
tlan münderecatından mesuliyet kabul edilmez.. 
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Uzak Doğuva sevkedilmekte olan İngiliz tayyaTecilerinden biT gurup 

Hareket 
Birliği •• 

----*----
ŞEVKET BİLGİN 

Japonlar Cavaya asker çıkarmışlardtT. 

Japonlara !(Öre 
----*----

Cavada ilerleı.i-
:yor, Müttefik
lerin harp filo
su yok edildi 

Cilmhuriyetm N Cilmhuriyet aerlerinH& beJcçift .abahlan çıktw 8ivcıd gazetedit". 

Japonlar 
• a gu ış-

al ettiler 
---------

Muk"'v~met şradetu, 
Japonların kayıpıarı 

çok afır .Şimal cephesinde kaTlaT anısında harp 1'afttalan tafıllan bit" tren 

ıtat yanlarla yapılan 

YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

1 Rusyada Cenk l 
Çem 
ren 
lar 

• 
eregı-

1 .an· 
kış ık 

-----·*·----
Lenin graaaa Alman-

lar 35 luıometre ge
ri ye •örüldü 

-*
Alınanlar ~enbef' """'e· 

Caua uzan rniiddet da· 
yanıl'sa yadım göl'ecelı 
Müdafaanın gayesi 

.Japon taCll'l'az Jıudretf· 
nl ztdfletrneJı .. Hususi takasla 2750000 

Jıl ol'dalarına yardan 
edemiyorlar, Kas tay• 

yarelerl llüyUJı faaliyet 
gösterdL Londra, 2 (A.A) - Royter ajansı 

Batavyadan bildiriyor : 
Hollanda kıtaları Japonlara her taraf- Mosk.ova, 2 (A.A) - Bu sabahki Sov-

yet tebliır.; : Gece kıtalarımız duşman" a 
liralık iş yapılacak 

ta şiddetle hücum ediyorlar. Japon kuv- & 

vetleri cenuba doğru llerliyerek Savau- karşı ciddi hareketlere devam etmişler-

gu P~Ô~r~ EDİLDİ İthal Ue lllra~ edlleceJı eşya ile lla naucunelelerln dirMoskova, 2 (A.A) _ Bu sabahki teb-

Japonlann asker çıkardıktan Rentank nasd yapdacağın a dair llüJıömJep liğe ek : Straya Russada çenber altına 
bölgesi petrol bölgesidir. Bir ~k petrol Bazı mallarımız mukabilinde ltalya- alınan 16 mcı Alman ordusu biilikleri 
tesisatı Japonlar eline düşmemek için 7 bb - r.. dan 2.750.000 liralık bir had dahilinde iaşe ve milhimmat bakımından büyük 
tahrip edilmiştir. aarruz ıeşe u•u bir takım İtalyan mamullerinin lıusuıi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Alman 

Cava sulannda deniz muharebeleri bir
birini takip etmektedir. Uzak Doğuda 
baş gösteren olaylann bu fevkalade 
önemli devresinde bile dünyanın ıözleri 
Uzak Doğudan ziyade Rusya hadiseleri 
üzerinde toplanmıştıl', denebilir .. Japon 
yayılmasının büyük ehemmiyetini kü
!Ümseyen yoktur. Bununla beraber har
bin seyri üzerinde kafi tesirler yapabi· 
lttek bir durumun ancak Doğu cephe· 
sinde belireceği kanaati vardır. Bundan 
•olayıdır ki 5 • 8 hafta sonra. baslamaSl 
1.eldenen büyük Alman taarruzu daha 
fbncliden ıfiııiin en heveamlı mevzuu
dar. Beyaz denizden Azak denizi kıyı
luma bdar uzanan cephede müthiş bir 
..... ltuırlamnaldadır. Der eey bu sa
ftŞID 1941 muharebelerinden daha kan· 
.. daha amanm, daha inatlı olacaltm 
rWaiJıw. Bu&I•& enelld Mr ~· 
da bydettilfmls dbl. Alman Caarrmu
- Mlllllaa Kafbsyaya yönetilece~ ..._ti kuvvetlidir. Führer, ancak bu 
eepheyi yıkarak Mikadonun askerleriy
le elele vennell tlmlt ediyor. 

JAPON KAYIPLARI M h d ld k takas yolile ithali hakkında bir anlq- komutanlığının bu birliklere hava yoiu -*- İlerlemeğe çalışan Japon bisikletçile- l Ver e O U ça maya vanlınııtır. Bu huıuıta naırolunan ile yiyecek ve mühimınat yetiştirmek 
Cava sularındaki taşıt· ri hafif silahlarla teçhiz edilmiştir .. Ja- ----*·---- 49 sayılı airkülerde apğıdaki malUınat teşebbüsü uçaklarımız tarafından aka-
lara teslim oımaıarı bll· pon kıtaıan ciddi kayıplar vermektedir- M •• , .. •• vardır: mete uğratılmıştır. 
cllrildi •Bava üstünJn.ırnaı ler. Müttefik harp gemileri ve tayyare- 0ttefikler uU• Hususi takas yolile mübadele edile- HAVA MEYDANLARINA HÜCUM 

..., .. leri düşmana darbeler indirmeğe devam cek malların {A) grubunda: Zeytinya-
w larcla.. ~ fy __ ,_ b"lind ı ı d d Pike bombardıman tayyarelerimiz bir .. apon ediyorlar. Dün bir deniz taşıtı aldıı:ı •• k d b J gı ve a on m~a ı e at ya an e-

da 
6 'V Ü 8 r e er• . lz b"l t b"l d ,_ Alınan hava meydanına baskın yaparak Tokyo, 2( A.A) _ Resmi tebli~: ( Sonu Sahife 4, Sütun 6 ) mır ma eme otomo ı. o omo ı ye e&; 

.. parçalan ve sair yedek parçalar getiri- yerde on uçak ve bir bomba deposiyle 
Deniz kuvvetlerimizin himayesinde ola- lecelctir. {A) grubunda: Yumurta ve iki uçak savar bataryası tahrip etmiş-
rak mühim kıtalarımız dün pfakla be- -------------

9961 den kıı rtula- küçük baı hayvan derileri mukabilinde }erdir. 
raber Cava adaıma -çıkmağa muvaffak l.J l S f p 'n k Ur ali O· ltalyadan kükürt, aigara kağıdı, kimyevi Diğer bir hava filomuz da başka bi'f 
olmuılardır. Dütman deniz, kara ve ha- k k ki ve tıbbi maddeler, sentetik boyalar, hava meydanına hücum ederek yerde 
va kuvvetlerinin ıiddetli mukavemetine I uıca O Jldan U2Q • mıyaC8 Br sentetik veya tabii esanslar ve ppka it- beş av ve beş bomba uçağı tahrip et-
rağmen bu çıkarmalar adanın doğusun- b · hal olunacaktır. miştir . 
da, merkezinde ve batısında yapılmııtır. lo•uruan taıe e --*-T' ( Sonu Sahife 4, Siitun 2 de ) (C!~u s-L:ıre z, Sil"-- 1 da) 
Bu Japon kıtalan hareket sahalarını ge- ••-- _ • 1 Manı ~ in8iliZ ------------------o:JUD ___ IUIU_' ___ H_•• __ _ 
niıletmektedirler. Askerlikten tecil ; ve Alman uzun menzllli 

(Sonu Sahife z, SOtiln 4 de) 
eclUmlyecek.. • topları ateı teati ettiler 

Mihverdlerin son zaferi bir cephe bir
liiinde aradıklanndan ştlphe edilemez .• 
Ba sebeple miittefıklerin bazı maruf şah
liyetleri ve pzeteleri ayni şekilde bir 
luareket blrJlll yapdmak için Sovyetleı"C 
Jardmun topyekan bir mahiyet alması
nı, çok insan ve maheme kayıbını icap 
ettiren bi'f savaşta her şeyden evvel "ka· 
JJplann biiyük sUratle ikmaline çalışıl· 
malda beraber, bu yardımın fevkinde 
olarak Alman harp makin.-si11in biitiin 

Uzak dolu sava.şiarı ____ .* ___ _ 
_Japon devriye
leri bir noktada 

Birmanva yo
lunu kestiler 

ezici ktı''''::::. :e Rusya üzerine atılma· -*--
lınn engel teşkil eden şaşırtma hareket- Amel'llıaJdGI' Flllplnlel'• 
leri yapılmasım istemektedirler. 

İngiliz kabinesinde bu fikrin en hara- de llll'az llel'ledller • Ja• 
retli iki taraftan Sİi' Statford Krips1e pon donanması «Sellan 
Sinklerdir. O kada'f ki Ahnan1ar, Krip· •- • d.-M .. eıtL 
ai Çör~il kabinesinde Moskovanın ad~ ya uvmual' ........ 
ta bir delegesi saymaktadırlar. Tokyo, 2 (A.A) - (Asabi Şimbun) 
Diğer taraftan İngilterenin en nüfuz- gazetesinin Birmanyadan aldığı haber

lu gazeteleri, Statfo'fd Kripsin fikirle- lere göre en az beş Çin tümeni Manda
rini benimseyen bir mücadele ~mışlar- layda ve Birmanya - Çin hududunda 
dır. Gordon'un •Ya şimdi, ya hiç bir toplanmıştır. Japonlar Çin kuvvetleriyle 
zaman• başlıl'J altında yazdığı makaleler henüz temas kurmamışlardır. 
bu cümledendir. PİRİNÇ TARLALARINDA 

İngiliz hava nazın Sinkler, Bristol KANLI SAV AS 
nutkunda ayni derecede kesin bir dil Londra, 2 (A.A) - Royter ajansınm 
kullanmıştır. Hatip Almanyanın boğazı Sittang cephesindeki muhabiri bildiri
mkılarak mağl6p edilmesi işlne 19H yor : Bu harbin en şiddetli savaşlann
Yeya 1943 te değil, şimdi başlanması ge- dan biri şimdi Birmanyanın prinç tarla
l'ektiğini söylemiştir. Biltiin bunlar ha- larında cereyan etmektedir. Muharebe 
ıeket bi'fliği fikrinin lngilterede yol al- çok uzun zamandan beri Çinin hayat! 
dığına delildir. Gazetelerde, bu hayati münakale yolunu teşkil eden Birmanya 
mevzu üzerinde en heyecanlı münakaşa- yolu ve Rangon için yapılıyor. Sittang 
lum 61evam ettiii bir sırada, işgal al- nehri başlıca mAniayı teşkil etmekte ise 

(Sonu Sahife Z. Sütun 6 da) de bir cephe yoktur. 
( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Ankara, 2 (A.A) - Okul disiplin 
kuralları tarafından bir veya iki ytl 

1 
okuldan uzaklaştırılma ile cezalan
dırılan talebeden askere çağınlan 
veya askerlik çağına girmiş olanla
rın 1111 sayılı kanuna göre teclllen 

J 
milmkUn olamıyacağının maarif te~
kilatına tebliğ edildiği öğrenilmiştir.! 

--=--4' 

Londra, 2 (AA) -Taymis gazetesi 
yazıyor: 

Taarruz tetebbüsü düımanın elinden 
alınıncaya kadar büyük darbeler bekle
mek lazımdır Havrın Burneval istasyo
nuna yapılan akın istikbal için ümit ve
rici bir hadisedir. Zira askerlerimizin iyi 
antremanlarını meydana koymuıtur. 

( Sona Sahife 4, Sütun 4 te ) 

.Şimdi biT rikUnet devresi geçiTeTL Libyada tanklar aaııll§ıTken 

r·;···r~:~r;k·;·;t .... v~~·i·y····;t··r;· .. i 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cavanın baş şehri mu-
hasara tehlikesine maruz 

--- - - ----- --
3aponların kolayca aldıklal'I yerleri 943 • 944 te 
birer birer hasımlal'lfta bll'akmalal'I ihtimali var 

Radyo gazetesine göre Hollandaya 
ait Sumatra ile Bali adaları arasında in
ce, uzun bir tirit halinde uzanan, bir çok 
ham madde ve kıymetli petrol kaynak
larına sahip bulunan 42 milyon nüfuslu 
Cava adasında iki gündenberi devam 
eden muharebe neticesinde 3 yerden 
Japon aıkeri çıkanlmııtır. Uzunluğu 
takriben 1 000 kilometre ve derinliği de 
her noktada 150 kilometre olan Cava
da Japonlann asker çıkardıkları yerler 
ıimal bölgesine rastlamaktadır. 

Japonların çıktık.lan yerlerde 30-65 
kilometre kadar içerilere ilerlemiıler
dir ve daha timdiden 533 bin nilfuslu 
merkez ,elıri Batavya kup.tılmak telıli
keaine dÜfJnilftür. içerilere 30 - 65 ki
lometre ilerlemek -..ıe ada)-ı bh 

baıtan bir ba§a kat eden demlryolu da 
kesilmek üzeredir veya kesilmiıtir. 

Müttefiklerin iddiası veçhile Japon 
donanmasına ağır darbeler indirilmiı 
ise, adaya çıkarılan kuvvetlerin denize 
dökülmeleri ihtimali vardır. Fakat re.,.. 
men bildirildiğine göre ağır darbe yiyen 
müttefik tarafıdır. Bununla benber Ca
vada ne kadar kuvvetli olurlana olsun• 
lar, Japonların rastlıyacaklan miifküller 
artacaktır. 

Müttefiklerin de dar sahada kara ba-
rek&h yapmaları güç olacaktıT. 

BUGONKO HAREKETI..F.R 
VE HARBiN NETiCESi 
Japonların buradaki muvaffakl7etleri 

mühim olmakla beraber, harbin netice( S-...,. <1, Sllma l • l 

\ urı?ı-r.culara karşı 

Sekiz hususi mahkerr.e 
teşkili kararı çıktı 

Teşkil olanacak hasasi mahkemeler lcabmda 
başka yerlere den akledUebllecek... 

Alman va Vışı ye sert 
leım€fe ba,lıyacak 

-----*·----
Pariste b:r Al-

Ankara, 2 {Hususi) - Yann (bu
gün) nqrolunacak: yeni koordinasyon 
karan mucibince milli korunma kanu
nuna temaı eden suçlara bakmak ilzere 
adliye vekaletine icap eden yerlerde se
kiz mahkeme kurulması salahiyeti veril
miıtir. 

Bu mahkemeler, Ankara, İstanbul, 
lzmir ve Zonguldak gibi milli korunma 

n.an karakolu-
kanununa kal"fl nüfus ketafeti haaabiyle 
fazla suç görülen yederde kurulacaktır. 

rcabmda baıka yerlere de nakledile
bilecek olan bu mahkemelerin bulunmana hiicum edildi 

-*-Bir Alman öldürtlldü, 
hücuma yapanlar 

kaçtılar .. 
Paris, 2 {A.A) - Alman askeri ma

kamları tarafından tebliğ edilmiştir : 
Dün sabah saat 9.35 te dört kişi Pa

riste Tanger sokağında bir mektepte 
bulunan bir Alman karakoluna hücum 
ederek bir nöbetçiyi öldUnnüşlerdir. Di-

( Sona Sahife 4, S&tan 5 te ) 

dığı yerlerde mevcut mahkemeler milli 
korunma kanununa temas eden auçlann 
muhakemesini gönneğe devam edecek
lerdir. 

-SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Cavaya yeniden 
Japon askeri 

(ıkrnadı 
----*----

Nüttellkler havada .Ja· 
ponlarclan daha lazla 
laallyet ıöstercllrler 

-*-Batavya, 2 (A.A) - Cavaya yeniden 
Japon askeri çıkarılmamıştır. Müttefik 
hava kuvvetlerinin fazla faaliyetlerine 
rağmen Japon uçaklarının faaliyeti az 
olmuştur. 

Bandoene hUcum eden Japon bava 
kuvvetleri, müttefik tayyareleri tarafın
dan pu.skürtülmüştür. 

BİR ÇOK JAPON MA VUNASI 
BATIRILDI .. 

Bandoen, 2 (AA) - 1 mart sabahı 
av tayyarelerimiz Fobank ve Derbank
ta Japonlara hücum etmitşlerdir. Çıkar
ma için kuUanılan asker yUk)tl mavu
nalardan ancak bir kaçı kurtulmuştur. 

Vifi 1'nıtuaa ~in gfldüldüı}ü vtt: ı ı:: ~.r.: 
....,.Z P ... llmıı .. _..ı ~~~~..ıe;c..::.~.o:coööe~Gl:ıl 



SAHİFE 2 TEHi ASIR JMARTSALI 
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ŞEHİR HABERLERİ: ı ı Hareket 
~--~~ıaıımm ____ ...-.ı!! _____ _ , s· rliği •• 

'l'arihi Roman Yazan: Şahin Alıdaınan Yakında ,,Altın akla~an yazı karşılama --*·--~ :)~"VKE'f BİLGL~ 
••• 19 ••• 

I'' d ----------------------- (Hnştarafı 1 inci Sahidefe) 
yo mey ana B ı d. .. d tındaki fı'ransız topraklarında Havrın -- Madam ki Hristiyansınız! e e iye Sıtma muca e• Bnmval kıyılarına paraşiitçüler indiril· 

Çıkarılacak mesi ve bu askerlerin vazifelerini ya~ 
tıktan sonra gemilere alınmış olması 

Genç J:adın bana böyle söyHyor, beniın yaban· --*-- ı • h ı son giinlerin en mühim hiid.iselcrindcn 
uAltın Yoln iizerlndelıi CSJOe 3ZJr a DJyor birini teşkil ebnektcdir. İngilizlere göre cım sayııamıyacağın ı ııave ediyordu-. 

i 
bu hlidise Nnrvilden Biskayaya kadar 

Ne kadar fena bir iş yaptığımın far
lmMla olamadım. 

:E:.apıyı ittim ve bir saniye sonra ken
diıni bölmenin içinde buldum .. 

-5-
BlR KADININ BANA ANLATI1Cil 

YALANLAR 
Köşede, daire şeklinde küçük bir pen· 

ce:re deliği vardı. Buradan giren kuv
vetli bir ışık sayesinde bölmede bulu
nan bUtün eşyayı, en ufak çizgilerine 
vanncaya kadar seçmekte hiç zorluk 
çekmemiştim. 

Ve daha ilk bakışta bir kadının, kapı 
yanındaki ot minderin Uzerinde yüzü 
koyun yattığını farketthn. Ayak pıtırdı
lanmı duyan lredın ansızın başını ben
den yana çevirdi, parlak ve süzgün ba
kışlı gözleri bir burgu gibi benim üze
rime saplandı... Birdenbire derin bir 
saşkınlığa tutulmaktan kendimi alama
dım. Ayni zamanda o da, hiç tanımadı
ğı bir gençle karşılaştığı için ilk önce 
biraz şaşırdı fakat kendisini çarçabuk 
topladı ve bana Rumca dedi ki : 

- Siz kim siniz? .. Sakın siz Turgut 
rei8 olmıya sınıı.? .. 
Rumcayı çok temiz ve gnyet dilzgün 

söylüyordu. Temin uzaktan işittiğim bu 
sesi şimdi kulağımın dibinde duyuyor
dum. Onun ahenğini bir su şanltıs1 gibi 
p~ ve tatlı buluyordum. 

Benim şaşkın şaşkın yüzüne baktığı· 
mı ve sustuğumu görerek sorduğu sua
lin cevabını yine kendisi verdi : 

- Yok, hayır ... Siz Turgut reis ola
mazsınız ... HenUz çok körpe ve genç bir 
y~a bulunuyorsunuz... Arkanızda bu
lUD11n elbiseden de Türk ve Müslüman 
olmadı~nız anlaşılıyor! .. 

Yoksa siz de !benim gibi Türklerin eli
ne düşen bir esir misiniz? .. 

Çok genç ve görenin aklını başından 
alacak derecede gUzel olan kadının ba
kışları gözlerimle yeniden karşılaştı. 

Ben tutulduğum sersemliği hala üze
rimden gidermiş değildim. Benim sustu
ğumu gören gtlzel kadın Rumca bilme
di~e zahip olm~ olınalı ki yeniden, 
fakat bu sefer İtalyanca olarak ayni su
ali tekrar etti ... 

:mhayet ona cevap vermek kudretini 
ke:adimde bulabildim. Titrek bir sesle 
İtalyanca ona dedim ki : 

- Ben İtalyanca bildiğim gibi Rumca 
da kon~unım. Beyhude zahmet ettiniz. 
Biraz önce Rum dilinde söylediğiniz söz
leri İtalyancaya çevirdiniz. .. 

Genç kadın pek ziyade sevindi ve se
vincinden kekeliyerek : 

- Oh, ne alfi!. Ne ala!.. dedi... Benim 
fçln ne büyük saadet!.. Şimdi burada, 
yabancılar arasında dilimi anlıyan bir 
hemşehriye rastlamış bulunuyorum. Siz 
hirlstiynnsıniz değil mi? Ve muhakkak 
siz de benim gibi bir esirsiniz!.. Sizi ne
rede ve ne vakit yakaladılar? .. 

- Pardon, ben esir değilim... Devşir
meyim, diye cevap verdim. 

- Devşirme mi? •. Ben bunun ne de
rnek olduğunu bilmiyorum. Bana bunu 
anlatır mısınız? .. 

- Askerlik yapmak üzere yeniçeri 
ocağına alınan acemi gençlere devşirme 
derler ... 

- Evet, şimdi anladım. Fakat adınız 
ne? Asıl nerelisiniz? .. 

- Şimdilik adım Uızaridir ve aslen 
Elbesanlıyım. Doğma, büyUme oralı
yım. .. 

Genç kadın biraz durdu, düşündü. 
Sonra dedi ki : 

- Evet!. Evet!. Şimdi hatırıma geldi. 
Be• bu kasabanın adını vaktile duymuş
tuın. Buranın ahalisinin pek kahraman 
ve cessur olduklan da aynca kulağıma 
çalınmıştı. Şu halde sizin de genç bir 
kahramruı olmanız laz.ımgelir! Ayni za
manda mademki hiristiyansınız!.. Ben 
sizin yabancınız sayilamam! .• 

Sanki kırk yıllık ahbabiymişim gibi 
bana gayet samimi ve laUbfill bir tarzda 
muamele etmeğe başlamıştı. O dakikada 
testi dolusu şarap içen bir adam gibi ba
§lmda birdenbire derln bir sersemlik ve 
hoşluk peyda olmuştu. Kndının gençliği 
ve güzelliği, parlak bir :ışık gibi gözle
rimi kamaştırmışdı. Gururumu ok.~ayan 
bu sahte sözlerle onun benim için bir 
t\17.ak kurrnağa hazırlandığının hiç far· 
kında olmamıştım. Bütün benliğimi kap
lıyan derin bir heyecanın tesiri altında 
kalmıştım. 

Hiç te tabii olmıyan bir ifade ile ona 
dedim ki: 

- Siz temin burada bir adam ile ko
nuştuğunuz sırada ben de bu bölmenin 
önünden geçiyordum. Sizin ona söyledi
ğıniz laflardan bazılarını duydum. Ve 
Nisli bir astlzadenin kızı olduğunuzu 
öğrendiın. Acab::ı ona söylediğiniz doğ
ru mu? Bir deniz haydudundan bahse
diyordunuz ... Siz istemedikten sonra bu 
adam sizi b::ıbanızın yanından ahp gö
türmeğe nasıl muktedir olabilir di? .. 

Temin sizinle konuşJın adam gibi, 
böyle bir işin vukuuna ben de pek ina
namıyorum. 

Dudaklarında, bu sözden incindiğini 
gösteren acı bir tebessüm belirdi : 

- Yoksa siz de o adam gibi benim 
Gaytanoyu sevdiğime ve onunla sözle
şip şatodan kaçhğıma mı zahip oluyor 
sunuz? .. 

Vallahi efendim, bu anlattıklarım ta
mamile doğrudur ... Bana inanınız. Ben 
temiz bir kızım. Çektiğim bütün zorluk· 
lara rağmen şimdiye kadar temiz kal
dım. Kadınlık hüviyctim hiç bir veçhile 
kirlenmiş değildir ... 

Bu sözlc.ri söylerken deniz gibi tatlı, 
mavi bir renk içinde parlıyan gözleri 
süzüldü ve kirpiklerinin arasında inciyi 
andıran parlak yaş katreleri belirdi ... 

Ben o dakikada ne diyeceğimi şaşır
mıştım. Birdenbire gözlerimi kamaştır
mış olan bu parlak inci tanelerini, genç 
kadının söylediği sözlerin doğru olduğu
nu anlatan kafi ve su götürmez birer 
delil kuvvetinde görmeğe başlamıştım ... 

Bir aralık kendimi tutamadım. Onun 
mini mini, kar gibi beyaz ve pamuk ka
dar yumuşak görünen elini yakaladım. 
Ne yaptığımı bilmez bir halde onu du
daklanma götürdüm ve öptüm. Heye
candan k esik k esik söyliyerek <>na de
dim ki: 

_ Ah, beni affediniz, efendim. Bir 
kabalık yapmış oldum. Sözlerinize inan
mamış göründUğUm için pek büyük bir 
kusur işledim ... Şimdi bu hatayı gidE!'l'
mek için ne yapmalıyım? .. 

Size bir hizmette bulunabilir miyim? 
Hemen emrediniz.. Şimdi hiç çekinme
den bunu bana söyleyiniz ... 

Genç kadın pek ileriye gittiğimi ihtar 
eder gibi ynvaşça elini çekti. Fakat gös
terdiğim bu cüret onu hiç öfkelendirme
mişti... Hatta kırmızı dudaklarının üs
tünde, bundan hoşlandığını gösteren 
parlak bir nişane şeklinde ince, tatlı bir 
gülümseme bile belirmişti ... 

- B1Tl\fEDİ -

euler ilerde istfmlôlı ·---------·------- sahillerin yaklaşılmaz bir istihkim :.-il· 
ediJecelı- s silesinden ibaret olduğu hakkındaki id· 

Tanz.im edilmekte olan Cümhuriyct " birilıintileri teldilıesi z hale getırUecelı, eule· dianın asılsızlığını meydana koymuştur. 
koruluğu şimdi cazip bir şekil almıştır. re ücret mulıabilin de mazot uerllecefı.. Yani İngilizler bu binlerce millik sahil· 
Bu korulukta ağaçlanma faaliyetine de- Belediye, yaz mevsimine girmeden tarda mazot teminine teşebbüs ctmİ§Ür. leri daima tehdit altında tuttuklarmı fi· 
vam edilmektedir. şehrimizde sıtma mücadelesine başlıya- Umumi yerlere mazot döküleceği gibi ilen göstermişlerdir. 

Belediye Cümhuriyet koruluğu dahi- caktu. Kıııın havaların daimi surette ya- evlere de memurlar nezaretinde mazot İngiltere ve miittcfiklerinin harp tab· 
!inde bulunan ve Via - dora adiyle ma- ğıglı geçmiş olması, çukur yerlerde su döktürülecektir. Evlerde döktürülecek Jnsında RlL~Ya en kuvvetli bir mesnet 
ruf olan •Altın Yol» u meydana çıkar- birinkitileri meydana getirmiııtir. Bun- mazotlann ücreti ev sahibi veya kiracı- teşkil ettiğine göre, yarın doğuda kcn· 
ruağa karar vermiştir. 120 metre uzun- lar yaz mevsiminde sineklerin üreyecek- lanndan alınacaktır. dini gösterecek olnn tehlikelerin bir in• 
luğunda, on metre geni,.,c;liği.nde, mer- leri birer sıtma yuvası olacağından bol Yağmurlar yüzünden çöken bazı sığı- hidamla neticelenmesine mani olmak 
merle döşenmiş olan bu yol tarihi bir mazot dökülmek suretiyle şimdiden bu nakların tamir edilerek ve içlerine dolan için batıda ayni derecede büyük tchli· 
~ymet taşımaktadır. Altın yol, İzmirin sıtma yuvalan imha edilecektir. sular boııaltılarak buralarının sıtma yu- keler yaratmnğn çahşacaklan tahmin 
tarihinde {ışıkların dolaştığı, genç kız- Bu sene evlerde de sıkı bir sıtma mü- vaları halinden kurtarılmalan muk.ar- edilebilir. 
lann ve delikanlıların müstakbel haya- cadelesi ynpılmnınna ihtiyaç vardır. Be- rerdir. Belediye zabıtası bu işle de cid- Almanlnr müttefiklerin hiç bir zı:ı· 
Uı hazırlandıkları bir yoldu. Bu itibar· lediye sıtma mücadelesi için kafi mik- di surette alfıkadar olacaktır. nınıı bir nske.r çıkartma hareketinde kul· 
la bu yolun tlyaretçileri elbette daha lanılmak üzere kD.fi derecede taşıta ınn· 
fazln olacaktır. k b • L k k p "2 S lik olaınıyacaklnnnı iddia etmekte iseler 
Altın yolun bir kısmı üzerine bazı j I Tı Cl lT eRffl'E ar- atatesi 2, "kuru. de böyle bir tnhminin ne derece haki· 

evler inşa edilmiş ve yol kaybolmuştur. 1 k k . kate uygun olduğu bilinemez. 
O.. dk l d b 1 tı a m·"" iSleT en ŞQ SOffıg""ı lÇln Her halde ··tt-'ikler Almanya'" .. nümüz e i sene er e u yo un tama- ...., • mu ç.ı. .1• 

mının meydana çıknrılması için bazı is- --*-- Kemerde pazar yerinde satıcı Musta- Rusya karşısında serbest 'bırakmıyacak· 
iimlaklere de teşebbüs edilmesi mürn- Çorak.kapı belediye mıntakasında fa oğlu Ali, kilosu 1 6 kuruıa satılması lardır. 
kün görülmektedir. Hadice adında bir kadın, Mart ayına ait icap eden patatesi 22,5 kuruııtan sattığı 

---·--- ekmek kartını aldığı halde nüfusunu iddiasiyle adliyeye verilmiştir . 
200 kil o u il bu 1 un d u kaybettiğine dair bir vesika hazırlıyarak 

ikinci bir ekmek kartı almağa teşebbüs Güzelyalıda stad •• 
Dikilide Kamil Dörtkardeş adında bi

rinin Kalealtı mevkiindeki bahçesinde, 
beyanname harici 200 kilo buğday unu 
bulunarak alınmış ve kendisi hakkında 
takibata başlanmışt!r. 

ŞEHRiMJZiN 
SIHHI DURUMU-
Vilayet umumi lufaıssıhha meclisi 

cuma günü Sıhhat müdürlüğünde dok
tor Cevdet Saraeoğlunun reisliğinde 
toplanarnk vilfiyctin sıhhi durumunu 
gözden geçirecektir. 
Şubat ayı, İz.mirde gayet iyi geçmiş, 

bulaşıcı hiç bir hastalık görUlmeıniştir. -----·-----ZABITAOA 

GÖGSiiNiJ 
Bıça1da paraladı.. 
Kemalpaşanın Kirazlı hapishanesinda 

Mustafa Şen Bayraktar ile Hasan Bülbiil 
arasında kavga çıkmış, Hasan Bülbi.il 
bıçakla Mustafa Şen Bayraktarı göğ
sünden ağır surette yaralamıştır. Musta
fa İzmire getirilerek memleket hastane
sinde tedavi altına alınmıştır. 

Hasan Bülbül tutulmuştur. 
Sol omuzundan uurd!! ... 

Kemerde Meydan sokaj;,11nda oturmı 
Abidin oğlu Raif, sarhoş olarak Ahmet 
oğlu Fidanı sol omuzundan yaraladığın
dan tutulmuştur. 
BİR BiSiKLEr KAZASI 
Kahramanlar mevkiinde oturan Saba

hettin oğlu İsmail, bisikletle giderken G 
yaşında Fikrete çarparak çocuğu yara· 
lamış ve tutulmuştur. 

ettiği iddasiyle tutulmu~tur. ___ ., ... ,.__, .. e~--
Mulıtelif yerlerde 

lıallraman erıeriıni2e 
bağışlamalar 

Malatya, 2 (A.A) - Kahraman erle· 
rimize kışlık hediyeler toplamakta olan 
yardım severler cemiyetinin bayan üy~· 
lcri tarafından dikilen ve hazırlanan 870 
parça eşya ilgili makama teslim edil
miştir. 

* F..rban, 2 (A.A) - Kahraman erle· 
rimize kışlık armağan olarak şimdiye 
kadar 720 lira ile 2000 parça değişik ~
yn bağışlanmıştır. 

* Karasu, 2 (A.A) - Kahraman er
lerimize kış hediyesi olarak yeniden 650 
lira bağışlanmıştır. 

Japonlara göre 
-*-

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
Şimdiye kadar bir deniz ta~ıtı kaybet 

tik. Üç deniz tD.§ıtı da karaya oturmuş
tur. insan kayıbı hemen hemen hiç yo!: 
gibidir. 

HAVA ÜSTÜNLÜGÜ 

Güzelyalıda inşa edilecek stadın ku
rulacağı yerin istimlak muamelesi ya
pılmıştır. İnşaat faaliyetine hemen baş
lanılacaktır. 

iKiANNEYE 
MVKAFAr-
şehrimizde Zekiye Sadık ve Münev

ver Mustafa adlarında çok çocuklu iki 
anaya verilmek üzere sıhhat vekaletin
den sıhhat müdürlüğüne nakdi milka
fat gönderilmiştir. 

r3i6=:=jnJ~;:::;;:;,;;ocı 
~ İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· § 
S KAN'Ll~INDAN : § 
~ 316 - 337 dahil muvazzaflık hizme-i 
§tini yapmamış, bakayalarla yoklama 
S kaçağından asker edilenler ve hava R 
§s tebdilini bitiren eratın sevkedilmek F. 

1 
üzere 4 mart 942 çarşamba günü sa- R 
balu İz.mir yerli askerlik şubesinde~ 
mevcut bulunmaları ilan olunur. ~ 

Gelmiyenler hakkında kanunun ce- S 
za'i hükümleri tatbik edilecektir. \\ 

• tı 

§ JJB doğumlular ve ~ 
o ı\ § bunlarla muameleye ~~ 
• tcilJI olanlara- H 

Tokyo, 2 (A.A) - (Nişi Niıi) ga
zetesine göre Cavanın batısında Japon 
tayyareleri Batavya dolaylannde. ve di· 
ğer yedenle trenleri bombardıman et
mişlerdir. Bir çok yangınlar çıkarılmış- ı 
tır. Her §CY Hollanda Hindiatanı adala· 
rı üzerinde Jaonların tam bir hava üs
tünlüğünü gösteriyor. 

1 İZl\IR YABANCI ASKERLİK H 
ŞUBESİ BAŞKANLiliINDAN : ~1 
18/ 2/ 942 günü verilen ilanın birin-,N 

ci maddesi A. fıkrasının nihayetinde 
tekarrur edecek 7.amanda bitecektir 
denilmişti. \ 

DENiZ TAŞITLARI 
TESLiM OLMALI 

ŞEVKEr BILGtN --·---B. Ethem Avku-
tun vefatı 

-*-
İzmir mııhitinde derin 
bir teessür uyandırdı · 

Rahmetli B. Ethem Aykut 
tlç Jıumarbaz tutuldu.. 
Alsancakta 1504 üncü sokakta Musta

fa oğlu Ahmet, Süleyman oğlu Hüseyin 
ve Osman oğlu Ahmet kumar oyn:ıdık
lan sırada görUlerek tutulınuşlardır. 

---·--- 110 kuruş para ile bir çift zar mUsade-
URLA KJZILAY re edilmiş ve kendileri adliyeye veril-

Tokyo, 2 (A.A) - Japon hüküme
tinin deniz sözcüsü Cava denizinde bu
lunan müttefik ta§ttlanna bir mcsaJ 
netretmi!J ve bu gemilerin teslim olmala· 
nnı tavsiye eylemigtir. Sözcü bu gemile
rin aksi takdirde büyük bir tehlikeye 
uğrayacaklarını söyliyerek demiııtir ki: 

338 doğumlu ve bunlarla ınuamele· ı 
ye tabi olnnların yoklamaları için 
tekarrur eden zaman 6 mart 942 gü
nüdür. Bugünden sonra müracaat 
edecekler yoklama kaçağı ve emsali 

1 
sevkedildikten sonra bakaya vaziye
tine düşeceklerdir. Binaenaleyh ş~m
diye kadar şubeye gelmiyenlerin 
acele mUracaat etmeleri lizımdır. 

1 

Dün Ankara muhabirimizin bildirdiği 
gibi Samsun valisi B. Ethem Aykut An· 
kara Nümune hastanesinde vefat etml2 
ve cenazesi dün merasimle kaldırılmış
tır. 

Ethem Aykutun ölümü İzmir nıuhi· 
tinde de derin bir teessür uyandırmış
tır. Mülkiye mektebinden mezun ol· 
duktan sonra B. Ethem Aykutun bütiln 
hayatı idare funirliklerinde geçmiş, bir 
çok vilayetler valiliklerinde bulunmuş, 
bu meyanda İzmirde de bir buçuk sene 
hi7.meti sebkat eylemiştir. 

KOHGRESİ.. mişlerdir. 
Urln (Hususi) - Urla Kızılay cemi- 2 sarhoş yaJıalandı-

yeti yıllık umumi toplantısını B. Necdet Mezarlıkbaşuıda Mustafa oğlu Meh-
Özerin reisliği altında yapmıştır. Bir sc- met fazlaca sarhoş olarak niira atmağa 
nelik faaliyet raporu okunmuş, ruzna- ve halkı rahatsız etmeğe başlamış, Kar
medeki maddelere dair teklifler ittifak- şıyakada Kemalpa_c;a caddesinde İbra
la kabul edilmiştir. him oğlu Aşer de sarhoşluk saikasiyle 
Kızılay reisliğine doktor Nebil Pek Abdullı:ıhın gazinosunun camlarını kır

veznedarlığa Enver Kazancı, Katipliğ~ mış, her ikisi tutulınuşlardır. 
Mehmet Paksoy, fu:alığa da bayan Ne- Bafından yaraladı 
bı:ıhat Ural, öğretmen Behzat Balkan, Şamlı soknğında Mustafa oğlu Zihni, 
Hidayet Turan, Esat ÖZatay ve Mehmet simsarlıkla iştigal eden Niyaziyi başın-
Saka seçilmişlerdir. dan yaraladığı için tutulmuştur. 

- 2 7 ıubattan 1 Marta kadar yapı
lan deniz muharebeleri cenup batı Pa
sifikteki müttefik deniz kuvvetlerinin 
yok edilmesiyle neticelenmigtir. Beıt 
kruvazör ve on torpito muhribi tahrip , 
edilmi!J ve dört kruvazör hasara uğratıl· 
mıştır. Müttefik ticaret gemileri Japon- ' 
ların karıısında ııimdi he.men hemen mü
dafaasızdır. Batavya ve Süreboyo önün
de Japon harp gemilerinin bulmaması 
sebebiyle kaçma teşebbüsleri ticaret 
gemileri için bir intihardır. 

Halen müdavim talebe olanların te
cilleri okullar için tahsis edilen gün
lerde mektepçe gönderilecek çifte 
ve numunesine uygun tecil vesikala
riyle yapılacaktır. 
Halen okul mUdavimi olmıyarak ol

gunluklardan ikmal kalmış olanlar 
tasdiknameleriyle birlikte 6 mart 942 
gününe kadar müracaat ederek as
kerliklerine karar alınıyanlar da 
yoklama kaçağı vaziyetine düşecek- § 
lcrdir. İşe önem verilerek bir fırı ev- S 
vel mUracaatlan menfaatleri iktizası § 
olduğu ilfuı olunur. ~ 
o:ıoc.~~.;.:ıcccc~!.! 

İzmir vaılliğindcn Dahiliye müsteşar
lığına tayin edilen Ethem Aykut sıhht 
vaziyeti dolayısiyle bu vazifede kalama
mış, Samsun valiliğine tayin edilmişti. 

Memuriyet :hayatı tertemiz geçen 
merhumun henUz vazife görebileceği 
yıllarda hayata gözlerini yumması ida
re makinemiz için bir zıya olmuştur. 

i-hJL YUK·-·-EiKAY'f~-·--r-_ .. i 
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çocukluktan ibaret olduğunu ve bana 
kolayca söz anlatabileceklerini umuyor· 
lardı. 

Annemi saygı ile dinlediın. Fakat 
sözlerini bitirince cevap verdim: 

- Beni dinle, yavrum, sen fakirliğin 
ne olduğunu bi1.rne7.Sin. Daima bolluk, 
rahatlık içinde yaşadın. Ben, gençliğim
de, mücadele ettim. bilirim ... 

Merhumun kederdide ailesi efradına 
tine celalem ne der?> korkusunun ha- ve idare memuru arkadaşlarına Yeni 
kim olduğunu pek iyi bilirim. Fakat Asır tahrir ailesi en samimi taziyetleri
kendi hesabuna ben tercih ederim; elA- ni sunar .. 
lem istediğini söylesin oe benim haya
tım mesut olsun anlıyor musun? Sen 
herkese karşı üzerine toz kondurmaz.sın, 
fakat hususi hayatında kocanın pintili
ğine, fena huylanna, diğer kadınlann 
arkasından koşmasına tahammül eder
sin... Senin için de asıl mesele görünü

Alaca Karnlıkta. E•• 
••• JJ ··-

Hademe uzakta olmamalıydı. Anne
min eli beniınkini bir demir halka gibi 
yakalamıştı. Ancak beni odama soktuk
tan sonra elimi bıraktı. Kapıda, hiç kul
lanmadığım bir anahtar vardı. 

- Bu adamla evlenmiycceksin! dedi. 
Ben snğ iken evlenmiyeceksin hele! Ha
yatını böylece perişan etmene müsaade 
edemem. Seni, bugünleri görmek için 
mi büyüttüm! 
Soğuk bir acılıkln yatağıma oturdum. 

Ana!ı!ar deliğinde döndü. Hapis edil
miştim. Bu bana o kadar çocukca bir ha
reket geldi ki gülümsediın. Nihayet an
nemin, babamın muvafakatını almadan 
da evlenecek bir çağda idiın. Hakikatte 
mevcut olmıynn bir salahiyet tavrı ta-
kınmaları neye yarardı? . 

Birdenbire çok yorgunluk duyarak 
yatağıma yattım. Artık fırtına silkOnet 
bulmuştu. Galibe karşı hislerimin ne ol
duğunu biliyordum. Annemle babam dn 
bunu öğrenmişlerdi. Artık hiç bir şer 
beni korkutmuyordu. Aşkımız her şc) 
ı!lık1andmyordu. Bugüne kadar geçım 

hayatım bana boş ve dar geliyordu. An
nem ve babam, Galiple evlenmenin be
nim için ne demek olduğunu tahayyUl 
edemezlerdi. Bu kibarca ve para kom
binezonlannn göre uydurulm~ bir f!V

lenme değildi, fakat birbiri için yaratıl
mış iki varlığın birbiri içinde kaynaşma
sıydL 

İyice hatırlıyorum, karanlıklar içinde 
zevkle sinirlerim gevşedi. Bir kaç saat 

evvel kıskançlık, şüphe, kararsızlık 
azabı içinde idim. Şimdi asıl olan şeyi 
biliyordum : Galip beni seviyordu. Beni 
sevmekten hiç geri kalmamıştı. Scvği· 
miz beni hodbinliğimden ve gururum
dan temizledlği gibi onu da ihtirasların
dan tem.izliyordu. Oh! Ne kadar muci
zeli, umulınam.ış bir gevşeklikti bu! Bir 
çocuk gibi, deliksiz bir uykuya daldım. 

Ertesi sabah annem kahvaltımı ken· 
disi getirdi ve benimle konuşmak için 
yatağımın ucuna oturdu. Söyliyecekle
rini hazırlaml§tı. Uzlaşmak istiyen bir 
tavır takınmıştı. Anlıyordum ki babam 
ve o beni ciddiye almıyorlardı. İşin bir 

- Anneciğim, dinle beni. Ne çocukça 
bir inat, ne de bir mektepli hevesi mev· 
zubahs değildir. Ben Galibi seviyorum. 
Onu derin, gerçek bir sevgi ile seviyo
rum. tnsan .sevğisiz evlenmemeli. 

Annem haykırdı : 
- Onun için Adnan gibi her cihetçe 

mükemmel bir kocadan mı vaz. geçecek
sin! 

- İşte mesele burada anne. Aralann
daki fark ta : Adnan sizin için mükem
mel bir damat, :fakat Galip bir şahsiyet
tir. 

Fakat elli yaşında, hayatın bUtün me
selelerinin anahtarını eline geçirmiş ol
duğunu sanan bir kimseyi ikna etmeğe 
lmkfınmı var! Nihayet kat'i söz.Uınü söy
ledim: 

- İstemediğim halde Adnanla evlen
meğe beni mecbur edemezsin! Onu tek
rar görürsem, serbest o1madığımı ona 
açıkça anlatacağım. 

Annem, dişlerini sıkarak : 
- Nankör! diye haykırdı. 
Kalktı ve odadan çıktı. Zora gelince 

hıçkıran ve annelik sevğisini ortaya 
atan annelerden değildi. Hiç bir zaman 
içli olmamıştı. 

Biraz sonra babamın ziyaretni c ka. 
bul ettim>. O, işin iktısadi cephesini 
ele almıştı : 

- İyi ya, baba! Mücadele zarureti so
nunda senhı muvaffak olmana mani ol
madı! Belki biz de, Galiple ben, müca
dele ihtiyacındayız. Onun yanında ha· 
yat mücadelesi benim için bir saadet 
olacak! Hatta, bC'!'li korkutmak için, önü
me serdiğin yoksuUuklara bile katlana
cak olsam! Annem hayat milcadelesini 
ve yoksulluğu hiç bilmediği için böyle 
haşin oluyor! 

Babam, kulağını kaşıyarak, bana bir 
tuhaf baktı. Galip hakkında teveccühU 
olduğunu bilfrdim. Annem araya gir
mese, davnnuza onu da katabileceğime 
emindim. Fakat annem onu bize karşı 
kışkırtıyordu. 

lki gün odamda mahpus kaldım. Fa
.kat bu mahpusluğu ciddiye almıyordum. 
Bunun devam edemiyeceğini biliyor
dum. Bari Galip, kendisilc muhabere 
lınkfuıından mahrum olduğumu anla· 
yabilse! Bana itimadı C'ksllmese! Sevği 
bir mucize gibi beni değiştirdi. Artık 
evvelki küçük kız değildim. 

tkinci günUn sonunda ablam ve eniş~ 
tem geldiler. Her vakitki gibi, tırnakları
nın ucuna 'kadar şık ve kibar olan Ne
bahat o kadar böbürleniyordu ki. Kü
çükken, kendisinden nefret etmeme se
bep olan hami tavrını takındı : 

- Rica ederim, Nebahat! dedim. 
Azarlarını kısa kes! Sen.in her hareke-

şün !kurtanlmasından ibaret! 
Bu sözlerim onu, ne yapacağını blle

miyecek kadar öfkelendiriyordu. 
Gözlerinden fışkıran öfke yaşlarını 

zaptedemiyordu. Zavallı Nebahat! Şim
di biliyorum iki ibu sözler, benim hesabı
ma lüzumsuz bir zalimllkti! Fakat onun 
mürailiği dalına son derecede canımı sı

Rus yada cenk 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

LENİNGRADDA 
Leningrad cephesinde iki gilnde 1200 

Alman öldürUlmilştür. 
Stokholm, 2 (A.A) - Svenska Da

geblndt gazetesinin Moskova muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre Sovyetler 
Leningradı kurtarmağa çalışıyorlar. 

Sovyet kuvvetleri geçen hafta 35 ki
lometre kadnr ilerlemeğe muvaffak ol· 
muşlnrdır. 

kan bir şeydi. 

=~r.~:0~~::::y·:~s::~ ı
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Tt7i/KÇE"SôZiü 

- Sakın kapıyı anahtarlamağı unut- rURKÇE ARAPÇA 
~ı • 

Geri döndU ve gerçekten, dediğim gi- ŞARKILJ, MUSİKİLa 
bi, anahtarı iki defa çevirdi. Ben gille- g ~ 1 t 
rek omuzlarımı kaldırdım. Memleketin § 1 ~ 1 ı • 
kanunlarını da değiştirecek değillerdi 8 e 1 r 1 1 çe ya! Artık orta çağlarda yaşamıyorduk. § 

En beklenmedik ziyaret, kocası Ek- R 
melin gelişi oldu. Ailemin bir de bu el- ı 
çiyi göndereceğini zannetmemiştim. ön
ceden onu tcrslemeğe hazırlandım. Fa
kat daha ilk sözlerile beni yatıştırdı : 

PEK YAKINDA 

TAYYARE'de 
- B i T M E D t - t;.ııı· ::ıoc100oo:ıocxxııcoaoı::ıocıoooo~~ıcV 
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S~: lAT K0$ESf 
•••••••••••••• 

Erkek kıvaf e .. 
tinde kadınlar 

~~~~·*·~~~~ 

Kıyafetlerin devamlı surette değişti
reıak kadın gibi görünmek istiyen er
kelıler, yahut erkek gibi görünen kadın
lar yeni hormonlar bilgisine derin alika 
\reıirler. Çünkü bir insanın kendi cinsi
ııe mahsus kıyafeti bırakarak öteki cin
•in kıyafetine girmesi hep - burada bir 
kaç defa yazdığım - hormonu karışıklı
iıntn neticesi sayılır. 

Erkek kıyafetine giren kadınlar en 
:ziyade harp zamanlarında görülür. Her 
lr.es onlan, şüphesiz, pek ziyade takdir 
eder. Hareketlerine ve cesaretlerine 
hayran oltr. Fakat bu takdir ve hayran
]ık onların hormonlan karı~ık olmasına 
.mani değildir. Zaten, hormonların faz
laca karışık bulunması onlann başka ka
İ::lınludan çok ziyade co•aret göıterme-
1erini izah eder. 

JfENI ASIR 

Terbiye meseleleri 
•••••••••••••••• 

Fertce ., 

manın 

ve milletçe yaşa
ş artı çalışnıaktır 

Henüz 11erimll bir surette ~lemi"»en binlerce lıol 
11e pelı c:ok dimaği kabiliyet harelıete geçmelidir 

• Prof. Dr. Sadi lRMAK 
Milletler arasındaki büyük savaş, bir 

bilgi ve çalışma rekabeti halinde devam 
edip gidiyor. Bilgi de nihayet çalışma ile 
elde edildiğine göre milll ve beynelmilel 
hayatta en büyük kıymet unsuru olarak 
çnlışmayı ele alabiliri<. 
Çalışma fertçe ve milletçe çalışma ola

rak iki saflıa arzeder. Ferdin hayatında 
çalışma tabil insiyaklardan birisidir. ve 
daha süt çocukluk çağında hedefsiz gibi 
görünen bir faaliyet ihtiyacı şeklinde be
lirir. Hakikatte azanın çalışması çocu
ğun biyolijik ve psikolojilc inkişafını is
tihdaf eder. Kemiklerin, akciğerlerin, 
kalbin neşvüneması çocuk adalelerinin 
işleme.siyle kabil olduğu gibi ruhi mele
kelerin gelişmesi de gene hareketle, bil
hassa ellerin hareketiyle sıkı sıkıya ilgi
lidir. 

rilecek imkfuılara, istidada, muhitteki ör. 
neklere göre tecelli eder. Bu devirde ve-
ı imli bir çalışmanın ilk şartı gencin tabii 
temayüllerine ve istidatlarına uygun bir 
faaliyet sahası bulabilmesidir. Denilebi
lır ki alelitlak tenbel adam ancak mara
zi bir tezahürdür. Normal bir psikoloji, 
ınsanı behemehal herhangi bir faaliyete 
sevkeder. Fakat bu faaliyetin fert ve ce
miyet hesabına hayırlı olınası için birçok 
şartlann tahakkuku lazımdır. 

Borsa 
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SAHiFE J 

Vilayet dahilindeld müstalasU, Tadr 11e sai
renln ellerindeki hububata el fıonuı-

duğu halılıında .. 

fzmir V alilil!irı&den: 
1 - VilAyetin idari hudutları dahilinde müstahsil, mütavassıt, tacir ve 

gayri tacir hakiki ve hükmi bil" umum eşhasın ellerinde bulunan ve 1 5 7. 
180 sayılı koordinasyon kararlarile bunlara ek kararnameler gereııince el 
konma mevzuuna giren buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır ve mahlUta el 
konulduğu ticaret vekaletinden bildirilmiştir. 

2 - Ellerinde bu maddeler bulunanlar ili.n tarihinden itibaren üç gün 
zarfında birer beyanname ile mahallin en büyiik mülkiye amirine bildirecek .. 
!erdir. 

3 - Buna riayet etmiyenler hakkında milli korunma kanunu hükümlerine 
tevfikan cezai taltibat yapılacağı alakadarın malU.mu olmak üzere ilin olu-
nur. 1165 ( 482) 

İzmir Defterdarlığmdan : 
Mehmet kızı Münirenin Başturak şubesine mllli emlik satış bedelinden 

borcu olan 4 79 lira borcunun tem.ini tahsili zmnında haczedilen 'birinci Ka
ra.ntina mahallesinin Mithat pap me•cidiye iskele yoku~u ookaiiında k&.iıı 
kapı No/24/I, yeni kapı No. 16/!, ada /737, parsel/3, tapu kütük sahife/ 
5 12 aayılı ve 600 lira kıymeti mukayyedeli arsası 21 gün müddetle müzaye
deye çıkanlmıttır. 

Taliplerin 24/3/942 salı günü saat 15 te vilô.yet idare heyetine müracaat-
ları ilô.n olunur. 3 6 1146 ( 487) 

• 

Harp zamanında böyle erkek kıyafe
tine giren kadın1arın tarihte en meşhuru 
Jeaane d' Arc olduğunu bilirsiniz. Onun 
nıormonlarını tetkik etmek. zamanında 
kimeenin hatırına gelmemişse de şimdi 
o doı hormon kar1'dtl~ndan dolayı kı
yafetini değirtiren kadınlar sırasına gir
~ Onun kıyafetini değiştirmesi 
~ emirlerine aykırı olduğu için 
nıvhakemeei ıırasında aleyhine hüküm 
"erilrnesine sebep olmupa da onun gibi 
erlıek kıyafetine girmiş bir kaç kadının 
'daJıa, ııene onun gibi, bıriatiyanlıkta ev
liyadan sayılmalarına mani olmamıştır. 
Jeanne d' Arc'm erkek kıyafetine girme
sine sebep hepsinde bir kocaya zorla ve
rilmek korkusu olm~tur. Bir kadında 
kocaya varmak korku•u da, hormonlar 
llmme göre, kendisinde kadın ve erkek 
lıormonlannın biribirine galebe edemi
yecelc 'deredede karışı1c olmasından ileri 
gelir. 

Çocukta mesela lisanın inkişafı elle
rin hareketine çok bağlıdır. Hatta bu se
beptendir ki sağ elin hareketine hükme
den dimağ merkeziyle dili kınuldatan 
merkez - ki buna broka merke-z.i derler -
birbirlerine çok yakın yerlerdedir. !kisi 
de dimağın sol yarımındadırlar. Bunun 
gibi vücutta her uzvun çalışması dimağ
da muayyen merkezlerin inkişafına hiz
met eder. Bu itibarla çalışma, yalnız be
deni değil, ruhu da yetiştiren unsurlar
dan birisidir. 

1 - Gencin etrafında iyi misaller. 2 
- Gencin hakild istidadını keşfedilmiş 
olması, ve bu istikamette bir faaliyete 
sevkedilmiş olması. 3 - Çalışma şartla
rının faaliyet, neşe ve hazzını öldürecek 
şekilde olmaması. 4 - Faaliyetten hamt 
verim alabilecek bir teknikle çalışabil
mesi. 5 - Çalışmadan mütevellit yor
gunluğunun bitkinliğe müncer olmama .. 
s.ı 6 _ Çalışma ve dinlenme zamanının 
iyi tanzim edilmiş olması. 7 - Faaliye
tin ne tamamen beden!, ne tamamen ruhl 
olması, bilakis her iki cihaza tatmin sa
hası vermesi. 8 - Çalışmanın maddi ve
rimlerinin tevziinde kabil olduğu kadar 
edalete riayet edilmesi. 9 - Çalışmanın 
hıfzıssıhha sahalarına uygun şartlar al
tında vuku bulınası. 

7.30 Program ve memleket saat ayan 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzilc pi. 8.15 - 8.30 Evin saati .. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzilc : Türkçe pliklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkc;e plilk 
neşriyatı.. 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzilc : Radyo salon or
kestrası 18.45 Ziraat takvi.mL 18.55 Mü
zik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Konuşma 
(Kitap saati..) 19.55 Müzik : Fasıl he
yeti.. 20.45 Müzik : Genç besteklrlan
mız.. 21.00 Müzik pi. 21.15 Konuşma : 
(Türk hukuk kurumu adına .. ) 21.30 
Müzik pi. 21.45 Müzik : Klfuıik Türlı: 
müziği programı 22.30 Memleket ....,ı 
ayan, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

lzmir çivi fabrikası Türk Ano· 
Şirketinden: nına 

* Fak.at bütün bu tartlann Üstüne ge-* len bir nokta vardır. Çalıımayı bir ha-
Gençlik çağında çalışma insiyakı, ve- yat ihtiyacı halinde telkin eden bir ter

Geçen seferki büyük harpte de bir 
lng11iı kadın erkek kıyafetinde ve gönül
lü asker olarak büyük cesaretle muha
rebe etml§ ve şöhret alınıştı. Sonra, harp 
eanaSJnda 'bir lngiliz nef~rini sevmiş ve 
onunla evlenmiş, daha ~onra tekrar er
kek olm1J4tu. Bu da tam bir hunsa hika
yesidir! Hormonlarının hükmüne göre 
t:aman zaman kadın. yahut erkek ... Hun
sa kişinin kadınlığı zamanında çocuk 
annesi, erkek.liği zamanında çocuk ba
hası olınası bile mümkündür. 

Gene Fransada on yedinci asırda bir 
lcacJ.n erkek kıyafetine girerek şövaliye 
Baleazar adiyle muharebelerde büyük 
tölwet almıtfı. Zamanındaki kral bunun 
icadın olduğunu haber alınca, kadın kı
yafetine girmesini emretmi~. fakat ~ö
'rallye aılı:asmdakl erkek elbisesini çıka
i'amadığından kadın entarisini onun 
...... e glymiftl. 

~ 

Güzel tablolarını belki görmüş oldı:
ğunuz meşhur resaam madam Boaa 
Bonteur daima erkek kıyafetinde ve k1-
sa saçlarla gezerdi. 

Orta A•ya seyyahlığında şöhret ka
zanmış olan madam Dieulafoy da dai
ma erkek kıyafetinde gezmiıti. Onların 
zamanında hormonlar bilgisi henüz çık
mamış olduğundan, kendileri erkek kı
yafetinde daha rahat ettiklerini iddia 
etmişlerse de ... 

Bir de filozof Voltairein henüz on 
sekiz yaşındayken Hollandada on altı 
ya~ında bir kızı erkek kıyafetinde kaçır
mıya kalkışması, hatip Mirabeaunun 
kocalı bir kadını erkek kıyafetine soka
rak onunla birlikte hududu aşması var
dır. Fakat bunların ikisi de birer aşk hi
k&yesidir ve hormonlarla münaaebetlerj 
olsa da, hormon kanşıklığının neticesi 
değillerdir. 

G. A • 

Sark Sanayi kumpanyası 
T. A. şirketi 

Meclisi idare mürahhaılığından: 
Şirketimizin senelik adi umumi heyet toplantısı atağıda gösterilen ruzname 

hakkında müzakere etmek Ye karar vermek üzere ;.bu martın 23 cü pazar
teai siinll - 2,30 da tebitlerdeki fabrikamız yazıhanesinde yapılacağından 
"- olmak İlteyen bi.edarlann toplanh RÜnünden en a~ağı b.,. gÜn evveli· 
- kadar hı- oenetlerini lzmirde ,,dıitlerdclı:i fabrikamız yazıhanesine yab
rarak kareılıi{ında duhuliye varakaları al.malan lüzumu ilan olunur. 

• l\.üzakere ruznamesı: 
1 - 1941 aeneaine ait 'bilinç.o ve kirüzaTar hesaplarının ve meclisi idare 

ve mürakiplar raporunun kıraat ve onaylanma•• ve ibraname veri] .. 
meoi, 

2 - Müddetlerinin bitmesinden ötürü çıkan idare mecliai azası ile bir 
mürakibin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tayini 

3 - Mecliai idare azalarının tirketle tüccar! muameleler yapabilmeleri 
için müsaade olunmaıırun ilk içtima edecek olan heyeti umumiyeye 
teklifi. 3 ! 1 1170 (461) 

İzmir Defterdarlığından : 
A. S..brnin Batturak şubesine milli emlak satış bedelinden olan cem'an 

1 064 lira 8 kuJ'l1' bon:unun temini tahıili zımnında haczedilen kardeşi Hasan 
Talı.inden mllntekil 3 ncü Karatat mahalleainin Halil Rifat pqa caddesinde 
kain kapı No/322, No. tai/298, pafta/ 1 1 7, kütük/280, ada/682, parsel 
'/3 .. yılı ve 1200 lira kıymeti mukayyedeli evi 21 aün müddetle müzayede
ye ı;ıkanlmııtır. 

Taliplerin 24/3/942 salı günü 111at ! 5 te vilayet idare heyetine müracaat-
lan ilin olunur. 3 6 1147 ( 48•0 

BELSAMIT~L • 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOOUKLU(;U, İdrar zorluğu, me- ~ 
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere.. Böbrek rabatsıı.lıklanna 1' 
karşı en mükemmel bir i!Aç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar ,, 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur~ 
Satış Deposu : Smıi Aksu Bahçekap1 İş Bankası arkumda Rahvancılar ! 

lla...:ı:.ıız; Sokak No. 5-

biyenin bütün neailler üzerine tesir et
mesi. Bu terbiye o kadar ıararla iıleme
lidir ki cbir işi meydana getirmek için 
çalışma> gibi cçalıtmak İçin çalıtma> 
da bir bir itiyat ve ihtiyaç haline gelme
lidir. caÇlıtma için çalıtma> itte haki
katen çalJkan bir milletin ferlterinde 
ya~amaaı gereken aziz insiyak. 

Bu manada bir çalıtma ihtiyac, ıu
urlu bir millet ve daima sevgilinin şart
larından biriaidir. Filhakika çall§ma iti
yadı bir milletin bütün aınıflannda kök 
leşmedikçe, gayeye uygun bir it bölümü 
yapılmadıkça mesut ve kuvvetli bir ca
mia hayatı geçirmek imk3.nıız olur. 

* Bir çok memleketlerde çahıma insi-
yakını körleten iısizllk hüküm sürmek
tedir. Bu sahada ürk genç]ği en mesut 
vaziyettedir! Rejimin yarattığı geniı it 
sahaları çalışkan ve bilgili gençlere açık 
durmaktadır. Diğer taraftan fikrt saha
da alışmak istiyen müstait çocuklarım1-
za devletin himayekiir eli daima uzan
maktadır. Bir çok memleketlerde orta 
tahoil ücretli olduğu halde bizde yüksek 
tah.U bile tamamen meccanidir. Hattô. 
devlet teşkil8.tı leyli müesseseleriyle 
müstait gençleri ha,yatlannı kazanmak 
ihtiyacından kurtarmakta ve kendilerini 
tamamen çalışmıya vermelerine imki.n 
hazırlaffilf bulunmaktadır. Başka mem
leketlerde yüksek tahsil talebeainin ço
ğu bir taraftan maden ve aafalt amele
liği gibi en ağrr işleri yaparak tahsilleri
ne devam etmektedirler. Türk gençliği .. 
Dİn bu sahadaki talihi bundan da ibaret 
değildir. Türk ana babunun epiz fe
dakarlığı gençliğimizin en müblın m.,.. 
netlerinden birisidir. Ben öyle analar 
biliyorum ki evlô.tlannm yükoek tahsil 
yapabil.ı&esi için bir Avrupalıya göre ta
savvuru bile imkaMız olan fedakarlık
lara katlanmaktadırlar. ilme teıne bir 
devlet, ıefkatli bir ana baba, müstait 
ve iyi niyetlere sahip gençlerimizin ye
tişmesini garanti eden müeyyidelerdir. 

* Buraya kadar ferdi çalıtmadan bah-
settik. Milletçe ça :lıtmaya gelince: Bu 
her şeyden evvel ihtiyaçlara uygun bir 
it bölümü ve çalııma temposu ile tan
zim edilebilir. Bu sahada rejim tehlike
li bir peşin hükmü yıkmak suretiyle ge
nt imkanlar açml§ bulunuyor! Yakın ta
rihlere kadar bu memlekette pek çok 
inıan paranın. bilhassa ecnebi sermaye
sinin rolünü o kadar izim ederek dilıü
nüyordu ki bunların yardımı olmaksızın 
milletçe büyük itler baııanlamıyacağına 
inanıyordu. Türkiyede yeni rejim haki
ki yaratıcı kıymetin para delil. çalııma 
olduğunu i.sbat etrnit bulunuyor. Çalıt
ma kudretini iyi tetkllltlandırmak saye
snde sermayemizle de pek muazzam it
ler baıarılabilmiftir. cÇalııımaya inan
mıı ve inandırm11 olnıa.b ee•izce vuku 
bul.mut büyük inkıliiplanmızdan birial
dir. 

B\lgUn yenilmiş bulunan ikinci bir 
NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ zihniyet te ırudur : Asırlarca yalnız zi-

l d 1•-ı raatle uğraşmı.ş bir millet içinden bir Verenı, Broftfit, .zatürree, Grip Nez e en ge ,,.. endüstri işçisi nesli çıkanlabileceğini 
G Q M E /y T A L çoklan ~üphe~ sa.~~.orlardı .• Bun~. da 

yanlış hır peşın hükum oldugunu gözle-
Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser , riınizle görmüş bulunuyoruz. Bugün 

\~----• Eczanelerden ısrarla G O MEN T ll. L arayınız.. memleketimizde kurulmuş bütün en
düstri şubelerinde Türk işçisinin Avru-

ı::: c c ;c c == : ::ıı:=::u:ucc::c:::c:cc:n : :caınaıı:aı1 palı meslektaşlarını imrendirecek bir 

SODA '" B k EN •· randmanla çalışmakta olduğunu biliyo-

ŞARK SANAYİ KUMPANY.ASll 
TORK ANONllıl ŞJ:RKE'l1NDEN : 
Fabrikamuıda çallŞllll kadın ve erl<ek 

işçilerimlııe kwnB§ı f:abrlkamuıdan ve
rilmek üzere iş elbisesi dlktireceğiıırlz
den istekli olan tenilerin şartname ve 
nümuneleri görmek veya getirecekleri 
nümunel<!ri ve modelleri tetkik etıne1ı: 
ve fiat vermek üzere 4 mart 942 tarihi
ne müsadif çarşamba günü sabahleyin 
saat 10 da Darağacındaki fabrika yazı
hanesine gelmeleri sayın tenilerimize 
ilan olunur. 27 3 4 1082 (454) 

1ZMtR ASLtYE 1KtNC1 HUKUK 
HAKtMLtGtNDEN : 
Davacı İzmir Karataş Mahmut Haya

ti sokak 306 ıncı sokak 9 numarada Meh
met kızı Huriye Sabahyıldızı tarafından 
İzmir Karataş Aras 317 inci sokak 1 nu· 
marada İzzet oğlu Hüsnü aleyhine açı
lan bot•nma davaınna mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye varakasının 
bi!A tebliğ iade edilmesi üzerine keyfi
yet kendisine lzınirde münteşir Yeni 
Asır gazetesinin 19/2/942 tarih ve 11112 
sayılı nüshasile ilAnen tebliğ edildiği 
halde müddeaaleyh tayin olunan gün ve 
saatta mahkemede hazır bulunmadığın
dan gıyap kararının dahi ilanen tebliği
ne ve muhekemenin 17/3/942 salı saat 
10 a tali'lrlne karar verilerek usulen tan
Zİ1n kılınan gıyap karan tebliğnamesi
nin mahkeme divanhanesine asılmış ol
duğundan müddeaaleyhln tayin olunan 
gün ve saatta mahkemede bizzat hazır 
bulunması veya bir vekil gilndermesl 
aksi takdlnie bir daha mahkemeye ka
bul edihnlyerek gıyabında hilldlm veri
leceği tebliğ makamına kaim olmak ilze-
re ilin olunur. 1163 (482) 

BORNOVA AVCILAR CEM1YE
TtNDEN: 

Nizamnamemlz gereğince senelllt 
umumt toplantının 15/3/942 taıihiııe 
rastlayan pazar günü akşamı saat 20 de 
yapılacağından azaların gelmeleri il.An 
olunur, 1145 (486) 

ZAYt 
69697 sayılı ekmek karnemi zayi et

tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Şark Sanayi kumpanyası 4916 nu
maralı tesfiyeci Ali Eker 

dı : •Siz muharip bir milletsiniz, mllte
madt harpler sizde çalışma kabiliyetini 
öldürmll.ştür .. • Bu telkinin garez.kArlığı 
meydanda idi. Çünkü üç latayı yalnız 
muharipliğimlzle değil, üstün olan ilıni
mlzle, sanatımızla, teşki!Atunızla, yani 
üstün çalıııma kudretiyle fethetmiştik. 

Milll devlet; psikolojimize ve çalışma 
luzuıuza zarar verebilecelı: bütün menfi 
telkinleri, fült eserler yaratmak sureti
le ortadan kaldırmak yolunu tutmuştur. 

Mahdut bir kısım münevverlerimiz 
memleket ikliminin şimalt Avrupadaki 
kadar çalışmağa imkan vermediğini zan
netmektedirler ki bunun da hatalı ve 
peşin bir hüküm olduğu meydandadır .. 
Nitekim çalışma itiyadını almış olanları
mız memleketimizin her tarafında azami 
verimle faaliyette bulunabilmektedir
ler. 

* er '' !~dır... . ~vrupa ilim ve sanayilyle ilk temasa 
KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ~ (B E R K ) İSMİNE gelen Tanzimat nesline, bazı düşmanlar Görülüyor ki Türkiyede çalışma zih-

DİKKAT ımU..iz şu kanaati aşılamak ve bir nevi cinferi- niyeti bir cYeniden doğuş• •Emansipa-
la11111111111111111111aoaoaooaoı:ıac:~~-........;~-~-·..:~;..'"<:ı:ccc:ıcıa-.:·ıc:cıcı:ıcıaıccıccıccıccıccıc:ıc:ıcıııc:ıc:ıa<: ~ , yörite kompleksi• uydurmak istiyorlar- tion• halindedir. Kendisini bağlıyan zin-

;iiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİiiiliİİİiiiliİİİiiiliiiiliİİİİİİiiiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi~ cirleri sökmektedir. 
ııl • Şüphesiz bugünkü çalışmamızı her 

Hastalıktan kalkanlar, zaiOel', Jaımız. 

hır, kemik bastabiı ve b~ 

Romatizmalılar 
Bu senenin balio 

W ORINA 

Balık Yağı 

nı, KARŞIYAKADA 

Esat Nuri 
Eczanesinde 

bulabilirler .. 

1 
sahada klii. görmek gibi bir gafletten 

·' çok uzağız. Bilfiltis henüz verimli bir 

1 

surette işlemiyen binlerce kol ve pek 
, çok dimağı kabiliyet bulunduğunu bili
• yonız.. Fakat çalışmanın insan hayatı· 

1 nın •Havayici zarureyesinden• ve mil· 
1 İ let sevgisinin unsurlanndan birisi oldu
Jı ğu zihniyetini yaymağı en büyük ham· 

11111••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••w•' le sayıyoruz.. 

Şirketimizin h.iuedarlar umumi heyeti ••nelik adi toplantmnın 20 mart 
942 cuma giinü saat 10,30 da tirketimizin iz.mirde 1456 ıncı ookak 4 numa• 
ralı binada kiün merkezinde yapılacaktır. Toplantıda hazır bulunmak iate
yen hiuedarlann malik olduklan hisse ıenetlerini toplantı RÜnünden bir haf
ta evveline kadar şirket idare meclisi reisliKine veya mahalli bir bankaya 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı al.malan icap eder. 

Toplantıda konuşulacak işler: 
1 - idare mecliai raporunun okunınaaı ve tuvihi. 
2 - Bilanço kir ve zarar hesabı ve mevcudat deherinin Ye müralôp ra

porunun okumıuıaı ve tudilı:i ve idare azalarının ibraaı, 
3 - Yeniden oeçilmesi İcap eden bir mccliııl idare azalığı için intihap ya

pılması, 
4 - Mürakip intihabı, 
5 - idare meclai azalanna verilecek haklu huzur ile münıkibin ııelecelı: 

11eneki ücretinin tayini. 
6 - idare mecli•i azalanndan her hangi birinin tirketle muamelei ticari

yede bulunması hususunda idare meclisine ..ıahiyet verilmeai. 
7 - Ticaret vekAletinin 95 70 sayılı ve 26/12/941 tarihli tebliırahna at

fen esu mukavelenamemize ( 7) maddenin ilh.,si lıaklwıda kanır 
ittihazı. 1 ! 41 ( 483 ) 

Tütün ihracat 
Şirketinden: 

Türk Anonim 

Şirketin hisoedarlar umumi heyeti, senelik adi ıçtunaıru 19 /Mart/ 1942 
pereembe günü saat 1 5 te tirketin lzmirde Alaancak Meaudiye caddeai 1 48 
numarada kiin merkezinde yapacaktr. Konuıulacak itler qağıda ırösterilmi.
tir. Şirketin liiakal dört adet hi .. e senedine malik olanlar toplantu'a ı.tiralr. 
edobilirler. HiS1edarların ittimadan lô.akal yedi !(Ün evvel firkete müracaat
la duhuliye varaklan almaları liizırndır. 

Sirket idare meel.ı.i 
KONUŞULACAK iSLER: 

1 - idare heyeti senelik raporunun tudilri. 
2 - Mürakip raporunun taadiki 
3 - Planço, klr ve zarar hesabile mevcudat defterinin tudiki. 
4 - T emettÜabn sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
5 - Müraltip intihabı. 
6 - 1941 ve 1942 seneleri için idare mecliai azalan huzur hakkı ile mü

rak.ip ücretlerinin tayini. 
7 - idare mecl.ı.i azalannın bizzat veya birvuıta ıirketle ticari muamele 

yaııabilmelerine ve tirketin icra eyledlii muamele! ticariye nevinden mua
mele yapabilmelerine müsaade verilmesi. 

8 - Tıcaret veklletinin tebligatına tevfikan ıtatüye illveoi icap eden e 
maddenin iliveoi.. ( 489) 

VWlyet Daimi Encümeninden : 
Nafia dairesıine ait 30 el araba.ile, 500 kazma, 500 kürek, 25 kiioltii, 25 

keıer, SO çapa, 2S sinyal, 2S kova ve 25 oi!zırecln -1D&Jneaİne ırılre ıamhata 
74.§ lira 25 k...,.. bedelle 1/3/1942 tarihinden itibaren 15 ııiin mllddetle 
açık ehiltmeye konulduğundan iateklilerin 2490 sayılı yua mucibince hamo
lavcaklan temlnatlariyle birlikte 19/Mart/1942 pereembe ıriinü saat 11 
de viü.Yet daimi encümenine baı vumıalan. 3 9 1107 ( 480) 

Akseki 
Anonim 

Ticaret Bankası Türk 
Şirketinden: 

Bankamızın 1941 yılı hissedarlar umum heyeti 30/Mart/942 tarilılne 
rutlayan pazarteıi günü oaat 1O,30 da lzmirde Mimar Kemalettin caddetıln
dcki banka binuında &tailıdaki huırusatın müzakeresi için fevkalade ve alel
ade toplanacağından içtimada hazrr bulunacak hiSledarlann 26/Marı/942 
aıc.amına kadar bine senetlerini banka merkezine sıöstererek duhuliye alma
lan Ye vekil sıfaıile iıtirak edecek zevahn da hiucdarlardan olmaoı metnıt 
olduğu illn olunur. 

Ruznamei 
FEVKALADE. 

Akseki ticaret bankaa idare 
mecllm relai 
Huan Serter 

müzakerat 
l - Sirket sermayesinin idare metlisinin teklifi veçbile (500,000) linı

dan (440,000) liraya indirilmeoi ve bu suretle nizamnamenin bctin
çi maddesinin birinci fıkrasının tadili. 

BESiNCi MADDENiN BiRiNCi FIKRASININ ESK! SEKLi 
Şirketin sermayesi ( 500,000) Türk lirasından ibaret olup beheri beter 
Türk liruı kıymetinde ( 1 00,000) b.isseye münkaaimdir. 
BESiNCi MADDENiN BiRiNCi FIKRASININ YENi SEKLi 
Şirketin sermayesi ( 440, 000) Tür!< lirasından ibaret olup beheri beter 
Türk lirası kıymetinde 88, 000 hisoeye münkasimdir. 
ALELADE 

1 - idare mecliai ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Bilinçonun tetkik ve tasdikilc idare meclisinin ibraaı • 
3 - Temettü hakkında idare mecliıinin teklifi vec;hile karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeniden idare mecliai 

intihabile hakkı huzurlanmn tayini. 
Ş -- Müddetleri biten mürakiplerin yerine mürakip intihabile ücretlerinin 

tayini. 1 3 5 1115 (472) 

DENİZLİ BELEDİYESİNDEN : 
OTOBUS SATJŞJ 

1 - Denizli belediyesinden: Birisine (2750), diğerine 2660 lira fi.at tah-
min edilen ik otobüs ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır. . h blri 

Arttırma 1 7 / 3 /94Z aalı günü saat 1 1 de yapılacağından 11teklile< er 
için 207 liralık muvakkat teminatlarile belli RÜn ve saatte Denizli belediye 
encü.meninde hazır bu]unmalan illn olunur. 

2 - $ertname ve otobüsler belediyede her gün görülebilir. 
1 3 5 1135 (47S) 
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,,Holşeviklere 

karşı miicac'e
le" .ha·v?sı ya-

ratılı\'Or 
-*-

Mihver Hindistanı ka· 
rışbı~mağa uğraşıyor, 

halbukL-. 
Radyo gazetesine göre İlkbahar yak

laşbkça hem askeri hazırlıklar, hem de 
siynsi gayretler coP.aJmaktadır .. 

Avrupada, bu ilkbahar mevsiminde 
yapılacak mücadeleye bazı yerlerde bol
şevikliğe karşı mUcadele manzarası ve
rildiği görünüyor. Meselll Pariste ,cAv
rupada Bolşeviklik dUşmanlığı > adı al
tında bir sergi açılmıştır. Burada Faris 
haberler servisi sekreteri Pol Mayon 
demiştir ki : 

c - Bolşeviklerin yaptıkları ekmek. 
sulh değil, hakikatte kıtlık ve kanşıklık 
manasına gelmektedir. Avrupa bunu bil
diği gibi başlangıçta Bolşevik ihtilfilinin 
yaptıklarını da biliyor. 1939 danberi bol
şevikler Avrupaya hücum için hazırlan
mışlardır. 
Mareşal Peten Fransanın yenildikten 

sonra elde kalan imkanlarla, sözü fili
~ atla bu milcadeleye iştiraki anu et
mektedir.> 
Fransanın Paris mümessili Dobrinon 

da buna benzer şeyler söylemiştir. 
Macar başvekili Bardofski bir demeç

te bulunarak Macaristanın bolşevikliğe 
karşı mücadele etmekte olduğunu, ilk
baharda daha büyük vazifeler deruhte 
edileceğini bildirmiştir. Bu demeçin Al
manları tatmin ettiği söylenmeoktedir. 

1939 da harp başladığı vakit mihver 
devletleri bu harba c demokratlar düş
manlığı > adını vermişler, bazı demok
rat devletle.re bunun hoş görünmemesi 
fizerine harbın ismini < Plotokratlar 
düşmanlığı > na çevirmişler, Bolşevikle
rin demokratlar cephesile birleşmesi 
üzerfoe de nihayet harba cBolşevikler 
dü11manlığı> adını vermişlerdir. 
HlNDİSTANI KARIŞTIRMAK 
lSTIYORLAR 
Mihver radyoları Hindistanda bir ka

rışıklık çıkarmak için elden gelen her 
§eyi yapıyorlar. BcrJin radyosu gizli bir 
Hind radyosunda Supr Kandro Boks 
isimli bir Hintlinin şöyle dediğini iddia 
ediyor: 

< _ Singapurun dlişmesile İngiltere 

sarsılmıştır. İngiliz emperyalizmine düş
man olan her devlet Hintlilerin dostu
dur. Dilnyanın bu dönilm noktasında 
size yemin ile söylerim k1 Hindistan is
tiklaline kavuşmak üzere mticadele ede
cek ve zafer kazanacaktır. > 

Fakat şunu unutmamalıki mareşal 
Çan Key Şekle görüşmtiş olan Hind li
derleri Gandi ve Nehru Japonlardan ya
na söz söylememişlerdir. --·--As~eri Vazi vet 

(Baştarafı l inci Sahifede) 

ai üzerinde müessir olması mümkün de
ğildir. Çünkü Japonlar çok uzak adalara 
dağılmı§ olacaklardır. Bunlan yalnız 6 
milyon tonilato olan Japon ticaret filo
au ile takviye ve ihtiyaçlarını temin et
mek mümkün değildir. 

Bu 6 milyon tonilatonun bir kısmı 
hahrılmıştır, ileride de batırılacalı:tır. 
Bu sebeple bu kadar geniş sahalara tak
viye, mühimmat vesaire yetiştirmek 
mümkün olamıyacaktır. 

Japonların 943 - 944 te, şimdi kolay
ca aldıkları adaları birer birer hasımlan
na bırakmaları ihtimali vardır. 

BtRMANYADA 
Binnanyada muharebeler devam edi

yor. Buradaki durum da müttefiklerin 
pek lehine değildir. 

UZAK DOôUDAK. 
DF.NIZ SAVAŞI 
Uzak doğuda denizlerde de faaliyet 

vardır. 36 saat üren deniz muharebesin
de, Japonların cSürabya deniz muhare
besi> adını verdikleri bu savaşta Japon
lar 3 kruvazör, 9 muhrip batırdıklarını, 
4 muhribi de hasara uğrattıklarını bil
dirmişlerdir. Bunlara göre batırılan 
kruvazörlerden birisi Amerikan, birisi 
Avusturalya kruvazörüdür; halbuki ln
gilizler bu muharebeye hiç bir Avustu
ralva kruvazörünün iııtirak etmediiğini 
bilrlirmektedir. 

Müttefikler kendi kayıplarının 2 Hol
landa kruvazöriyle bir torpitobotundan 
ibaret e>lcluğunu bildirmişlerdir. Buna 
göre, Hollanda Hindistnnı filosundaki 
kruvazörlerin hepsinin tarihe karıştığını 
kabul etmek lazımdır. Müttefiklere gö
re lnoon znviııtı şudur: 50 taşıt ~emisin
den 1 7 si ile orta büyüklükte 1 O vapur 
tRm habetler almış, bir deniz taşıtı der
hnl batmıı1. bir Japon zırhlısında infıl.~k 
olmuı1tdr. Bir Japon kruvazörü batml
mı,. 3 nruvazörü hasara uğratılmış, 3 
muhrihi dı.- batırılmıştır. 

RUSYADA 
Doğu cephesinde Alman hava faali

yetleri bir derece daha artmış görünü
yor. Havnlann düzelmesi bu harekatı 
arttırmoklıı beraber. zayiatın da artma
sına scbeo olmaktadır. 

LIBYADA 
Akdenizde ve Libyad:ı önemli bir 

defi'iq"klik olmamıştır. 

* MEKJLtNlN DOGUSUNDA 
Kahire, 2 (A.A) - Orta Şark İngiliz 

tebliği: 
Mekilinin doğusundaki bölgede kü

çük bir düşman kolu görülmüş ve top
çumuzun ateşile piiskürtülmtiştür. Baş
ka bir hadise olmamıştır. 

YENi ASIR 

Jı gidere .. Rus va 
~~~----k·~~~---

B.~ tat f o r d 

ızıoaz 

"Sol va,, ile A man
ya ve ltal va aı asında 

---~~----k~~~---

LE 

Krips s~.vyet}e. 

rin cesaretine 

Jaoon harpleri ~™ gs;?fı 

nponadaıarına ~~~ 
Rulsıaristan A ·k t J t b Jd . . I ... 

te- merı a .. n ~.ar- s an u a ıaşe iŞ erı ıçın 
em ellerinin ~ 

ruzu n ... umkun b• . t• ld 
hakkukunu Al· deiil mi? ır ıç ıma yapı ı 

M··ı· e-•. ,-*-. mar: 1a va borc;lu 

• • 
ımıenıyor 

ıw rıe '"" e.- ve r5~~d a:-
tın~~Jıi yerRer gen~~-Pi· BUL GAR K-RALİ-B. H TL ERE 

nin hep bir ga:;e 
icin ca!ısmaı~r:ı Mır .. ı~c 1 TARL G NI BlLO.RO ~ .. -

i~!eni!Bl)o:e -*-
Londra, 2 (A.A) - Mühür hfis r.a- Ber lin, 2 (A.A) - Bulgaristan kralı 

zırı Sir Statford Krips, İngiliz _ Sovret Bor is memleketinin üçlü pakta katılma
gençliğinin bir toplantısında demiştir kı: sının yıldönümü münasebetiyle Alman 

- İngiliz, Sovyet gençleriyle ç 11 , devlet reisi Hitlcıe şu telgrafı göndcı·
Amerikan gençleri ve işgal altmcl::ıki miştir : 
Avrupa memleketlerinin gençJi~i hep ·~u~?nı:~tanın _üç_lü pakta iltihakının 
birlikte çalışmalıdırlar. Bu çalışmanın yıldonumunden ıstifodc ederek zatı 
hayati ehemmiyeti vardır. Sovyet km.·- devletleriyle büyük ve cesur Alman 
vctlerinin doğuda kazandıkları baş:m- milletinin refahı için en samimi temen
laı karşısında heyecanlı bir minnett:i::"- nilerimi bildirmekle bahtiyarım. Şu an
lık duyuyoruz. Sovyet gençliği ye:ni da her Bulgar sevk ve idareniz altınc1a 
dünyanın ve yeni medeniyetin kurulu- milli emellerimizin gerçekleşmesini 
şunda bliylik hizmetler görebilecek ai'..tır mümkün kılmış olan muzaffer Alman 
başlı bir gençlik olmuştur. Bizim gençıc- ordularına karşı bilhassa minnettarlıh. 
r.mizin de gayesi Sovyetler birliği genç- duyuyor. Bu ordula~, . şi~~i ~illetlere 
lerinin gayesi olabilir. daha mesut ve daha ıyı bır ıstikbal te

min edecek bir cihan nizamının temel

'* lerini atmakla meşguldür .. • 

Radyo gazetesine göre Statford Krıps B . HİTLERİN CEVABI 
şunları da söylemiştir : Hitler aşağıdaki telgrafla cevap ver-

• - Müttefik kuvvetler uıferi ka- miştir : 
zanmak üzere evvelil bir seferberlik w- •Bulgaristanın üçlü pakta iltihakının 
runda olmakla beraber, daha güzel hır yıldönümü münasebetiyle izhar ettiğı
medeniyet tesis için mücadele ettik!e- niz iyi dileklerden dolayı haşmetlinizc 
rini de unutmamalıdırlar. • teşekkürlerimi bildiririm. Zafere ve 

Krips, Rusların Almanlara karşı kah- onu takip edecek olan yeni cih~ niza
ramnnlıklarından dn bahsederek şöyle mına snrsılmaz güvenimi belirtmek ve 
demiştir : Bulgar milletinin ve haşmetlinizin me-

• - Biz de memleketimizde bu dere- sut bir istikbale nail olmaları hususun
ce cesareti, bu derece verimliliği istiyer da beslediğim en samimi temennilerimi 
ruz .. Ve Gençliğin, gençliğimizin gayesi bildirmekle bahtiyarım.o 
ayni olabilir, faknt, bunun gayesi başka SOFY A - ROMA ARASINDA 
bir memleketin muhiti ile değil, kendi Roma, 2 (A.A) _ Bulgaristanın üçlü 
memleketimizin muhiti le tayin edilmiş pakta girişinin yıldönümü münasebeti-
olmak lll.zımdır. • le Kral Boris ile imparator ve kral Em-

1
- ,. .... TE--;Ef)YE___ mantiel. iki memleket arasındaki dost-
~-~ n luğu belirten telgraflar teati etmişler-

Son Alman hiicumu.. dir. 
Londra, 2 (A.A) _Hava nazırlığınm Başvekil Filof ta Mussoliniye bir tel-

tebliği : Dün gece Alman ucakları İs- graf çekmiştir. Mussolini cevabında Bul
koçyanın şimal dof,rusunda ve İnf{iltere- garistanın ı·efahı için beslediği temen-

. b t k 1 d f 1. nileri ve iyi dileklerini belirtmiştir. 
nın cenup a ı ıyı arın a az aa ıvct 
göstermişlerdir. İngilterenin cenup b=ı- ~~..CO-J.:r.r..ocıo-.r~~.r.r..o"'..r.rJJX 
tısında bir yerde bombalar bir kac kişi- 8 • 
yi yaralamış ve az hasar olmuştur. 1 Mihver bil' haftada 

---•--- 270 tayyare kaybetti 
B. uCör"; .. " Yin- Londra, 2 (A.A) - Mihver kuv-

~ ~ vetlcri geçen hafta muhtelif cephe-

d • t • ( •ı H !erde 270 tayyare kaybetmişlerdir. 
ıs an ıs erı e B·:-~.,,.~~.,,.~A: 

meş~ul 
~~~~*~~~~ 

YA!~INOA AVAM KAMARASIN· 
DA BEYANATTA BULUNACAK -·-Londra, 2 (A.A) - Royterin parla-
mento muhabiri bildiriyor : 

Mister Çörçilin hafta tatilini başlıca 
iş arkadaşlariyle birlikte Hindistan hak
kında takip edilecek siyasetin demeç!ni 
yapmakla geçirmiştir. Bu demeç yakın
da Avam kamarasında okunacaktır. 

Meselenin karışıklığı göz önüne alı
nırsa, bir kaç günde karar vcrilemiye
ceği nnJaşılır. Fakat Beriye sürülecek 
teklifler meselenin zorluklarını ortada~ı 
kaldırmnk için çok ciddi olacaktır. 

---e---
Jtal vantarla yoptlan 

t •Cari anlaşma 
( Boştarafı 1 inci Sahifede) 

(A) grubunda tesbit edilen ltalyan 
mallarından birinci parti memleketimize 
gelince veya Türkiyeye müteveccihen 
yola çıkarıldığı sabit olunca (B) gru
bunda yazılı maUann takriben ayni nis
bette olmak şartile hususi takas yolile 
mübadelesine baı,ılanabilecektir. 

'* Yukarıda işaret olunan mallar arasın-
da c:Birlik> mevzuuna giren maddelerin 
ithıil ve ihracı, tüccar birlikleri hakkın
daki hükümler dahilinde yapılacaktır. 
Bununla beraber kükürt, sigara kağıdı, 
şi;,e kapsüllerinin ithali mütekabilen 
Etibank ve inhisarlar idaresi veya bun
larca kabul ve idare olunacağı ithalatçı
lar tarafından yapılacaktır. Sair ithalat
tan bir kısmının ticaret ofisi gibi resmi 
bir idare veya müesseseye tahsisi de ka
bildir. 

* Bu takasa ait ithalat iııleri şöyle ola-
caktır: 

lthalüt için alakalı ltalyan makamla
rınca c:Componsation Comiran> kaydı
nı ihtiva eden proforma faturaların it
hnlatcı tarafından ticaret vekilliğine ib
razı luzımdır. Bu faturalar tetkik edil
dikten sonra ithalat~ıya bir ithal müsaa
desi verilecektir. Mallann vurudunda 
ithalatçılar takas limited şirkrtindr.n im
rar müsaadesi istiyecekler ve ithalata 
müteanllik fnturall\n ibraz edeceklerdir. 

Makineve 
ı ·erilirken 
••ı ı 12 ı un 

Yenı l-üıcemiz • 
-*-Ankara, 2 ( Husus! ) - Yeni bütçe-

nin 74 milyon küsur bin fazlalıkla mec-
lise verildiği malumdur. Yeni bütçenin 
masraf kısmında Riyaseticumhur mec
lıs ve divanı muhasebat için ayrılmış tah 
sisat geçen senenin aynıdır. Maliyeye 
40 milyon 999 bin, düyunu umumiyeye 
9 milyon 279 bin, gümrüklere 7 milyon 
359 bin, maarif vekAletine 27 milyon 654 
bin, zfraate 8 milyon 951 bin, milli müda
faaya 101 milyon 995 bin lira tahsislen
miştir. Milli müdafnanın fevkalade mas
rafları yine fevkalade tahsisatla temin 
olunacaktır. Bunun miktarı şimdilik 120 
milyondur. 
~~~---ta-~~~~ 

Sıhht ve \1 ekrli lz-

Ankara, 2 ( Hususi ) - Sıhhiye ve
kili bugün 13,25 trenine bağlanan hususi 
vagonla İzmire hareket etmiştir. ---·---Avrupa hattı Nisan 
sonunda seferlerine 

başlı vccahtır 
Ankara, 2 ( Hususi ) - Avrupa hat

tının açılması için köprülerin inşaatına 
devam ediliyor. Devlet demiryollan 
umwn müdürü va1Jyete göre Meriç köp
rüsii inşaatının nisanda biteceğini ve se
ferlere ancak nisan sonunda başlanabi
leceğini söyledi. ---·---Yardım sevenler kon. 

g es ı Cumartesi 
too ı anocak 

Ankara, 2 ( Hususi ) - Bayan İnönü 
nün hflmi reisliğindeki yardımsevenler 
cemiyeti umumi kongresi cumartesiye 
toplanacaktır. 

. ~ vere ile t ,caret n1ü. 
' 

zake1fSl başla.ıı 
'* Bu takasa ait ihracat işleri göyle ola- ---·---

caktır: Ankara, 2 (Hususi ) - İsviçre heye-
Bu takas çevresi dahilinde t talyaya tile ticaret müzakereleri bugün başladı. 

ihracat yapılabilmesi, ayni kıymette 
mallarının memleketinmize ithali veya dundan veya yola çıkmasından önce vc
memleketimize müt~veccihen yola çıka- kulet lisans verecektir. İthal muamelesi 
rılmasile mümkündür. Vakit ziyaına tamamlanınca ihracat hemen yapılacak
meydan .vermemek üzere etyanın vuru- tır. 

--k-
A vustııralya tay~arele· 
ri üç gün itç gece durma
dan Japon gemilerini ue 

hava meydanlarını 
bombaladı .. 

Tokyo, 2 (A.A) - Emekli bir Japon 
amiralı J apan Taymiste neşrettiği bir 
makalede Amerikan donanmasının Ja
pon adalarına karşı bir taarruzda bu
lunmak ihtimalini tetkik ederek diyor 
ki: 

•En cit:di tehlike bilhassa Aloityen 
adalarından gelebilir. Pasifik felaketi 
Amerikan donanmasını zail düşürdü
ğünden bu adalardan Japonyaya bir ta
arruz ihtimali bile hemen hemen imkan
sızdır. n 

A VUSTURALYALILARIN 
BOMBARDIMA?\TLARI .. 
Sidney, 2 (A.A) - Avusturalya bom

ba uçakları üç gün üç gece durmadan 
Randov bölgesinde Japon hava meydan
larını ve gemilerini bombardıman etmiş
ierdir. 

AVUSTURALYA KRUVAZÖRÜ 
BATMADI .. 
Sidney, 2 (A.A) - Avusturalya bah

riye nazırlığı Japon iddialarını yalanlı
yarak ne Mijava muharebesinde, ne da 
başka hiç bir yerde hiç bir Avusturalya 
kruvazörünün battığına dair haber alın
madığını bildirmiştir. 

MALEZYA YA AİT RAPOR 
Melbum, 2 (A.A) - Malezyada Avus

turalya ordusuna kumanda etmiş olan 
general Gordon Benet bugün harp ka
binesine raporunu vermiştir. Başvekil 
generalin verdiği izihatı öğrendikten 
sonra general Cordon Benete tam güve
nini izhar etmiş ve Singapurdan kaç
masının Avusturalya ordusunun menfa
atlerine tamamiyle uygun olduğunu bil· 
dirmiştir. 

JAPONLARIN ALDIKLARI 
ESİRLER .. 
Singapur, 2 (AA) - Malezyadaki 

Japon kuvvetleri başkomutanı generai 
Yamaşita Malezya seferi esnasında kırk 
üç bini Avusturalyalı ve 41 bini Hintli 
olmak üzere 95 bin esir alındığını bil
dirmiştir. ---·---Atlantiiin orta-
sında 3 2ün sü-

ren lrücunı 
~~~----k·~--~~ 

KURTULABILENLE~ KANADA· 
DA KARAYA ÇIKARILDI 

--k-
N e vy o r k, 2 (A.A) - Batan dört müt

tefik gemisinden kurtarılabilenlerle do
lu bir gemi bir Kanada limanına var
mıştır. Kurtarılan tayfaların bildirdik
lerine göre Atlantik ortasında Alınan 
denizaltıları tarafından bir vapur kafi
lesine üc; gün mütemadiyen hücum edil
miştir. Bu hücumların sonunda altı ve 
belki dokuz vapur batmı.ştır. 

Bir sarnıc; gemisinden kurtarılan bir 
tayfa şunları söylemiştir : 

- 7 gemiye geceleyin isabet olmuş
tur. Benim bulunduğum gemi böylece 
batmıştır. Ertesi sabah iki gemi daha 
isabet almıştır. Denizaltıları araştırma 
servisi yakınlarda beş düşman denizal
tısının bulunduğunu tesbit etmiştir. Üç 
sarnıç gemisinde bulunanlardan 111 ki
şi kurtarılmıştır. Kafile içinde bulunan 
bir (Can kurtaran) gemisi de 93 kişi 
kurtarmağa muvaffak olmuştur. --·---Taarı uz ceıebbüsü 

Mihverde oidukca 
• 

(Baştarah linci Sahifede) 

PARAŞOTÇO AKINLARI 
CENIŞLET1LMEU 
Londra, 2 (A.A) - (Deyli Skeç) 

gazetesi Brüneval akını hakkında ıun
lan yazıyor: Düşman üzerinde fazla te
air yapmak için buna benzer akınlar da
ha geniş bir ölçlide yapılmalıdır. 

UZUN ME.NZlLLt 
TOPLAR ARASINDA 
Londra, 2 (A.A) - Manş kıyıların

daki Alman uzun menzilli toplan Manş 
denizinden geçen İngiliz gemilerine 
ateş açmışlardır. İngiliz uzun menzilli 
toplan da mukabele etmişlerdir. Alman 
bataryaları dört topu bir araya getire
rek hızlı bir tempo ile ateş ediyorlardı. ---·---AMERİKA 
Gel. DegolWı hüküm· 
ranlık hakkını tanıdı .. 
Amsterdam, 2 (A.A) - Londra rad-

yosunun bildirdiğine göre Amerika hü
kümeti general Degolün yeni Kaledon
ya üzerinde hükiimranlık hakkını tanı
mıştır. 

iç Mogolistanda bir 
hazırlık mı var? .. 
Tokyo, 2 (A.A) - İç Mogolistanın 

müşaviri ve eski Japon hariciye nazırı 
Şusi hilklimctiyle temas etmek üzere 
Kalgandan Tokyoya gelmiştir. 

Dün istanbula üç bin ton kömür götürüldü. .. 
~~u], 2 ( Yeni .~ır ) - Valimiz meşgul olduğunu söylemiştir. 

B. Lu.~fi Kırda; bugun Ankaradan dö- Halka tevzi edilmek Uzcre bugün Yel• 
ner dorunez, vılayette yapılan bir top- kenci vapurile ZonguJdaktan limanımı-
~antı:ya ~aş~~]~~ e!m!~· bu toplantıda za üç bin ton maden kömürü getirilmiJ
ıaşe ışlerı goruşulmilştur. tir. Adana vapuriJe de iki bin ton kö-

B. ,Lütfi Kırdar gazetecilere beyana- mtirün daha Zonguldaktan İstanbula 
tında Ankarada bilhassa iaşe işlerile doğru yola çıkarıldığı bildirihniştir. 
,...,,~Y,"Y..~'><::"><...~-.,...;.."""'--,.....~~·::..<::><::><::><::><::><::><::~><.:::..<::::..<::::..<:::~..c:::-,~ 

Tekirdağ Gkuilarıncıa ekim ıfleri 

Tekirdağ, 2 (AA) - Bugün okullarda birer okul ekim kurulu kurulmuştur .. 
Okullarda ziraat seferberliğini öğretmenler idare edecektir. 

Uzak doğu s v ,,ıarı 
(Raştarah 1 inci Sahifede) 

BİRMANYA YOLU KESİLDİ 
Japon devriyeleri Pegunun şimalinde 

Birmanya yolunu kesmişlerdir. 
Rnngon, 2 (A.A) - Tebliğ : Sittang 

nehrinin doğu sahilinde bir düşman bir
liğiyle karşılaşan bir birliğimiz, düşma
nın bir kısmnı esir etmi:ı, mütebakı ka
lanlar da imha edilmiştir. 

Bütün cephelerde bundan b~ka kay
de değer bir Mdise yoktur. 

Londra, 2 (A.A) - Salahiyettar kay
naklardan verilen haberlere göre Japon
lar Birmanyada Sittang ırmağını geç
mişlerdir. 

SEBU BOMBARDIMAN EDİLDİ 
Vaşington, 2 (A.A) - Filipinlerin 

büyük şehri olnn Sebu Japon donanma
sı tarafından bombardıman edilmiştit" .. 
On beş dakika süren bombardımanda 
iki bin mermi atılmasına rağmen hiç bir 
hasar yoktur. 
Bombardımandan sonra Japon donan

ması uzaklaşmıştır. 
FİLİPİNLERDE 
Vaşington, 2 (A.A) - Harbiye na

zırlığının tebliği : Son 24 saat içinde Fi
lipinlerde Bataanda hemen hemen hiç 
kara faaliyeti olmamıştır. Düşmanın fa
aliyeti, Amerikan - Filipin kuvvetleri
nin gerilerine akınlar yapmaktan ibaret 
kalmış ve hiç bir hasara vukua getire
memiştir. 

ALMAN TAYYARELERİ Mİ? 
Düşman tayyareleri arasında ikisinin 

şimdiye kadar biliıımiyen işaretler ta
şıdığı görülmüştür. Bunlar siyaha bo
yanmıştır ve kanatlarında sarı alamet
ler vardır. Bunların, ihtiyat olarak 
Almanyada yapılmış tayyarelere men
sup oldukları sanılıyor .. 

JAPONLAR GERİLEDİ.. 
Vaşington, 2 (A.A) - Harbiye nazır

lığının tebliği : Bataan yarım adasında 
sükfuı hüküm sürerken Luzonun şima
linde Amerikan ve Filipin kuvvetleri 
bir karşı hücumla Japo11lan Abra va
disini terke mecbur etmişlerdir. Düşınan 
Servantes - Vankc arasında 70 kilomet
relik bir cepheden kovulmuştur. Bu 
keyfiyet B.ıtaan yarım adası dışında mu
kavemetin devamını göstermektedir. 

·~~--~~--~~~~ 
Almanya Vışıye sert· 

lef meğe baflı yor 
(Baş tarafı 1 inci Sahidefe) 

ğer bir şahıs da karakol önünde yüksek 
infilak maddelerini ihtiva eden bir cisim 
bırakmıştır. Eğer bu cisim patlamı.ş ol
saydı karakola yakın bir yerde yiyecek 
kartlarını almakta olan Fransızlardan 
çoğu ölebilirdi. Suikastı yapanlar kaç
mışlardır. 

A.LMANY A VE RtYOM 
MUHAKEMESt 
Berlin, 2 (A.A) - D. N. B bildiriyor: 
Almanya Riom muhakemesinin neti

cesini sabırsızlıkla bekliyor. Şuna veya 
buna mesuliyet yüklemek ile vaziyet 
aydınlanamaz. 

Fransa, Führerin sulhseverliğini vesi
kalarla bildiği halde nasıl oldu da Al
manyaya harp ilan etti? Fransada harp
tan evvel bir çok skandallar olmuştur; 
bu skandalların başılca amillerini harp
tan evvelki nazırlar teşkil ediyor. Mes
ul Fransız adamlarının Fransayı ne gibi 
sebeplerle barba soktukları herkese ma
lumdur. Fransadan gelen birlik sözleTi 
Almanyada her zaman iyi akisler bul
muştur. Bunun bir şekilcilikten fazla 
bir kıymetle karşılanması isteniliyorsa, 
meselenin daha başka bir bakımdan ay
dınlatılması gerektir. Ve Fransa, Avru
panın yeni nizamında yer almak istiyor
sa, şimdiki zihniyetten kurtulmalıdır. 

ALlVIANY A FRANSAY A KARŞI 
SERTLEŞECEK 
Stokholm, 2 (A.A) - Tidingen gaze

tesine göre Berlin mahfillerinde Alman
ynnm Frnnsaya karşı sert bir politika 
takip edeceği zannedilmektedir. Alman
lar vaziyetin dnha müsait olacağı güne 
kadar Vişiye düşünmek hakkı bırak
mışlardır. Şimdi sertleşmek için zamanı 
müsait saymaktadırlar. 

Berlin, Madagaskar adası :vüzünden 
Vişi ile Birleşik devletler arasında çık
ması muhtemel h5.diseyi de dikkatle 1a
kip etmektedir. 

Berlin, Petcnin tereddüdünden şika
yet etmekte, Amiral Darlanın hareket
lerindeki kesinliği tawip etmektedir. 

AVRUPANIN YAŞAMASI lÇiN? 
Paris, 2 (A.A) - Mareşal Petenin 

Paristeki mümeuili Brino bir toplantıda 
şunları söylemiştir : 

• - Avrupa yaşamak istiyorsa bolşe
viklik yok edilmelidir.• 

Cava harf)leri 
(Baştssrah 1 inci Sahifede) 

isabetle derhal batmış, düşınanın bir 
harp gemisinde infilAk olmuştur. 

Cumartesi günU Cava sularında yapı
lan deniz muharebesinde Japonların bir 
ağır kruvazörü batmıştır. İki Japon kru
vazörü ciddi hasara uğramıştır. Düşma· 
nın üç torpido muhribi yakılmıştır. 

Müttefiklerin kayıbına gelince iki 
Hollanda kruvazörüyle bir Hollanda 
zırhlısından ibarettir. 

20 MUVAFFAKIYETLİ HÜCUM 
Batavya, 2 (A.A) - Hollanda Hind.is-

tanı öğle tebliği : Foban - Drebant açık· 
larında 20 muvaffakıyetli hava hücumu 
yapılmıştır. Foban - Drebank, Suraba· 
yanın garbindedir. Bir çok tank ve as
ker dolu mavunalar alçaktan mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. Bunların hemen 
hepsinin de batırılmış olması muhtemel
dir. Bir tank indirilirken ateş almış ve 
alevler içinde denize düşmiiştür. 

Tokyo, 2 (A.A) - Japonların deniz 
uçakları Cava civarında İngilizlere ait 
Krismark adasına hücum etmişler ve 
radyo istasyonunu tahribe muvaffak ol· 
muşlardır. 
HAKİKİ KAHRAMANLIK 
Londra, 2 (A.A) - (Deyli Meyl) ga

zetesi Cavada Hollandalıların mukave
metini öven bir yazısında diyor ki : 

Hollandalıların gösterdikleri cesaret 
İngilizlerin anladığı ve hürmet duydu
ğu hakiki kahramanlıktır .. Amiral Sam
pcr ve Royterin isimleri İngilterede 
saygı ile anılacaktır. 

Her ne kadar Hollandahlar bir Japon 
tehdidini karşılamak için yıllardan beri 
hazırlanmış iseler de bu hususta fazla 
ümide kapılmak doğru değildir. Çünkü 
Hollandalılar, muharebe dışı kalan üç 
kruvazörleriyle filolarının büyük bir 
losmını kaybetmişlerdir. Simdi adaya 
yaklaşan düşman kafilelerini dağıtmak 
için yalnız hava kuvvetlerinle gtiven
mek zorunda kalmışlardır. 

Japon istilası adanın şimal tarafından 
yapılmış olduğundan Cava için av ve 
bombardıman uc;ağı tedarik etmek ümi
di de azalmıştır .. Ancak müttefikler Ca
vada uzun zaman dayanırlarsa yardım 
ihtimali fazlalaşabilir. 

MÜDAFAANIN ESAS GAYESİ 
Vişi, 2 (A.A) - Delhi radyosuna gö

re Japonların Cavada elde ettikleri ilk 
muvaffakıyet Londrada ehemmiyetli te-
1.Akki olunuyor. Japon ileri hareketini 
durdurmak için bütün tedbirler alınmış
tır. Maamafih fazla iyimserlikten kaçı
nılmakta ve adanın müdafaasıncla7.i esas 
gayenin Japon taarruz kudretini zaiflet
mek olduğu belirtilmektedir. ---·---İNGİLTERE 
Hazine müsteşarı 
istila ettL. 
Londra, 2 (AA) - Başvekaletin teb

liği : İşçi partisi umumi katibi ve hazi
ne nazırlığı müsteşar muavini Çarls Ed
vard başvekile istifasını vermiş ve isti
fası kabul edilmiştir. Çarls Edvard 10 
seneden beri işçi partisi umwn1 katipli
ğinde bulunmakta olup 75 yaşındadır. -· .... ARJANTDIDE .. 
YENİ SEÇİM.. 
Buenos Ayre, 2 (A.A) - Cümhurre

is muavini, seçimin intizamla devam et
tiğini bildirmiştir. Cümhurreisi seçimin 
biran evvel bitmesini istemektedr. Çün
kü bundan sonra cümhurreisi seçimi ya
pılacaktır. 

____ ... ..., ___ , __ 
BiR DEMtR SANA YÜ 
ATELYESİ YANDI .. 
Riyo, 2 (A.A) - Demir sanayii atel

yesi bir yangın neticesinde tamamiyle 
ynnmıştır. Hasar mikdan henüz tesbit 
edilememişse de 9 milyon peçeteye ba
lığ olacağı sanılmaktadır. 

Yunanistan cbsındaki 
Yunanlılar mücadele
ye devam edecekler .. 
Karqif, 2 (A.A) - Yunan başvekili 

Çuderos Yunan bahriyelilerinin hatırası 
icin Kardifte yapılan bir törende asker
lik çağında olnn Yunanlıların bahriyede 
hizmet edeceklerini söylemiş ve demiş
tir ki : 

- İngiltere hükümeti Yunan bahri
yesine bazı gemiler vermiştir. Halen ti
caret gemilerinde çalışan genç Yunan 
denizcileri şimdi bu gemilerde çalışa
caklardır. 

Yunan denizcileri Yunanistana besin 
maddeleri yollamak için 400 İngiliz li
rası vermişlerdir. 


