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K oyun etinin kilosu dünden Japon ar 
beri 120 kuruşa çıktı durakladı-

~--------~--------'WWIW·~------------~-------

Et işile daha salahivetli makamlar uirasmalı 
Kuzu eti 135 • 140 Da na eti 100 Kuruş. .. Bırmanyada cıuram 

Celebler ve kasaplar iki, üç gün naz
lı hareket ederek az hayvan kestikten 
•onra dün nihayet yeni fiatın tesbiti üze
rine bol miktarda hayvan kesmeğe baş
lamı~lardır. 

Hatırlarda olduğu üzere bundan bir 
ay evvel de kasaplar ve celebler ayni 
şekilde hareket etmişlerdi. Belediye şeh
rimizin et ihtiyacını temin edenlerle mü
cadele edemiyecek vaziyettedir. Çünki 
elinde hiç bir kanuni müeyyide yoktur. 

Kasaplar arzu ettikleri zaman lzrnire 
hayvan sevkiyatım durdurmakta ve et 
fiatını arttırmak için esbabı mücibeler 
hazırlamaktadırlar. 

Ceçen ay olduğu gibi bu ay da et fi
lltlarına zam yapılmıştır. Belediye dün
den itibaren koyun etinin 120 kuruştan 
satılmasını kabul etmiştir. Kuzu eti fiatı 
serbesttir ve dün l 3 5 • 1 40 kuruşa çı
karılmıştır. Dana eti de 1 00 kuruş ol
rnuştur. 

Kat'i 
Hazırlık 
Günleri 

--------"*------~ 
SEVK.ET BİLGiN 

Almanya, bugüne kadar tek cephede 
savaşmak ve harp makinesinin ezici 
kudretini tek cephede toplamak tabyası
na sımsıkı bağlı kalmıştır. Nerede kafi 
hamle yapmağa karar vermişse daha ön
te yanlarını, gerilerini emniyet altına 
alan tedbirleri asla ihmal etmemiştir. 
Meseli Polonya taarruzundan evvel 
Sovyetler Birliğiyle dost olm~. arkası· 
Ilı sağlayan Sigfrit hattı sayesinde Fran
sa ve İngiltercnin Polonyaya yardım 
edemiyeceklerini hesaplamı.cıtır. Filhaki· 
ka bu hesabında aldanmamıştır. Polon
Ya can çekişirken müttefik ordular nNo 
Man's Landda• küçük devriye hareket
leriyle oyalanıyorlardı. Bele Fransızlat', 
ba.şlanna gelecek büyük felaketten ta· 
ınamen habersiz olarak hoca Nasrettinin 
-tiirbesini andıran Majinolanna lüzu
ınundan fazla ıtüvenmekte idiler. Gal
letlerinin cezasını çabuk gördüler. Po
lonya yıkınmdan dokuz ay sonra Fran
sa ayni feci H.kibetle karsılastı. Fransa 
harbinden evvel Danimarka ve Norve
~in işgal edilmiş olması Alman ba"!ku· 
nıandanlığının teşebbüslerinde ve ha· 
l'eketlerinde ne kadar uyanık ve ihti
yatkar olduğunu göstermişti. 

Almanlar, yalmz İnıtiltere ve Rusya 
savaslannda düsmanlnnnın hakiki kud· 
l'ct ölçüsünü iyice tartmamış oldukla
.nndan bir hayal kınkhğiyle karsıl~tı
lar. Böylece dünyanın tallini ilgilendi
ren bir savaşta moral kuvvetin makine 
kuvveti kadar harbin neticesine mües
sir olduğu daha bir kerre an1ası1dı. AJ. 
ınanya, ortaklariyle birlikte bütün kuv
'Vetlerini İn.16.ltere aleyhine yönetmekte 
5Crbest olmadıkça İngiltere meydan mu· 
harebesini kazanamıyacağmı anladığı 
gün, Sovyetleri dünya haritasından sil· 
hleğe karar vermişti. Yine bu maksatla 
eenup Doğuda Balkanlar istila edildi.. 
llfoticc Alınanların ümit ettikleri gibi 
~ıknıadı. Rusya, düşmanlannı şaşırtan 
bir savas kudreti gösterdi. Halbuki. Al
hlanlar Dol!uda harekete geçtikleri za
nıan. keyfiyet ve kemmiyet itibnriyle 
'bariz \istünlüğe sahiptiler. Makine, in
san. tc--kilat \'c kumanda üstünlüklerin
den şilpl!e editıniyordu. Buna rağmen 
kat'i darbeyi indiremediler. Rusyada 
tığrad?kları nım·affakıye~izliği i<;c ger. 
ba• lamıs olmalarına hamlctliler.. Simdi 
ikinci defa olarak Rus tonrakJannd:ı 
ham taliJcrini tetriihc e<leceklerdir. 

Acaba ı::ercn luı7.İrandaki üstünliiğii 
ınuhaf:mı edjyorlar mı? 

Bu hilinmiyen bir sırdır. 

Henüz tesbit edilmiş bulunan bu it.o
yun eti fiatını uzun bir müddet için mu· 
teber saymak imkansızdır. Çünki kasap
lar lstanbuldaki veya başka bir yerlerde
ki fiata bakarak ar.m ettikleri gün lzmire 
hayvan eevkiyatını durduracaklar ve be
lediyeye müracaat ederekf 

c - Görüyorsunuz ki bu fiatla lzmi
re koyun gelmiyor. Fiatlan biraz arttı
ralım > diyeceklerdir. 

Belediye, her şeyden, pahalı ve ucuz 
olmasından evvel şehrimizin et ihtiya
cını düşünmek mevkjindedir. Yani hiç 
et bulunmamasından ise bir kaç kuruş 
fedakarlık bahasına yapılan teklife zaru
ri olarak yanaşacaktır. Kanaahmızca et 
bahsmda tutulan yol hatalıdır. Mevzuun 
belediye reisliği makamınca ehemmiyet• 
le incelenerek keyfiyetin daha salahi
yetli makamlara bildirilmesi lazımdır. 
Herhalde şehrimiz halkı bir kaç kasapla 
üç ce]ebin keyfine terkedilmemelidir. 

Cenubt Pasifik Javon filosu 
Kumandanı Amiral Seiichi Niimi 

Uzak doğadaki son 
deniz çorpıf ması 

-~---·*·~----~ 

. Japonlar çok 
üstün kuvveti-

-----*----
R '' •.•. " an~on ~nun .. 

de şiddetli harp 
oluvor 
-*

Japonlara göre "Ran 
gon §ehr t yanı -yor 

-*-Büyüfı .Japon ııuvvetle•i 
şirndilifı uRangonn önle· 

Pinde durduruldu.. 
Londra, 3 (A.A) - Birmanyada 

Rangonun önündeki mevzilerde şiddet
li muharebeler oluyor. Sittang nehri bu
rada en esaslı bir engeldir. Rangonun 
tebliğine göre Sittang nehri boyunca va
ziyet memnuniyet vericidir. 

RANGON YANIYOR 
Tokyo, 3 (AA) - Asahi Şimbon 

gazetesinin Birmanya cephesindeki mu
habiri bildiriyor : 

Rangon baştan başa yanmaktadır. 
İngilizler bir kerre daha yanmış bir şe· 
hir . terketmek şıkkını gübnüşlerdir. So
kaklar şehrin varoşlarına doğru kaçan 
halkla doludur. 

JAPONLAR DURDURULDU 
Mandalay, 3 (AA) - Tongonun 

Japonlar tarafından bombardıman edil
mesi, Birmanya yolu üzerinde bulunan 
bu mevkie Japonların hücum niyetini 
göstermektedir. Büyük Japon kuvvet
leri Sittang nehrinin doğu kıyısında dur
durulmuştur. 
AŞAGI BtRMANYA YA DOCRU 
Japon devriyeleri Birmanya yolunun 

çok yakınlarına sokulmuşlardır. Durum 
emniyet verici değildir. Rangon ve aşa
ğı Birmanyaya karşı Japon tehdidi art
mıştır. Siyamın şimal batıda dün de mü
hinı Jaon kuvvetlerinin toplanması Ja-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Rusvada savaş 

~-~-·*---~--

S ov yet hü-
mizıe düşmanı cumları de-
ezdik divorlar d 

-*- vam e iyor 
.Japon deniz sözcüsüne *---
göPe rnütte!ilı donanma• Alınanlar iter yePde Jtii· 
nın vePdigi Jıavıplar.. curnları püslıüPttüJıleri· 
Tokyo, 3 (A.A) - Tebliğ: 
Cava deniz harbinde müttefikler 6 ni, Sovyetler bir ~olı 

kruvazör, 8 muhrip, 7 denizaltı, 1 top çe- rneslıtin yep aldılılarını 
~ ve bir mayn tarayıcı kaybetmişler- söyliyorlar .. 

+ Moskova, 3 (A.A) - Bu sabahki Sov-
Tokyo, 3 (A.A) - Japon donanma- yet tebliği: Kıtalanmız bütün gece düş

sınm Singapur basın ate§Csi Domei ajan mana karşı fafil hareketlere devam et
sına Cava deniz muharebesi hakkında mişlerdir. 
aşağıdaki tafsil&tı vermiştir : Moskova, 3 (A.A) - Sovyet tebliği : 

- 2 7 şubatta Japon donanması hi- 2 mart günü kıtalarımız taarruzi hare
mayesinde hareket eden deniz taşıtları ketlerine devam ederek bir çok meskfuı 
Batavya açıklarında biJ müttefik filo- yerleri ele ge~lerdir. 1 martta yer-

(Sonu Sahife 2, Siitün 5 te) de on ve havada 67 düşman uçağı tah-
(Sonu Sayfa 3. Sütün 2 de) 

İki tarafın mütalfııılarına bakılacak 
olursa ikisinin de ayni dererede iiıniili 
cıldu~ımu göreceğiz. 

Alınanlar, 1942 nin mutlak surette do
ğuda kat'i ve son zaferi kaydedeceğini 
sö:vliyorlar. K1z1llara gelince, onlar bu 
fl<'ne sonuna kadar istila altındaki bü
tün topraklarını kurtarncak1anndan 
emindirler. 

Kızılordunun fikirlerini yayan uKızıl 
Yıldız• gazetesi Doğuda durumu şöyle 
anlatıyor : 

lar gibi .•. 
~----~· .... ----~--

1 t k çıkışlarındaki 
m~vzi ı~rden ilfl'rİ· 

ye g~ç~m.-diler 
-*- Şiddetli muhaTebelerin cneyan ettiği Cava ada.Bını gösteriT harita 

İlltlyaı tedbiri olaralı Cennet yure:umuzıı göateren rab olar Bma11yada ehemmiyetli 
tesisle,. taltrip edildi ve 
ltülıürnet IJaşJıa yePe 

tcqındı.. 
Batavya, 3 (A.A) - Hollanda Hin

distanı tebliği : Düşman cumartesiyi pa
zara bağlıyan gece Cavaya asker çılmr
dığı üç bölgeden hiç birisinde pazar gil
nü sızdığı mevkilerden ileriye geçmeğa 
muvaffak olamamıştır. Bütün hatta par
lak bir taarruz azmini gösteren Hollan
da Hindistanı kıtaları düşmanla temas 
halindedir. 

"103,, tablo içinden en 
~Üzel olan ücü seçildi 

Ankara, 3 (A.A) - Genç res.5alllları
mıza yurd gezileri yaptırarak yurdu
muzun güzelliklerini onlann fırçalariy

.... _._,_, ___ - -·-•-•-• •-•-ut 
Fon Pap~n ile An-

HAVALARDA VE DENİZLERDE 
İşgal altında bulunan bir düşman tay

yare meydanına karşı yapılan bir hü
cumda havalanmak üzere olan üç düş
man av tayyaresi makineli tüfenk ate
şine tutulmuştur. 

Hollanda devriyelerine mensup bom
bardıman tayyareleri Cava açıklarında 
düşmanın on bin ve sekiz bin tonluk iki 
deniz taşıtma tam isabetler kaydetmiş
lerdir. Bir bomba havalanmak üzere 
olan üç deniz tayyaresi arasına diiş· 

( Sonu Sahife 4, Sühm 1 de ) 

le tesbit ettiren C. H. Partisi Genel Sek
reterliği dört seneden beri bu gezilerden 
doğan eserleri, halkevlerinin 10 ncu yıl
dönümü münasebetiyle Ankara sergi 
evinde teşhir ettirmişti. Bu yurd gezile
rinden doğan 103 tabloyu mükafatlan- ı 
dırmak üzere C. H. P. daiıni divanından 
Maraş mebusu Hasan Raşit Tankut, İs
tanbul mebusu Salfilı Cimcoz, Konya 
mebusu Ali Riza Eren, tçel mebusu Fe
rit Celfil Güven, maarif vekfileti güzel 
sanatlar şubesi müdürü ve bazı ressam
lardan mürekkep jüri heyeti geziye iş
tirak eden on ressamın tablolarını tet-

(Sonu Sahife 2, Sütu 4 tel 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Japonlar ''Cava,, yı sür-
atle almak istiyorlar 

.Japonların en ~olı mU$1ı aıat gördülılerl ve zor 
Uerledllılef'I yer BI Prnanya c:epltesidir 

Radyo gazetesine göre Cava meydan 
muharebesi büyük bir şiddetle devam 
eylemekte ve müttefik kuvvetlerin yal
nız sızan Japon teşekküllerine değil, 
Japon esas kuvvetlerine de hücum et
tikleri bildirihnektedir. 

Tokyoya göre Redbanka 150 kilomet
re mesafede bulunan ve mühim bir tay
yare Ussü olan Surabayaya da paraştlt
çüler indirilmiştir. 

Cava muharebeleri hakkında başka 
bir haber alınamamıştır; fakat adadaki 
umumi durumun müttefikler için pek 
te iyi olmadığı anlaşılmaktadır. 

18 av uçağının himayesinde 50 bUyük 
Japan bomba tayyaresinin 90 dakika 
kadar Bandoing üzerine bombalar attı
ğı bildirilmiştir. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

$OH DAKİKA 
.............. 
.Jar.)öonlar ,,Ca
va" nın içerile· 
rir&e doiı u iler-

li vorlar 
-*Müttelikler bir noktada 

Japonlara karşı 
taarruza geçtiler •• 

Lond.ra, 3 (A.A) - Cm:anın şimal kı
yısında elde edilen üç köprü başında 
J apanların hareketleri genişlemiştir. 
Müttefiklerin bütün müdafaalarına rağ
men bu kuvvetler adanın içine yürü
müşlerdir. İndramayordan hareket eden 
bir kuvvet Delio nehrini aşmıştır. 

Atiantikte cenk 
~~~--*----~---

Uç Alnıan 
denizaltısı 
batırıldı 

* AlrnanlaPa göPe şubat 
f~inde Atlantllı~e 525400 
tonııatoıuıı 7'J lngiliz ve 

Arnerilıan gemisi 
yolı edildL 

Vaşington, 3 (A.A) - Sekiz bin ton
luk Mar<>r Amerikan yük gemisi Atlan
ü.k açıklarında torpillenmiş, tayfasmdan 
39 kişi Norfolka gelmiştir. Bunların an
lattıklarına göre taarruzu yapan üç de
nizaltı himaye gemilerinin top ateşiyle 
batırılmıştır. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 3 (A.A) _Dünkü Alman teb

liği: 
(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

Japonlar fazla mikdarda, fakat hafif 
tanklar çıkarmışlardır. Japonların bazı 
yerlilerden yardım gördükleri sanılıyor. 
MÜ'ITEFK.LERİN TAARRUZU • 
Bondoeng, 3 (A.A) - Müttefik kuv

vetler bir noktada Japonlara karşı taar
ruza geçmişlerdir. 

kara valisi arasında 
bir mektuplaşma 

Alınan sefiri sağ ve 
salim Jıurtulrnası do· 
layısiyle IJir minnet· 

tarlılı nisanesi verdi •• 
Ankara, 3 (A.A) - Almanya Bü

yük elçisi EkseHlns Fon Papen ile 
Ankara Valisi Nevzat Tandoğan 
arasında şu mektuplar teati edil
miştir. 

Aziz Ekselans, 24 Şubat hadise
sinden mesut bir tesadüf eseri ola
rak sağ ve salim kurtulmam dola
yısiyle minnettarlık nişanesi olarak 
leffen (1000) liralık bir çek takdim 
ediyorum. Bunun şehrin muhtaç
larına tevziini ve derin saygılarımın 
kabulünü rica ederim. 

Fon Pa.pen 

* B. Büyük Elçi. Ekselansınızın 
büyük bir lütüf eseri olarak gön
derdikleri 28 Şubat tarihli mektu· 
ba melfuf bin liralık çeki aldım . 
Çocuk Esirgeme Kurumuna gön
derdiğim ve yoksul çocukların min
nettarlıkla karşılıyacakları bu he
diyenizden dolayı en sıcak teşek
kürlerimi takdim eder ve derin 
saygılarımı sunarım . 

Nevzat Tandoğan 
••-•-a-•-•-a ••-••nWD- ••·._..•-•-.. :• 

Uzak doğu komutan· 
lığında bır değişiklıh 

~~--~*---~--

General ,, Va-
vel" tekrar Hin
distan Basku-,,. 

lh&hdanı oldu 
-+-

Yeni Delhi, 3 (A.A) - General Vavel 
bugün Hindistana gelmiştir. 

"* Londra, 3 (A.A) - Ba!Jvekillik da· 
iresince neşredilen bir tebliğde general 
Vavelin Batı Pasifik müttefik kuvvetle
ri yüksek komutanlığını bırak.arak yeni• 
den Hindistan başkomutanlığını ele al• 
dığı bildiriliyor. Binnanya ordulannm 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

BiT Alman denizaltısı uzun seferden üssüne döndükten 
aonrcı münıtıebat deni.ıe giritJOT 



SAHiFE 2 

Müsahalleler 
·····-····--
Nasıl yemek yen .. eli, ne
lere dikkat etmeliyiz? 

Y emelderde üzüntü uer en, neıeyi lıaçnran şey· 
lerden hiç bahstmemeli • YemeJı yemesini bilmi .. 

yenler laastaıanmağa laazırıanmq olurlar 
Y A Z A N : Selim Sırrı T A R C A N 

Hayvan acıkınca yer, vakti saati yok
tur, onun zevki iştahının derecesine ve 
yediği gıdanın az çok nevine bağlıdır; 
fakat insan öyle değildir; yıllar yılı ted
rici bir tekamül ile yeme içme işlerini 
bir nizama koymuştur ve onu adet sı
rasına geçen bir takım kaidelere bağla
~tır. Muayyen saatlerde yiyip içerek, 
hem bu ihtiyaç ve zevkini yerine getirir, 
hem de günlük işlerine sekte getirmez. 

Hayvanla insanın müşterek noktası 
ölçüsüz ve kaidesiz yemek yemesinde, 
valdtli vakitsiz midesini doldurrnasında
Oır. Medeni bir insan alacağı gıdayı gü
nün muhtelif zamanlarına pay eder ve 
onları midesi veya arzusu ile değil, di
mağı ile bir nizam altına sokar. 

Rahmetli üstat Dr. Besim Ömer 1904 
yılında çıkardığı cNevsali Afiyet> adlı 
mecmuasında <niçin yiyoruz?> başlıklı 
bir makalesinde şöyle diyordu: 

c.Hayvan beslenir, insan yer, yalnız 
aklı başında insan yemesini bilir. Dai
ma sıhhatte olmak ve güzel yaşamak için 
iyi yemek ve yediğini övütmek şarttır. 
Bunun için de en doğru kaide, çalışmak 
ve yorulmak yüzünden artan sarfiyat ile 
gıda varidatı arasında bir muvazene te
sis edebilmektir. 
Ağzına kadar odun doldurulmuş bir 

soba tasavvur ediniz. Bu soba tabii ih
rakattan hbıl olan dumanı tamamiyle 
harice defedemez, vira tüter durur. 
İç.indeki odunlar yarı yanya yanarlar, 
yani tam kUl haline gelemezler. Zaten 
hava da sobaya ne aşağısından, ne yuka
rısından girememeğe başlar. Neticede 
soba çarçabuk söner. İşte bedenimiz de 
soba gibidir, gıdayı faı.1a alacak olursak 
bütün beden adaHl.tımız tıkanıp kalır ve 
o fazla gıdayı bir türlü sarfedemeyiz. 
Bundan dolayıdır ki vücudunu fazla iş
lctmiye lüzum görmiyen kimselerin ser
vet sahibi olupta iyi ve fazla yiyip içmi
ye başlayınca şişmanlık, kum hastalığı, 
karaciyer, böbrek sancıları gibi hasta
lıklara uğradıkları pek çok görülür. 
Şişmanlık fazla olursa vahim bir hasta-
1ık kadar müziçtir. Çünkü bu hal vücu
aun hareketine mani olduğu gibi vazife
lerini de ihlAl eder. 

Hül.asa her gün lüzumu kadar vücu
dunu işletmiyen, har~ket etmiyen, buna 
mu.lc.abil iyi besleyici yemek yiyenler 
yemeklerden evvel rakı, yemeklerde şa
rap, bira ve yemekten sonra likör içmeyi 
de itiyat edinirlerse yukarda saydığım 
hastalıklara hazırlanmış olurlar.> 

..,, 
Milletlerin içtimai tabakalarmın sevi

yesine veya Metlerine göre aldıklan gı
daların nevi ve mikdan az çok fark eder. 
Avrupada şimal memleketlerinde, bil
hassa !ngilterede sabah kahvealtısı çok 
kuvvetlidir. Biz Türklerde sabah kahve
altısının muayyen bir şekli yoktur. Ol
dukça variyetli evlerde reçel, peynir, 
zeytin, tereyağ yenir, çay veya sUt içi
lir. Orta halli ailelerde daha basit kahve

Gariptir, en çok düşündüğümüz mi
demiz olduğu halde en çok hırpaladığı
naz gene midemizdir. Onu tıpkı bir şı
marık çocuk gibi besleriz. Ne isterse ve
ririz. O mu ister, biz mi veririz, orası da 
pek malum değil. Her halde fena terbi
ye ettiğimiz muhakkaktır. Bir darbıme
selimiz vardır: Can boğazdan gelir! der
ler, fakat can ancak vaktinde yenilen ve 
iyi hazmedilen gıdadan gelir. 

* Bir Hint alimi şöyle der: «iştah ile 
yemek ve yediğini güzel hazmetmek la
zımdır. Yenilen şeylerin nefaseti kadar 
yemek yen.ilen yerin de hazımda dahli 
vardır. Yemek odası ve yemek masası 
gönüle ferah verecek mahiyette olmalı
dır.> 

Yemeklerin nevj, pişirilme tarzı §Mk
lılarla garplilarda hir değildir. Avrupa
lılarda daha ziyade haşlama şekli mak
buldür. Bizler yağda kızarmışları tercih 
ederiz, bu itibarla bizim yemeklerimizin 
hazmı daha güçtür. 

Son zamanlarda doktorlar etlerden zi
yade sebze ve meyve yenilmesini tavsi
ye ediyorlar. Bu hususta büyük terbi
yeci (Herbert Spencer) şöyle diyor: 

cCocukluktan itibaren et, sebze. balık, 
yemiş ve komposto yiyiniz! Doyuncaya 
kadar yiyiniz. Gıdanın kemrniyetinden 
ziyade keyfiyetine itina ediniz! Çok çe
şitli yemeyiniz! Yalnız ara sıra yemek
lerin nevini değiştiriniz! Bazı çocukları 
sade sebze ve yemişle besliyorlar, bunu 
ben doğru bulmuyorum. Vakıa böyle 
beslenen çocukların içinde tombul, tom
bul, hatta yanakları pembe pembe olan
lara tesadüf ettim. Görünüşe aldanma
malı, yumuşak ve gevşek etler de hazan 
sert ve sıkı adaleler kadar gösterişli ola
bilir. Gözü aldatan şişmanlık çok kerre 
bir zaaf alametidir. Halit çocukları için-
de et yiyenlerle yalnız ekmek, pe~·nir, 
p<ıtates ve sebze ile beslenenler arasında 
fikir ve beclen faaliyetleri itibariyle ba
riz bir fark vardır. Bir şehir çocuğunda
ki enerji bir köylü çocuğunda yoktur. 
Bunun sebebini aldıkları gıdanın nevin
de aramalıdır; hayvanlarda bu fark da
ha çok göze çarpar. Yalnız otla beslenen 
inek ve manda ile etle yaşıyan kaplan 
ve arslanın enerji kudretleri arasında 
dağlar kadar fark vardır. Kuzuların sa
kinliği ile köpeklerin canlılığı da bu id
diama delildir. 

1yi beslenen, kuvvetli gıda alan ırklar 
hem çok yaşarlar, hem uzun müddet 
gençliklerini, enerjilerini muhafaza 
ederler.> 

En çok dikkat edilecek şey: Yemek
lerde üzüntü veren, neşeyi kaçıran şey
lerden bahsetmemelidir. Hiddetle, tees
sürle, kötü keyifle yenen en ala yemek
ler hazmı bozduğu halde neşe ile yenen 
kuru ekmekle bir kap yemek hem kolay 
hazmolur, hem insanı besler. 

altı edilir, bir çok evlerde sadece bir ikah- 2'EKJ.RDAA 
ve veya yalnız bir bardak çay içildiği de u 
vakidir. Sabah kahvealtısı bilhassa ço- Melıteplerinde eJıim 
cuklara mutlak lhımdır. 

öğle yemeklerine gelince, bu da bazı Tekirdağ, 3 (A.A) - Geçen yıllarda 
ailelerde gönill açan bir ziyafet mahiye- hava okulunun ziraat işlerine ayırdığı 
tini a1dığı gibi, bazılarında bir angarya onar dekarlık toprak tarlalara yeni ila-
şeklindedir. • veler yapılmaktadır. 

\.ERAMON - FORT AMİN 
GELDi 

r.=J~~~i~~~~~~~!~~~~~~~~~]==ı 
Alaca Karnlıkta ••. 

••• 14 ·- Halıleden : tlÇ YJLDIZ 
- Yine her zamandan daha güzel, şu 

küç.ük suçlu! 
Bundan bir az koltuklarım kabarmadı 

değil. Ekmelin kadın gilzelliği hususun
da ihtisası vardı. Yatağıma oturmuş, 
onun hayran bakışlarından hem sıkılı
yor, hem gururlanıyordum. Onun şıklı
ğı ve zerafeti gözümden kaçamazdı. Kü
çük bıyığının ucunu bükerek bana sa
mimiyetle gülümsedi: 

- Yavrucuğum, beni de ailenizle bir 
kompa sanmanızı istemem. 
lnanmıyarak sordum: 
- Ya benden tarafmısınız sanki? 
- Ben bir sulh elçisiyim. Bütün di-

lediğim şey sizin saadetinizdir. Bir genç 
kızın kalbinde ailesinin anlıyamıyacağı 
hisler bulunabileceğini bilirim. 

Bu sözler beni mütehassis etmişti: 
- Ekmel enişte! dedim, sizin hakkı

nızda şimdiye kadar yanlış hüküm yü
rüttüm. Beni yalnız siz anlıyorsunuz. 

Yine gülümsedi bana bir çok okşayıcı 
§eyler söyledi. Ona teşekküre hazırla
nıyordum. Fakat mazi batınına geldi: 

- Ekmel enişte! dedim, bir sualime 
samimiyetle cevap verir misiniz? Benim 
şerefime verdiğiniz ziyafetlerin masra
fını babamdan tahsil etmeniz nasıl olu
yordu? Bu kardeşçe bir hareket miydi? 

Can sıkıntısını belli eden bir gÜlüş
le: 

- Yavrum, dedi, mesele tamamen 
böyle değil! Babanız sizi evlendirmeyi 
o kadar çok istiyordu ki arkadaşlarla si-
2.i tanıtmağı benden rica etti. Her şeyi 
maddi bakımdan görmeğe alıştığı için, 
bu zahmete mukabil bana bir para tek
lüinde bulundu. Şiddetle reddettim. Fa
kat kabul etmezsem bana güceneceğini 
söyledi. Ne yapabilirdim? 

Ona inanmak istiyordum. Fakat bana 
tarü edilmez bir inansızlık telkin edi
yordu. Ailem nezdinde beni müdafaa 
edeceğini temin ettikten sonra, birden 
bire sordu: 

- Ne koku kullanıyorsunuz, Meral? 
- Niçin sordunuz? 
- Odanız nefis bir çiçek gibi koku-

yor Nebahattan da aYlll kokuyu kullan-

x:w • 
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ŞEHİR DADERLER:i 
,-ali ile Beledi--

• • • ye reıs1nın 

teftişleri 
-*Muhtelif parlıları ue 

Viıa yetimızın masraf bütcesi 
' 

yenı 

Maaşlara yapılan son 
A 

zan~ ve umun4 

ı nıuvazene 

Karş~~afıada T~ri~tilı Hususi muhasebe ile Be ledlye memur ue mus· 
yolu gozden geçırdıler ... talademlerinin maaş zamları için laülıümetin S,S 

Vali B. Fuat Tuksal dün sabah refa
katinde belediye reisi B. Reşad Leble
bicioğlu bulunduğu halde Kar~ıyakaya 
gitmiştir. Mıntaka turistik yolları mü
dürü B. Emin Dizgin ve belediye fen he
yeti müdürü B. Behçet Üstay' da yapı· 
lan tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Karşıyakadaki turistik yol inşaatı göz
den geçirildikten sonra vapur iskelesi 
meydanının tanzim sureti gözden geçi
rilmiştir. Meydan çok cazip bir şekil al
mıştır. Beton yol insııatı Na1dökene doğ
ru ilerlemektedir. Beton yolla birleşen 
civardaki yollar belediyece tamir edil
mektedir. 

Vali muhtelif parkları da gezmiş ve 
ağaçlanma faaliyetini gözden geçirmiş-
tir. ---·----
lase kararları-
na aykırı ha

reketler 
-*-

Bir fdlo pirinç 70 lıuruı!. 
Fazla hububat 
safdıyanlar •• 

Kestelli caddesinde bakkal Hamit oğ
lu Mustafa Şerbetçioğlu, kilosu 70 ku
ruştan pirinç satarak ihtikar yaptığı id
diasile adliyeye verilmiştir. 

* Bergamada Mehmet Dağdeviren. Hu-
lusi Karakaya, Mustafa Tüter, Halil 
Koç ve i lalil Köçekler adlarında be~ ki
şinin evleri aranarak kaymakamlığa 
verdikleri beyannameler haricinde faz
la hububat bulunmu" ve hepsi adliyeye 
verilmiştir. ----·----Pansiyon ve bekar 
odaları isletmek hakkı . 

-*-Pansiyon ve beUr odaları işletilmesi 
işinin Türk vatandaşı olmayanlar tara
fından yapılması 17330 sayılı kararna
me ile yasak edilmiştU-. Bu yasak karar
name tarihinden altı ay sonra tatbik 
edilmeğe başlanacaktır. 

AtJantıkte cenk 
( Ba~t&rafı 1 inci Sahifede) 

Büyük Britanya ile Birleşik Amerika 
iaşe ve malzeme deniz münakalatına 
karşı yapılan mücadelede Alınan deniz
altıları ve hava kuvvetleri Şubat ayında 
top yekun 525,400 tonilatoluk 79 düş
man ticaret gemisi batırmışlardır. Al
man denizaltıları 448,400 tonilatoluk 66 
gemi batırmak suretiyle bu muvaffakı
yf:tlerde büyük bir pay almıştır. Bun
dan başka 44 düşnan ticaret gemisi bir 
kısmı az olmak üzere hasara uğranm1ş
tır, 

.!~-.-. _a_a_ı_a_a_ •• •-a-•-•••) 
j Aleni tefelılıür ı· 

On üç seneden beri iki defa ameli
yat olmama rağmen çekmekte oldu- t 
ğum mide hastalığından beni kurta- ' 
ran Memleket hastanesi doktorla· 
nndan bay Hasan Başkam ve Asil 

1 
Mukbile aleni teşekkürü bir borç 
bilirim .. 

Bucalı BAHTİYAR KÖKYILDIZ 
4tii...,._. -·-·-·- ı-·-·-·-c:-~..,,_..,,_._...:. 

masını istiyeceğim. 

milyon lira ayardığı söyleniyorsa 
da resmi bir habel' yolı •• 

Vilayet Umumi meclisi dün öğleden ni azasından B. Ekrem Oran demiştir ki: 
sonra toplanmış, 1942 yılı masraf büt- c - Ankaradan gelen bir habere gö 
çesini tetkik ve kabule b~lamıştır. Dün re hükümetimiz, hususi muhasebe ve be
ilk. olarak vilayet 1942 yı1ı bütçesinin lediye memur ve müstahdemlerinin fev
idare ve hesap işleri masraf bütçesi mü- kalade maaş zammı karşılığı olarak 
zakere edilerek kabul olunmuştur. umumi muvazeneden beş buçuk milyon 

Vilayet Muhasebei Hususiye müdür lira ayırmıştır. Bu şayanı şükrandır. > 
ve memurlarının maaı kar§ılığı olarak Vali B. Fuat Tuksal bu hususta vila-
107 l 00 lira, avukat, memur. müstah- yete resmi bir haber gelmediğini belirt
dem, tahsildar, veznedar, katipler ve miştir. 
hademe ücretleri olarak l 40 340 lira, ENCOMENE HA VALELER 
harcırah, tahsildarlar, yem bedeli, ta- t 94 t yılı bütçesine konulan Halkev-
hakkuk ve tadil masrafları, mefruşat, lerine yardım tahsisatının 1942 yılı için 
muhabere, ısıtma. aydınlatma ve kırta- de aynen kabul edilmesi hakkındaki 
siye tahsisatı da dahil olmak üzere idare parti genel sekreterliği tamimi okunmuı 
ve hesap işleri masraf bütçesi 308, l 5 O ve bütçe encümenine havale edilmiştir. 
lira olarak tesbit ve kabul olunmu9tur. Bina vergisi ödeme taksitlerinin tayi-

YENl KADRO tSTENtLMEDi ni hakkındaki teklif te bütçe encümeni-
Muhasebei Hususiye müdürlüğü, ay- ne gönderilmiştir. 

niyat muhasipliği için bir muhasip, iki BtR PARANIN TERKtNt 
de katipten ibaret üç ki~ilik bir memur Vazife esnasında denizde bogularak 
kadrosu teklif eylemiş, bu teklif bütçe ölen Dikili tahsildarı merhum lsmail 
vaziyetile alalcadar olarak kabul edile- Hak.kının bogulduğu sırada üzerinde bu-
memiştir. lunan ve denizde kaybolan devlet para· 
MAAŞ ZAMLARI VE s1 98 liranın terkini teklifi kabul edil-
UMUMi MUVAZENE miştir. 
Maaş zamlarına müteallik bir nokta- Meclis cuma günü tekrar toplanacak-

nın müzakeresi sırasında bütçe encüme• tır. 

ZABITADA 

Kozakta bir ev basıldı 
3 haydut bir lıarı Jıocayı dö11düler1 300 lira Jıtiğıt 

para, ıoo adet ~eyr elı altını ue Jııymet-
tar eşya çalıp Jıaçtdar 

Bergamanın Kozak nahiyesinde evel
ki gece bir baskın vakası olmuştur. Ge
cenin geç saatlarında Kozak nahiyesi
nin Aıağı bey mahallesinde Hasan Gör
günlü' nün evine yüzleri sarılı, ellerinde 
tabanca ve bıçak bulunan Üç meçhul şa
hıs girmiıtir. 

Bu üç şahıstan biri dışarıda beklemiş, 
diğer ikisi odaya girerek ev sahihini re· 
fikasile birlikte uykuda bastrmışlardır. 

Bunlar ev sahibi Hasan Görgünlü ile 
karısı Bn. Zahideyi dövdükten sonra 
evde mevcut paraları meydana çıkar
mak üzere tazyike başlamıtlar ve evin 
her yerini arayarak buldukları 200 lira 
kağıt para ile yüz adet çeyrek altını ve 
bir miktar kıymetli eşyayı gaebederek 
kaçmışlardır. 

Bergama jandarma komutant bizzat 
badae yerine giderek ehemmiyetli au
rette tahkikata el koymuıtur. Bu ha.kı
nı yapanlar hemen yakalanacaklardır. 

Melıtepte ıaJıa yapayım 
derlıen yaralama.. 

Dün Alsancakta Fransız mektebinde 
şaka yüzünden bir hadise olmuftuT. Ra
gıp Kayra adında bir genç arkadatı Ra
fael oğlu Samuelle el takası yaptığı sı
rada Samuel bıçakla ağırca yaralanmış 
ve memleket hastanesinde tedavi altı· 
na ahnmıttır. 

Kınılıta PamuJı 
fabrilıası yandı.. 

Bergamanın Kınık nahiyesinde B. 
B. Ziya Güngör ve Recep Kavukçuya 
ait Ege pamuk fabrikasında makine da-

Cennet yurdumuzu 
gösteren tablolar 

iresinden yangın çıkmış, makine dairesi 
tamamen yanmıştır. Halkın da yardımile 
yangının daha fazla genişlemesine mey
dan verilmemiştir. Maddi zarar 8000 
lira tahmin edilmektedir. 

Yapılan tahkikat neticesinde yangı
nın makine yağlarının kazaen ateş alına
sından çıktığı anla§llml§tır. 

54SLİRA 
Tire kazasının Yeni mahallesinde Ali

nin hanında yatan Mehmet oğlu Musta
fa, ayni yerde yatan Çallı Bek.ir oğlu 
Muııtafa Uzunkavağın ceketi cebinden 
545 lira parasını aldığı iddiasile tutul
mu,tur. 

HER or YENMEZ 
Şehitler mevlciinde oturan Şükriye, 

Naciye, Nadide ve Hacer adında dört 
kadın yeni satın aldıkları bir bahçeyi 
gezerlerken adını bilmedikleri bir otu 
yiyerek zehirlenmişler ve hastaneye kal
dırılmışlard1r. 

KURŞUN 
Ayağına saplandı.. 
Aaamörde oturan lsmail oğlu lsmail 

Hakkı, tabancasını kurcalarken kazaen 
patlayıp çıkan k.urıun kendi ayağına 
saplanmış ve hastaneye kaldınlmı§tır. 

340 lira ~arptılar .. 
Bergamanın Ulucaıni mahallesinde 

oturan sabıkalı Abdülgaffar Yürekli ile 
arkadaşı sabıkalı İzmirli Cin Ali, Do
gancı köyünden tütüncü Mehmet Kap
lanın yankesicilik suretile 340 lira para
sını çalmışlardır. Abdülgaffar tutulmuş, 
Cin Ali kaçmıştır, aranmaktadır. 

Uzak doğudaki aon 
deniz çarpıf ması 

Kat'i 
Hazırlık 
Günleri 

-------·"*------
~EVKJ<.'T BlLGL'1 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ıcBaltıktan Karadenize kadnr uzaıııt11 

cephe üzerinde arkası hiç kesilmiycn 
Sovyet hücumlannın hedefi, bir dakilca 
bile kaybetmeden, Almanların sağlaıt1 
tutnıağa çalıştıkları ana kuvvetleri cı· 
mck, ihtiyatlarmı eritmek düşmanın 
ikinci ve üçüncü müdafaa hatlarında tw 
tunm:ısına meydan bırakmamaktır. B:ı· 
har scrgüzeştinde Faşistlerin Rusya 
harbinin başlangıcmda olduğu kadflr 
muazzam bir orduya ihtiyaçları olacak· 
tır. Fakat verdikleri kayıplann büyük• 
lüğü düşünülürse buna muktedir oln· 
cakları şüphelidir.» 

İngiliz kaynakları, Alınanlann ortak· 
lanndan temin ettikleri kuvvetlerdert 
başka Batıdaki işgal kuvvetlerinden 20 
tümenle Balkanlardaki işgal ordusunun 
mühim bir kısmını Rusyada bnşlıyacak 
kanlı boğuşmanın yedek kuvvetini te~kil 
etmek üzere Almaııyaya çektiklerini ha· 
her vermektedir. Fakat Alınanlar Rıa:.· 
ya taarruzu yapılırken İngiJizlerin Bw 
tıda kendilerini rahat bırakmıyacakları• 
nı pek iyi bilirlcr. Batıda büyük bir 
tehlike me,·cut olduğu Juıldc oradaki iş· 
gal ordusunun zaületilmesi nasıl kabil 
olabilmektedir? .. 

Almanya Fransa ile bir işbirliğine nıi 
güvenmektedir? 

'Üzerinde ayrıca durulması icap ederı 
bu mevzuu yarınki yazmuzda inceliye· 
ceğiz .. 

ŞEVKE!' BiLGiN 

Birmonyada durum 
(Baştuah 1 inci Sahidefe) 

ponlann bu bölgede de taarruza ıeçe• 
ceklerini gösteriyor. 

BtRMANYA YOLUNA 
HOCUMLAR 

Londra, 3 (AA) - Royter ajansı• 
nın Sittang nehri çevresindeki muhabi
ri bildiriyor : Japonlar Birmanya yolu• 
na yaklaştıkça bu yolun aşağı kesimleri
ne karşı hava hücumlarını arttırıyorlar. 
Bütün bu yol üzerinde Japon bombala• 
rının tesirini gösterir izler vardır. Yıkı
l an köprülerden kaçan küme halinde 
köylüler göze çarpıyor. Tongonun bir 
çok defa bombalandığı sanılıyor. Şehir· 
den ayrıldığım vakit büyük bir Japon 
bombardıman teşkili buraya yeni bir 
hücum yapıyordu. Akşam bir kilomet· 
relik bir sahada büyük bir yangın vardı. 
Alevler gök yüzünü aydınlatıyordu. 
Hücumlar şüphesiz askeri hedeflere 
kar§ı yapılmış İ!IC de halk arasında bü
yük zayiata sebep olmuştur. 

HALKIN MUHACERETi 

Japonlar Birmanyada ilerledikçe yol
lar göç edenlerle dolmaktadır. Böylece 
kaçanlarla dolu trenler gördüm. Eııya
larını başlarında taşıyan küçük Hintli 
kafilelerine rastladk, Bunların en yÜ· 
rek.ler yakıcısı öküz arabalarından bir 
kafile idi. Bu, bir kilometrelik bir zin
cir teşkil ediyordu. Kafilede C§yalarile 
Hindistana giden beş on bin Hintli var
dı. 

Son süratle giden otomobillerin için
dekiler hafif makineli tüfenklerle rast 
gele alet ediyorlardı. Bunlara karııı Hol
landa Hindistanı kuvvetleri ateş açınca 
Japonlar bir pusuya düıtüklerini san4 

mışlar ve hemen civardaki tarlalara sap• 
mışlardır. Fakat bir müddet sonra kü
çük Japon grupları birleşmeğe muvaf• 
fak olmuşlar ve Felemenk kıtalannı ci
vardaki yeni mevzilere çekilmek zorun• 
da bırakmıılardır. 

YENJ NEŞRİYA2' 
•••••••••••••• 

HAVACILIK VE SPOR - 305 inci 
sayısı özlü ve zengin münderecatla çık
mıştır. 

. 
~aaaaccoaaaaaac:aaaaooc 

Bir an için, ablamla aramızdaki için 
için rekabetin b:r çok safhalarında oldu
ğu gibi, kolay bir zafer hissine kapılacak 
oldum. Fakat hayır, artık bu bayağı
lıklardan vaz geçmeli idim. Galip yalnız 
kendini beyendirmeğe çahşan hareketle. 
ri sevmiyordu. O benden doğruluk isti
yordu. 

( Baştarah 1 inci Sahifede) 

kik etmiş ve Çorluya giden Sevim Tu
ranı birinci, Kütahyaya giden Hakkı An
lıyı, ikinci Vana giden Kemal Vereni 
üçüncü ilfuı etmiştir. Birinciye 400, ikin
ciye 350, üçüncüye 300 ve diğer ressam
lara da 150 şer lira mükafat verilmiştir. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nun hareket halinde olduğunu görmüt
lerdir. Bu filo iki büyiik, bir küçük kro
vazörle, iki destroyerden mürekkepti. 'li~!!i~~!!ii~!i~ii!!!i~~i!~ii 

Soi;,'Uk bir tavırla: 
- Bu sizin hayaliniz! dedim. Odama 

hiç bir koku atmam. Ziyaretinize teşek
kür ederim. Ekmel enişte, fakat bütün 
bu diplomatlıklar boştur. Mademki be
ni anlar gibi görünüyorsunuz, Galiple 
evlenmek kararımdan dönmiyeceğimi 
anneme ve babama söyleyiniz. 

Ekmel elimi tuttu, öptü. Sonra iki 
yanağımdan da öptü. Bu hareketi çok 
canımı sıktı, fakat bir şey diyemedim. 
Eniştemdi, gerçek, ama lüzumundan 
fazla yılışık buluyordum. 

Kapalı kapılar arkasından, hayal me
yal, onun kadife sesiyle annemin ve ba
bamın kızgın seslerini duydum. Onlan 
yatıştırmnğa çal.ı§ıyor, muvaffak olamı
yordu. 

Vaktiyle, annemle babamın odasına 
bitişik olan çocukluk odamda, onların 
kapının öte tarafındaki fısıltılarını, gece, 
ortasında, nasıl duyduğumu hatırladım,. 
O vakit büyük insanların hayat sırlarını 
kavradığımı sanıyordum.. Şimdi artık, 
bu sırları müstakbel kocamdan öğren
mek istiyecektim! 

- BİTMEDİ-

Jüri heyeti karar vermek üzere çalı
şırken, mutlu bir tesadüf eseri olarak 
reisicümhurumuz da sayın eşleriyle bir
likte sergi sarayına gelmişler, maarif 
vekili Hasan AU Yücel ile jüri azası ta
rafından karşılanmışlardır. Kendilerine 
güzel sanat eserlerini mükafatlandırma 
şekli hakkında Maraş mebusu Hasan 
Reşit Tankut tarafından izahat veril
miştir. 

Milli Şefin bu vesile ile sanat ve sanat. 
Urlara gösterdikleri yakın ilgii bu ~in 
değerini arttırmış ve res.samlarla jüri 
heyetine büyük bir sevinç ve heyecan 
vermiştir. 

GA"ZiHO· • RESTORAN! ""' ~-... ____ ,.._~ - -.s.=o.-

l. arın Akşam 
Perfembe eğlenceıi 

Harp gemilerimiz bunlara derhal hü
cum etmişlerdir. Batavya ve Surabaya 
açıklarında ilk defa olarak bir deniz 
harbı olmuştur. Surabaya dolaylannda 
3 - 4 kruvazörle bir çok torpitodan mü
teşekkil başka bir düşman filosuna da 
rastlanmıştır. Bu deniz muharebelerinde 
iki dü,man kruvazörü batınlmıştır. Zi
firi karanlıkta bütün gece harp devam 
etmi,tir. Düımanm altı destroyeri de ba
tınlmıştır. Dört kruvazör hasara uğra
tlmıştır. Geri kalan d~man filosu Ba
tavya ve Surabaya limanlanna sığınmış
lardır. Kafilemiz yoluna devam etmi~ 
tir. 

ALMANLARIN TOKYODAN 
SöYLEDIKLERt 
Tokyo, 3 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Batavya ve Surabaya deniz 
muharebeleri düşmanın eııaslı noktalar
da büyük deniz kuvvetleri herekete ge
çirmekten tamamen aciz olduğunu gös
termiştir. Düşman sayıca çok üstün Ja
pon kuvvetleri tarafından ezilmiştir. 
Havai adalarile Singapur arasında bü
tün dayanma noktaları Japonlann eline 
geçmiştir. Bu hadiııe Japonların mutlak 
bir üstünlüğü ellerinde tuttuklarına de
lildir. Şurası da kayda değer ki Japon 
donanmasının büyük kısmı ve ağır bir
likleri henüz harba girmemiılerdir. Hal-

BUGUS UCUZ • DEVAMLI 
HALK MATİNELERİ 

Hususi : 30 .. HER YER 20 K.R. 
PROGRAM: 

1 -- Kraliçenin kalbi 
2 -- No, No, Nanette 

MAriNELER: 
K. KALBİ : 2 - 5 - 8.15 
NANETTE : 3.30 - 6.30 - 9.oiQ 

YARIN MATİNELERDEN itibaren 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE, 
ARAPÇA ŞARKI \ 'e MUSİKİLİ 

Zehirli Çiçek 
>OCCCr....c:r~ 

buki Amerikalılar ve İngilizler çok kuv• 
vetli birliklerini kaybetmiılerdir. 

CA VAYA ÇIKARILAN KUVVET 
Japonların Cava adasına dört tümen 

çık.armaları lngillz ve Amerikalıların 
çok zayıf olduklarını gösterir. 
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ıatıaımı ...ıtıaen ldr ldtallecle balanda.. 

....... 3 (A.A) - 8ed.ıa terb~ rmn biriecL iki ~de ı.-..ı;uı 
fiil"'!.__ ıftlclidilllnee Ulu dalda tertip !>irinci. Emınm"iliftci, fSO m~e irti-ı 

•clilen kayak birincilik müaabakalanna fadan 600 metrede iniıte İstanbul bi
~ Kare. Siva. Lputa. Ankara. rinci v_e ikinci, Erzurum ikinci selmiftir. 
llL . Vali. Faz1a Galet dal aporlarınm zev .. 
~ Ye laaau.ı Lalaeleaae ımnaup ki 'h heyecanı hallmda hararetli bir hi· 
~n fazla kayakçı iftirak etmittir. tabe ile derece alan ıpoıculan tebrik et• 
&ft1181lbakalar heyecanlı olmUf, blalta· mit ve gelecek sene içln de kendilerine 
~ taralmdaa alaka U. takip batanlar diliyenık miikAfatlanm ver• 

.......... Mui&ftnlıet yanpnda Emt- mifdr. 

••l 
pddetli rip edi 

fçiu-- . 
. 

nda eı... ~ 
yapak- ne ek: 
mumda c-up 
.nı.pı.. ..... 

1u 
•n yapı.; 1lne 

ba- Smo 
o1duAu DU§br. 

hava Orel 
. Bu yal- le b" · 
tr.Jaıx-- --hl 
evveldeıı polilleri 
ft dail&- dürm" 

22-28 
d8i;ipldik kuvvetle 

ime bir uçak kay 
ime-

ektedir- Ber:tm. 
olan rın:da ve 

dan zap- hü 
lik bu ra 
bakıla- miı& 
oldulrJ dne 

tlerl 15- ...,. 
• Buna Berb. 

eri ve bi- l:Jafl un• . l'llDCt. ,,. ..... gölitntia 

Cin 
barebeler . 

bir ha- ada....M 
hareket- tahrip . bunda 

. muha-
Diz taşıtı 

Veren 
ynakla- na karşı 
~. esnasın 
donanma- sislerine 

ilrekkep 
r. Faht 1 mart 
kruvazör !Diştir. 
ez.._, 

1ıılltUn B..ılit, 

beler bildiriyor 

cfalmt rln en 

alcfulmıu v~ 
. l'abt !erdir . 
pGskGr- buçuk 

bU7Wt . ba'-

atan-
nupr. 
ra da isa 

iltlilı 
Mos1m 
-ı-

"-lrlı) .... 
. 

HeWn 
ı...•t· ........ Kara 

Ja- normal 

e ~bir cum 

Rdekl pklapm ...... ,ok . 

banJarile • tıarafıa. 
• ·-. 

Hol-
it hir- .. 

Ye ..... .,..,. 
bGtln 
tauda caldar 'V' 

ha-
yapan H 
dir. 

mUttefik kuvYe 
halinde eek Jfya . rah batk 

ilerpne- Vı 
hqko-- lin 

tekrar ,_...c1. rinde d 
sı ... ,. makunlı 
m&dafa- ber, 

1erin Bh- binen ....... blarm 
oldulaau lar. 

ımm ., .. 
Bu-..,. 

bilb11• olman 
eti .e'lr'f'ell enm 
• Bu Jtll.. olan 

kala- recede 

~B•f illR 

Borsa 
45 
51 

45 

lzmir Tütsü ile temizlenlhİf (Fü
mi~e) incir Türk Anonim ıirke-

48 • d ~ 75 tın en: 

48 
47 
48 5G 
50 
53 

lmiit tütill ile tenaw.n.llt c F'&miae • incir Tnrk Anonim Sirketl Mseedu
lan eenelik umumi toplanbaı 20 mart 942 cuma srünü aaat 15 te lzmirde ln&al 
caddeei 25 numarada kiia tirket yuıhaneaWe m ft 8rdeki .-...nede ,... 
zalı lfte'nd mfizakere edilecektir. Toplanbya ietiraldle reylerini istimal etmek 
iatiyen hiuedarlar malik olduktan hlaıle senetlerini top)antıdaa yedi Kin n
treline ladar ıirket -kesine t .. di edsek duhuliye karar dnidan llzımdır. 

Ruzname 

MU 4' 
.Ankara Pala• Lokantan" 

(YBMmLmbdN ıazn VE NBI'~ ~) Y&lf 

llA!drA'l'tJBACILAB "1ıı;..E8AT" ~= ÇUllfJINDA ~ ............. 

....... MME n •• 

:Ne. 'l'uUll -



YENi ASIR 
s 

.)ı vas1 vazıvet Af rikada durum V İ•i kom inı$llere ne-.. Uzck doğu harbı 
~~~~..-~~~~ 

iki tarafta 
~~~--'*--~----

Mil .. ver tav\'a-
fes alaırmı vacak 

----~--· .. --~~~ --~~--"k·~------

,. aponlar Min-
releri Jskende
r · yeve b ·r kaç 
Lomba attılrr 

"Darlan" Par· s-
te A imanlarla 

kon us11 vor 

danaoya tek
rar kuvvetler 

Ekim ~e{erberli~i 
ı~rına devam 

edivor 
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M·hver bahar ic;in, müt· İngiliz i! ri ~--;.a!ıolları· F Komünist !~dhişçile~ CinWer :ıa:Onıarm bir 
tciikler uzak bir zaman na "apılan bir hücum ransanın manya e ~ıkartma tesebbus·· ünü 

30 viliyet ve 90 kazada 
konferans verilecek 

· · h ı ı ., . - arasını acmak 3' ıçr.n azır anıyor ar... lıırıldı, hava faalıyetı - . 1 .. muvaffakıyetle 
Radyo gazetesine göre günün siyasi Ofı!JU IStıyor armış.. .. . . 

ve askeri olayları içinde ngiliz ve Ame- . •• . . Vişi, 3 (A.A) - Dahiliye nazırlığı puskürttüler 
riknn bnsınını ilgilendiren, general Va- Kahıre,. 3 (A.A) - Orta ~:.rk İngılız müdürlerinden Piyer Hoda yabancı ga- Vaoington, 3 (A.A) - Harbiye na· 
velin yine Hindistan başkomutanlığına kuv:,etie:,ı kara:g~ının tcblıgı: .. zete]er mümessillerine aşağıdaki beya- :mlığının tebliğinde Filipinlerde Bataan 
verilmiş olmasıdır. General Vavel icap- Dun d~şman ıler~ k?.rn~oll?.rıı:ı;ııza hu- natta bulunmuştur : yanm adasındaki kara harekatının 24 

Hu )·erlerdeki ekim vaziyetleri 
de incelenecek ••• 

lan büsbütün önem kazanan Birmnnya- cum etı;ıış, fnk~t püs~urtulmuştur. . '• - Fransanın işgal altında bulunnn saat icinde durdueu bildirilmektedir. 
nın mildafaasını temin edecektir. Devrıye. faalıyetlerınden başka zıkre ve bulunmıyan bölgelerinde komünist- YENt ÇIKARMA Ankara, 3 (Telefonla) - Parti tara-

General Vavel Hint - Çin askeri birli- değer hlidıse yoktur. terin tedhişçi faaliyetlerini kaldırmak Vaşington, 3 (A.A) - Neşredilen fmdan zirat istihsali arttırmak mevzuu 
sini de sıklaştıracaktır. Taymis gazete- HA VA MUHAREBELER! için önemli tedbirler alınmıştır. teh1iie göre Baütan yanın aduında ge- üzerinde tertip edilen konferanslara 
sine göre Hindistanı tehdit eden tehli- Kahire, 3 (A.A) _ Orta şark İngiliz Almanya ile Sovyetler birliği arasm- r~k. k.ara ve gerek hava harekata pek Martın ilk hafblsından itibaren başlana-
kcnin artması böyle bir tedbire lüzum hava karargahının tebliği: da harp başlıyalıdan beri Fransada ko- cundır. . cak, yüksek ziraat enstiti.isU profesör ve 
göstermiştir. Dün hava faaliyetleri olmuştur. Brl- münist faaliveti artmıştır. Progapanda- Japonlam . M.ı~da?a?ya tekrar uker döçentleriyle ziraat vekdleti müteha.s.sıs-

Ve işten korkmaz bir adnm o]arak va- tanya ve düşman tayyareleri arasında cıların tahrik eseri olarak suikastlet ve rkf. .. dıklım bıldırılmıştır. lan tarafından 30 vilAyet ve 90 kazada 
sıflandırllan Vavel Uzerine çok ağır bir vuku bulan bir çamı mnda bir tayyare baltalamalar vuku bulmuştur. Komü- KABtLELERtN SAl)AKATI veril k 1 b k nf larnl 15 
yük ve iş almıştır. dUşUrUlmüş ve bir dUsman tayyaresi de nistler her vasıta He Sovyetlere yardım Vaşington, 3 (A.A} -- FiliplnleT •ino =ııa: ~tm~ ciliıC:~ns Di- saı::af-

tan konferansçılar gittikleri vilAyetııa 
iaşe vaziyeti, yemlik vaziyeti, istihsal 
vasıtaları vaziyeü, istihsali arttırma iJl1I' 
kAnlan, ekim mikdarı, ekimlerin gelişi
mi, istihsali arttırmak için alınan tedbİJ'll' 
leri ve daha yapılması icap eden işleıl 
gösterir bir rapor hazırlıyaralc ziraat ve
klletine sunacaklar ve bu raporların blıe 
rer suretini de parti genel Mmterlitine 
vereceklerdir. Taymis diyor ki : ağır ha.c;ara uğratılmıştır. ederek Fransanm Almanya ile münase- AmerilcRrı ba,komutanı general Malt :ır-- ı JŞ ır. ger 

·~~v~~~~~b~~~ ~~~~~~hl~~~h~~&~ ~~~rm$~~ard~k~M~~o~~~lıp~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
semeğe başlamadan evvel işlerin bütün hücumunda bir cok yangınlar çıkarıl- Bundan dolayı mareşal Peten bilkiimeti letindeki muharip b:r kahile reisinden Sürekli olarak on gün ÜSl üste ohula 
güc1ük1erini yenebilerek tek adamdır.• mıştır. Bu harekAttan beş tayyaremiz tedhişçiliğe karşı önemli tedbirlere baş hir m,.sai almı!!tır. Bunda kabile reisi 

Deyli Ekspres gazetesi ise ! •Bu de- dönmemişse de üçünün pilotları kurtul- vurmuştur. Rirl""ııik Amerikaya sadakatini izhar grimi ven fa/ebenin ka )'dl sılınece/ı 
---.-.--~--~----~~ 

ğişiklik Birmanyanın tehlikede olduğu- muştur. BİR YILLIK FAALİYET ederek istilacılara karsı sarsılmaz bir 
nu göstermektedir. Asağı Birmany lSKENDERtYE ÜZF.R.tNDE Bir yılda komünistlerden ve tedhişçi- mukııvl'met vösterec .. lclerini temin et-
knvbolmuş demektir .. • Demektedir. Kahire, 3 (A.A) _Mısır Dahiliye Ne- ]erden 5390 kisi tevkif edilmiştir. 12703 mi••ir. J\.f~aida d~niliyor ki : 

General Vavelin en mühim işi Hin- evde a~tırmalar yapılmıştır. 74 suikust Jeoon]arla ve Amerikanın di~er düş-zaretinin tebliği: distanda doğacak olan miJliyetçllik C<?· ve baltalama hareketinin failleri tevkif mArılnrile bütün kuvvetimizle harbede-Dün düşman tskenderiye ilzerinde 
reyanından azamı faydalanmak olacak uçmuş ve şehre bir knç bomba atmıştır. edilmiştir. Geçen ilkteşrin ayı başların· r~İ7- Din. mezhep farkı vözetmeden hü 
ve kısa bir zaman içinde harp için kuv- da komünist partisiyle sıkı münasebetı tii,., kabileler tek adam gibi dövüşecelt-
vetli bir Hint ordusu vücuda getirecek- H~:rı:::at~~va kuvvetleri düşman tay- olan bir te.şkilAt keşfedilmiştir. 17 şu- T .. rdir. 
tir. yarelerini önlemiş ve bir tanesini düşür- batta Marsel Berton adında bir komü- General Mak Artur cevabında bu ka· 

Bu münasebetle başvekil Çörçil ve müstür. Bir düşman tayyaresinin de nisl tevkif olunmuştur. Bu adam İspa.n· bil-... ;., mukııvemetint övmüştür. 
arkadaşlarının Hindistana muhtariyet makinesinde bozukluk olduğu ve yav~- ya dahi1i harbinde milletler arası liva- Tı-hli:Yde ilave edildi~ne göre di~er 
verilmesi için görüşmeler yanmış olduk- Jamağa mecbur kaldı~ı tcsbit edilmic:tir. sında calışmakta idi. höt ... 1 .... ~ .. h•vtla ~ .. ;,. .. hlr şey yoktur. 
lannı da hatırlatmak lazımdır. ··~ AMİRAL DARLAN PARİSTE Jı.VTT~TJTPVAULARIN 
YENİ HAZIRLIKLAR ALMANLARA GÖRE Paris, 3 (A.A) - Bir kaç gündenbe· J.IO~UMLARl 
İki tarafın hazırlıkları arasında tek Berlin, 3 ( A.A) - Alınan tebliği: ri burada bulunan Amiral Darlan muh- Melburn, 3 ( A.A) - Avu!lturalya 

bir fark vardır : Mihver ilkbahar için, Şimali Afrikada Alman ve İtalyan telif temaslar yapm1c:tır. ı-.1\va kuvvetlni Yeni Glned ... Bolon~ ve 
müttefik devletler ise dnha uzun ve bomba uçnkları düşmanın kamyon top- ---·--- Vııdoyu bomhalnmışlardır. Bir kaç bina 
uzak bir zaman için hazırlanmaktadır- luluklannı ve ordugahlarını muvaffakı- A ~ 1 h h,.•,.ra 1•chatılmıııtır. 
lar. Mihverin hareket zamanı ve istika- yetle bombardıman etmişfordir. Maltaya m er Jj 8 da er Londra, 3 ( A.A) - Avusturalya 
meti az çok belli olduğu halde hazırlık- yapılan akınlarda doklara büyük zarar hava kuvv,.tl .. ri Yeni Ginefl,. Tanon tay-
lann yeri ve şeki1lerinden hic birisi bil- verilmiştir. Yanıtınlar çıkanlmışt1r. ln- 9'\ .• akJef.,e haftada yare mevdıınlarına muvı>ffııkiyetle taar-
dirilmemiştir. Buna mukabil İnıtilterc giliz hava meydanları gece ve gündüz ~- • ruz etmiql,.rrfir. R"b"fı,.,da Janon geml-
ve Amerikada yapılan ve yapılncak top, bombalanmıştır. leri v .. ı•r,.ı.ı .. ,., homh,.lanmıqhr. 
tank ve sairenin mikdnrı, hatta cinsleri Berlin, 3 (A.A) - DUnkü Alman teb- '' 168 H S88 t R•~ rtN MfTVAFJ:"A.KtYF.TI 
bile resmi Db'lzlnrdnn bildirilmektedir. liği: Cung Kin<!, 3 ( A.A) - Cin kıtRlnrı 

Her iki taraf hazırlıklarının neticesi- Şimali Afrikada iki tarafında kesif ~-vtang eyaleti cı-nuhunda Jaoonların 
ni bize zaman göstl'recektir. faaliyeti olmuştur. Hava savaşlarında 4Pa JSBCak hir r•kartma teşebbü!iinü pü•kürtmüt-

-----•--- Alman tayyareleri beş :tnqiliz tayyaresi ~ ~ Jer~i ... 

Cal)a h . indirmic:lerdir. Ayrıca bes düsman tay- ---*-- ptR .T~PON F..~tlUNtN J(tl'RKfl<.!lJ 
arpleTl ynresi de yerde tahrip edilmiştir. IO d 6 b. k, C) Port Morthi, 3 (A.A) _ F.•ir edile-

(Ba tarafı linci Sahifede} Av tayyareleri himayesinde bulunan ay a O lft UÇa 4 rek Avu~turalvaya P"ötiirülen bir Japon 

müştür. Bunlardan ikisi harap olmu~
tur. Bir denizaltımız Cava açıklarınd3 
bulunan bir düşman sarnıç gemisini ba
tırmıştır. 

MERKEZDE PÜSKÜRTÜLDÜLER 
Londra, 3 (A.A) - Cavadan gelen 

haberlere göre Japonlar merkezde en 
aşağı on kilometre geriye püskürtülmüş
Jerdir. Jnpon kuvvetleri pazar günün
den beri ilerlemeğe muvaffak olama
mışlardır. Müttefik kuvvetler düşmnnfa 
temns hnlindedirler. 

HÜKÜMET TAŞINDI .. 
Hollanda Hindistanı hUkümeti Batav

yadan aynlmı.ştır. Yeni merkez Cavanın 
cenup şarkındaki Bandoende tesis edil
miştir. 

Japon hava kuvvetleri Bandoeni bom
bardıman etmiştir. Askeri hasnr yok
tur. 

BATAVYADA TAHRİBAT .. 
Batavya, 3 (A.A) - Her ne kadar 

Batavyaya karşı henüz doğrudan doğ
ruya bir tehdit yapılmamışsa da şehirde 
ehemmivetli tesislerin tahrip edildiğı 
öğrenilmiştir. 

MÜDAFAA USULÜ: HÜCUM 
Londra, 3 (A.A) - Cavada tatbik 

edilen müdafaa usulü müdafaa değil, 
hücumdur. Batavynnın batısından Su
rabayaya kadar uzanan 1000 kilometre
lik cephede bUyük bir meydan muha
rebesi oluyor. Vaziyet memnuniyet ve. 
rici bir şekilde devam ediyor .. Japonhr 
ağır kayıplnra uğramıslnrdır. Binlerce 
Japon askeri ölmüş, yüzlerce tank ve 
zırhlı otomobil tnhrip edilmiştir. 

Müttefik ve Hollanda kuvvetleri bU
yük faaliyet gösteriyorlar. Halle istiliıyı 
sükunetle karşılıyor gibidir. 

CEPHEYE KUVVETLER GELİYOR 
Batavyn, 3 (A.A) - Doğu Hollanda 

kıt Pları her taraftan cepheye gelmekte
dirler. 

Tancoda bir nkında Jnpon tayyarele
ri bir karnkola mitralyöz ateslerini y().. 
netmisler. tahribat yapmışlnrdır. 
MUHAREBELERİN TAFSİLATI 
Banduan, 3 (A.A) - Royter ajansı

nın CaYa cephesindeki hususi muhnbiri 
bildiriyor : Hollandalılar ve müttefikler 
Cava icerilerinc girmcj!e ~alı san 1 anım 
kuvvetlerine karşı şiddetli hücumlnr:ı 
jc;tirak etmic:lerdir. Dün sabah muhare
be böl~esinde Hollanda tankları bir 
me\ .,ii ele f(ecirmci!e tesebbüs eden istı
lficılara karşı şiddetli top ateşi açtılar. 
Bu mevzi icin şiddetli bir muharebe olu
~ or .. 

Bir Hollandalı subayın anlattığına gö
re Japonlar bu bölgeye iki İngiliz kam
yonu ve ıki hususi otomobille gelmişler
dir. 

RESMi TEBL1C 
Ran~on, 3 (A.A) - Resmt tebliğ : 
Sittang cephesinde askeri durumda 

hic bir dc.>ğişiklik olmamış, Britanya ve 
Japon askeri nraSJnda hafif müsademc
ler olmuştur. Britnnya hava kuvvet1eri
ne bağlı bomba tayyareleri bugün Sit
lnng ırmağı çevı·esindeki Japon mevzile
rine karşı tesirli hücumlar yapmıştır .. 
Bazı hedefler bombalanmış ve yangınlar 

Alman savas tayyareleri aihr çapta bom- bin tank, 20 bin top, 80., tnvyarecM isminin bildirilmeme.ini rica 
balarla Maltada Lavaletta limanını bin tonluk gemi etmiı.tir. Tayyareci esir olmaktan ise öl-
bombalamışlardır. Denizaltıları üssünde, mek emrini yerine getirmiş olmadığı 
doklarda ve şehrin büyük iaşe malzeme isteniliyor.. için ailesinden korkııyor. 
antreoolannda bombalar patladığı gö- Vaşington, 3 (A.A) - Harp istihsa- • 
rülmüştür. llitı dairesi reisi Nelson harp endüstrisi n A Nİ~T ll.~A 

MALTADA işçilerine bir mesaj göndererek istihsa-
Malta, 3 (A.A) - Pazar günü Malta lfıtın arttınlmasını istemiş ve muayyen ~;.,. va11pr yiyecek 

üzerine şiddetli hava hücumları yapıl- haddin üstünde çalışanlara mükMat ve- ,raha l!~cUvor •• 
mış, fakat bunlar akim kalmıştır. DUş- rileceğlni bildirmiştir. Her makine haf- Londra, 3 (A.A) _ Yunanistana se
man hava kuvvetleri şiddetli bir ateş ile tada 168 saat ~alışmadıkça gayretler ka- kiz bin tonluk yiyecek götürecek ol.ın 
knrsılanmış ve avcıların hücumuna uğ- fi sayılmıyacaktır. Fabrikalara istihsa- ve bir Akdeniz limanında beklemekte 
rntılmıştır. Dün iki defa alarm verilmiş, lin derecesini gösterir grafikler ac;ılacak b 1 b. y k u unan ır vapura unanistana gitme 
tayyare dMi bataryalan şiddetli bir ateş ve yapılan silahlar hakkında bunlan için Alman ve İtalyan hUkilmetleri ta-
açmıştır. kullanan ordulardan alınan raporlar rafından müsaade verilmiştir. 

---·--- fabrikalara gönderilecektir. 

A 1 1 O 
' 

..J • Nelson reisicümhur Ruzveltin bir sc- --·---m an ar a auıy~- ne icin i<rtediği 60 bin uçak, 40 bin tank. An1~rikan filosun-
h 

20 bin top ve 800 bin ton geminin 10 ay 
ve iicnm f'divorlar içinde bitirilmesini istemiştir. dan ne heklemeli? 

-*- 32 MİLYAR DOLAR DAHA -*-
Berlin, 3 (A.A) - Hükümet merke- Vaşington, 3 (A.A) - Amerika mec- Vaşington, 3 (A.A) - Amerikan do-

zindeki gazeteler on günden beri Riom lisleri 32 milyar dolarlık askeri tahsisatı nanması Başkumandanı, donanmanın 
d!ivasiyle meşgul olmaktadırlar. müzakeresiz kabul etmişlerdir. faaliyeti hakkında sualler soran gazetc-

Folkişe Beobahter gazetesi diyor ki: ---·--- cilC're şu cevabı vermiştir: 
«Almanya bir çok defalar sulh arzusu J L b •• c - Donanmadan mucize beklemek 

gösterdiği halde Daladyenin caniyane S\ eç 111ar e su- doğru değildir. Donanma, deniz taşıma 
harp istemesinin sebepleri sorulmalı- yollarının muhafazası ile meşguldür. EJ-
dır.> ru·· kJc:.nmeK'" ten de bulunan vasıtalarla elden geleni yap-

___ --- .,;;. mak ve tam zamanında hazır bulunmak 
Almanlara J?,öre iki 
tarafın uçak ayı ları 

. ----Berlin, 3 (A.A) - Dünkü Alman teb-
lizi: 

21 - 28 Şubat arasında Akdenizde ve 
şimali Afrikada olmak üzere İngiliz ha
va kuvvetleri 62 tayynre kaybetmişler
dir. Aynı müddet içinde Alman hava 
kuvvetleri tngiltereye karşı yapılan hü
cumlarda yalnız 20 tnyyare kaybetmiş
lerdir. 

Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. Ajan.o;ı 
bildiriyor: 27 - 28 Şubat arasında doğu 
cephesinde, İngiltere etra!ında ve Akdc
nizde Alman kayıbı 35 tayyareden iba
ret olduğu halde nynı devrede İngilizler 
45 ve Sovyetler 213 tayyare kaybetmiş
lerdir. Subatta So\.-yetlerin tayyare za
yiatı 832 tayyaredir. Alınan kayıbı ise 
78 tayyaredir. Böylece müttefikler Şu
bat ayı içinde top yekun 1106 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Habeşis a:!daki sabık 
i aly n a andanı 
o·; ao t öl • 
Nairobi, 3 (A.A) - Habeşistandaki 

ı:abık İtalyan başkumandanı dük Daosta 
harp esiri olarak bulunduğu Nairobide 
ölmüşti.ir. Dük veremden hastn idi. ' 

çıkanlmışbr. Bomba tayynreleri üslc:::i
ne döndüğü zaman ynngınlar hfıla dc
vrun ediyordu. 

ÇETE MUHAREBELERİ 
Nevyork, 3 (A.A) - Tas: 
Japonların bütün girdikleri Hollanda 

Hindistanı topraklarında çete ınuhnre
beleri başlamıştır. japonlar buralarını iş
gal altında tutabilmek için mühim kuv
vetler bulundurmaktadırlar. 

korkuyo.r 
-~~~· .. ~~~~ 

Mütteliklerin Avrupada 
ikinci bir cephe kura· 
cakları sanılıyor •• _ .. _ 

Stokholm, 3 (AA) -- İsveç mah
filleri, askeri hareketler sahasında bir 
şiddetlenme bekliyorlar. Müttefiklerin, 
Ruıyaya yardım için en iyi yol olan 
Murmansk - Arkanjel yolunu müdafaa 
edeceklerine Stokholmde ıüphe edilme
mektedir. 

Müttefiklerin Avrupada ikinci bir 
cephe kurncnklnrını şiddetle sanan ls
veçliler hazırlıklarda bulunuyorlar. Ga
zetelerin de bundan bahsettikleri görü
lüyor. 

Dayen Tidniken gazetesinin askeri 
yazarı : 

c Müttefiklerin şimalde yapmaları 
melhuz olan hareketler, lsveçi de barba 
sürükliyecektir. Bunun için müdafaa ter
tibatı alınmalıdır > diyor. 

.E"l.1"1.l•&."llŞ lE E 
f ARPIŞ~ .. AILAR .. 
Bertin, 3 (A.A) -- Dünkü Alman 

tebliği : 
İngiliz hücum botlıın dün gece yalnız 

olıırak Manş denizinde yol alan bir yük 
gemısıne taarruza teşebbüs etmişlerdir. 
Derhal müdahale eden Alman hücum 
botları bir İngiliz hücum botunu batır
mıştır. 

Uzun menzilli Alman bahriye topları 
Manş denizinde iki İngiliz deniz kafile
sini tesirli surette top ateşi altına almıı 
ve kafileleri dağıtmıştır. 

ltızımd1r.> ---·---Bulgaristanda 9 idam, 
ıtt ha.,is cezası •• 
Sofya, 3 (A.A) - Harp divanı ko

münistlik ve vatana ihanet suçlariyle 35 
posta memurunu muhakeme etmiştir .. 
Bunlardan dokuzu ölüm cezasına çarp
tırılmış, 14 ü on iki sene hapse mahldlm 
edilmiş ve 12 kişi beraet etmiştir. ---·--Alman bombaları tskoc· 
ya tarlalarına düştü .. 
Londra, 3 (A.A) - Hava tebliği : 

.. 

Dün gece alçaktan uçan bir düşman 
bomba tayyaresi İsko~yanın cenup do
ğusunda bir yere bombalar atmıştır. 

Bombalar farlnlara düşmüş, basar "1-
ınamıştır. --------A Di 

Nevyork, 3 (A.A) - (Deyli Miroir) 
tarafından bildirildiğine göre geçenlerde 
batan Normandi vapuru yüzdürülecek
tir. Harbiye nazırlığı bu işi merkC'l.i 
Ncvyorkta bulunan bir şirkete ihale et
miştir. Bes milyon dolar bu maksatla 
sarfcdilecektir. 

VAPURUN Y AN!v1ASI 
TAHK1KATI 

Nevyork, 3 (A.A) - Normandi vapu
ru yangını hakkındn Uıhkikat yapan he
yet hadise esnasında vapurda bulunan 
kaptanı dinlemiştir. Tahkikatın neticesi 
ve tanzim edilecek rapor deniz komis
yonuna verildikten sonra neşredilecek
tir. 

Ankara, 3 (Hususi) - Sürekli olarak 
yen ve velisine bildirildiği halde müsbet 

ve on gün üst üste okula devam etmi-
bir sebep göstermeyen talebenin kayıt-

1armın silinmesine karar verilmiştir. 
~~"'><~~~~~~~~~~~~~~~~;:ı.. 

Yeni mahkemeler ıcın 
' tahsisnt verildi _..,_ 

Ankara, 3 (Telefonla) - Milli korun
ma kanunu mevzuuna dair suçlara bak
mak üzere lüzum görüldüğü yerlerde 
sekiz hususi mahkeme kurmak için ad
liye vekdleti bütçesine 233,000 lira tah
sisat konulmuştur. Bu tahsisatın 120,000 
lirayı mahkemelerin 1942 sonuna kadar 
10 aylık kadro masraflarına 85 bin li
rası idari masraflarına ait, 28 bin lirası 
da tazminat karşılığıdır. Vekalet kurdu
ğu mahkemeleri l!ii:rva salahiyetli olduğu 
gibi icabında yerlerini de değiştirecek
tir. tik olarak İzmir ve Ankarada bi
rer, İstanbul ve Zonguldakta ikişer mah
keme kurulmaktadır ki bunların h!ikim, 
müddeiumumi ve katipleri bugünlerde 
tayin edilecektir. ---·---Yeni hiitç~de masri.l· 

h artan y~rler _ .. _ 
Ankara, 3 { Yeni Asır ) -- Yeni büt-

çenin mecliste müzakeresine mart aon
lanna doğru baılıınacağı anlaııılıyor. 
1942 mali yılı milli müdafaa vekaleti 
bütçesi 284 milyon 35 bin 1O1 liradır. 

Masraf bütçesinde geçen senekine 
nazaran fazlalık gösteren kısımlar oun
lardır : Düyunu umumiye hesabı, Güm
rük ve inhisarlar, dnhiliye vekaletleri ve 
emniyet umum müdürlüğü, jandarma 
genel komutanlığı, adliye ve maliye ve· 
kAletleri bütçeleri. ---·---KÖMORDEN 
Tasarrur çareleri .. 
Ankara, 3 (Telefonla) - Kömürden 

tasarruf için iktisat vekfiletinde alAkalı 
daireler mümessillerinden mürekkep 
olarak teşkil edilen komisyon çalışmala-
rını bitirmiş, hazırladığı raporu vekale
te vermi§tir. Komisyon mümkün olan 
sahalarda taş kömUrü yerine linyit kul
lanılmas1 cihetini de tetkik etmektedir. 

Makineve 
'· Prilirken 
• sus•• ıaı ı 1 

Ameraıaaa harp ver
gısi kanunu ka

bul edıldi 
Vaşington, 3 (A.A) - Maliye nazırı 

Mister Morgentav tarafından kongreye 
gönderilen 9 milyar 610 milyon dolarlık 
harp vergisine ait kanun projesi meclis
çe kabul edilmi§tir. Bu suretle önilmilz
deki mali sene için Mister Ruzvelt tara
fından istenilen top yekun 27 milyar 
dolarlık tahsisat karşılanmış bulunmak
Uıdır. Yeni kanunla kazanç vergisi 
ehemmiyetli surette artmaktadır. 

~uve yş üzt:r ınae 
JıaıJa akırır 

Kahire, 3 (A.A) - Orta şark İngiliz 
hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
Düşman uçakları dün gece Süveyş 

kanalı üzerinde faaliyet göstermişlerdir. 
Bir kaç bomba atılmıştır İngiliz gece 
avcıları düşman uçaklarının yolunu ke
serek bunlardan birini düşürmüşlerdir. 
Başka bir uçağın da motorunun yendığı 
görülmüştür. Bu uçak denizden ancak 
20 metre yüksekte uçabiliyordu. 

BATIRLIAN MİHVER 
DEN1ZALTISI 

Vaşington, 3 (A.A) - Yeni bir Ame
rikan muhribi son günlerde bir Ameri
kan limanından denize açıldıktan 48 
saat sonra bir düşman denizaltısını ba
t.ırmıştll'. 

Jstanbulda iaşe ifleri 
ve balıkcılık • 

-'*-
İstanbul, 3 (Yeni Asır) - Bugün va-

linin başkanlığı altında bir toplantı. ya
pılml§, vilayetimize ait işlerle iaşe • 
görti§ülmüş ve lazım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

* 
İstanbul, 3 (Yeni Asır) - laşe müs-

teşarı muavini B, Şevket Süreyyanı• 

başkanlığı altında bugün ticaret odasın• 
da balıkçıların da iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda balık istihsali v• 
ihracı etrafında görüşülmüştUr. Yarın 
(bugün) de konuşmalara devam oluna
caktır. ---·---iaşe ı.-.şk i latı ge· 

nişl~ti li yor .. _ .. _ . 
Ankara, 3 ( Telefonla ) - laıe ter 

kiliıtmı geniıleten kararname bugünler
de çıkacaktır. iaşe müsteşarlığında dört 
umum müdürlük ihdas olunmaktadır. 
İa§e müsteşar muavinliğine tayin edilea 
iktısat vekaleti sanayi tetkik heyeti re
isi Şevket Süreyya Aydemir bugünlerde 
lstanbuldan gelerek yeni vazifesine ha,,_ 
lıyacaktır. ---·----Çay ekimi iki misli 
arttırıbyor .. 
Ankara, 3 (Telefonla) - Rizede çay 

ziraati yapılan sahanın iki misline çıka
rılması kararlaştırıldı. Bu suretle mem
leketin çay ihtiyacı tamamen dahilden 
temin edilmiş olacaktır. --·-Dalaman çiltliAine 
mahktlm ~önderiliyor 
Ankara, 3 (Telefonla) _ Muğlada Da· 

laman çiftliğindeki inşaat sona erdiğin
den önümüzdeki günlerde muhtelü ceza 
evlerinden şeraiti haiz 400 mahköm zi· 
raat işlerinde çnlıştınlmak üzere bu 
çiftliğe nakledilece klerdir. 

l'unanıstona lngilte. 
reden bir vapur z.ahi-

1 e gönderilmesine 
ltal yanlar mii

saaae etti 
Londra, 3 (A.A) - Royter bildiriyor: 

Bugün Avam Kamarasında iktisat harp 
nazırlığı ParlAmento müsteşarı Mister 
Foot demiştir ki bir Yunan limanına 
8000 ton buğday götürecek vapurun Se'.l"

best geçmesine ltalyan hükümeti şimdi 
ıııüsaade etmiştir. İtalyan şartlarının ba
zı ayrıntılarını aydınlatmak gerektir. 
fakat her hangi bir gecikmeye sebep ol
mamalıdır ve her halde lngilizler böyle 
bir gecikmeye sebep olmıyacaklardır . .tn
gilte-re hükümeti Yunanistana yardım et.. 
mek üzere bir vapur tedariki için İsveç 
kızıl haçına para vermiştir. Türkiyeden 
doğrudan doğruya yapılmasına devam 
olunacak sevkiyat derecesi Türkiyenin 
bu sevkiyatı idame edebilmek kudretine 
bağlıdır. Fakat öteden beri hareket tal'
~ı çok mürvetli ve muhabbetli olan Türk 
hükümetinin sevkiyatın kesilmesine ma
ni olmak için elinden geleni yapacağına 
itimadım vardır. 

notı anaa J-1ınaıstanı-. 
nın veor bas sehiri 

Londra, 3 (A.A) - Hollanda Hindis
tanı hükümcti baş şehir Batavyanın 
müdafaası güç bir yer olması dolayı
siyle hükümet merkezini bundan bir 
müddet evvel umum karargfilıı kurul
muş olduğu Bandoeng şehrine naklet
miş ve hükümet oraya taşınmı§tır. 


