Ve kaft>se girmiş gibi 
b ir yandan bir ya

na saldırıyor lar _ .. _ 
RaslGI' ndUdm ,,,,. ndb· 
taldıem noJıtayı aJddaJi .. 
Almanlar rnalu,,,. ol'da· 

ICD'lnı IJeslemeğe 
çalqıyorlal'-

Moskova, 22 (A.A) - Şark cephesi
nin bir kesiminde ş:ddetli muharebeler
den sonra düşmanın müstahkem bir nok
tasını zaptettik. Düşmanın bir çok karşı 
hücumları büyük zayiatla pUskllitUl
müştür. Sovyet piyadesi bu mevzii ele 
geçirmekle durumunu sağlamı~. 

KAFESE KAPANMIŞ GİBi.. 
Cephenin dijter kesimler!nde muha

rebeler şiddetlidir. Başka noktalarda 
Sovyet kuvvetlerinin darbeleri muhtelif 
istikametlerde inkişaf etmektedir. Dilıt" 
man kafes ic~nde kaoatılmıs bir hayvuı 

( Sonu Süife 4, Sütun 4 te ) 

lngiliz Bahriye Nazın B. AleJuandT 

HARP VE DENiZLER 

Belki bir gUn teknik ve sanayiin bü
>iilü değneği. yakın geçmi~te gördüğü
lrıüz gibi, ııayılı yıllar içinde yok olanla
~ yerine yenilişini ya yapacak, fabrika 
l>acalannı yeniden yükseltecek, yeni ye
lli mamureler kuracaktır. Fakat garp 
lrıedcniyetine asıl karakterini veren ta
tih mirası sanat es~rlerinin yerini dol
durmak belki imkansız olacaktır. 

ilkbaharda ta- ~~~---* .. ~~~--

Şurasını da unutmamak gerektir ki, 
~nların ve milletlerin hayatı korkunç 
ıoır ölüm kaııırgası içinde savrulurken 
'elecek hakkında göııterilen böyle bir 
••ygı. şimdi yeniz. hatta gülünç görül
"'elttedir. 
ı.ı. Bugün her milletin baı kaygısı, var
"'Whlı korumak ve kurtarmaktır . .Millet 
~rlığı. medeniyet varlığından önce ge
k or. Kuvvetlerini, kavnaklannı böyle 

,,P ear I Harbur'' Müttefikler her 
Amerikan de- yerde hakimi

Alman tanklan ve harp malzemeai vapurdan TrablusgaTba çıkarılıyor 

arruz edecek 
Alman kuvvet
leri ne kadar? niz üssü pek 

çok kuvvetli 
yeti tekrar 

ele alacaklar TRANSILV!NYA iŞi 
* 

Macarlar Ru-

AKDENİ Z · AFRIKADA 
---* - +-

M it t Rusların lhtlyatlaft ela· - *-
" a aya ayya- ha çok deniliyor.. .Japonltn'a cenalttan ya- -·lnglltel'ecle son sistem •r dünya görüşüne göre ayarlayıp kul

~namıyan m!JJetlerJn yntamak haklan 
~2.de kalacakbr. 

* Korkunç dunya dramı karşısında bi-
tim durumumuz, bir<;ok milletleri im
~'"ndiren ın11tlu bir barış durumudur. 
t akat biz (Bir gUnlUk beylik) düsünce
•lnden uzak bulunuyor ve barışta da, sa
~llfJta da dünya terazisinde ağırlığını ivi
-len iyiye duyuran bir kuvvet olduğu
"'12 İçin zamanın prtlarına ve isterleri
"e göre hareket etmekten geri ka1m1-
)oruz. Dünya yanRın• ortasında bir ba
!_11 ülkesi olarak kalan Türkiye, bu mut
~ durumunu tesadüflere borc;lu ddHl
._ir. Bunu. kuru1uşundanberi güttüğü 
~anık ve uzağı görür sivaııetiyle. ken-

nien hududuna 
asker ~öndermiş 

•• Londra, 22 (A.A) - A1man1ann ilk d __ ._ ._,,,_. .aa. .ı.a re bUCUmlan ~ar taarruzları için hazırl~~ık1.arı ih- P a11."UH nNw.;NPUGl'lll ... s .. 
tıyat kuvvetler hakkında en ıyı bır kay- Pearl RGl'lloar-• tt naktan verilen bir habere göre Hitlerin Londra, 22 (A.A) _ Royterin 

yıne ar l bu taarruz için 200 tümen ihtiyatı var- Pearl Harbourdaki muhabiri Havai ada
dır.. Fakat bu kuvvet:n 70 tümeni kış lannın tahkimatı hakkında bir reportaj 
harbi için cepheye sevkedilm~ ve bu vermektedir. Bu reportajda izah edildi
suretle Bitlerin mevcut ihtiyatlardan ğine göre her tipte müdafaa vasıtalan 
ancak üçte ikisi elinde kalmıştır. iki dağ silsilesini takiben kıyılara doğru 

Uıl d estl'oyel' sel'lsi 
in.ya olanayor-

Londra, 22 (A.A) - Bahriye Nazın 
Aleksandr harp gemileri haftasının açıl
ması dolayısiyle söylediği bir nutukta 

1 sı:üciine dayanarak haketrniştir, elde 
~lrtıistir. Biz, yabancı kuvvetlerle olan 
~"'aplMmamızı çoktan bitirmiş, icimiz

elti pür\ı.,leri çoktan temi7lemi, bulu
LlıYoruz. Tıuihin bütiin çaV.larında can-

] Ye ml'de"i benliP.ivle en ön sırada yer 
il 'nı$ olan Türk milleti, kurhıluş savası
Ilı 2.aferle bitirdikten ııonra. yirminci vüz 

)~~·n en büviik soııyal hadiı"""i olan bü
~lı:. bir inkılap yaratmııtır. Kısa bir za
~"n ic;in~e ana dıwalarını ba<ıaran hu 
ınltılim. Türkün tPbii ve tarihi hakkı 
~lan (Fbedi istikl~l) i kinde taınmak
,bdır. Gerçekten Tiirk inkılabı, (dün). 
'<huPiin) ve ( vArın) ölrii•iinde kıymeti 
•lan bir inkılAptır .. O, hAdiselerin zaru
Jetinden doV.muş ve Türk milletinin 
t~un bir tarih tecrübesinden geçerek 
~~enrniş olan yaratıcı iradesi ile ak ~ün 
ı?tınüıtür. Türk inkılabı. ileri ve kalıcı 

, ·~1' Cemiyet meydana ~etirmek davaııını, 
- Oiduğu günden itibaren ele almış, 
~un büyük meselelerini müspet il:m 

r>o ... "ı-jyl •• ) w d k ••1L•• _ .. ·'"9 e ve oz var ıgm an çı an u au-

,; bir hamle ile Rerçt:klestirmİştir.· Rıı 
< "ıtmik karakterli inkılap, !orıu '"

(Sena Slıblfe 2, Sltun 1 da) 

~·- --*--
Almanya HacarlGl'I ta· Almanlar son hücumda 
tayol', Ramenlel'I zaJf J4 tayyare fıayfJettiJeP-
IJıralımalı lstiyol'mUf Afl'ilıadalıl harelıdt 
Cenevre, 22 (A.A) - Romanya bari- Malta, 22 (A.A) - Almanların Mal-

ciye nazın Antoneskonun söylediği nu- taya karşı hava hücumları şiddetle de
tuk Macarların Romanya hudutlarına vam etmiştir. Son 24 saatte düşman 14 
derhal asker göndermelerine sebep ol- uçak kaybetmiştir. Uçak savarlar 8 
m~tur. Yünkers ve 6 Messerşmiti tahrip etmiş. 

Viyana görüşmelerinde Hitlerln tesi- )erdir. 
riyle Macaristana terkedilen Transil- Cumartesi günü düşman üç hava hü
vanya meselesi eski bir meseledir; ytmi cumu yapmış ve pike tayyareler dalga 
olan Antoneskonun nutkudur. Ve iki halinde taarruz etmişlerdir. Bu hilcwn 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) Alman hava kuvvetlerinin Sicilyada 
yerleştikleri günden beri Maltaya karş1 

- - ---- - · - · - - · - - ·- ·- .. yaptıkları en mühim baskındır. 

Ruslar Sibiryada n 
20tümen asker da
ha ayırabil~cek ler -· Moskova, 22 (A.A) - Sibirya as
keri konseyi üyelerinden General 
Korniç, Karasnaya Zvesda gazete-

1 
sindeki bir yazısında, Sibiryanın 
şark cephesine iyi talim görmiiş 20 l 
tümenden iaz1a asker vermeğe ha-

l zır olduğunu yazmıştır. Bu yazıya 
göre bu kuvvetin şefleri muhtelif 

t savaşlarda şöhret almış subaylar- I 
l dır. Ve batıya uzun bir sehayatn 
l çıkmak emrini sabırsızlıkla bek- ı 

l.~:~:~~~ı:~·-·-·-·-·- ·---! 

Taarruzda ölenler ve yaralalanlar 
vardır. Askeri zayiat azdır. 

HOR FRANSIZLARIN 
BlR AKINI 

Londra, 22 (A.A) - Hür Fransız teb
liği: 

Libya çölüniin cenubunda Hür Fran
s1z kuvvetleri Menukun doğusunda 
Zuilatemesna çevresindeki İtalyan ileri 
ehemmiyetli karakolun kavuşak nokta
sını teşkil eden Scbhabbak yolunda kı
t&larımız mühimmat ve benzin getiren 
İtalyan iaşe kollarını yakalamışlar ve 
üslerine dönmüşlerdir. 

Bu hareketler esnasında müttefik mü
nakalcsini tehdit eden dli§m:ın karakol 
ve hava meydnnlarına bir sıra akın ya
pılmış ve Mihverin beş uçağı tahrip 
edilmiştir. 

( Sona Sahife 4, Siitun 5 te ). 

Ruslar bahsi geçen 70 tümeni halen iniyor. Pearl Harbour deniz üsleri dün
imha ettiklerini iddia etmiyorlar. Fakat yanın en kuvvetli Usleri sayılabiltt. Kı
bu 70 tilmenln de harp mecburiyetinde yı hattı üzerindeki plljlar dağlarda giz
kalmış ohnası Alınan başkumandanlığı- lenmiş topların ateşi altındadırlar. 
nı zor bir duruma sokmuştur. Bazı Al- Havai müdafaasında yerlilerin vaziye
man ~enerallerinin geri alınmasının se- ti önemlidir. Zira bu adalarda 180 bin 
bebi de bu ihtiyatların ileriye sürülme- japon vardır. Bu japonlar adaların batı 
sinden ibaret olduğu sanılıyor. kıyısından tamamen çıkarılmış olması

Rus tabyası bu ihtiyatları çevirmeği na rağmen binlerce japonun hAla Havai
hedef tutm~tur. Öte yandan Stalinin de kaldığı bildirilmektedir. 
Almanlardan fatla olan ihtiyatlan var- Japonlara karşı cenahtan yapılacak 
dır, bunlar harbe girmek için mUnasiJ) hücumlarda Havai adalan büyük bir 
bir zaman bekl!yorlar. ehemmiyet taşımaktadır. Ve müttefikler 

~~r.;r.r;.;T,fu~~:S:S~~;.= Amstra.ıtreajlisHinına· rt Aesmaseırı~kı :~aşkid'lo··nu~tmşu·· nekdetedibu·r~ 
~~caccoac==cacıccac;~ J 

--------------- nu ima etmiştir. 

demiştir ki: . 
« - Harbin bugünkü safhasında en 

hayati mesele müttefiklerin bütün de
nizlerde hakimiyeti tekrar ele almasıdır; 
bu sebeple donanmamız için sarfedile
cek para, diğer silahlara sarfedilecek pa
ralardan fazla olacaktır.> 

24 DESTROYER YAPILIYOR 
Londra, 22 (A.A) - Amiralhk mah

fillerinden teyid edildiğine göre lngilte
rede iki yeni destroyer serisi hali inşa
dadır. Bu serilerin ne zaman biteceği 
hakkında malumat yok ise de, yeni muh
riplerin gerek silah ve gerek ill§aat ba
kımından bir çok yeniliklere göre yapıl
dığı muhakkaktır. Bunlar yeni silAh şe
killeri ile deniz harekatında esaslı bir. 
rol oynayacaklardır. 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıdııman 

••• 33 ••• 

Turgut reis birdenbire sordu 
~~~~~~~----~~~~~~~~ 

Dün Kızılçullu
da yapılan at 

koşuları 
- Nasıl ister misin deli ilanlı, seni yanıma ala· -•-

31un mı, gem!de ben imle çal"ır mısın~.. Hauanın soğufıluğu se· 
Billiln bu hazırlıklar gösteriyor ki ya- ise toprak değil, suyun yüzüdür! .. Gemi- 'J}İl'Ciferin az olmasına 

lcmda y ine silfilı patlıyacak! c;Jeri, sanki bir salıncağa binmiş gibi eğ-
Seni Koca Hızır bu oğlana göz kUlak lendiren ve onları sallıyan köpüklü dal- Sebebiyet Uerdi ... 

ol diye bana ta\'siye etmişti. Doğrusu galar günün birinde bizim mezarımız ---*--
ben de seni g(;rür görmez beyendim. olacak!.. ı Dün Kızılçullu hipodromunda at ya· 
Sende gizli b:ızı cevherler var!.. Fakat Turgut reis böyle dedikten sonra dur- nşlannın ilki yapıldı. Havanın soğuk ol
bunlar ham bir halde!.. Onlan işlemek du. Şimdi güzel kızlar, biribiri arkasına 

1 

ması hasebiyle seyirci kütlesi hemen 
lazım! .. bize içki sunuyordu .. Hepimizin kafası- hemen yok denecek kadar azdı. 

Beni üven bu sözleri, Turgut reis gi- oı, ruhumuza neşe ve hararet veren sım · İN İ 
bi bir adamın ağzından işitmek o daki- sıcak bir buğu, bir duman, bir buhar :~nciCko~~~~aşında yarım kan İn-
lcada pek ziyade hoşuma gitmişti. Sevin- dal~ası sarmıştı ... 
~imden yilzilm, birden bire kıp kırmızı Çulsuz 1brahim ve Ali Murat, kaptan ı;:iliz erkek ve dişi taylarına mahsustu .. 
olmuştu... pa~a şarkısını çaldıktan sonra, şimdi ye- Mesafesi 800 metre, ikramiyesi 320 lira 

Turgut reis bir az doğrulduktan s on- niden başka bir tilrkil daha çağırmağa idi. Bu koşuya dört hnvvan iştirak et-
J'a ciddi bir tavır takınarak: haşlamış bulunuyorlardı. Bu bir aşk 1 miştir. Net=cede Suat Knraosınanın Bi-

- Nasıl, istermisin delikanlı? .. diye türküsü idi: laloğlanı birinci, Tiryakisi ikinci, Mene-
ansıı.ın benden sormuştu, seni yanıma i vişj ücüncü gelmiştir. 
alayım!.. Bundan sonra gemide ve be- Td cemalin gördüğüm günden beri İKİNCİ KOSU 
nim yanımda çalışırsın! .. Yakında uzun Canü dilden sevmişim sen dilberi İkinc! koş 3 yaşında ve kazançlnnnın 
bir deniz yolculuğuna çıkacağız. Yeniçe- ölme vardır, dlhıme yok şlmden geri yckCt_nu 800 Jirayı doldurmıyan halis 
ri ağasına söylerim .. Ondan seni yanıma Caııü dilden sevmişim sen dilberi l:an Ingiliz erkek ve dişi taylarına ınah-
almak müsaadesini kolaylıkla koparabi- sus olun mec;afesi 1400 metre, ikramiye-
leceğime emin bulunuyorum. Dünyada Bu türkü benim gönlümün haline ne si 300 lira idi. Altı atın iştirak ett:ği bu 
engin denizlerde dolaşmaktan daha kadar uygun bulunuyordu!.. İnleyen ki- koşuda Salih Temelin Alemdarı birinci, 
zevkli bir şey olamaz! .. Sen çok açık göz tara ve keman gibi, sanki mız.rap darbe- Kadri Yılmazın Ya\'uzu ikinci Cahit 
bir gençsin ve günün birinde senin de !erinin benim gönlümün en nazik. en Apayıkın AI: Şahı üçüncü gclıni~tir. 
benim gibi, Akdenlzde Unlü bir Türk hassas tellerine dokunduğunu ve onlan ÜÇÜNCÜ KOŞU 
levendi olacağın şilphesiz gibi görünü- yerinden oynattığını sezer gibi oluyor- Uçüncü koşu dört ve daha yukarı 
yor bana... dum.. yaştaki yerli yarım kan İngilit at ve 

Nasıl icine gelir mf? Vaktimiz rok Acaba rüyamı görüyordum!. Bana bu 
• -... · " kısraklarına mahsustu. Bu kosuya Ü" at dar .. Vereceğin karan bana hemen şimdi gördüğüm şeyler, maddi muhitin dışın- , " 

~ildirmeli sin? da, hayalle, israrla dolu bir alem gibi lstirak etmiştir. Mesafesi 1800 metre, 
Aman Yarabbi! .• Ben ne düşünüyor- gelmeğe başlamıştı .. Yanımızda oturan ikramiyesi 275 lira olan bu koşuda Hü

dum! O bana ne teklif ediyordu! Turgut latif, körpe mahICtkların gökyüzündeki scyin Kurunun Nerimanı bir:ncl Suat 
Misin bana yaptığı bu teklif vakıa hoşu- esiri boşluklarda yaşıyan melekler oldu- Karaosmanın Hevesi ikinci ve Mehmet 
m.a gitmemiş değildi. Çünkü beyendi- ğuna zahip olmağa başlamıştım .. Vücut- Efenin Güllüsü üçüncü gelmişlerdir. 
~m ve takdir ettiğim kahraman Türk !arının çıplaklığını iyice örtemeyen in- DÖRDÜNCÜ KOŞU 
denizcisinin gözüne ginnek gibi her hal- ce bilrümcekten fistanlarının altında, Mesafesi 1600 metre, ikramiyesi 340 
de phsi değerimden üstiln bulunan bil- onları, bölükte bana hocanın anlattığı lira olan dörclUncü koşu dört ve daha 
7iik, parlak bir şeref kazanmış oluyor- hurilerden farksız bulmakta idim.. yukarı yaştaki yeri! halis kan İngiliz at 
ııium! Aynı zamanda bunun bana üzün- F akat, bütün bir gece sürdüğümüz ve kısraklarına mahsustu. Bu koşuya 2 
tü veren ve hoşuma gitmeyen tarafları zevkli sefa, ertesi günü müthiş bir acı at iştirak etmiş, Prens Halim Saidin Ro
a. yok değildi. Denizden gözüm o kadar ile nihayet bulmuştu .. Bölüğe döndüğü- mansı birinci, Salih Temelin Sobutayı 
7ılmıştı ki şimdi daimt surette onun müz vakit falakacı başı ile karşılaştık. ikinci r.elmişt= r. 
ilzerinde gezlneceğimi düşündüğüm da- Geceyi dışarda geçirdiğimiz ve bölü- BEŞİNCİ KOŞU 
kilı:ada, gemide olduğu gibi büyük bir ğe geç geldiğimiz için, ben ve yoldaşla- Son koşu olan beşinci koşu dört ve 
korkuya tutulmaktan kendimi alama- rım dayak cezasına uğramaktan kendi- daha yukarı yaştaki halis kan arap at 
Jmştım. mizi kurtaramadık... ve klsraklarına mahsustu. Mesafesi 1600 

Turgut reis vereceğim cevabı bekliye- Beni, Çalık Kemali, lbrahimi, Yahya- metre, ikramiyesi 275 lira idi. Bu koşu-
rek, o sırada gözlerimin içine bakmakta y ! ve Ali Muradı sıra ile falakaya yatır- ya üc at işt:rak etmiş. neticede Dümdar 
idi. Ben ise özlü bir cevap bulup verme- dılar .. Falakacı başı, sağlam bir kızılcık G.ündaym Tomurcuk'u birinci. Fehmi 
i~ muvaffak o!amıyarak, fırtınaya tutu- sopası üe, her birimizin ayağına elli§er Oralın Tarzanı ikinci, Binbaşı Nuri Sü-
lan gemi gibi müşkül bir vaziyet içinde deynck vurdu... merin CeylAn Teki üçüncü gelmiştir. 
bocalayıp durmakta idim, Bu ceza, bütün bölUk mensuplarının - - -•--
Sustuğumu gören kahraman denizci ~czlerinin öı..Unde ve acemi oğlanlar BORHOVAL 

benim kuduran dalgalarla pençeleşmeğe ağasiyle orta usta başıları ve manga 7.a- 1 
pek de isteğim olmadığını sezmekte ge- biUeri de hazır bulundukları halde iıı- Fahir coculılar 
cikmediJti. Gülümseyerek bana dedi ki: faz edilmişti... Pi:t;ang"' OSU "'elılfdl .. 

- Anlaşıldı. .. Sen bu surahide duran Biz dayak yerken bağırdığımız.ın du- Y 
kırmızı prap gibi suyu bardağın içinde yutmaması için küsleri çalmağa başladı- C. H. Partisi Bornova Ergene ocağı 
görmek istiyol'3un. Gemi ile tstanbula lar!. Onların dünyayı yerinden oynatır- tarafından fakir çocuklar menfaatine 
selirken. bizi Marmara açıklarında kar- casına yaptığı müthiş gürültü arasında tertip ediJen e..c;ya piyangosu evvelki ak
ıılamlJ olan azgın fırtınadan göziln pek bizim sesimiz kaybolup gitmişti!.. şam Bornova Ziraat mektebi ta1ebesinin 
ziyade yıldığı anlaşılıyor!.. Afiyetle bu dayağı yedik!. Ve giinler- verdiğ! müsamere için mezkfrr mektep 

Demek senin denizde dola§mağa niye- ce bunun acısını çektik!. salonunda toplanan halk: huzurunda çe-
tin yok! Tam bir hafta topalladım!. Fakat her kilmistir. Kazananlar şunlardır : 

Bu zevke tlbi bir mesele olduğu için şey gibi bu da geldi geçti!. Bir hafta son- (884) Numaraya Koltuk takunı, 561 
sana illi gemici ol diye fararda buluna- ra, biz tattığımız bu acıyı da unuttuk.. numaraya saat. 003 numaraya ayakkabı, 
cak değilim!.. Onun kafamızda ve ayaklarımızda yap- 1 . 63, 18i, 293, 822, 1303 numaral&ra ka

Mademki denizde dalgalarla boğuş- tığı tesiri üzerimizden tamamiyle gider- dın ~orRbı, 018, 562, 736, 772, 809, 921 
mak seni ilrkUtüyor, sen de karada düş- miş bulunuyorduk.. 929, 1276. l326, 1382 numaralara erkek 
ınanlar1a pençeleşlrsln! Bizim vatanımız { BıntNC.t KISMIN SONU ) çorabı, 56, 221, 434, 449, 497, 668, 858, 
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Harp sonrası şehirleri 
~~~~~~~~~~~ . ...,._~~~~~~~~~~-

YAZAN: DR. M. S. 

Bugilnkü dünya harbi bize göstermiş- ve bu binaların üzerini çok kuvvetli şe
tir ki, eski zam.ana, geleneğe ve eski bU- kilde tahkim etmek.. 
gilere göre teessüs eden her şey bugil- Bu suretle hem hücum sahasını, he
nün istilA kuvvetleri önünde Aciz ve defni küçültmek. hem de çok kuvvetli 
mildafaasız kalmakta ve ~·ıkılmaktadır. ve emin bir çab altında .şehirlileri mu-

$ehirler de bu zUmredend:r. BugilnkU hafaza etmek ve dolayısiyle şehirlerin 
bntiln sehirler eski dev.irlerin telkinatı- tevcssilü nisbetinde fazlalaşan belediye 
na. telakkilerine ve o devirlerden sil- masraflannı indirmek (Corbusicr naza
riiklene sUrUkfene, yontula yontula bi- riyatı..) 
ze kadar gelen nazariyelere dayanarak 2 - $eh:rlerde mevcut binaların ha-
yapılmıştır. rict eşk.Alini deltlştircrek hava hücumla-

Tesis olunduğu zamanlarda ise hava- nna karşı mahfuz bir halde yapmak 
dan hücum olmadıw gibi esasen şehre (Marianis projesi..) 
hücum etmek o zamanlar biraz gayr: in- 3 - Büyilk arazi dahilinde mesafcler
sant addolunur, şehirler az çok hariç le aynlmış küçük binalarla şehirleri 
kalır ve harp hudutlardaki sahaiara in- kab:l olduğu kadar geniş bir surette 
hisar ederdi. yapmak ve dağıtmak (Kari Fricdriclı 

Bundan dolayıdır ki şehirler açık sa- fikirleri .. ) 
(1k ve mildafaasız bir halde bina edil- 4 - Doğrudan doğruya şehirleri yer 
m ic:lerdi. nltında bina etmek.. 

Her ne kadar buırl}n şehirlerin etrafı * 
bir çok vesait ile müdafaa olunmak ça- Bu nazariyelerden hepsinin iyi taraf-
releri bulunabilirse de tepeden hilcum ları olduğu gibi şiddeti! itiraza uğrıyan 
metodlanna karsı müdafaada bü c::bUtiln bir çok mahzurlan da vardır. 
aciz bir vaziyettedirler ve hemen hemen Corbus'erin fikirleri iktısadt bakım
yalnız va~ur ve kara karşı konınma dan her ne kadar müşait görUlUyorsa da 
çarelerinden başka bir şeye malik değil- büyük bir şehrin dört beş b!nada yer
dirler. ]eşmesi ve şehirlinin hayatlannın bura-

Binaenalevh bu harpten sonra insan- da geçerek kendi mülklerinde, kendi 
lık kendini korumak :çin bilhassa hava yerlerinde, kendi yuvalannda olmıyarak 
hileumlarına karsı müstahkem şehir yaşayışlan, bunlann tedricen vatani his
ya,,mak ve müdafaa etmek zorunda ka- )erini ve toprak müdafaası hakkındaki 
laMlktır. :c; duygulannı azaltacağı ve anormal, 

Havadan hücuma karşı sehirlerin mil- bedeni faaliyeti az bir yaşayış gE'Çinne
dafaası ise sehffiere büsbUtiln başka bir leri dolayısiyle dejenere bir nesil ya-
şekil vereeeği aşikardır. ratacab ve bUtün işlerin makineye * mevdu olması insanlan el işlerinden 

Sebirlerin hava korunması h:ıklonda uzaklaştırması cihetiyle de şeh!rde bir 
eimdilik söv]en1len mUtalhlar şöyle hU- sUrU issiz yaratacağı aynca illlve olun-
lAsa olunabilir : maktadır. 

1 - $ehirlerl toı>lu olarak bil}iik, alt- Marianis projesi ise vatandaş çok 
mq yet:m.q katlı binalara yerle$unnek külfet ve masraf yükleten ve hemen he-

• 

939, 1007, l123, 1139, 1281 numaralara 
mendil .. 259, 834, 936, 1106, 1338, 1489 
numaralara kolonya 369 numaraya para 
çantaı;ı .. 

Bu eşyanın tevzilne başlanmıştır. 
Yardıma muhtaç çocuklar da tesbit 

edilmekte olup piyango hasılAtiyle he
men bunlara yardıma başlanacaktır. 

men kabili tatbik olarmyacak kadar ağır
lığı dolayısivle iktısadi bakımdan itiraza 
uln"ama ktadır. 

Karl Fridrich planı slhhl ve beşeri ha
yat durumundan en müsa:t telakki olu
nabilirse de bunun da şehir idarecileri, 
belediyeler için c.ok masraflı olaca_b'l ve 
çok kuvvetli nakil vasıtalariyle şehir 
sebekesinc ihtiyaç olduğu görülmekte
d:r .. 
Yeraltı tesisatı ise kabiliyeti tatbildye

si bir QOk yerlerde müşkill görülmesi ve 
sıhhi olmaması dolayısiyle şayanı itiraz
dır. 

Bndan başka sulh zamanında bura
larda daimt iskana lüzum olmadıjhndan 
böyle insa olunan şehirlerde b!r de re
zidans şehri yapmak ve sulh zamanlar
da burada yaşayıp harp zamanların
da yeraltı şehrine nakil icap etmekte, 
yani iki şehir tesisi lhım gelmektedir. 

Bununla beraber şehirlerin hava hü
cumlanna karşı mahfuz!yetinde proje
lerin hepsinin kullanılacak, tatbik olu· 
nacak tarafları mevcuttur. 

Mesela düz ve münhat yerlerdeki dar 
arazili kücük şehirlerde Corbusier na
zariyatı güzel netice vereceği gibi bu
giln terki gayri kabil tcessils etmiş mil
teki\mil şehirlerde Mariyani projesi ted· 
ricen tatbike doğru gidilebilir. 
Diğer taraftan yeni yapılacak şehir

lerde eğer yerleri vast ise Karl Fredrih 
plfuu, yani dağınık şehir plAnı tatbik 
olunabilir. 
Dağlık ve müsait olan yerlerde, bil· 

hassa çok kUçilk şehirlerde yeraltı şe
hirleri ııazar:y~si bir mahalll tatbik bu
labilir. 

B:l.has.sa merakizi sınaiye ile şehirde 
elektrik, hava gazı, mahalle teshini mer
kezi gibi tesisat muhakkak ki yeı·altında 
yapılmalıdır. 

* Köylere gelince, müdafaa vasıtalaM 
hiç bir zaman mükemmel bir hale gele-

Dünkü Güreşler 

Bütün serbest güreşleri 
n .. isafirler kazandı 

----------~----------.....~--------~~~---

Grelıo • Rumen güreşler de Kocaelililer ue İzmir• 
IUer üçer muuaf f afııyet lıaydettiler 

Kocaeli güreşçiler:yle bölgemiz gilreş
ç1leri diln Kültürpark açık hava tiyat
rosunda karşılaşmışlardır. 
Havanın mevsime göre hiç te beklen

miyecek kadar soğuk ve rüzgArlı olma
sına rağmen. güreşler muntazam ve gü
zel bir şekilde cereyan etmiştir. 

Serbest güreşlerin net:celeri şunlar
dır: 

1-Kocaeli takımından 56 kiloda Se
zai Tüysüz ile İzmir bölgesinden 56 ki
loda İlhami arasında yapılan birinci gU
ı eşte Sezai Tüysüz sayı hesabiyle galip 
gelmiş fa. 

2 - Kocaeliden 61 kiloda Niyazi Yıl
dız ile İzmirden 61 kiloda Ali Berrak 
güreşinde Niyazi Yıldız beş dakikada 
tuşla galip gelmiştir. 

3 - Kocael:den 66 kiloda Mehmet 
Akar ile İzınirden 66 kiloda Ali çelik 
güreşinde Mehmet Akar bir dakika 45 
dakikada tuşla galip gelmiştir. 

4 - Kocaeliden 72 kiloda Mestan Kı
sınbaş, İzmirden 72 kilo z:ya Elbirlere 
ittifakla galip sa~tır. 

5 - Kocaeliden 79 kiloda İsmail Top-

~u İz.mirden 79 kiloda Muharrem Can
Ja,.c;a ittifakla galip sayılmıştır. 

6 - Kocaeliden 87 kiloda Enver Yıl· 
dız, İzmirden 87 k:loda Ömer Yiğiti altı 
dakika 41 saniyede tuşla yenmiştir. 

* Greko - Rumen güreşlerin neticeleri 
aşağıdadır : 

1 - Kocaeliden 56 kiloda Kemali. İz. 
mirden 56 kiloda Recep Tatar 6 dalCka
da tuşla yenmiştir. 

2 - Kocaellden 61 kiloda Niyazi Yıl~ 
dıza İzmirden 61 kiloda Fazli Erniç it
tifakla galip sayılmıştır. 

3 - Kocaeliden 66 k:loda Mehmet 
Akar, İzmirden 66 kiloda Mehmet Ali 
Pokeri 3 dakikada tuşla yenmiştir. 

4 - Kocaeliden 72 kiloda Mestan Kı
şınbay İzmirden Abdullah Seyhanı iki 
dakika 50 saniyede tuşla mağh1p etmiş
t:r. 

5 - Kocaeliden 79 kilo İsmail Topçu
yu İzmirder. 79 kiloda Muhlis Tayf un 9 
dakika 41 saniyede mağlup etmiştir. 

6 - Kocaeliden 87 kilo Enver Yıldız, 
İzmirden 87 kiloda Recebi beş saniyede 
}enm!şür. 

Don • • gelmişken mevsımı 

Eağları dondan kurtar
ILak için ne yapmalı? 

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

Bağcılar beş nolıtaya di fıfıat etmelı saretlle bağ· 
larını don feltılıetin den ıııırıarablllrler 

Bağlann uyanma mevsiminde mah
sulü donlardan koruma!; için alınacak 
tedbirler Bornovadaki b'ağcılık istasyo
nu tarafından tesbit edilmi!}tir. Bu istas
yonca hazırlanan aşağıdaki yazıya bağ
cılanmız.ın ehemmiyetle naz.an dikka
tini celbederiz: 

Bu kı!} memelekctimizde dedelerimi
z.in hatırlayamadığı şiddetli soğuklar 
oldu. Kııt donlan portakal. sıtma, zey
tin ağaçlarını kuruttu. Ayni soğukların 
döküntüleri yüksek dağların tepelerin
de hili. gözlerimizin önünde. Son gün
lerin ııcak ilkbahar havaları asmalara 
su yürümeainl hızlandınnlJSa da yük.sek 
dağlardaki karları eritmedi. ilkbahar 
don mevsiminde soğuldann, donlann 
bağlar üzerine tesirlerini her yıldakin
den daha kuvvetli olarak göreceğimiz 
şimdiden tahmin ediliyor. Bu yıl don 
tehlikesini muhakltak. beklemek ve ona 
q;Öre hazırlanmak ve uyanık bulunmak 
la:zımdır. 

Bağlarımızın don tesirile zarar gör
me•l yalnız bağcılar için değil ayni za
manda milli servet için de büyük bir 
kayıpbr. 

* Egenin Manisa ve İzmir villyetlerin-
de Kasabanın ova bağları, Manisa ova-

nıiyecek kadar az olan bu şehir peykle
rini doğrudan doğruya yeraltı tes=satı 
halinde yapmak en iyi bir tarz olacak
tır. 

Bunun bizde tatbiki pek o kadar mÜŞ· 
kül olmıyacaktır. Zira köylerimizin bir 
çoklarında toprak dam meselesi mevcut 
ve hala carid1r. Köy evlerimiz bu tarzın 
tekemmül ettirilmesi ve ıslahı i]e yuka
rısı mukavim ve bütün şedaide karşı 
barınabilecek yanm yeraltı tesisleri ha
line kalbedilebilir. 

* 
İşte hülbaten yazdığımız vechile bu-

gUnkU harp şeh.irler!n &tisini bir çok 
nazariyatla dolu ve insanlık için pek 
ağır bir yük teşkil edecek bir kompleks 
haline sokınşutur. 

Ve muhakkak ki, harpten sonra şehir
lerde bu vakte kadar tatbik olunan ve 
etmek istediğimiz eski şehircilik naza
riyeleri yerine acı tecrübelere müstenit 
ve hava müdafaasını ihtiva edecek naza
riyler kaim olacaktır. 

$imdiden sonra şehir tesisab yapılır
ken veya her hang! bir şehre illve ya
pılması veya şehrin büyültülmesi dü.<:il
ııülürken müdafaa sisteminin de bera
berce düşünülmesi icap edecektir. 

Kim bilir ati bize belki cok geni~ ve 
köy manzarası arzedcn büvük şehirler 
ve yahut bugünkU grats!yelleri hiçe sa
~·an muazzam, fakat ya]nız bir iki bina
dan ibaret bir şehir ve yahut kovuklar
dan, yuvalardan, inlerden ibaret, hariç
ten görünmesi kabil olmıyan şehirler 
resmedecek .. 

Ve kim bilir bu şch!rlerde nasıl bir 
nesli ati, ne gibi passiyonlara müptela 
bir beşer nesli yaşıyacaktır? 

Yalnız ma1Ctm olan bir şey varsa her 
halde bu nesil biraz daha bed!l hisler
den uzak, biraz daha maddi ve yalnız 
kendin! müdafaaya azmetmiş hodbince 
bir nesil olacaktır • 

sında Gediz çayının §İmaline düşen ta
ban bağlar, Kemalpaıa ovasının taba
nında bulunan bağlar ilkbahar donları~ 
na en fazla maruzdur. 

Egede ilkbahar donları mart sonların
da ve nisan aylannda huaule gelir. So
ğuk havalarda yağmur veya dolu yağ
masını müteakip ve civar dağlardaki kııı 
karlan tamamen erimemifken aktama 
doğru hava açar ve bulutlar kirnilen gi· 
derek gece sakin bir bava hüküm sürer
se sabaha kartı dondan korkulur. Bu 
halde esasen aoğumut olan toprak daha 
fazla hararet kayıp eder. öyle bir an 
gelir ki rutubet au daneleri halinde 
• Çiğ - nebat ve muhtelif qya üzerinde 
tekasüf eder. Suhunet •fınn albnda bu
lunduğu takdirde kıraiı, don buaule ge
lir. lıte bu anda taze sürgünlerin biice
rab arasında ve içinde bulunan eu da 
donarak ıürgiinlerin yanıp mahvolmaaı
na sebep olur. 

* Bağlarunw dondan nasıl kurtarabili-
riz) 

Dona mani olmak veya donun teal· 
rini azaltmak için kullanablleceiünlz 
bazı pratik çareler vardırı 

1 - Geç budama: Asmalar ağlama
ya baılayınca budanacak oluraa erken 
budanan bağlardan S - 6 gün ıonra, uç 
gözler kabannağa baılayınca budanırsa 
7 - 1 O gün sonra uyandığı tecrübe ile 
bellidir. Aralanan bağlar da tercihan 
geç budanacak olursa asmalar geç uva
narak don mevsimi atlablmıı olur. 
(Geç budanan bağlarda asmalann bu
dak yaralarından kayıp edect-kleri suya 
fazla ehemmiyet verilmemelidir. ) 

2 - Yük.ek bmar edilen. tel veya 
çardağa alınan asmalar dondan daha 
az zarar ~örür. Kemalpaşa mıntkasında 
olduğu gibi toprağa yakın tımar edilen 
bağlar dondan büyük zararlar görür. 
Bunun için alcak tımar edllmit bağlar· 
da yüksek kollardaki pitkin ve kuvvet
li bayraklardan 5 - 6 danesl dikine ola
rak yüksek bir hareie veya birbirine 
bağlanır. Bu bayraklar yüksekte olaca
ğından don zararlanndan kurtulma ih
timali alcakta olan dallardakinden da
ha fazladır. Don olur ve alt ıürgünler 
yanacak olurıa bu bayrakların mahsu
liinden istifade edilir. Don mevsimi teh
likesizce atlatılırsa ihtiyat bırakılan 
uzun bayraklar uaulü dairesinde buda· 
nır. 

3 - Otlu ve yeni çapalanmış baiHar 
dondan daha fazla zarar görür. llkba· 
harda bağı otlu bulundurmamalıdır. Ça
padan sonra yağmur yağarak toprak yü
zü düzgün ve otsuz bulunun& don za
ranızca atlatılır. 

4 - Sun'i bulut - Duman: Havanın 
kapalı, bulutlu olduğu zamanlarda do
nun husule gelmediği malumdur. Bulut
lar yorgan vazifesini görerek toprakta
ki hararetin kayıp olmasına mani olur. 
Bağlarda da ayni işi görebilecek olan 
sun·i bulutları yapmak gayet kolaydır. 
E•ki makine, otomobil yağlan, katran, 
:ıift veya zeytin yağı posalariyle asma 
çubukları, saman, kuru ot, kuru sıtma 
ağacı yapraklan kanştınlarak bajlın 
muhtelif yerlerine 25 - 50 metre aralık
larla ufak yığınlar halinde konulur. Be
her dönüm için 4 • S yıiın ate,Ienir1e 

=-

Korkunc 
~ 

dünya 
dramı 

~----~ ... ~~----
Be~ence, i!ılküce kuvvet• 
li bir gençlik her türltl 

başarının ana 
teminatıdır •• 
(Bastarafı 1 inci Sahifede) 

danberl yarın düşüncesini ele almış v; 
bu ülkeye hakikat kıymetini veree~. 
olan (gençlik) i yetiştirme davasını ~~ 
yük bir titizlikle işlemiş ve yürütmüşt~r. 
Elde edilen parlak. sonuçlar, bu enerJık 
ve şuurlu yürüyüşün gözle görünür ve
rimleri ve (Büyük yarın) ın bugünden 
müjdecileridir. 

* bit Yalnız. bugün - her millet gibi 
de - kendi durumumuzu düyna durumu
na uydurmak zarureti karşısında bulu
nuyoruz. Çünkü dünya gidiıi. her kuV• 
veti, her hazırlığı azımsıyan bir temP0 

tutmuştur. Yeni yeni hadiseler biribiri• 
ni kovalıyor, yeni yeni vaziyetler ve du• 
rumlar meydana geliyor. Bir miJletin 
bUtün kaynaklarını bunlara göre düzel>" 
leyip en verimli ve iıe yarar bir şekilde 
kullanmak bu ölüm - kalım aavaşınd• 
mutlak bir zaruret ve ince bir teknik ol· 
muştur. Bugün tam manasiyle harp dl" 
şında kalmanın imkansızlığı - bunca ha· 
diııelerden sonra - açıkça anlaşılmıştır· 
Dört bucağı şiddetini ve sahasını durma• 
dan arttıran bir yangınla çevrilen dün· 
yanın her türlü tehlikeden uzak bir böl
gesi bulunabileceğini tasarlamak bile 
imk~nsızdır. Bu korkunç dünya üzerin· 
de yaşamak hakkı, yalnız her bakımdan 
kuvvetli ve yeni durwnlara göre önce
den hazırlıklı olanlanndır. 

Topyekun bir karma karııılc)ık orta• 
ıında gündelik ölçülere, eıddmiı vuıta• 
lara ve düşüncelere yer vererek onlar• 
göre hareket etmek, en tehlikeli bir çık· 
maza saplanmaktır. Değişen yalnız şe
hirlerin yüzü, memleketlerin haritası de
ğildir. Bunlarla birlikte insanların anla• 
yışları, görüıleri ve duyuşlan da - hadi• 
~elere uyarak - biteviye değişmektedir. 

Rarış zamanlarında tek bir insanın 
acıklı ölümü binlerce kişiye acı verirken. 
bu~ün yüz binlerin ölümünü, hatta ınU• 
\etlerin çökü§ünü ferdi duygulanmıza 
göre değil, onların üstünde ve olup bi• 
tenlerin doğurduğu bir mantıkla ele alı· 
vor ve izah ediyoruz. Bu mantığın temel 
taşı. kelimenin en geniı manasiyle (kuv• 
vet) tir. Artık (hak - kuvvet) ikiliği or• 
tadan kalkmış ve bütün haklar, ülküler 
adına yalnız (kuvvet) konu§lllağa bar 
lamışhr. 

* Görünüıe bakılırsa, bir çok kıymet• 
lerin ve durumların değiıtiği bu dünya 
dramında (İnsan) ın rolü gene ön plan
da gelmektedir. Değişen dünya ortasın'" 
da insan, makinenin bunca yakıcı, yıkıcı 
baıanlarına rağmen, bu büyük savaşın 
gene asıl unsuru olarak kalmııtır. Yal• 
nız onun kudretini ve kabiliyetini artık 
makineden tamamiyle ayırmağa imkln 
yoktur. Onun kıymeti, makine ile birlik· 
te ve (millet varlığı) içinde bir anlaın 
almaktadır. Fert, yaratıcılığını, bütün 
hayahnı bu varlık uğruna ort11ya koy• 
mut ve kendini - sırası gelince - ona kur
ban etmeği göze almııtır. Böyle fertle
rin topluluğu olan bir millet, üstün kuv• 
vetlerin ezici saldırlfl kal'Jlsında da F 
refli benliğini korumaktan geri kalmaz. 

Milletler, bu zorlu imtihana (genç· 
lik) kuvvetlerini aokmuş bulunuyorlar. 
Bedence, ülküce kuvvetli bir gençlik, 
her türlü bapnnın ana teminatıdır. 

Bizim büyük kuvvetimiz, milli birli· 
~~mizi, yıilardanberi (gençlik) çekirde-o 
IO etr~fında kurmamızdan ileriye gelir. 
Gençlik davası, bugün her zamanldn" 
den çok incelemeye, üzerinde durulma" 
ya değer bir davadır. 

oeuz PELTEK 

Kl.!ACA 
•••••••• 

UZARK ŞARK-. 
ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

Biz kendimize göre oralara uzak şark 
d!yoruz. Aceba oralardakiler de bize 
uzak garp mı diyorlar dersiniz? 

Uzalf:lık. yakınlık her hangi bir nok· 
taya göre yapılan kıyasi mesafe mefhu
munun izaft adıdır. 

Aceba buradan uzak şarka hareket 
etsek, yaklaştıkça uzak şarktaki uzak 
kelimesinin yakınlaştığını duyar mıyızf 
Nihayet uzak şarka varsak, gidip orta• 
sına bağdaş kursak otursak, uzak aözU
uün manasını duyar mıyız? 

U7.ak şarkın adı bir (!smi - hastır ... ) 
Gramer ne derse desin bugünlerde uzak 
dediğimiz yerlerdeki hldisat günU gU• 
nüne, saati saatine duyuluyor. Uzaklık 
bunun neresinde kalıyor? .. 

Hadisat mesafe mefhumunu, uzaklık 
medlülünü nasıl kısaltıyor, uzaklan ya· 
kın1aştınyorsa, in..~ ruhlarını da uzlaş
ma aleminde öylece yakınlaştırsa ne 
olur! .. Dileğim hep bu .. 

hasıl olan duman kftfi gelir. 

* Yığınları ne zaman ateşleyellm ~ 
Yı~ınlar don tehlike9i olan günlerde 

gün doğmadan 1 - 2 saat evvel ateşlen• 
melidir ve don müddetince at~leriR 
yakılmasına devam olunmalıdır. Bu it 
el birliğiyle bütün bağcılar tarafında" 
yapılacak olursa İyi neticeler verir. 

5 - Sulama: Su kolay ısınır ve hara• 
reti de İyi tutar. Bu sebepten bağı mütn" 
künse don mevsiminde su alhnda bU"' 
lundurmalı veya bol sulamalıdır. 



YF.NI ASIR 

T. C. 1ZM1R T1CARET S1CIL ME- tZMtR S1C!Lt T!CARET MEMUR- icap eden milll müdafaa vergisi karşılığı 
llURLUCUNDAN· LUCUNDAN: SAYI 4270 olarak tefrik edilmesine ve kalan 

_ Dünkü nüshawn sonu _ Tescil edilmiş olan (Türk sanayi ve (354,958,-) liradan (330,000,-) lirası-
"- k 1 ticaret anonim şirketi) nin 18/ 3/ 1942 nı hisse başına yedişer buçuk liradan 
.-.adde 3l - İdare meclisi şir et iş e- tarihinde adi surette toplanan umumi hissei temettü olarak 2/Nisan/ 1942 ta

~iniıı tedviri için münasip gördüğü sala-
IUyetlerle hissedarandan veya hariçten heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hü- rihinden itibaren 17 numaralı kupon 
lıir veya bir kaç müdür tayin edebilir. kümlerlne göre sicilin 4270 numarasına mukabilinde şirket veznesinden hisse-
Bu müdürlerin vazife ve sa!Miıyetleri ve kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. darana tevziine ve bakiye kalan 
IRliiddeti memuriyetleri tekaüt ve azille- 1 - Zabıtru.me. (24.958,-) lirayı geçen senelerden mü-
rı şeraiti h~kkında mukaveleler 2 - Hissedarlar cetve!J. devver (51,188,48) liranın da i!Avesiyle 

cem'an (76,146,48) lirayı idare heyeti. 
akdedebilirler. İdare meclisince müdür- tzınir sicili ticaret memurluğu resmi nin raporundaki teklif veçhile şirketin 
"k-rin nasp ve azil keyfiyeti tescil ve ilan mührü ve F. T•nik imzası. mali vaziyetini kuvvetli bulundurmak 
ettir'lir. Ancak müdürler idare meclisi Türk sanayi ve ticaret anonim şirke- maksadiyle kar ve zarar hesabında bıra-
'2asının müddeti memuriyetlerinden tinin 18/Mart/ 1942 Çarşamba gilnü saat karak gelecek seneye devredilmesine 
fazla bir zaman icin tayin olunamazlar. J0.30 da lzmirde Cilmhuriyet bulvarın- hen birlikte karar verildi. 
llundan baska idare meclisi bir veya da 64 numarada kain Türkiye palamut- B. Rahmi Arslan tarafından, şirket 
lııir kaç muamele için hususi vekaletna- çuları anonim şirketi idarehanesinde ya- teessüsünden beri bir çok seneler kar. 
ille ile müna''P ıı:ördüğü bir veva birkaç pılan hissedarlar senelik adi heyeti sız ve zararlı çalışmış olup kar t evzi 
:.atı tevkil edebilir. umumiye toplantısı zabıtnamesid ir. edilememiş olduğundan bugilne kadar 

Madde 32 - Şirket namına tanzim 1 - Hükümeti Cümhurıyeyi t emsilen tevzi edilen temettülerin be-her sene bis-
edilecek biltimum evrakın muteber ol- ticaret vekll.leti namına komiser sıfatiyle se ba~ına isabet eden vasati mlkdarın ne 
llıası ve sirketi ilzam edebilmesi icin mıntaka ticaret müdürlüğü raportöril B. .:ıldu~u sorulmuş ve riyasetçe kuyudatın 
idare mecl:sınce vaz'ı imzaya mezun kı- Reşat Özken hazır bulunmuştur. tetkikiyle yapılan hesapta bu sene tev
lınan zevat tarafından şirketin isminin 2 - Heyeti umumiye esas mukavele- ziine karar verilen mikdar da dahil ol
Oavesi ınıretiyle imza edilmiş olması namenin 27 nci maddesine tevfikan mec- duğu halde on yedi senelik faaliyet 
ııarttır. Bu imzalar sicili t'carette tescil !isi idare reisi B. Fuat İyimenin riyase- devresinde beher sene hisse ba.ına isa•e aleltisul illin edilecektir. tinde saat 10,30 da açıldı. İlanlarda ya- bet eden vasatı temettü mikdarının 

Madde 33 - İdare meclisi Azası de- zılı olduğu veçhile bildirilen zaman zar- (104 kuruş) küsur santim olduğu tesbit 
:ruhte ettikleri vazifenin ifasında ve şir- fında şirket merkezine başvurarak gir- edilmiştir. 
ket namına yanmış olduklan ukut ve me kağıdı alan ve isimleri toplantı ye- Bu vaziyet gözönüne alınınca bu se
llıuamelattan dolayı şahsen mesul de- rınde asılı bulunan hissedarlar cetve- ne tevziine karar verilen temettü mik
~ln'rler. Ancak kanunun ve işbu esas liyle toplantıya gelenlerin girme kMıt- dannın çok olmadığı ve yerinde olduğu 
IR!ukavelenamenin kendilerine tahmil !arı araştırıldı. Cümlesinin gelmiş oldu- hazırun tarafından beyan edilmiştir. 
etli!n vazifeyi tamamen ifa etmemek su· ğu göriildil. Dördilncil karar: tdare heyeti azasın
"'tivle sebebivet verecekleri zararlar- 3 - (33.243) adet hisse senedi sahiple- dan sene içinde istifa etmiş olaıı B. H. F. 
dan dolayı müteselsilen mesuldürler. Su r:nin toplantıda hazır bulundukları reis Giraudun yerine idare heyeti tarafından 
hdar ki kendiler'ne verilen vezaifin tarafından bildirildi. tayin olunan B. James Giraudun azalı
lfa"1nda ağır hata ikaı ve yahut sallihi- Toplantıda hazır bulunan hissedarla- ğı tasdik edilerek yine azMan müddeti 
)'etlerini tecavüz suretiyle vaki olan rın sahip oldukları hisse senetleri ser- biten B. Charlton Whittal yeniden azll.
'larar kimler tarafından ika edilmiş ise mayenin yarısından çok olduğundan !ıra intihap edildl. 
lrıesuliyet yalnız onlara terettüp eder. esas mukavelenamenin 26 ncı ve ticaret Beşinci karar: Aşağıdaki hususa! için 
Bu mesulivet hAsıl olan maddi ve haki- kanununun 366 ncı maddesinde yazılı ida!'f' heyetine mezuniyet ve salahiyet 
ld ?arar ,;ikdarına münhasırdır. nisabl içtimaın hasıl olduğu keza ruzna- verildi. 

Madde 34 - İdare meclisi azası şah- mede esas mukavelenameye ilave edile- (A) Müdürler tayiniyle ücret ve ay-
sen alakadar bulundukları hususatm cek maddelerin müzakeresi için ticaret lıklarının belli edilmesi ve verilmesi. 
nıtızakeresine iştirak edemez. Ve heyeti kanununun 386 ncı maddesi mucibince (B) !dare heyeti kendi azll.larından 
llnlumlyeden izin almadan kendi veya mevcut bulunan hissenin sermayenin her biriyle her tilrlü muamel&.tı ticariye 
ııahsı ahar namına bizzat veya bilvasıta Uç ruhundan fazla olması hasebiyle ruz- ve akitlerde bulunması. 
;ıirketle bir muameleyi ticariye yapa- namedeki diğer maddelerle birlikte esas Altıncı karar: 1942 yılı için murakıp
nıM!ar. Keza heyeti umumiyenin müsa- mukaveleye ilave edilecek maddelerin lığa (250.-) lira ücretle B. Hakkı Bay
adeslnl almaksmn şirketin icra eylediği de müzakeTe edilebileceği komiser tara- man seçildi. 
ınuamelAb ticariye nevinden bir mua· fmdan beyan olundu. yetinin toplanma hakkı olarak her top-
ıneleyl kendi veya ahan hesabına yaoa- 4 - İçtima& en fazla hisseye sahip Yedinci karar: 1942 yılında idare he-
llnıyacağı. gibi ayni nevi muameleyi tica- Türkiye palamutcuları anonim şirketi yetinin tonlanma hakkı olarak her. top
riye ile meşgul bir sirkete şahsen mesul i>:e de mezktir sirketi temsil eden B. Fu- lantıda beher aza için (25,-) lira veril-
laı sıfatiyle dahil olamaz. &t İyimen reislik vazifesini görmekte ol- meosi kabul edildi. 

Madde 35 _ İdare meclisi şirket he- ıiuğundan yerini ondan sonra en fazla Sekizinci karar: Ticaret vekll.letinin 
.. hına şirket h'sse senedabnı istirak ve- hisse sahibi olan B. Harold Giraud ve 1790 sayılı ve 10/ 3/ 1942 tarihli emri ve 
,.,. işbu senedab rehin mukabilinde ka- en fazla hi•seye sahip diğer hissedar- tensibi veçhile aşağıdaki maddelerin 
bul ederek para ikraz veya avans ita !ardan B. W. J. Giraudla birlikte rey esas mukavelenamemize 50 ve 51 nci 
~emez. Su kadar ki temettüattan tefrik toplamağa ve Hilscyin Ahuoi'<lu klltipli- madd• olarak ilavesine müttefikan karar 
•lunan mebllli! mukabilinde bedelleri ta- ğe seçilmişlerdir. VeTildi. 

5 - !dare heyeti ve murakıp raoorlan Madde 50 - Sirket, ticaret vekfileti 
llıamen tedive olunan hisse senedatın•n ve 31/12/ 1941 tarirunde biten yıllık bi- tal'?1'ndan her talep vaki oldukca mua
"1irası irin heyeti umumiye idare mec- lanco ile mevcudat cetveli ve kir ve za- merntı hakkında malı1mat vermeğe mec-
lisine salahiyet verebilir. ıar .hesapları okunup aşa'hdaki hususat burdur. 

Madde 36 - İdare meclisi Azası isbu müttefikan karar altına alındı. , Madde 51 - Şirket, sermayesine tesi-
esas. mukavele~am~ 71. inci madde~! Birinci karar: İdare heyeti raporu ile sinden sonra istirak edecek olan ecn~bi
~ucı~lnce tefr'k ve ıta ~~lecek.te~ı;t~u murakıp raporu okunup kabul edildi. !erin, bu iştirakını kabul etmezden ev
hi:"'e<ınden m'."'da her ıçtima ı>:Unu ıcın lkinci karar: BHllnço ile kar ve zarar ve] ticaret vekll.letinden müsaade istih
~ikdarı h~eti ~wnlye ~rafından ta- ı hesabı ve mevcudat cetveli okunup ka- sal etmeğe mecburdur. 
:Jın ve tesbıt edilecek Ucreti huzur alır- bul ve tasdik edilerek idare beye ti aza- Dokuzun "tt karar: Toplantıya saat 11 
lıır. !arının zimmetleri ibra olundu. de son verildi. 

Bu hakkı huzur idare mecl:si 11.zasırun üçüncü karar: Bu se'!le muameHl.tın- Tilrk sanayi ve ticaret anonim şirke-
hidematının ve tedviri umur icin tahsis dan hAsıl olan (482.115,79) lira safi kll.r- tinin 18/Mart/1942 Carşamba günü 
ettikleri zamanın mukabili olduitu ci- dan yüzde 5 i olan (24,105,79) lira niza- saat 10,30 da İzmirde Türkiye palamut
betle lctimada hazır bulunmıvanlara te- ml ihtiyat akçasıı:a ayrıldıktan sonra çulan anonim şirketi idarehanesinde 
diye edilemez. Aylık ve senel'k olarak bakiye kalan ( 458,010,000) liradan yapılan hlısedarlar senelik adi heyeti 
llUlktuan hakkı huzur verilmesi memnu- (103,052,-) lirasını mail sene içinde ka- umumiye toplantısında hazır bulunan 
dur. DÖRDCN'CÜ FASIL zanç beyannamesi üzerinden ödenmesi hL~•edarlar cetveli. 

Mllrakipler_ ~.~':".~~.~:'.~~~.ı.~~-~~ .?.~:.~~~.~.~~ Hisse adedi Rey adedi İmzalar 

Türkiye palamutçuları 
A. Ş. namına B. Fuat !yimen lzmir 

Harold Giraud 
W. J. Giraud 
J. R Glraud 
Rahmi Arslan 
Pol Filinezi 
Herbert J o!J 
C. J. Giraud 
Çarlton Witol 

> 
• • • • • 
> 
> 

Reis imza okunamadı rey toplamağa 
okunamadı komist>r imza okunamadı. 

.. . . . . . . . . .. . . . ............ 

13.750 10 İmza okunama-
mıştır 

4.931 10 > 
4.931 10 > 
3.781 10 > 
2.350 10 > 
1.500 10 > 
1.300 10 • 

400 10 • 
300 10 • 

33.243 90 
memur imza okunamadı kitip imza 

Madde 37 - Heyeti umumiye her 
&ene gerek hlssedarandan ve ıterek ha
rieten auunl üç sene iclnde bir veva 
beııi tecavüz etmemek üzere müteaddit 
tnllraldp intihap eder. Müess'sler ticaret 
bnununun kendilerine verdiği salAhl· 
)'eti bilistimal heyeti umumiyenin ilk ;ç
timaına kadar devre !cin Şefik Çulluvu 
müraldp tayin eder. Müteakip seneler 
bir mürakip intihap edildiği takdirde bu 
ınürakibin ve milteaddit mtlrakipler in
tihan edild'l!I takdirde nısfından bir zl
Yadesinin Türk olması lllzımdır. Müd
detleri hitam bulan mürakiplerin tekrar 
lı:ıtihaolan caizdir. Vazifeleri hitam bu
lııın idare mecl:sl Azası heveti umumive
<ien beraet iktisap etmedikre mu..,,ı.;n 
•larak lntihao olunama~lar. MUrnki,..le
rln idare meclisi Azalı~na intihaplan 1 

15 kuruşluk damıra pulu üzerinde 18/ 3/1942 tarih ve Tilrk 
Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin mührü ve imza okunamadı 

._ şirketin memuru sıfat'yle umur ve su ve idare meclisinin faaliyeti hakk•n-
1n11~mellltın• t"<'lvir <'tmel<'n caiz ola- claki kanaat ve mütaliiala"lJlı havi bir 
~ı-- raoor takdim etmektir. MUrakipler es-

İdare meclisi azasının kendilerıne ve babı mübreme ve miistacele taheddü<Ü 
l>Sul ve furuundan birisine karabeti halinde heyeti umum'yevi fevkalAde ola
alanlar mürakip intihan olunamazlnr. rak irtimaa davete mecburdurlar. 
lıfiirak'nler her vaki~. heyeti umwnlye Madde 39 _ Mürakipler kanunen ve 
ta,.,.f,ndan azlolunabilirler. i•bu esas mukavelename ile kendilerine 

Mürakinlerin tav'n ve tebdilleri ida- tevdi olunan vezaifi hUsnü suretle ifa 
:no meclisi tarafından derhal sicili tica- etmedikleri takd'rde müteselsilen mesul 
"'te tescil ettirmekle beraber gazeteler- ve vukua ıtelecek madcU ve hnkild za-
lıe de ilan ettirilecektir. ra•ları zll.mindir. 

Müteaddit. milrak'?lerden biri~ es- Medde 40 - Mürakipler hissedaran 
babı kanunıveye bınaen vazifesındcn tı..rafından idare mec1isl ft.7aq veva rnü
ııukutu halinde dii!'er mUrakio veya mü- dUr alcvhine vaki olacak şikavetleri rnh
ıııkfoler heveti umumivenin ilk ictima- kik ve tetk'k ile sıhhatine kail oldukla
ına kadPr :favı Vtlzlfe etmek llzere veri- n takdirde k<'"fiveti senelik rnoorlarına 
ne hirl•lnl intihao ederler. Bu "1rel1e de....,deceklerdir. 

1616 (674) 

yet şirketin maddi ve hakiki zarar ve zi
yanını tazmine mecburdurlar. Heyeti 
umumiyenin her ne sebebe müstenit 
olursa olsun idare meclisi azası aleyhine 
ikamei dSva olunmasına mütedair olan 
kararının icrası keza murakıplara aittir. 

Madde 42 - Murakıplar idare meclisi 
miızakeratında rey ve müzakereye işti
rak etmek şartiyle hazır bulunabilirler 
ve münasip gördükleri teklifatı idare 
meclisi ve heyeti umumiyenin idl ve 
fevkalide içtimaları ruznamelerine ithal 
ettirebilirler. 

-SONU YARIN-

IZMIR ASLiYE iKiNCi 
HAKIMLICINDEN : 

HUKUK 

İZM!R BELED1YES1NDEN: 
Damlacık ana kanalizasyonu ile Nihat 

bey caddesini geçip akan diğer iki !Ağı
mın ağızlarının denize kadar uzatılma
sı işi fen işleri müdilrlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile tekrar açık eksiltme
.ve konulmuştur. Keşif bedeli 2307 lire 
JO kuruş muvakkat teminatı 173 lira 10 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 25 /3/ 942 Çarşamba gilnU saat 
16 da encümene müracaatları. 

11, 15, 19, 23 1330 (566) 

IZMtR SiCiLi TiCARET MEMUR
LUCUNDAN : 
Dr. Halil Şakir Kahya oğlu ticaret 

unvanı ile lzmirde büyük Kardıçalı ha
nında 63 numarada yaprak tütün ve her 
nevi mahsulatı arziye veıııair bilumum 
emtiaı ticariye üzerine dahili ticaretle 
İştigal eden doktor Halil Şakir Kahya 
oğlunun işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4265 nu
marasına kayt ve tf"•cil edHrtiği ilan olu-
nur. 1592 ( 679 ) 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

nin bu se
neki kollek

s l yon lan, 
mevsim roplarmm yüz. ve te
nin yeni r~lerle ahenktar olması 
lAzun geldjğinl ıösteriyor. Bu son 
moda yeni pudra renkleri de biı 
Fransız güzellik miltebassısı tara• 
lmdan ıcat ve pıyasaya ;ınedilmiŞ• 
tir Burada. bunları ancak Tok:ı:lotJ 
pudrasının yeni ve ca%ip renkler} 
arasmda bulabilirsiniz, Şeffaf gü• 
zellik ve gayet beyaz ciltler içiır 
''Naturel., pudra şayanı tavsiyedir'. 
Ekseri :sarışınlar Ue açık tenli es• 
mertere "Rose.. uygun gelir. Pen• 
be bir parlaklık. verir. 'Raohet,~ 
pudrası da esmerl)'re culp bir reıılı: 
verir. 
''Pedıe"', yazın aldı.lmız güneşin 
..ıtm esmerliğile iö:eal bir suretı. 
imtizaç eder. Bunlardan ba~ka T
kalon pudralarmın şimdiye kadUl 
hiç görmediğlni• daha cani~ ~ahı' 
cazip ve dll'ha parlak renklerl var7 
dır. . 
Tokak:ın pudJ'Uı.. ·11avalandtnl~ 
mili tır ki bu sayede on de!a dahi 
lnc~İeşlr ve Adeta tabii Jibl görü• 
lür. Taze c;ıçeklerin esan.slılrU& ta,. 
\ir edilmiştir. TeOOblnde "Krema 
Kbı>\liü. bulunduğundan lkl misU. 
daha çok zaman sabit durur. Toka-' 
lon pudrasının yeni ve cazip renk
lerin! hemen bugünden teerUbe edl• 
,nlz. _,,. 

PARASIZ GÜZELLİK KUTUSu. 
Derununda Cpeyaz ve pembe) renıt.. 
Jerdekl Tokalon kremleri ile muh• 
teli! renklerde Tokalan pudrasının'. 
nümunelerlnl h.,vldlr. Ambalaj va 
sevk masrafı olarak 20 kuruşluk hl!" 
pulu aşağıdakl adrese gönderiniz" 

Tokalan servis! :!>. C. P<?S' 
ta Kutusu 622, İstanbu1. 

lzmir Vili";·eti 
Nev'i No. Mahalleoi 

57/1 Akdeniz 

SAP.IFE ~ 

1942 MENDE 
Radyolar~ 

EGE MINTAKASI GENEL BAYÜ 

1'1. Alim Ş~ııocak 
BAŞTURAK No. 143 1-3 (680) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
i Devlet E emi1 Y ollartnduu s • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. Demiryo!ları Umum Müdi!rldiğiinden: 
1 - Devlet demir yolları umum müdürlüğü hesabına Almanyada tech

niche hochutelerle elektrik ve makine mühendisliği tahsil edecek lise me
zunlariyle technikum tahsili görecek bölge sanat okulu mezunlarından daire-
mize müracaat edenlerin seçme imtihanları Ankara dil ve tarih coğrafya fa
kültesinde 1/ 4 / 942 çarıamba günü aaat 9 da başlıyacak 2/4 / 942 perşem
be günü saat 1 7 de sona erecektir. 

2 - Seçme imtihanlara gireceklerin imtihan gününden bir gün önce bl
rinci madde adı geçen fakültede teıekkül edecek olan imtihan komi!llyonuna 
baı vurarak hüviyetlerini tevsik etmeleri ve bu komisyonun vereceği belge
leri almalan lazımdır. Her ne sebeple olursa olsun belge almam11 olanlarla 
seçme imithanlarına girmeğe hak iddia edemezler. 

3 - Seçme imtihanlarına j~tiralc. edeceklerden Ankara dııında bulunanla
rın imtihanlarda muvaffak olsunlar veya olmasınlar Ankaraya geliı ve An
karadan dönüı yol ve zaruri maaraflan ve Ankarada geçirecekleri müddet 
için tahakkuk. edecek sair masrafları kendilerine aittir. 

4 - Seçme imtihanlannın neticeleri muvaffak. olanların adrea:lcrine teb
liğ edilecek muvaffak olmayanlann veeikalan adre!llerine iade olunacaktJr. 
5--Seçme imtihanlannı kazananlardan resmi makamlara bir taahhütle bağ

lı olanlann tebliğ tarihinden itlbren bir ay zarfında bu makamlara olan ala
lı:alanru lte•meleri Lizımdır. Aksi takdirde hiç bir halt iddiasında bulunamaz-
lar. 21 22 1561 (659) 

ilanı inşaat 
Sümer Bank umum müdürlü-

ğünden: 
1 - Karabült demir ve çeli.lı: fabrikaları ifçileri için yaptırılacak aoyunma 

ve yılı:anma binalan intaatı kapalı zarf uauliyle ve varudi fiat eaaaiyle eltailı
meye konmuştur. 

2 - lıbu intaat ve ameliyatın muhammen keıif bedeli 212. 7 44, 1 O !Jra
dır. 

3 - Ebiltıne evrakı Anltarada ıümer bank muamelıitı ıubesinden 1 O lira 
mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miltdarı 1 l .888 liradır. 
5 - Eksiltme 3 1-3-1942 tarihine müsadif salı günü saaı 16 da Anltarada 

aümer bank umum müdürlüğü inşaat ıubeıinde yapılacaktır. 
6 - lsteltliler teklif evrakı meyanında, ıimdiye kadar yapmıı oldukları 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın teknik teşkilatının kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi banltalarla muamelede bulunduklarına dair vesi• 
kalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarının havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 o 
kadar makbuz mukabilinde Anltarada sümer bank umumi katipliğine teslim 
ol~nacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 aaat evveli
ne kaadr gelmiı ve zarfın kanuni ıeltilde ltapatılnuı olması Lizımdır. Poata
da vaki olabilecek gecikmeler nazan itibara ahnmıyacaktır. 

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

AYDIN VAKIFLAR MVDVRLVGVNDEN : 
Vakfa ait aşağıda yazılı zeytin yağları asit bahi8 mevzuu olmayarak ve 

mahallerinde teslim edilmek eartile 2 2 kaimede ac,ak artbrmaya konuldu.. 
Umum müdürlükten istizan kaydile ihaleleri 25 /3/942 çaqamba aaat 1 O 
da Aydın vakıflar idaresinde yapılacaktır. Muvakkat teminat yüzde yirmidir. 
ihaleyi müteakip bu mikdar % 50 ye iblalı edilir. Ve malların tartılmasın
dan sonra teslimden evvel ihale bede il peşin olarak alınır. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin Aydın vakıfar idaresine müracaatları ilan olu
nur. 

Kilo 
35119 

8309 
15300 
21500 

Aydında depolarda 
Ortaklar köyünde fabriltada 
Koçarlı - dede köyünde fabrikada 
Söke - Balı aruında fabrikada 1 7 23 1449 (616) 

• iz mir 
sın dan: 

ticaret ve sanayı oda-

Berri ve bahrt ticaret kanunları mucibince aıfatı ticariyeyi haiz olan ve müe.
oeaei ticarisi bulunan her tahıs ferdi ve hükmi her nev·ı borsa mübayaacılan 
ve hususi ve rea:mt simsar ve tellallar merkez ve JUbe olarak ikametgi.hı tlea .. 
ri ittihaz eyleyenler odalar kanununun 3-5 ve nizamnamesinin 104' 105 inci 
maddeleri mucibince Ticaret ve Sanayi Odasına her yıl ikinci kinun iptidaıın
dan nihayet Mart sonuna kadar yani senenin ilk üç ayı zarfında senelik kayt 
ücretini vererek kaytlannı yenilemek mecburiyetindedirler. 

Vaktin yakla,mıı olması dolayı!liyle senelik kayt ücretlerini vermiyerek 
kaytlarını tecdit ettirmiyenlerden senelik kayt ücretleri Nisan birden itibaren 
odalar kanununun mezkUr maddeleri hükmünce icra vasıtasile üç misli cezalı 
olaralc tahsil edileceği bildirilir. 23 25 1609 (676) 

------ --------------------
IZMIR TiCARET SiCiL 
LUCUNDAN: 

MEMUR- ticaretle iştigal eden Muiz Celardin.in 

(Muiz Celardin) ticaret unvanile iz
mirde Büyült Kardiçalı hanında 1 1 nu
marada her türlü emtia üzerine dahili 

işbu ticaret unvanı ticaret kanunu. 
hükümlerine göre sicilin 4267 numara
sına kayt ve tescil edildiği ili.n olunur. 

1613 (678) 

daimi encümeninden: 
Sokağı 

Fevzlpaşa 
bulvarı 

metre M2. 

258,5 

muhammen 
bedeli 

L K. 

2585 

teminat 
miltdan 
L K. 

193 87.5 

izahat 

tamamı 

Y87f.,.1nılen "tıkut eden mUraldp bir ki- Sermaye! sirketin onda birine malik 
şi oldu~u takdiTde heveti umunı;ven;n olan hi~~edaran1n talebi Ü7erine müra
llk irtimaına kadar vazifedar olmak Ü7e- k'nler heveli umumivevi fevkalBde ola
"' al~l<•darandRn birinin mü,.,,caAtl Ü7 e- rak ictimaa davet ctmeqe ve milracaatl 
rinp merkezi •irketin bulundur.u mahAl ican ettiren maddevi ru.mameve ithal 

lzmir Karantina tramvay caddeııinde 
600/1 No: da mukim Şefik Yazıcıoğlu 
tarafandan oğlu Ankara belediye idare
si hukuk i~leri dairesinde memur Nuri 
Sere it aleyhine açılan kat" ı nafaka da
vasına mütedair dava arzuhal ıııuretile 
davetiye varakası müddeaalcyhin ika
metD"ahının mcçhuliyetine binaen bili. 
tebliğ iade edilmesi üzerine keyfiyet 
kcndiııine lzmirde münteşir Yeni As1r 
gazetesinin 4/3/942 tarih ve 11l25 
sayılı nüshasile ilan edildiği halde müd
deaalcyh tayin olunan gün ve saatta 
mahkemede hazır bulunmadığından gı
yap kararının dahi na.nen tebliğine ve ! 
muhakemenin 3/4/942 saat 10 a ta
likina karar verilerek usulen tanzim kı
lınan gıyap kararı tebliğnamesinin mah
keme divanhanesine asılmış olduğun
dan müddeaaleyhin yukarıda tayin olu
nan gün ve saatta mahkemede bizzat 
hazır bulunmaııı veya bir vekil gönder
meftİ ak!lli takdirde bir daha muhakeme
ye kabul edilmiyerelt gıyabında hüküm 
verileceği tebliğ makamına kaim olmak 

1 - Yukanda evtafı yazılı idarel husuıııiyei viliyete ait gayri menkulün mülkiyeti aatılmak üzere aleni müzayedeye 
çıltanlmııtır. 

tn~hkemec;i tAraf1nNAn bir mtirakip ta- etrn•: .. ~e mf\f"'burdnrlar. 
Vin olunur. Bu hususta idare meclis! Murakinlere müracaat ile heyeti umu.. 
lıasının da mobkemeye müracaatı zaru- n.iyenin fevkalade içtimaa davet ohın
r:idi.,. masınt talep eden hissedaranın sermaye-
. Madde 38 - Mürakiplerin vazife<i si sirketin yilzde onuna tekabül eden 

'1Y"ketin muamelA.tı umumivesinin mU- mikdardaki hisse s enetlerini muteber 
~kabe. he<ahahnı tetk'k ve tefti~ ve bir bankaya tevdi eylemeleri 16.zımdır. 
iıl••e meclisi llza<ı ile müttefikan b15n- Madde 41 - S.rmayei şirketin onda 
('n'"'nn ~ekli 1anzimini tavin ve hL-.:-.:e "e- birine muadil hisse senedatına malik 
n.V~tının 'Taıiyetini teshit velhasıl s:r- olan hissedarlar heyeti umurrUyenin ka-
1',..tin menafiine muvafık ~ördüfiü her rarı hilafına idare meclisi azB.sı al eyhine 
nn •i mürakabe ve tefti<atı icra ve 3 ay- ikamei dava ec!ilmesine israr ederlerse 
,ı.,, fazla fa<ıla vermemek şartiyle 2a- bir ay zarfında murakıplar ikame! dava
m"n zaman <irket hesabını ve kuyut ve ya mecburdurlar. Şu kadar ki bu ekal
<lnfterlerini kontrol ederek me..:cudun l ıyet murakıplar haricinde bir vekil de 
ku:vudata muvafakati tesb't ve idare intihap ve tayin edebilirler ve hisse se
rnecli!ii A.7..a.-;1n1n kanun ve ~irket muka- netle-rini şirketin melhuz zarar ve ziya
•e1enamesi ahk8m1na tamamivle ria\·et nına karşı teminat olarak d5.vanın hita
ı:vtemelerine ne?;aret \~e sene ~ihayetin- mına kadar kalmak üzere muteber bir 
oe içtima edecek olan heveti umumive- bankaya tevdie mecburdurlar. Davanın 
l'e •irket!n vaziyeti, hesabatı ve bl&nço- reddi halinde davayı talep eden ekalli- üzere ilan olunur. 1614 (677) 

2 - Müzayede müddeti 16/3/942 tarihinden itibaren 15 gün müzayedeye ve ihale muamelesi olan 30/Mart/ 
942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 O da vilayet daimi encümeninde yapı]acakhr. 

3 - Muvakkat teminat rnikdan 193 lira 87.5 kuruştur. Talipler bu mikdar teminatı muhasebei hususiye vezneai
ne yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulil görmek ve ıeraiti müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün muhasebeyi hu!ıusiye 
varidat dairesine müracaat edebilecekleri ilan olunur. 23 27 1583 (675) 

• ASE • 

Aiıı'öıı dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, Dl$. SiNiR ve BEL ağnlan ıie aoğuk algınlığınd~n 

ilerı R•len vücut KIHtKUCt, Nl:LLI:. ve <.;HIP hBltalıklan 1) 1:. K M A N 
kaeelerıle derhaJ geçer. icabında günde 1 - 3 ka•e alınır, ber eczanede bu· 
ıw.uı. 



SANJIJ!E 4 YENi A.llR 

HARP GAYRETLERi Mihvere karşı 
* * . 

Rus)1a · Japonya 
·~---"k·---~ 

HAVACILIGIMIZ 
~~-~·~----~ 

"Inöni.i" kam-
pında nasıl 

çalışılıyor? 

Yeni biran-
laşma im
zaladılar 

Hayfa -Trablus- Brezilyada 
şam arasında • 
yeni bir demir- nümayışler 

Dıyarbakırda yapılan 
Hataylılar birinci 

koşuda 

geldi 
Bu topralılara göğüsle· 

rimizle beraber celilı 
JıGnat!ar siper olÔJJHir .. 

yolu yapılıyor yapıldı -·- Diyarbakır, 22 (Hususi) - Bugün 1 sında yapılan ltır koşusunda Hatay .-.. 
ş~hrimizde E1bığ, Malatya, Sivas, Ga- !etleri birinci, Gaziantep atletleri iklııd 
2.lantep, Hatay ve bölgemiz atletleri ara- gelmişlerdir. 

YAZAN : MELİHA EVCEN 
l lava kurumumuzun dimağı vnzifesi

ni gören lnönündeki tayyare kampı 
• öklerimize kahraman. vakur ve müte
vcz.i gençler yedştirir. 

-·- is~anbuldan başlıyan 
Ba!dıçdıh muhaveıesi yolun Kapa kadar uza· 
uzatıidı • Ja:ıon!a!' Rus- tılması m!lhtemeı •• 

ltArt! DJ!tStı Uel'eCefder- Beyrut, 22 (A.A) -;- Hayfa - TnıbJus-
Geçen ynz. çocuklarımla kulede para

siit kursunu bitirince İnönü kampına git
tim. Utnnnrnk itiraf edeyim ki ben o 
zaman Hava Kurumunu ve eserlerini ta
nımıyormuşum. Bir kaç günlük misnfirli 
ğim anında gördüğüm asrın istediği bir 
tarzda çnlışma gözlerimi kamaştırdı. 
Oranın hir günlük çalışma programını 
hurada anlatabilirsem benim kadar siz 
de gurur duyacaksınız .. 

Moskova, 22 (A.A) - Hariciye komi- şanı demfryolunun inşası süratle ilerle
scr muavini B. Visinski ve Japonyanın mcktedir. Bu hat Avusturalyalı rnühen
Sovyetlcr birl:ği hükümcti nez.dindeki disletin nezareti nltında yapılmaktadır, 
büyük elçisi general Tatckoma 20 mart-l 250 kilometredir ve bu yol müttefik 
tn Kuibişefte balık avlanan sobalar hak- kuvvetlerin ikmal ve iaşesi bakımından 
kındnki 1928 anla.,.c;masının uzatılması çok mühimdir. 
için bir protokol imza ederek knrşılıklı Bu yolun İstanbuldan ta Kapa kadar 
notalar teati etmişlerdir. uznması muhtemeldir. Binlerce yerli 

1928 anlaşmasının mayıs 936 da bitt!- ışçı yolun inşasında çalı~maktadır. 

Dekor şu: sıra tepelerin çerçevelediği 
geniş bir meydan. Sol tarafta mütevazi 
ve muntazam kamp binalan, orta kısım
daki binanın önünde beton bir girişi, 
Atanın büstü ve onu çerçeveliyen çiçek
ler süslüyor. Büstün baş ucundaki direk
te barağımız. Bu bayrak, muayyen gün
lerde değil her gün heybetli yerinde 
kalplere inan ve kuvvet verir. Ayni hi
uda ötede sıralanmış paraşüt talimleri 
için tayyareler, arkada tayyare ve pla
nör hangarlan, ayni tarafta C tepesi is
mini taşıyan ve planör kursunun en son 
olgunluk tecrübesi yapılan tepe. Ön kı
sun, tamamen lnönü meydanı. Bu mey
dan yirmi, yirmi bir sene evvel isimsiz 
lr.ahramanlan kanlarile sulanan, onların 
kemiklerini hali koynunda saklwan ve 
isminden ün alan kahramanlann geçtiği, 
:ıaptettiği 1nönü meydanı. 

ği ve bu tarihte iki devlet arasında yeni Güzergah arızalı olduğundan pek çok 
bir anlaşma yapılıruyarak her sene ayni t~nel ?çılmakta ve binlerce ton kayalar 
nn1aşmanın birer sene müddetle uzatı1- clınnmıtle havaya atılmaktadır. 
dığı malfımdur. Bu suretle 1928 anlaş- ---a---
mnsı 193G da ayni senenin sonuna kadar vı•şı•H hu••ku••met•ı 
uzatılclığı gibi 1937, 1938, 1939, 1940 ve " 
1941 ele tekrar uzalılmıstır. Ayni anlaş-
manın 1942 ~c:ı~si i5:~. <le ':17-?tılması için Amerı·kaya te-
'"'ovyetler bırlıği hukumeti ıle Japonya 
hükümeti aşağıdaki hususları kararlaş- • t d• 
tırmışlardır : mına ver ı 

1 - Japon hi.ikümeti kira mukavele-

Her taraf temiz, bütün insanlar uya
nık ve canlı, her kes birbirinine sevgi ve 
ııoay~ile bağlı. 

Muvakkat ve sayılı bir zamana slkı~ 
tırılan çalışma müddetini sanki damla 
damla içmek, bir saniyesini kaçırma
mak için her keste bir telaş .... Size gös
teriJen basit, fakat çok temiz ve tertipli 
bir odada heyecanlı ve sabırsız bir gece 
geçirdikten sonra yorulan gözleriniz tok 
kampananın dikkatle vurulan scsile açı
lır ... Bir az sonra sesler, koşuşmalar, da
ha sonra gür ve kuvvetli bir ses: 

- Hazırol... .. 
Pencerenizin perdesini aralar bakar

sınız. Çember olan tepelerin ufukta si
luetini belirten fecir başlamıştır. Atanın 
büstü önünde ve onun manevi huzurun
da çelikleşmiş bir kütle ihtiram vaziye
tinde... ikinci bir komuta: Dikkat,.. 

lerinin müddeti 1941 de biten Japon da1-
van1an sahipler.nin balık avı yapılan 19 
tıuınaralı bölgede müzayedelere iştirak 
etmemelerini kabul etmektedir. 

2 - Japon hükümcti alelumum vergi 
ve resim namı altında tediyesi gereken 
meblflğların 1941 anlaşması mucibince 
vüzde yirmi fazlasiyle ted!yesini kabul 
etmektedir. Bu yüzde yirmi zam 1942 
müzayedeye konma mevsimi devamınca 
Japon dalyanları sahiplerinden kirala
nacak av kesimleri için 2 nisan 1939 da 
tenti edilen nota esasına göre yapılan 
zam da ayn olarak tediye edilecektir. 

S - Balık avı yapılan kesimlere ait 
hesapların tesviye şartlan değiştiği ci· 
hetle ve Sovyetler birliği devlet banka
sının talebi üzerine Jnponya hUkilmeti 
ted:yotı altın külçe veya ynbancı dövizi 
olarak yapmağı ve :ıltm kü1cc1erini Vla
divostokta teslim ct"1eği kabul eder. 

~~--cıa_.....~~-

Bir Amerifıan 11apura 
ıorpillendi-
Vaşington, 22 (A.A) - Bahriye na

zırlığından bild:rildiğin~ göre büyük bir 
Amerikan ticaret vapuru AtlMıtikto 
torpillenmiştir. ----·---Transilvanya işi Gözler bir noktada, kalpler çarpar

ken 350 Ata Çocuğu, tek ağızdan gibi 
muntazam ve en doğru Kemalizmin eza-
nına başlarlar .. «Korkma sönmez..> Ya- (Baştnrafı 1 inci Sahifede) 
vat yavaı direkte yükselen bayrak gibi senc<len beri devam eden mütnrekeyi 
ufuklara ve bütün yurda dağılan, perde bozmuştur. 
perde büyüyen bir sesle sabah duasr H!tler Rusyada harp etmek lizere is
okunur. Ömrümde bu kadar doğru ve !ediği kuvvetlerin yüzde kırkının Maca
bu kadar iman tazeliyen bir istiklal mar- ristanda kalabileceklerini bildirmiştir. 
şı dinlemedim. Bayrak tam yerine ge- Buna mukabil Rumen askerlerinin harp 
lince marı da biter. Herkes muntazam sahasında bırakılması, Romwıyalılar 
yemekhanelere çekilir. Siz de evin inti- üzerinde derin b:r tesir ynpmıştır .. Bu
•amını bozmaktan korkan bir misafir nun, Romanyayı Transilvanyayı istemi
tereddüdü ile giyinir ve dışarıya çıkar- yecek kadar zaif kalması için böyle ya
ınnız. Ortalık iyice aydınlanmıştır. Man- pıldığı söyleniyor. 
galar halinde herkes vazifesi başında- Mareşal Antoneskoya muhalefet art-
dır. mıştır. Bunun başlıca sebebi her kesini 
Meydan bir arı kovanını andırır. Grup- oskere alınması hasebiyle ziraat için in

lar halinde planör tecrübeleri ve kurs- san ve kuvvet bulunamamasıdır 
]arı hazırlıyan değerli, sabırlı ve bilhassa MACARLAR SUSUYORLAR 
çok nazik ve terbiyeli öğretmenler, Budapeşte, 22 (A.A) _Resmi Macar 
gençleri büyük bir itina ile yetiştirmeğe mahf:Jleri Romanya. hariciye nazırı An
çalıoıyorlar, her sözleri bir nasihat, her 
hareketleri bir nümune.. toneskonun söylediği nutku ve Rumen * r,azetelerinin bu husustaki neşriyatını 

A, B brövelerini buralarda yaparak tam bir alakasızlık ve sükflt ile karşıla
aylarca hazırlanan gençler en son hava- mışlardır. 
da J 80 derecelik dönüşler yaparak C Macar hariciyesi sözcüsü Macar dış 
brövesi için hazırlanmış oluyorlar ve ar- oolitikasının malum prensipler içinde 
k devam edeceğini ve bu plan dahilinde in-

ıı yukarıki C tepesine çıkarak oradan kişa.f göstereceğini söylemiştir. 
uçurulan planörlerle saatlerce hava gös-
terileri yapıyor ve mukavemet tekorları Macar gazeteleri ne Antoneskonun 
hazırlıyorlar. nutkuna ve ne de Transilvanya hakkın-

Genç, artık pilot olarak yetişmiştir, daki Rumen basınının neşriyatına temas 
motörlü tayyarede çalışacak bir hale bile etmiyorlar. 
gelmiştir.. Benzin sarliyatı yapma- ---·---
dan, fakat öğretenlerin sabrını törpüle- Japon {)vünm~leri 
yen bu çalışmalar günlerce, aylarca sü-
rer ve motörlü kısım da ayni şekilde An- (Baştaraf1 1 inci Sahifede) 
lı:arada Eıimesut meydanında tamamla- •Amerika 1943 senesine kadar kur-
nır. 

* Solda sıralanmıı beş tayyarenin ar-
kasında toplanan grubun, yerde sıralan
mış paraşüt çantaları gözlerinizi çeker. 
Başlnrnıdn saniyeli atlayış rekorları ya
pıın sabırlı öğretmenleri talebesini atla
yışa hazırlarken yavrusunu mektebe 
gönderen bir anne şefkatilc hareket 
eder, onlara ne yapacaklannı, nasıl çı
ltacaklarını son bir defa yine tekrarlatır, 
evvelce bin dikkat ve itina ile toplan
mış, katlanmış, muayYene edilmit para
~ütlcri tekrar kim bilir kaçıncı defa göz
den geçirir. Heyecanlanan gençlere ce
ıaret aşılar, onları sıra ile birer birer 
moıörü iııleyen tayyarelere yerleştirir .. 

Kuvvcıtli hocalnrın elleriyle i§letilen 
tayyareler onları alır ve havalanrr1ar. 

Siz de heyecan kesilir, havalanan ve 
meydan üzerinde bir tur yaparak motö
rünü kesen uçağı nefes almadan gözet
lersiıüz. Birden gümüş bir nokta tayya
reden ayrılır, motör işler ve o noktanın 
tepesinde bi.iyük bir ipek kubbenin açıl
dığını görür ve nefes alırsınız. 

Havadan gelen gencin ineceği yeri he
saplar, s·ıhıının otomobili ile o tarafa ko
şat"Sınız. 

Haki tulumu metin kız veya erkek 
genç toprağa ayak basar basmaz şa:;ır
madan ilk iş paraşütünü toplar, çantası
na yerleştirir ve otomobile atlar. 

Bu hareketler ~nde 30 - 40 genç ta-

mak istediği büyük plfuu gerçekleştire
miyecektir. Bu planı bozan Alman deni
zaltı harbidir. İngilizlerle An1erikalıla
rın Pasifike gönderecekleri takviyeler, 
dnhn başlangıçta nkamete uğratılacak
tır. 

Bazı kimseler buzlar cöztildükten son
ra, Amerikalıların Alaskadan Japonyaya 
hava taarruzları yapacaklarından kor
kuyorlar, fakat bu korku yersizdir. Çün
kü Alaskada askeri üsler olmadığı g!br, 
mesafe de çok uzundur .. • 

tarafından tekrar edilir, yüzlere~ para
şütçü yetiştirirlerken siz de heyecan ve 
iman dolu bir kalbe istikbale emin bakar 
ve rahat edersiniz. 

* Kurumun dimağı dediğim bu fabrika 
işte böyle durmadan çalışan, vazifesini 
bilen, disiplin aşıkı gençler yetiştirir. 

Buradan yüzlerce ve yüzlerce para
şiltçü, pilot, makinist ordu hava kuvvet
lerine geçerken, biz de bu kuruma aza 
olarak katılalım. Tavsiye ederim: Gidi
niz, İnönü kampı çalışmalarını görünüz 
ve o kiibede iman tazeleyiniz. Bu taze-
likle yüzleri binlere, binleri milyonlara 
çıkaralım. Hepimizin o çelik kanatlarda 
birer çivimiz olsun. Ben bu gayretle ona 
50 aza kaydettirdim. Siz de bu savaşa 
katılın koynunda Atamızı saklıyan bu 
topraklara göğilslerimizle beraber o çe
lik kanatlar siper olacak, durmıyalım. 

-··-*--
Garp yarı kürresindeki 
müstemlekelerine mih· 
ver gemisi ve tayyaresi 

scknuyacak.. 
Vaşington, 22 (A.A) - Salfdıiyetli 

mahfillerden öğrenildiğine göre Ameri
kan hüki.imeti garp nısıf kUrresinde 
Fransız hakimiyeti altında bulunan Mar
Unik, Sen P.:er ve Mikelon adalariyle 
diğer adaların limanlarına ve hava mey
daıilarına mihver devletlerine ait biç bir 
ge;ni ve tayyarenin kabul edilmiyeceği
ne dair kat'i tem:nat almıştır. 
Ayrıca burada temin edildiğine göre, 

pek yakında Amerika birlcşfü: devletle
riyle Vişi arasında oldukça knrışık bir 
mahiyet alan müm: ... l'betlerin aydınJatıl
ma.sınn çalışılucaktır. 

Hindistan meselesi
nin halline doğra 

Knraşı, 22 (A.A) - Stafford Crips 
ma!yetiyle birlikte ve tayyare ile 
buraya gelmiştir. 

NEŞiR VAStTALARI 
~~---k~-----

Ga z ete 1 erin ve 
• 

radyoların 

vazifeleri _,._ 
Gözle JıuJaJı insan ruhu· 

nan ı~erııerinde a:vrı 
ayrı tesirler 

bıralımahtadır •• 
Neşir vasıtalarının en kıdemlisi ağız, 

çene ve kulaktan sonra gazetedir.. En 
genci de radyodur .. 

Radyo ile gazete arasında ilk 2aman
larda bir tezat tasavvur ed!liyordu. Hat
tA radyonun gazeteleri öldüreceğinden 
korkuluyordu. Bu korku devri geçti .. 
Şimdi gördüğümüz manzara şudur: 

Gazete ve radyo birbirini tamamlıyan 
iki ayrı kuvvet halini almaktadır. Gaze
ten:.n ve radyonun psikolojik bünyeleri 
birbirinden farklıdır. İlk zamanlarda bir 
karmakarışıklık göze çarpıyordu. Fakat 
radyonun ve gazetenin insana hitap ediş 
tarzlarından çıkan bu ayrılık gün geç
tikçe yeni iki ihtisasın kutbu halin: al
maktadır. Radyo kulağa hitap etmekte
dir. Gazete göze hitap etmektedir. Göz
le kulak arasındaki fark insan ruhunun 
iç mekanizmasında ayrı ayrı tesirler bı
rakmakta, a.Yrı ayn işler yaratmaktadır. 

Radyo henüz resmin yerini alamadığı 
gibi gözle görülmesi ve göz önünde sa
bit bir halde kalması zaruri olan şeyleri 
de ifadede gazeteye rekabet edemiyor .. 
Mesela, bir makaleyi radyoda okursanız 
:ı;ahut rnkamlı bir raporu radyoda tek
rar ederseniz bu makale ve bu rapor in
san psikolojisi üzerinde göze hitap eden 
gazete kadar müessir değildir. Hatta 
radyoda tesirini kaybetmesi, dinlenme
mesi de mümkündür. 

Radyofonik temsiller bile ancak ken
dilerini kulağa hitap eden sanatlar vası
tasiyle sözlerden kurtularak kurtarmıya 
çalışmaktadır. 

Buna mukabil hafızada bir defa söy
lenmekte kalabilecek, teferrüatı düşü
nülmiyecek kısa cümleler radyo için da
ha müsait bulunmaktadır. Kıca ajans ha
berleri, kısa konferanslar, kısa malumat 
radyonun yapabileceği en mühim hiz
metlerdendir. 

* Radyo devrine gelinceye kadar, gazete-
ler kısa haberleri, hafızada kolayca yer 
olacak yazılar, tefrikaları, birinci plana 
alırlardı. Bilhassa gazeteler radyo dev
rinden önce dörtnala bir süratle hava
dis gazeteciliği çeınisine doğru ilerliyor
lardı. Liberal memleketlerdeki matbu
atın bu vufı radyo devrnden sonra ya
vaı yavaş değiımeğe baılamııtır. Bu d~
iifmeler yann daha büyük farklılatm•-

-*-
Yüzden fazla ticaret 
eiline llitcum edildL 

Bunlardan i1ıisi yalıddı .. 
Rio de janeiro, 22 (A.A) - Curtibada 

Mihver :ıleyhine şiddetli nümayişler ol
muş ve yüzden ziyade ticaret evine hü
cum edilmiştir. Bir Alman ticaret evi ile 
Garibaldienne Hoeah şirketine ait bir 
bina yakılmıştır. 

BEŞtNCt KOLLA MÜCADELE 
&ynes Ayres, 22 (A.A) - D. N. B. 

Brezilyada hükümetin beşinci kola kar
§ı hareketlerine şiddetle devam ettiğini 
bildiriyor. cMüli Emniyet hususi mah
kemesi> bir Alman tebeasmı altı ay haP
se mahkCım etmekle ~e başlamıştır. 

GtZLt JAPON TEŞKİLATI 
Rio de Janciro, 22 (A.A) - Aslen 

Jııpon olan bir oahl8 japanların gizli teş-
kilAtını ifşa etmiş ve bunların tümen, 
aiey, tabur ve büyük teşkilatlan, silah 
ve mühimmatı ve bir de hücum plinları 
olduğunu bildirmiştir. 

BtR JAPON GENERAL! 
TEVKlF ED1LD1 

Rio de Janeiro, 22 (A.A) - Brezilya 
Ajanşının bildirdiğine göre japon Gene
ralı Hnbiro Habraka casusluk töhmeti 
ile tevkif edilmiştir. Bu adam dişçilik ve 
eczacılık yapmnkta idi. 

~~-~•ıww~~-

A l m an J ara göre -·-(Başfatafı 1 inci Sahifede) 

farca süren muharebelere rağmen bütün 
bu hücumlan püskürtmüşlerdir. Sov
yetlere ağır kayıplar vcrdir!Iıniştir.. 16 
son kanundan bugilne kadar bu cephe
de Sovyetler 67 si büyük çapta ve 29 u 
oldukça mühim olmak üzere bir çok ta
nrrm·Jar yapmışlardır. Bu taarruzların 
hepsi püskürtülmüştür. 

Kıtalnrımız 33 karşı hücumda düş
mnn birliklerini büyük uıyiatlıı yok et
mişlerdir. Sovyet1er Alman mevzileri 
önünde 5557 ölU bırakmışlardır. Bir çok 
harp malzemesi iğtinam edilmiştir. 

HAVA ÇOK SOÖUK 
Berlin, 22 (A.A) - Askeri kaynaktan 

öğrenildiğine göre şark cephesinde so
bık 51fırın altında 30 dur. Havanın mU-
15yim1eşmek üzere olduğunu gösteren 
emareler yoktur. Nisan ortasına kadar 
ısının sıfır altında kalması muhtemeldir. 

Haftalardan beı'.i muvaffakıyet haber
leri yaymakta olan Sovyet propaganda
sı şimdi fena vaziyete düşmüştür. Al
man hava kuvvetlerinin destekJed:ği şid
detli Alman karşı hücumlarını kabul 
etmek zorunda kalm~tır. 

1 - 20 MART ARASINDA 
Alman hava kuvvetleri 1 martla 12 

mart arasında dUşrnanın 292 tayyaresi
ni, 20 marta kadar 386 tayyaresini, yani 
martın 21 ine kadar 678 tayyare tahrip 
etmişlerdir. Bundan başka devamlı ha
va faaliyetinde düşmanın sahra mevzi
ler:ne ve asker topluluklanna büyük 
kayıplar verdirilmiştir. 

Çenber içinde bulunan Sivastopol ve 
Lenin~adın iaşesi güçleşmiştir. 

FtNLERE GÖRE 
Helsinki, 22 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Düşmanın Kareli berzahındaki hatla

rımıza girmek için yaptığı teşebbüs 
muvaffak. olmamıştır. Diğer çevrelerde 
devriye faaliyeti olmuştur. 
Toplanınız ve bomba atarlarımız Aun

cis boğazını ve cephenin cenup kısmın
daki düşman mevzilerini ateşe tutmuş
tur. 

Müteaddit sığınaklar ve mukavemet 
yuvalan tahrip edilmiş ve düşman müf
rezeleri dağıtılmıştır. Piyademiz her ta
rafta auşman devriyelerini lrnvalamış
tır. 

-Mııw·--Sovyetlere göre _,._ 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Akdeniz - Afr!kada 
(Baştarafı 1 inci Sahücde) 

Kahire, 22 (A.A) - Orta şark!aki 
Britanya ha.va kuvvetleri umumi karar
gahının dünkü tebliği: 

Av ve bomba tayyarelerimiz 20 Mart
ta Sirenaikanın ileri çevreleri iizerinde 
faaliyette bulunmuşlardır. Martubada 
bir düşman tayyare meydanına hücum 
edilmiş ve av tayyarelerimiz bir Mcs
&erşmit 109 dUşürmüştlir. Diğer bazı 
düşman tayyareleri de ciddi hasara uğ. 
ratılmıştır. 

19 - 20 Mart gecesi ve 20 Mart günü 
düşman Maltaya karşı hava akınlarına. 
devam etmiştir. Av tayyarelerimiz bir 
Messerşmit 109, karşı koyma toplarmuz 
da bir Yünkers 88 dUşürmUşlerdir. 

Bu ve diğer harekata iştirak eden tay
yarelerimizden üçü üslerine dönmemiş
/erse de pilot1ardan ikisi sağ ve salim
dir. 

Kahire, 22 (A.A) - Orta şark Bri
tanya kuvvetleri umumi karargfilıını.n 
dünkü tebliği: 

Bildirildiğine göre karada ehemmi
yetli hiç bir harekat olmamıştır. 

Roma, 22 (A.A) - T€ıbliğ: 
Sircnaikada mevzilerimize girmek te

şebbüsünde bulunan düşman püskürtül
müştür. Pike hücumları ile cüreili bir 
taarruz yapan tayyarelerimiz çok alçak
t.ın uçarak düşmanı mitralyöz ateşine 
tutmuştur. Bir çok tank tahrip edilmiş 
veyahut kollanılamıyacak derecede ha
sara uğratılmıştır. üç düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 
Batı Akdeniz.de keşif uçaklarımız iki 

küçük İngiliz gemisine hücum etmiş 
ve bunlardan birisi ateş alarak havaya 
uçmuştur; diğeri de hasara uğraml§ gi
gi görünüyor. 

Torpito muhriplerimiz dört İngiliz de
rJzal tısını ha tırmışlardır. ___ ., ___ _ 

Çin • Japon harbı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nehir ve Dcntns demiryolu istikametin
de şiddetli bir muharebe başlamıştır .. 
Ç:nliler mukabil taarruza geçmiştir. 

JAPONLARIN HEDEFLERİ 
Japonların hedefi ŞUnlardır : 
l - Denfas demiryolunu tehdit et

mek, 
2 - Şimalde Mançuko hududunda in

kişaf edebilecek hareketlere hazırlık .. --·---Hasta Alman 
mareşaJı iyileşti •• 

Berlin, 22 (A.A) - llitler iyileştik
ten sonra mühim vazifesine yeniden baş
lıyan mareşal Fon Ruşted'e ordu şef 
muavini general Şmund vasıtasiyle hu
sust bir mektup gönderm!ştir. 

Hitler, bu mektubunda samimi bir 
dille mareşalın sulh ve harp zamanla
rındaki büyilk başanlıırını belirtmiştir .. 

~~--tt-~--
Jsueç Gazeteleri 
Neden toplattırddı? 
Stokholm, 22 (A.A) - Adliye nazırı 

İsveç parlamentosunda 16 İsveç gazete
sinin bu son günlerde toplattırılmasının 
sebebini anJatmıştrr. Bu gazeteler, Ges
taponun zulüm.ler:ni gözleriyle ŞtörmUş 
muhabirlerin yazılarını neşrettikleri ve 
bu suretle harici siyasete dokundukları 
için toplattınlmışlardır. ---·-----Hondarasın 1Jlr uapUl'a 
da 1Jatırddı.. 
Vaşington, 22 (A.A) - Bahriye na

zırlığının bildirdiğine göre Honduras 
bandıralı bir vapur Atlantikte batırıl
mıştır. Gemi torpil isabetiyle üç daki
kada batmıştır. Mürettebattan 42 kişinin 
kaybolduğu sanılıyor. ---·--.Japonların Hong 
Kongta yaptdıları.. 

gibi bir taraftan bir tarafa saldırıyor. Vaşington, 22 (A.A) - Amerika ha-
Almanlar bir çok yedek kuvvetlerini riciye nezareti Japonlann Hong Kongta 

cepheye sevkebnişlerdir. İngili,z tebaaJarma ve esirlere yaptıkla-
Çen ber içine alınmış kuvvetlere tay- rı işkenceler hakkında B. Edenin beya-

yareler çuvallar içinde yiyecek atıyor- · d lh _,_.~ Iar. r.atını teyıt e en ma umat ........ ~tır. 

To~u ve makineli kıtalanmwn ateşi l~~~aaar:ır:ıı:ıı:ı~! ı 
çok müessirdir. Alman tayyareleri çok 
aşağıdan uçmalarına rağmen Alman JJS DoğıımJaltn'a-
kuvvetlerinin büyük kayıplar vennele- İZl\fİR ASKERLİK ŞUBESİ RE-
rine mani olamıyorlar. iSLfliiNDEN : 

8 338 doğumlu hava t-rlerinin sevke
lara yol açacaktır. Yalnız ajansla, yalnızı 8 dilmek üzere 24/3/942 salı günü sa-
habcrlerle, yalnı~ sansasyonel havadis- bahleyin İmıir Yerli Askerlik şu-
le masera telrıkaları ile taayyüş eden besinde hazır bulunmalan Jizundır •. 
ga2'!etel~ri bn~a türlü bir harekete icbar g Bulunmıyanlar haklarmda kam1-
edecektir. ~ nun ceza hiikiimlcrinin tatbik edile-

Radyonun hafızada kolayca yer ala- § ccği ilin olunur. 
cak olan §eyleri yapma vazifesine mu- § * S 
kabil gazeteler radyonun tahlili bir ıe-1 . . S 
kilde hafızalara yerle§tiği ajans haber- İZMIR YABANCI ASKERLIK 18 
!erini, havadisleri terkibi bir §ekilde an- ŞUBESİ BAŞKANLIÔINDAN : 
!atacak, üstün kaliteli yazılara, hik~ye- 338 doğumlu ve bunlarla munmeJc § 
fere, romanlara, etüdlere yer ayırmak u gören diğer doğumlu erat ile şimdi
mecburiyetindedir. Gazetenin radyo 8 ye kndar se\'kedilmemiş yoklama ka
ön~nd~ a~dığı ~u yeni vazife onun daha S çağı .,ve bak~yadan süvari, n?kli?.'e, 
kalıtelı bır neıır organı olmasını icap Si muu.;w, Denız, hava ve gayn Mus-
ettirmektedir. Böylece gazetenin istik- Iim eratın sevkedilmek üzere 24/3/ 
bali ile radyonun iistkbali birbirine zıd 942 sah günü öğleye kadar şubemi-
istikametlerde değil, birbirinin lehine l ize müracaatlan, gelmiyenlnin ceza-
in1'isnf1ar kaydedecektir. 11 landanlacakları.. 

SADRI ERTEM 

Japonlar& giire 
(Baştarıüı l inci Sahıfede) 

mk; olan bir Japon denizaltısını batır
mıştır. Torpillcncn vopurun müıettcba
tı bir müttefik harp gemisiyle Avustral
yoya getirilmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A) - Bahriye nnzır
lığının bildirdiğine göre Cava sularında 
harekfitta bulunan 1270 tonluk küçük 
Tekler muhribinin durumu tehlikeJi o:ı.. 
duğu sanılmaktadır. 

BİRMANYADA 
Port Moresby, 22 (A.A) - Birman

radak! Britanya hava kuvvetleri wnuuıi 
karargahının dünkü tebliği : Tayyarele
rimiz 21 martta Hmavbiyi bombalam~
tır. Büyük yangınlar çıktığı görülmüş
tür. Basseinin şima1indeki tayyare mey
danında bulunan düşman tayyarelerinin 
hepsi kaçmışlardır. Yerde yalnız bir taY
yare görülerek bombalanmış ve ~a 
uğratılmıştır. 
Düşman orta Birmanyadaki şehirleri

mizden birinin yakınında bulunan bir 
tayyare meydanımıza iki defa hUcunı 
etmiştir.. Hiç bir hasar ve can kayıbı 
olmamıştır. 

19 martta tayyarelerimiz düşman to~ 
rakları üzerinde tanrruzi devriye hare
ketler!nde bulunmuştur. ---·----
ıcRlomn malafıemeslnden 

Vifl de memnun · 
değilmiş .. 

Bem, 22 (A.A) - Lö Demokrat ga
zetesi Riom muhakemesinin bir hata ol
duğunun Vişide de anlaşıldığını y»
maktadır. Hükümet, bu mahkemenin 
halk üzerinde iyi b:r tesir yapacağını 
sanıyordu; fakat tesir tamamiyle ah.si 
olmuştur. 

HJRVArısrANDA 
Aslıerıııı mecburi 
Zagrcp, 22 (A.A) - HırvatistanCJa 

mecburi askerlik kanunu çıkm~tır .. Bu 
kanuna göre 19 yaş ile 55 yaş arasında
ki bütün Hırvatlar asker olacaktır. 
AMERİKANIN 
Cine yaredımları.. 
Vaşington, 22 (A.A) :1.- Maliye nazır-

lığından bildirildiğine göre maJ:ye nazırı 
B. Morgentav, bugün Çinle 300 milyoa 
dolarlık bir ödünç verme ve klıalama 
anlnşması imza etmiştir. 

--~--ııww~ııww~-~~ 

l\fiakineye 
'r, erilirken 
BIUl!!'•L ES:&BR 1 1 

Sosyal Demolıraten ga
zetesinin Berıın mufla• 
birinin uerdlğl halJer .. 
Stoholm, 22 (A.A) - Ofi Havas bU

diriyor : Sosyal Demokraten gazeteslı-
nin Berlin muhabiri yakında doğu ee
nup Avrupasında bir Alman hareketine 
intizar edilmesi lazun geldiğini gazete
sine bildinnekted:r. Muhabir Mareşal 
Von Rundstedtin önümüzdeki haftalar 
içinde fevkalade bir ehemmiyet alacak 
olan yeni bir vazifeye tayin edi]diğ:ni 
de ilave ediyor~ Diğer haberlere j?Öre üç 
ay evvel 8.7.lcdilmiş olan Von Bravçlç 
te yeniden HitJerin itimadını kazanmış
tır. Bulgaristanın vaziyeti bugünkU hA
diselerin birinci safında yer almaktadır. 
Berlinde biJdiriJd!ğine göre kral Boris 
ile hükümeti arasında Bulgaristanın 
harbe iştiraki me!'elesinden doğmuş olan 
fikir ihtilafı ş!mdi ortadan kalkmıştır .. 
Mamafih Bulgaristanın on tilmeni yani 
200 bin kişiyi seferber etmekte olduğu
na dair çıkan haber henüz hiç bir taraf
tan tey!t edilmemektedir. Berlinde Bul
l!aristan tarafından harbe iştirak hakkın
da henüz kat'i bir karar alınmamı~ ol
duğu ve fakat bu iştirake karşı yapı}art 
mukavemetin 7.ail olduğu bildirilmekte
dir .. 

Türkiye hakkında Alınan salahiyettar 
makamları biiyük bir ihtiyatla hareket 
etmekte ve Almanya ile gayet iyi mfina
sebetler idame ebnekle beraber TUrki
yenin şimd:Jik kat'i bitaraflığını muha
fazaya karar vermiş göründUğünü söy
lemek le iktifa ediyorlar. 

Social Demokratenin muhabiri Ro
manya - Macar buhranı doJayısiyle Ma
car ordusunun hudutta bazı ihtiyat ted
birleri aldığını ve b:Jhassa sınırlara ih
tar makamında olarak takviye kıtaları 
~öndercliğini ilave etmektedir. İki mem
leket arasındnki buhranın bu yolda sal
dınş<;ı bir şekil almasından doğan hayal 
sukutu gizlenmekle beraber bu ihtiJAfm 
hemen S:linmesi lazım geldi~i ve şayet 
dalm vahim bir şekil alırsa İtalya ve Al
man:vanın derhal işe karısarak uzlaştı
rıcı bir tesviye tarzı teklifinde buluna
cakları ilave edilmektedir. Ayni mahfil
lerde Transilvanya meselesin!n yeni blr 
hakem kararı yolu ile tamamiyle kat'i 
bir hal tarzına ba~lanması ihtimal da
hilinde oldul:ru da söylenmektedir. Şim
diye kadar Bolşeviklere karşı yapılan 
harbe en büyük fedakarlıklarJa iştirak 
etm!ş olan Romanya bu suretle kendi 
hissesini alacak ve Macar topraımda 
yaşıyan Rumen azlıklannm hukuku da 
Almanya ve 1ta1ya tarafından temin 
edilecektir. 


