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[~-~~~i~-~~a~-~~~-] B. M. Meclisinin açıldığı gün 

us ordusu :Başvekilin mühim bir nutuk 
~linofu ~a söylemesi muhtemeldir 
ışgal ettı 

Al , S* t .1 . Meclis açılınca hemen bütçe müzctkerelerine baş-
man ar ovve ı t"rı 

d.iurdur· lıyacak ve gelen diğer layıhalar da çıkacakhr harek~tini 

Bir Sovyet Generali, Halk mümessıllcr.nc harita 
iizerinde harekatın seyrini gösteriyor 

mıya çahşıyorlar 

-*-
Bir sulh ta
arruzu mu? 

-~-~*~-~~ 

fiındilHı böyle bir şey 
diiıünmeğe bile 
inıııan yoJıtur •• 

SEVIU .. "T BlLGİ.S 

l\tihvcrciler, Sovyet Rusya ile yeui
d~n dünyayı şaşırtacak bir uzlaşma ihti
~alinden bahsediyorl:ınnış.. Bu garip 
lddianın hedefi, Anglo Saksonları ku
tuutuya düşürerek Sovyetlcr birlii,-inc 
Yardunlnnnı felce uğratınakmış .. 

Gerçekten biiyle bir balon uçurulmuş 
ltıudur? 

ller biiyük hamlenin arefesinde mutat 
elan ~Ilı taarruzu, böyle acaip bir şek
le hüriinmüş müdür? 

nu soruya cevap araştıracnk değiliz. 
• Fikrimizce bugün sulhtan bahsetmeğe 
llnkan var mı, bunu anlamağa ~alışmak 
~a faydalıdır .. 

Sulha ait olan her haberin, kasvetli kış 
lırtınalarmdan sonra. dört gÖ7.le beklc
ıaen llık bahar «llne4i «f bi yüz nıilyon
larca insanın kalbini heyecanla ve tatlı 
lınitıerle doldurduf,'lllldnn şüphe edile
~· Hangi millete mensup olursa olsun, 
'Ç aleminde milletıeri birbirine boğazla
tan menfur insan kasaplığından tiksinti 
duYtnıyan, sulhu hasretle beklcmiyt~ 
bir sahıs tasavvur edilemez. Bununla 
bcrabc.r, sulh lehinde yükselen her ses 
llıuru kaybettiren çılgınlık fırtınası 
~İnde bofulmaktadır. 

Bu diin.,•a sava ında iki dü!>man cep· 
~Ye ayrıİmış olan milletler, bütün ta
tihleri ve biitiin '\'arlıklan için dövüşü
Yorlar. 

llarp, görünüşte, bir hudut ihtilafın
dan çıkmıştır. Fakat Polonya Damigi 
"e koridoru Almanyaya terketmeğe rau 
olsaydı bu miithiş fi"tcia yine baş göster
ltıiyecek mi idi? 

1939 eyliilündcn beri baş gösteren ha
diseler bunun aksini i pat etmektediı·. 
~ira Almanyayı harbe se\'kcden asıl 
llebcp kıtaya hfıkim olmak arzusundan 
haska bir şey deJ':i1dir. 

TOKYO BtDIRiYOR 
~~~-ir·~~~~ 

Batavya dün 
akşam işgal 

edilmiştir 
-*-

Cava adasında daha 
şehir Japonların 

eline geçti •• 

il 

Saygun, G (A.A) - Ofi ajansı bildı
riyor : Cavada mevzii çarpışmalar de· 
vam ediyor. Japonlar üçer, dörder yüz 
kişilik kafileler halinde ve hafif tank
ların himayesi altında ilerlemektedirler. 
Japon kuvvetleri Batavyadan 60 kilo
metre uzakta Dranangı zaptetmişlerdir. 

Surabaya deniz üssüne 70 kilometre 
yaklaşılmıştır. 

Tokyo, 6 (A.A) - Düşmanın muhte
lif yerlerde gösterdiği mukavemete rağ
men Batnvya dün nkşam işgal edilmiş
tir. 

Tokyo, 6 (A.A) - Domei ajan.sının 
bildirdiğine göre Cava adasının dogu 
kısmında Surabaya üssü Japon kıtnlıır:
nın tehdidi altındadır. Sorakark demir
yolu kavuşağının işgali üzerine Suraba
ya ile adanın batı kısmı arasında muva
sale kesilmiştir. Japonlar Surakarta ve 
Batavyadan başka adanın ortasında da
ha 11 şehri işgnl etmişlerdir. 

Asker yüklü 350 Alman 
kamyonu tahrip edildi ... 

Bir çok malzeme 
iğtinam olundu 

Moskova, 6 (AA) - Sovyet tebliği : 
5 martta kıtalanmız bütün cephed~ 

taarruzlarma devam etmişlerdir. 
Cephenin bazı kesimlerinde düşman, 

birliklerimizin ileri hareketine karşı 
hücumlar yapmışsa da büyük kayıplar
la batıya doğru çekilmeğe mecbur edil
miştir. 

Smolensk çevresinde bir çok yerleri 
ve bu arada Oulinofu aldık. 

4 martta asker yüklü 350 kamyonla 
mühimmat yüklü 150 kamyonu tahrip 
ettik. Bir çok top ve harp malzemesi elı
mize geçmiştir. 

Bir kesimde düşmanın iki taburu da
ğıtılmış veya yok edilmiştir. 
BİR BOZGUN 
Almanların bir köyde kurduk.lan mu

kavemet merkezi 21 inci ve 51 inci Al
man piyade alayları bozguna uğratıla
rak elimize geçmiştir. Burada tank, top
lar ve mühimmat elde ettik. 

Harp alanı düşman askerlerinin ceset
leri ile doludur. 800 subay ve eri m
müştür. 

Moskova, 6 (A.A) - Bu sabahki Sov
~·ct tebliği : Kıtalanmız dün geec Al
man ordularına karşı :fafıl hareketlerde 
bulunmuşlardır. 

KURSK BÖLGESİNDE 
Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansına 

göre Kursk bölgesinde şiddetli müdafaa 
savaşlannda bir Alman zırhlı tümeni 11 
haf tada sekiz Sovyet tümenini püskürt
müştilr. Düşmanın 11 tank. 44 top, 51 

_A_V_U-ST_U_R-Al-Y-AD_A_DU_R_U_M_ (Sonu Sahife 2' Sütun 6 da) 

•:•_.._o_ . ._...._....._. •••• - -·- ••~ 

Jap-on_l_a;-b-ir-kaç Pol~~a_da 1 

haftaya kadar °'!o!1;.n:u:':.1:.bil 1 

h •• • dizlldL. i UCUma geçıyor Varşova, 6 (A.A) - İki Alman po. İ 
lisinin öldürülmesi üzerine 100 Pd- i --*-- lonyalı kurşuna dizilmiştir. i 

60 yaşına kadar bütün Vali, bu münasebetle neşrettiği be- i 
A vusturalyalılar askeri yannamcde bu kabil hadiseler tek- i 

hizmete alınıyor.. l~~:gı~~~~;~~!~~~;~~:,~.1~J 

Maliye vekili istanbula 
gitti. Münakalat ve İnhi· 
sarlar vekilleri tetkik· 
lerle me~gul oldular •• 
Ankara, 6 (Telefonla) - Büyük 

Millet Meclisi 16 Mart pazartesi günü 
açılarak bütçe müzakerelerine başlıy&
cak ve bu arada meclise gelmi§ bulunan 
bazı kanun luyihalarınm da mü:z.akere
leri yapılacaktır. 

Meclisin açılması münasebetile baş
vekil Dr. Refik Saydamm, Meclisin tc.
til devresinde karoıln~lan siyasi, iktisa
di ve ticari mevzulara temas eden bir 
nutuk irat eylemesi ihtimalinden bah
sedilmektedir. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Mnliye YC

kili Fuat Ağralı bu sabah Ankaradan 
"chrimize gelmi§tir. Bir iki gün knlncak
tır. 

General Vavel ile buluştuğu bildirilen Marc§al Çan - Kay - ~ek 

Şehrimizde bulunan Münakalat ve 
lnhisarlar vekilleri de bugün vekaletleri
ni alakadar eden mevzuları tetkike de
vam ctmi~lerdir. 

HINDlSTANA DOGRU 
------ir·~~~~ 

Japonlar Hindis-
tana bir hücum 
hazırladılar 
~----*'~~~~ 

llİ Hedef Kalkütadır -·-General Vavel Çin milli 
kahramaniyle buluştu .. 

Rangon kuşatıldı.. 
Amsterdam, 6 (A.A) - Londra rad

yosunun verdiği bir habere göre gene
ral Vavcl ile general Çan Kay Şek Lnş
yoda buluşmuşlardır. 

Çunking, 6 (AA) - Amerikan tüm 
generallerinden Cozef Şildu, yanımla 
Amerikan askeri heyeti reisi Tğgeneral 
Makrober olduğu halde Çunkinge gel
miştir. 

Vaşington, G (A.A) - Hindistandan 
dönen Amerikan askeri heyeti reisi Ja
ponların pek yakında Hindistana hUcum 
edeceklerini ve bu taarruzun Kalk\ıtaya 
karşı bir hnrekctle başlıyacağını söyic
mi§tir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

Vilayet Umumi Meclisinde 

Maarif, Ziraat ve Nafia 
bütçeleri kabul edildi 

Muallim maaşlarının bil tçe üzerine tahmil ettiii 
külfetler Maarif vekaletine bildirilecek 

Vilfiyct umum1 meclisi dün öğleden 
sonra reis vekili B. Nuri Esenin reisli
ğinde yaptığı toplantıda maarif, nafia, 
ziraat ve veteriner hizmetlerine ait mas
raf bütçelerini kabul etmiştir. Bütçele
rin masraf fasıllnn görüşülürken maa
rif, veteriner ve nafia müdürleri izahat 
vermiş, ihtiyaçlar ortaya dökülmUş, fay-

dalı müzakereler olmuştur. Fakat bilt
çenin tam bir katiyet ifade eden varidat 
rakamları bütün belagatiyle hatıra geti• 
rilince itirazlar kendiliğinden ortadan 
kalkmıştır. 

Nafia bütçesi, meclis bütçe encüme
ninin tesbit eylediği şekilde 100,530 lira 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

hundan dolnyıdır ki müttefikler ba'ft
Şın ilk arta olarak f claketi doğuran zih· 
niyetin ortadan kalkmasını istcmcktc
clirler. İnsanlığın kölelik devrine dön
bteınesi ve her milletin kendi hayatını 
1anı bir hiirriyet hıı\'ıısı icinde yaşıyabil
ltıesi için başka çare yoktur, diyorl:ır. 

Kambera, G (A.A) - Başvekil Kor
tis tarafından mebusların tasvibine arz
olunnn resmi bir demeçe göre 60 yaşı
na kadar bütün Avusturalyalılar asker
lik hizmetine alınacaklardır. Bundan 
maksat işçileri askerler gibi disiplin al
tında sevk ederek işçi taburlan kur
maktır. 

1···;··1··A;k~;·i····\i'~~·i·_y~ı···1··~···1 

Mihver devletlerine gelince, Almanlar 
.\\'J'upadn yeni bir nizamdıın bahscder
lı.en bunun ırk iistünlüğünc dayanan bir 
~nsyonal Sosyalist nizamı olduğunu 
~Çık(ıı söylemcktcdirfor. Nasıl ki Jnpoıı-

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

Cava adasının akibeti 
belli ~im ak Üzeredir r da, Asya ni7.amında san ırkın üstün-

1\i~ii nii temin etmekten başka ,bir şey 
düc;iinmiyorlar. 

Sidney, 6 (A.A) - Başvekil Kortis 
Parlamentoda General Gordon Benesin 
iyileşir iyileşmez yeni bir vazifeye tayin 
edileceğini bildirmiş ve kendisinin gizli 
bir celsede dinlenmesini teklif ederek 
d.emiştir ki: General Benet Malezyadan 
kaçma.c;ının hesabını Parlamentoya de
ğil, Amirlerine verecektir. 

tsveçte Kral sarayı 

Bunun kısaca manası, bir tanıffan 
Cermenlerin, dij?er taraftan Japonların 

(Sonn Sahife 2. Siltun 6 da) 

Sidney, 6 (A.A) - Malezyada Avus
turalya kuvvetlerine kumanda etmiş 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Birmanya harekatında ise Japonlar Rangon ka· BiR ISVEÇ GlZETESI 
pdarını zorlamağa baııamış gibidirler *---

~----

JfUSTRAL/"IV 

Avııstural11anm V cıziyetini Görlerir Ha oıµ 

Radyo gazetesine göre Cava taarruzu Norver-in tahlive 
yedinci gününde buhranlı safhalara gir- ~ .1 

miştir. Stratejik yerler ve Cavanın mer- od İ I mesİnİ tavsiye 
kezi olan Bntavya da Japorilar tarafın- '-
dan işgal edilmiştir. d • 

Belli başlı muvasale yolları, demiryol- e I Y 0 r 
1ar kesilmiş ve müttefik kuvvetler par- --*--
ça parça muharebe vermek zorunda kal-
mıştır. Bu durum, müttefiklerin Cavada Finlerin de Ruslarla 
muharebeyi kazanmak ihtimallerini de münferit sulh yapması 
azaltmıştır. Bununla beraber böylece • 
grup, grup muharebelerle bir müddet. istenıyor .. 
daha dayaıı.maları muhtemeldir. Berlin, 6 (A.A) - Yan resmi bir 

Birmanyada, İngilli.lerin müdafaa hat- kaynaktan bildiriliyor : 
tı olan Sittang nehri de Japonlar tara- Stokholmda çıkan Goteborg Sanders-
fından aşılmış, Japon kuvvetleri de blat gazetesinde bir emekli topçu subay 
Rangona yakl~ıştır. tarafından yazılan bir yazıda Finlandi-
Şimdi Rangonun da alın yazısı belir- yaya Sovyetlerle münferit bir sulh yap-

mek üzeredir. ması tavsiye edilmekte, İskandinavya 
Doğu cephesine gelince : Sovyetlel" topraklarının harp sahnesi olmaması 

Smolenskte yeniden bazı ilerlemeler el- için Almanların Norveçi tahliye etme
de etmişler ve Smolensk yakii:ıında Yu- leri istenmektedir. 
kuf şehrini de işgal etmişlerdir. Muharrir bu takdirde üç İskandinav 

Straya Russa cephesinden bugün biç devletiiıin tedafü! ve tecavüz! bir ittifak 
bir haber yoktur. yaparak dışarıdan gelecek bütün tehli-

Cenup Rusya cephesinde de önemli kelere karşı durabileceklerini kaydet
deiişikli.kler olmamıştır. Kırımda, Sivas- mektedir. 

( Sona s.lüfe 4, Sltm 2 de ) (Sahife 4, Sühm 4 te) 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

19 Alman tüme-
• Dl muhasara 

edildi 
-*-

Londra, 6 (AA) - Salahiyetli bir 
kaynaktan bildirildi~ine göre Straya 
Ruaaada 19 Alman tümeni Kızıl ordu 
tarafından çevrilmi§ bulunuyor. Bu tü
menlerden 1 6 si piyade, ikisi zırhlı ve 
biri motörlüdür. 

Tafsilat çevrilmİ§ bulunan bu 16 ncı 
Alman ordusunun te,ltilatı haltltında alı
nan ilk haberlere dayanıyor. 

16 ncı Alman ordusunun Alman iqe 
üsleriyle münakalesi timdi dar bir ~ .. 
dan geçiyor. Fakat bu saha da Rus top
çusunun atqi alhndadır. 
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Sokak numaraları 
~----------~--.----..,..-------~ 

YAZAN: D,.. M. S. 
Hepimizin bildiği, bütün Türkiyada ve 2190 mı veya 1920 mi diye şaşırdığımız 

bütün Avrupada olduğu gibi İzmir so- çoklukla vaki olan şeylerdir. 
kakları da bundan bir kaç sene evvelsi- Bilhassa bu rakamlar yüzler hanesini 
ne kadar isimleriyle anılırlardı. Bu isim- geçince karışma has~ası dnha faila olur 
ler ya sokağın ilk açılmasına sebep ola- tundan dolayıdır ki A vrupada hiç bir 
na veya o sokakta oturan. eyiliğiyle. il- memleket sokaklan numaralamak usu
miyle yükselmiş birisine veya sokakta lüne heves etmemiştir. 

ruı A.SIR 7 JIAllr t;UN.AKTE51 

ŞEHİR DABERLERi 
Belediyenin 
ndanlı ... a .,.ıates 

ekilmesi tekarrur etti 

Belediye reisi, B. Rept Leblebici oğ
lu dün şehirdeki parklan teftiş etmiıt ve 
fuar müclürile Kültürpark planı ve fuar 
lıazırlıklan üzerinde görüşmüştür. 

Bir çocuk hırsızlığı hadisesi 

Altı yaşında ama bir ço
cuğu çalan genç tutuldu 

Bir sulh ta
arruzu mu? 

~~~~ .. ~~~~ 
Şilndllllı böyle bir şd 
düşünmeğe IJlle 
imlıtin yolıtur-

< Haştarafı ı inci Sabif ecle) 
eski dünya iizerinde mutlak ~ 
lerini kurmak maksadiyle dö~_... 
rinden ibarettir. ~ 

Almanya, So''Yetler birlijine . ,._w,, 
mevcut dini veya medeni her hangi bir 2 - Amerikada bazı şehir sokakları
müesseseyc veyahut zamanın meşhur nın numara ile anılmasına gelince büs

Belediye reisi inciraltına giderek tn
ciralhndaki belediye fidanlığında zirai 
çalışmaları gözden geçirmiştir. inciraltı 
belediye fidanlığında boş kısımlara pa
tates ekilmesine karar verilmiıtir. Elde 
edilecek patatesler belediye müessese
lerinin ihtiyacına hasredilecektir. 

it zaman, bu savaşm bilhassa İGll""Jı. 
Bu çocuJı, dllenclHJıle para llazan111Cdı için llap• mahiyetine cüvenmişti. ingilterenia .~ 

ran tarofındlUI istismar edlllyorda cadelede devam amini kay~ isiırılerine izafe olunurlardı, bu isimler- bütün ayrı bir iştir. 
le o sokak, kendine mahsusi ufak tefek Amerikada şehirler bilhassa Nevyork 
bir tarih çizer hatıralar bırakır ve yaşa- ve Şikago şehirleri dama tahtası gibi bi
tırdı. l'ibirine tamamen muvazi olarak yapıl-

lstanbulda Şakir adında birinin ya- DUf ve lzmire gelmittir. Avrupada Abnanyanm istetfili~ 
nında çalııtan altı yaıtında Mehmet adın- Bu ifade üzuine Hüseyin Yılmaz tu- ~t n:-.,:şti. ~ d:o~~ 

Mütevazi ufak sokakların isimleri mış düz, mütemadi ve biribirini amuden 
böyle olmakla beraber büyük ve işlek kateden sokaklardır. Bu sokaklara bir 
sokaklar ise az çok zamanın ileri gelen- numara, sıra numarası vermek usulü 
le-rine şecaatle, yararlıkla, vatan sever- pek tabii olarak takip olunmak mecbu

da bir çocuk bundan bir müddet evvel tulmuttur. Hüseyin Yılmaz hadi.eyi ,öy-
eearare.ngiz. bir ıekilde kaybolmuştu. le anlatmaktadır: ı.az:a: ~V:;.yı, Japonlar.~~ Kültürparktaki müzeler ve gazinoların 

baharda ve yaz mevsiminde muntazam 
surette açık bulundurulmıuu temin edil
miıtir. Ada gazinosundan sonra cAkas
ya> gazinosu da açılmıştır. Bu gazinoda 
halka ucuz meşrubat verilecektir. 

Şakirin iddiaaına söre ama olan bu ço- -c Mehm~t amadır ve her vicdanlı istiyorlar. Bu kabil .istekler mosP::-:1 
cuk kaybolmamış, çalınmıştı. inAn bu çocugu görünce heman yardım yola ile eWe edilemez. Ancak eski ""' 

likle temayüz etmiş şahsiyetlere izafe riyeti vardır. Bu çocuk hırsızınl.ft bulunduğunu ha- etmektedir. Kendisine Jstanbulda teaa- adede dikte edilir 
her al•n Şakir lzmire gelmiş ve altı ya- düf ettim. Şakirin yanında çalı,tıiını, Göriiliiyor ki b~aün şartlan ilk lıl' 
şındaki ama Mehmedi bir sokak başın- kaz.andığı paraları Şak.irin tamamen noktai wantan Wr a'rl=-== _.., 
da dilencilik ederken bulmuş, zabıtaya aldığını, kendiaiııe bir ,ey vermedijini. dtişünmele bile miiait ~. .dl 

haber vermiş ve çocuk yakalanmıştır. isterse beraber ç&lııaca.ğuu aöylemiftir. Harp iki taraftan birinin -~.,.· -----·-------edilerek isimlendirilir, böyle isimlendiri- Bu numaralı sokaklar ise ekseriyetle 
lenler ise meşrutiyet ilanından beri ara iş bölgesinde olup biz de olduğu gibi bir 
sıra değişikliğe tabi olurlardı bu değiş- hat.ırası bulunan. filanın veya kalanın 
meler baz.an halkca sevilir tutulur, Ba- zamanında veya onun açtığı sokaklar 
:zan ise eski ve ilk. ismi bir türlü unutu- değil doğrudan doğruya düz bir sahaya 
lamu yeni isim kullanılmaz ve nihayet süraüe tatbik olunan bir masa başı pli

Bocada Mehmet verdiği ifadede Hüseyin Yıl- Be d b k b 
maz adında birinin istanbulda yanına n e unu a ul ettım. vm adetine iti•.....,., by 

s:linirdi bu cins, değişen isimli sokaklar nının ieaplanndandır ki ne banileri ne --•-
nisbeten azlığı teşkil eden sokaklardı. de hatıralan vardır. Buradaki binalar Belediye reisi 

ge ıgını. -.en ısınc şe-.er ver gını. 5....-. ld• v• · L d' · L div• • Ortada bir hırsızlık yoktur. Mehmet ..;;_ lmdarŞ~YKfte•em\BljrlulfJf 
eğer onun hesabına hırsızlık ederse ken- rizaaiyle gelmittir.> 

* eşhası hususiye evleri değildir bu so- seçimi yapıldı.. cfuini tehir tehir dolaştıracağını, topla- Zabıta tahkikata devam etmektedir. ---e--.--
Sık sık ve devir devir değişen bu so- kaltlarda aile hatırası ufak tarih parça- Buca belediye meclisi toplanarak be-

yacağı paralardan yansını kendisine ve· Hüseyin Yılmaz hakkında yapılacak Spor flarefıetlerL. .. 
receğini söylemif, kendisi de buna kan- muamele bugün anlaşılacaktır. Pazar günü saat 14 te Karşıy~ kak isiml' erm' den L. ..... ulmak V.in b"ır gu··n klan kt .-.un ~ CJ yo ur. lediye rci.ai vekili B. İsmail Olcanı telı::-

bana numaralama suretiyle tevsim hak- Bütün bunlarla beraber bu yerlerde rar reisliğe aeçmİ§tir. Vali B. Fuad Tuk-
kmda fikir sorulmuştu. tstişari bakım- bile numaralar yüzler hanesini geçme- aal Bucaya giderek nahiye müdürlüğün- vı·ıaA yet UmumAı Mecıısı· ·nde 
dan olan bu sorguya tatbik olunan yer- mektedir zira kavranması gayet zordur. de ve hdediyede muhtelif işlerle met-
lerde ne gibi bir menfaat veya mazarrat 3 - Bu numaralama işinin diğer mah- gul olmuıtur. -~------- . 

nastik salonunda bölge güreş bir' pi' 
leri yapılacaktır. Bu müsabakalarda ti' 
Hce alan güttııçiler Kocaeli gUreşÇile 
le karşılaşacaklardır. 

doğurduğunu ve ne gibi bir usülde ya- zurlanda: Resmi kuyudatı kanştınnası, 
pıldığını incelendikten sonra lzmir için her hangi adresi bulmak için güçJilk K ---·--- I ( Başt•raft 1 ind Sahifede) 
cfüşünil1ebileceğini fakat evvela bir çekilmesi. asad an k ay bo an olarak kabul olunmuştur. 
etüd lAzım geldiğini söylemiştim. Bazı resm1 daire ilinlarmda yalnız so- Veteriner bütçesi bütçe encümeninin 

Aradan bir hafta kadar ancak geç- kak ismi buılarmda yalnız numara. bir pa ra lar tesbit ettiği rakam 500 lira ilivesi sure-
mifti ki "Oçkuyulardan Karşıyakanm kısmında ise her ikisi lrullaıulması dola- tiyle 21,930 lira, ziraat bütçesi ise daimi 
Bo&tanlısına kadar bUtün şehir sokak- yısiyle fazla masrafı intaç etmesi. --*-- encümenin teklifinden 350 lira fazla.ğyle 
larının birden baJ!ıyarak 1896 ya kadar Mektup adralerinde bu arızaların da- Öd ••anan nadlalıente• 16,880 lira olarak kabul olunmuştur. 
sıra ile numaralandığını gördük. ha ziyade meydana çıkması vesaire gı'bi sine ._ .. ,___.. Maarif hizmetlerine ait masraf bütçe-

Şehrimizden başka hemen dünyanın bir çok mahzurları görülmekteclir. . .....-- . . si hakkmda bütçe encümeninin h.a.zır-
hiç bir tarafında tatbik olunamıyan bu * Hatay otelinde para kasası ıçmdcn layıp okunan esbabı mucibe mazbatası, 
tarz numaralama işinin ilmt bakımdan Gerçe belediyemiz bunun önüne geç- kaybolan 8900 lira hldisesi asliye ceza bilhassa ilk okul öğrebnenlerinin vazi-
gayn lta'hili tatbik ve iptidai bir şekil mek için 1941 senesinde İzmir~ reb- mahkemesine intikal etmiş ve otel sa- yetlerini tebarüz ettirmesi bakımından 
olduğu -:~ardı. tık bakımda şu mah- beri ismi altında bir eser neşretmiş ise bipleri olan Beşir ve Abdülkadir mah- kıymetli bir vesikadır. Bu mazbat.ada 
zu:-! .. ı .. .:r<.il;l.vordu: de bu rehber de noksandır. Zira bir kere keınede sorguya ~şlerdir. maarif idaresinin her sene ilk okullarda 

1 - Behenmesi, akılda tutulması ga- sokakların numaralannm hangi isimlere Suçlulardan Abdülkadir kasadaki P3· artan talebe sayısını gözönünde tutarak 
yet zor ve gayn tabit idi. F'ızyoloji bakı- tevafuk ettiği yazılı değildir. ra1ann kardeşi Beşir tarafından alındı- maarif bütçesini 948,480 lira olarak teklif 
mmdan insanlar her hangi bir ismi klişe Sokak numarasını bilmek isteyen, bu ğını zannettiğini söylemiştir. Beşir .:s:? ettiği, vilayet daimi encümeninin ihti
halinde hafızasına resmeder ve bu isim rehberi kullanmak isteyen her vatandaş, bu hırsızlığı Abdülkadlrin yapması ih- yacı t~histe maarif müdilrlüğü ile hem
dü.$Unüldüğil zaman etrafiyle sokağın krokiden, .sokaklann tersimi şeklinden timalinden bahsederek esasen Abdülka · fikir olmakla beraber 122,280 lira tenzil
!;Ckliyle o sokağın vaziyetiyle beraber anlaması lazımdır ki, bu kabil değildir. dirin Kiliste buna benziyen bir vak'amn le bütçeyi 826,200 lira olarak tesbit etti
hatırada uyanır islın halinde bunun mu- Binaenaleyh bu cihetçe :rehber her va- suçlusu bulunduğunu iddia ederek altı ği ve meclis bütçe encümeninin bütün 
hafauısı kolaydır zira benzeri ekseriyet- tandaşın işine yanyacak halde değildir. şahit ismi söylem~tir. Suçluların tahli- bu görüşlere iştirak etmekle beraber 
le yoktur mesela Kurtuluş sokağı diye- Diğer taraftan rehberin içinde ba:tı ye talepleri reddedilmiştir. bütçeyi tevzin zaruretinde bulunduğu 
Hm Kurtuluş ismini bir klişe halinde yerler vardır ki kaliyen sokak numara- Mahkeme, bu şahitlerin celbine karar noktasında durulmakta ve ma7.hata şöy-
muhafaza ederiz ve bunun bir benzeri sından bahsolunmadığı halde yalnız so- vererek talik edilmiştir. le nihayet bulmaktadır: 
de- olmadığından bu klişe dimağımızda kak isimleriyle yazılmıştır. Bu suretle ---• cFilhakika vaziyet, bütün terfi ümit-
hcr zaman hazır bir vaziyettedir fakat bu ismin nerede olduğunu tayin ve tak- KAR.$11." AKA lerini ortadan kaldıracak kadar sıkışık-
Iarzedelim ki bu isime yakın bir isimde dir de gayrı kabildir. Mesela posta kutu- · tır. Memleket maarifini, ellerine tevdi 
mesela KurulUf aokağı diye bir sokak ları sahifesinde yazılı, eski Bitpazarı so- HALKEVIHDE ettiğimiz elemanların her suretle terfi-
oluna o zaman insan dimağı hazan bu kağı gibi. KONFERANS VAR- !eri memleketin en üstün menafii cüm-
ufak harf eksikliğini birden bire ayır- Bu rehberle sokak isimleri ve numa- Ulus gazetesi yazı işleri müdürü bay lesinden iken bu elemanların yese düşü-
mak hususunda müşkülit çekerek bir ralan meselesi halledilmiş ve hafıuılara Mümtaz Faile Fenik tarafından bu ak- rülmesi cidden düşünülecek mühim ve 
an için kuruhq yeya Kurtuhq kelime- nalqedilmiş ve vatandaşa öğretilmiş ola- şam saat 20 de Karşıyaka Halkevi salo- başta gelen ve hallolunması muhakkak 
leri arumda miltereddüt kalır. Zira kli- maz. * nunda •Harp ekonomisi ve Türkiye., !Azım bulunan bir meseledir. Bu noktada 
~eyi hatırlarken yanındaki hemen tama- adlı bir konferans verilecektir. meclisind~ fikrine tercüman olduğumuz-
men bemeyeni digw eri de beraber .....ı_ Bütün bu mahzurlara rağmen sokak- dan emin olarak nrzcderiz ki maarif ida.-

J!><=;I Konferansı müteakip Halkevi mü'Zik ed d 
Jniftjr. Böyle bir halde ise ayırma ame- 1ann numaralanmasınm faydası ne ol· kolu mandolin orkestrası tarafından bir resinin ist iği erece değişik1iklerinin 
liyesi mana delileüyle yapılır. Yani bi- duğu da henilz anlaşılamamıştır. kon- verilecektir. yapılacak ufak tadillerden sonra yapıl-
riai kurulmak diğeri kurtulmaktan gel- N'ıçün sokaklara numara taluldı, buna ~... ma.o;ı çok lüzumludur. 
diğine göre ufak bir düşünce ameliye- mecburiyet ne idi? Bundan vatandaşın Yarınki pazar günü de saat 16 da kör Bütün bu lüzumları arz ve tesbit et-
siyle asıl ~lini bulabiliriz.. ve şehirlinin hattı ~in gördüğü istifa- =~~ler menfaatine bir konser ver~- tikten sonra. yine teessürle arz mecbu-

Halbuki numara ve rakamlar büsbil- de ne dir? Ben bunu şahsen anlıyamadı- riyetindeyiz ki memleket kültüründe 
tün managrı ve can.az. tek başına bir şey iJm gibi batti belediye de vaktiyle bu ---·--- hayati olan bu 1üzumlann tatbikine hA-
ifade etmiyen şeylerdir ve nihayet biri· işle meşgul olan fen erbabı bile bunun Bıf zıssdaJta lf ecll.sl len maddi imkin yoktur. Mec&imizin 
biriyle pek ufak farklarla ancak ayrıla- faydasını izah etmekten ziyade bana tat- VilAyet umumi hıfzıssıhha meclisi zaman zaman 'temenni mahiyetinde arz 
bilir, biribirine çok benzerler. Meseli bik kabiliyeti olmadığını anlatmıştı. sıhhat müdürlüğünde Dr. Cevdet Sara- ve iblAğını karar altına aldığı idarei hu-
M1 - 748 ve 1780 - 1870 vesaire gı'bi ki Sokak Javba1armın değişmesi itibariy- coğlunun reisliğinde toplanmış, viliye- susiyelere yeni varidat bulunması, ka-
bunlar daima müfekkeremizi aldatmağa le belediyeye yüklenen bir alay masraf tin sıhhi durumu tetkik edilmiştir. nunlarla itası mecburi hisselerin kaldı-
g6Wrilr ve eberiyetle vazih olarak henüz bu mahzurlar hesabına dahil de- -·- rılması ve karşılığı gösterilmedikçe Kia-
ayıl'amQIZ. ğildir. D rei hususiyelere yeni mükellefiyetler 

DüpineelerimWe bir climJe hatti bir * ogum"' tahmil olunmaması gibi çareler hal ve 
iki abr yazıyı gayet iyi tabayyiil ve ta- Netice itibariyle tamamen gayn fenni tatbik olunmadıkça da atiyen de imkan 
sarlıyabilditinıiz halde iki hatlı ve yüz- olan bu 90kak numaralannm arbk kafi Şehrimizin maruf tacirlerinden Feh- olmıyac:aktır. 
ler hanesini m6tecavU:z rabmb bir cemi derecede bir tecrübe devre.ğ geçirmiş, mi Simsaroğlunun kızı ve 111 bankası Binaenaleyh, memleketin maarif siya
yapamayız hele üç hatlı olursa büsbütün hevesi alınmış yürüyemiyeceği anlaşıl- ,eflerinden Cclitl Yetlr.inin e!!i Bn. Mef- setini ehliyet ve kudretle idare eden sa
kalernle kqıda müracaat 1lzun gelir, mış olmakla artık bunun ya ilgası veya kure Yetkin bir erkek çocuk dünyaya yın maarif vekllimWn bu hususlarda da 

Bunun ufak bir misali de fiiyledir. eğer ilga olunması istenilmiyorsa ve getirmiştir. Dedesini. baba ve annesini nazar dikkatini celbe medar olur kay
Dalgm ve unutkan adamlar bile en aşa- milmk.ün değilse. Dgasmda mahzur var- kutlar, yavruya uzun ömürler dileriz. gusiyle maruzatımızın kendisine ayrıca 
ğı bet OD adres hafızalarmda tutabildiği sa hiç olmazsa tatbik olunan memleket- arzolunmasınm tahtı karara alınmasını 
haJcle eminim ki hafızue yerinde olanla- )erde kullanış ve numaralayış tanlan kurtarılmasını rica etmek zamanı artık faydalı bulmaktayız.> 
nımz bile oa telefon numaruını zorluk- tetkik edilerek memlekete uygun vatan- gelmiştir. Zannediyorum bu zan ve dilek Neticede diğer masrafların ilavesiyle 
ı. zapt.edebilir n telefon ederken bir an dap kolay resmi kayıtlarımızı bozmaz hemen umumidir itikadmdayım. maarif masraf bUtçesi, daimi encümenin 
tereddüt geçirir acaba 1290 mı yoba bir hale konulmasını ve bu iptidallikten DR. M. S. tesbit ve meclis bütçe encümeninin tas-

ı _ ---'~~!Y.~- -~~~~~.!~.-_ J_J 
Alaca Karnlıkta. ~ ·· 

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

••• 11 ·-
Boynuna atılarak onu öptüm. Daha 

fazla dayananıaınl§tım. Banyo odası 
portakal rengine boyamnıJtı. Güneşli bir 
yerdi. Küçük mutfağımız ise bembeyaz
dı. Tabaklar raflara yerleştirilmiş, bakır 
takımları dıvara asılınıştı! santrançlı 
muşamba örtülm~ yemek masası üze
rinde, beyaz karanfiller pişmiş toprak
tan bir vazo içinde güzelliklerini etrafa 
saçıyorlardı. 

Galip bunlardan birini alarak saçları
ma ill§tirdi. Ağlamak istiyordum. Fakat 
me.1uttum. 

Galip, endişeli bakışlarla sordu: 
- Gerçekten burası hoşuna gittimi? 

Görüyorsun ya, burası tam manasiyle 
modem bir apartmandır. Karyola ve bö
fe yok! Her Uç oda da stüdyo tipindedir. 
Hepsinde divanlar, kiiı§elikler ve raflar 
var_ Yoksa sen be§ka tilrlü mü tercih 
ederdin? 

Muhabbetle ona teminat verdim: 
- Bana bir aaray veneler, onu bile 

tercih etmezdim! Böyle ferah veren bir 

Halıleden : VÇ YILDIZ 
ev bulacağımı beklemiyordum bile! 

Beraber sofrayı kurduk. Beni kolları 
arasına almağa cesaret edememesi beni 
mütehassis ediyordu. Kocam, yanık teni 
ve sarJşın saçlariyle, alaycı ağzı ve par
lak gözleriyle tasavvurumdan da daha 
çekici idi. Onun yanında olmak bana 
tarif edi1mez bir kuvvet ve bir yaşamak 
sevinci veriyordu. 

- Açım, biliyormusun! Bugün bir şey 
yemedim. Bir şeye el süremezdim. 

Sözlerimi rikkatle karşıladı: 
- Sahimi, canım? 
Dedi ve aym incelikle, ceketimi 

çıkarmak için bana yardım etti. 
Sonra, düğUn ziyafetirnizin karşısına 
kurulduk. Bir şişe pmpanya da vardı ve 
aşkımwn şerefine, sesili. bir hareketle 
kadehlerimizi tokuşturduk. 

Bütün pencerelerden güneş akıyordu. 
Yemeği yavaş yav8f yiyor, öte beri 
cümleler telli ediyor, biribirimize bakı
yor1 tarifi imkAnsız bir heyecanla biribl
rimlzle doluyorduk. Sofrayı kendim 

--- ~ 

toplamak istedim. Ömrümde yaptığım iş 
değildi ve hiç şüphesiz bunu yapmağı, 
onbamın evinde iken, bir alçalış sayar
dım. Hizmetçi yok mu idi? Fakat bura
da, bu küçtik jest, içine girdiğim çalışma 
ve bağlanma hayatının bir timsali idi. 
Evet, kocam için her şeyi yapmağa ha
zırdım! Bu kadar aşkla hazırladığı bu 
yuva artık benim tarafımdan derlene
cek, toplanacaktı! 

Minderde ona can cana sokularak, son 
derece tatlılaşmış olan sesini dinliyor
dum. Bana projelerini, gayretlerini, bul
duğu yeni işi, her ikimiz 1çin geleceğe 
ait ümitlerini anlatıyordu. Bütün bun
lar o kadar sürükleyici idi ki üzüntUm
den ne kalmışsa onu da unuttum. Ara
nıızda ruhumuza sinen bir samimiyet 
doğuyordu! Artık kan koca değil miy
dik? Sevinç ve kaygılanmızı paylaşmı
yacak miydik? 

Ben de, kalbimi dökerek Galibe bu 
yalnızlık aylarının acı elemlerini, an
nemle babamın iğilmez inadım, katlan
dığım huşunetleri anlattığım vakit, be
ni kolları arasında sıktı ve hararetle 
sayhalandı : 

- Cesur yavrum benim! Yılmaz kU
çük ruhum! Daima, seni sevmekten sa
kındığım vakit bile, hoppalık ve kibar
cılık cilAsı altında, ruhunda gizlenen 
asilliği tah.ınin ediyordum. 

Ve daha yavq sesle: 
- Meral, benim için her şeyi feda et

tiiini ömrüm oldukça unutmıyacağun. 
Kendimi onwı kollan arasına bırak-

tını ... 

* En deli anlarımda, en cüretkar genç 
kızlık hülyalarımda bile, sabah kalkıpta 
sadece kocamın kahvealtısını hazırla
manın ne büyük bir sevinç olabileceğini 
tahayyül edememiştim! En küçük bir 
hareket bile bir şarkı idi. 

Galibin küçük ve eski - hiç değişme
miş - otomobilinde bir az gezindik ve be
ni <mağazasını> görmeğe götürdü. Çün
kü bizim bir mağazamız vardı. Bu da 
beni hayrete dUşüren şeylerin en ehem
mi~tsizi değildi. 

Babamla çalışırken Galip bir çok 
ayakkabıcılarla, fabrikatörlerle tanış
mıştı. Bunlardan birisi, şimdi serbest ol
duğuna göre, kendi stoklarını sarfetme
ği ona teklif etmişti. Eskisi gibi komis
yonculuk yapacağına veya babamın ya
nında olduğu gibi başka bir müesseseye 
memur gibi kapılanacağına, Galip ken
eli hesabına küçük, fakat şık bir mağaza 
açmağa karar vermişti. Ancak bin lira 
kadar bir sermayesi vardı. Fakat bah
settiğim fabrikatör, işlek bir yerde satı
lık bir mağazayı ele geçirmek için lü
zumu parayı ona ikraz etmişti. Buna hiç 
şaşmadım! Galip daima herkesin itima
dını kazanmasını bilmişti! Onda etrafa 
yayılan bir canlılık vardı ve ne işte olur
sa olsun, şahsiyetini meydana koyabile
ceğini gösterirdi. 

İyice hatırlıyorum, bizde iken bir 
müşteri ona şöyle demişti: 

- BiTMEDi -

vip ettiği şekilde 977,730 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Meclise gelen bazı teklifler ait olduk
lan e.nc:Umenlere havale edildikten sonra 
celseye son verilmiştir. 

MOZIK: 
•••••••••••• 

Ayni gün saat 13 da Ateş -D~ 
ikinci takımları ve saat 15.30 da ~~ 
pe - Muhtelit takımları karşıla~ 
dır. ~ 

Bu müsabakanın geçen haftakiı_ı dt• 
daha enteresan olac.11 öjrenihoiŞ 
Müsabakayı bay Esat Merter idare edf' 
cektir. 

İkinci takımlar müsabakasının ~,. 
Ha lkevinde verilen mi bay Aliettin Kazanovadır. _./ 

Rusyada harp 
(BattanfJ 1 inci Sahi(.,.te) 

ağır piyade silih.iy)e diğer bir çok Jı•11 
malzemesi tahri ...:ı:1-:~:-

mandolinata konseri 
-----·~--Geçen aqam halkevinde kıymetli 

ıef Nac.i Gündemin idareainde verilen 
konser janı ve bam bafka bir çqni 
ihtiva etmesi itibariyle dinliyecile
ri teahir etmiftir. Senede bir kaç. defa 
tekrarlanan mandolinata komerleri hem 
dinleyicileri ve hem de bu yolda bilgisi 
olanlan cidden tatmin etmektedir. Bu 
konseri dinledikten sonra anlıyoruz ki, 
Naci Gündem etrafına topladığı müte
addit müz.i.ayenleri iyi ç.alıştırllllf ve on
lan müzik aleminin içlerine kadu ıü
rüklemİ§, kendilerine sanat ruhunu tam 
manaaiyle a§llamıttır. 

Orkestra ile çalınan bizzat Naci Gün
demin madolinata uvertürünü mütead
dit konserlerde dinledim. Bu seferki ça
lış bu tqekkülün bir sembolü olduiunu 
anladım. Gençler bu eseri cidden benim 
semiıler. Diğer orkestraaiyonlann bili 
istiına hepsinde nüıms, teknik gibi mü
zikte elzem vuıfları çok iyi buldum. 
Hareketletin hepıinde eserin kapasite
sine göre bir canlılık gördüm. Sazların 
renk yaratmak bakumndan mandolalar 
çellolar ve kitaralar kuvvetli bir rol oy
namakta güçlük çekmediler. 

Gecenin kıymetli yıldızlarından is
mail Mumcu mandolinde en ince maha
retini gösterdi. Çaldığı etücl çok alkış
landL Nedim, Naci Gündemin Yalılar 
tango serenadını en hariz hislerle ifade 
etti Her ikiıi de pyanı tebriktir. 

Flütte Celil eauen lzmirin biricik 
flütistidir. Kendisinin takdirkarlaıında
nım. Gosec'in Gavottunu çalmakla bü
tün dinleyiciler üzerinde iyi bir intiba 
bıraktı. 

Havaian kitarda Hıfzı, Flütte tekrar 
CeliL ltitard& Fikri balkın sevebileceği 
eseıler intihap etmiıtlerdi. 

Naci Gündemin iyi ve huli bir bestesi 
olan cÖgüt> her halde kaydı unutulma
ması lazam gelen br eserdir. Naci az 
eser yazıyor. Fakat yazdığı eserleri halk 
çok beğeniyor, benimsiyor. Halka hitap 
etmesini biliyor. Ayni eseri Ahmet 
Şan da anlayarak his ederek söylemiftir. 

Orkestranın temel direği kontrbaaiııt 
Necdet Nazmı vazifesinde kayda değer 
bir mevcudiyetti. 

Bütün gençleri ayn ayn tebrik etme
ği ve bu sahada ciddi çal11malan ile 
muvaffak olmalarını temenni ederiz. 

A. A. 

ı4 ııı.ı ıııınarııdı-
Paris, 6 (A.A) - Poti Pariziyen ga

zetesine göre 28 saat uğraştıktan sonra 
Paris itfaiyesi İngiliz tayyarelerinin bom
bardımanlan neticesi olarak evlerinin 
mahzenlerinde tıkalı kalan 12 kişiyi kur
tarmağa muvaffak. olmuştur. 

p cuu.t~M.C. 11 
Moskova, 6 (A.A) - Royter aj~. 

muhabiri bildiriyor : Sovyet hava kıl" 
vetleri Straya Russada 16 ıncı ~ 
ordusunu yenmekle meşgul olan So~:. 
ordusuna tesirli yardımlarda buluııo-: 
tadır. Yerde 20 Alman uça~~ 
30 nakliye tayyaresi de yere iner inJ1l 
bombalanmıştır. 

Londra, 6 (A.A) - (İzvestiya) gaıe
tesi harbin başından beri Moskova ~ 
kınlannda 1000 Abnan uçajınm dil .. 
rUld\llUnü yazıyor. 

Berlin, 6 (AA) - Leningrad ceıl>" 
sinde bataryalarınm Kronştadda ve V 
ningradda askeri hedefleri bomberO~ 
man etmişlerdir. Bilhassa Leningracl ~ 
lalanna tam isabetler kaydedilmiştir· 

IUl'ACA 
••••• •• • 

istllci 
Y AZ.4.N : Eczacı Kemal K. Ak#I 

Zamanın yarattığı kelimelerin bafl1"' 
da iatifci ııeliyor. Bwıu ilk defa d111~ 
ğum vakit birer birtr üat üate koyP":'_ 
istif yapan bir ambalajör gözümün c;.ii" 
ne geldi. 

latifcideki (ci) aanat, münaaebet .,, 
ehliyet üide ettiiine söre eczacı, ~ 
yacı, arabacı, helvacı gibi aanabnln c 
oluıunu da söylüyor demektir. 

19 1 4 harbinde revaçta olanlar aP,. 
for ve anaforcu kelimeleri idi. O ~ 
harbi umumi dediğimiz muhar;bed• 
Çanallalede butahanede eczacı yüab_. 
şısı olaral: bulundum. Gel zaman git ı' 
man Çanakkale •ökiilmez bir kale old"" 
ğunu i..bat edince lıarp salıalığmı ~1"' 
betti, ver elini Galiçya cephesine 1 PO" 
lonyada bir sene kadar kaldım meınle"' 
kete avdet edince gördüm ki g~te ıii" 
tunlannda methur Ali Kemal claha11• 
yaprakları, anaforcular> diye ııöyle11İ9 
duruyor. dAhana yapraklan> ile ke~ 
disine muhalif gazeteleri ıöylemek ifU
yor. cAnafor> ile de havadan para k,.. 
zananları ip.ret ediyormu1- O ıüne gö,. 
anafor, girdap kelimelerinden. bir ~· 
ver üzerinde dönen fevkalide riizgarl#" 
n anladım. 

Anafor kelimesi üzerine tark.ıl.ar bil' 
ç.ıkmı!!tı. cAnafordan bir yüzük. tak; 
yun parmağına yar .. yar .. > Diye~ 
le çocuklarının ağzında dolqıyord.11' 
~~~n anaforu silip götürdü, timdi 1'; 

tıfcılık modada, fakat bunun da öınru 
olmıyacak, c Y o Y o> gibi 'bir iki zıpl#" 
yıp durulacak. ' 

Ne diyeyim, Allah afiyet versin. 

Olan senenin en hissi 

t<;TiMAI FiLMt 

TÜRK dublij ve musiki!Jinin BÜYÜK ZAFERİ.. 

Z E H İ RLİ ÇİÇEK 
2'VR.KÇE SOZLV ·ŞARK MUSiKJr.J 

2'VRKÇE 11e ARAPÇA ŞARKIU 
Şimdiye kadar görülen, işitilen bütün filimlerin muvaffakıyetini gölp

de bırakıyor. En katı yüreklileri bile göz yaşlanna ıarkeden ltu rdim ..... 
ailelere bilhassa gençlere tavsi)'e olunur .. 
Kemani SADi IŞILAY • Tanburi SALAllE'rrtN PINAR - Kemani NO

BAR idaresinde 30 kişilik büyük küme saz heyeti.. 
MA11NELF.B : 1L15 - 1.15- 3.15 - 5.15- 7.15 ve 9.15 te.. 



., l.rA""' CllMA.RTESI 

.f '•~A.r KOŞE.SI 
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Kepekli saçlar 
Gençlikte saçların dökülmesi hemen 

daüna delikanlılara, erkeklere mahsus· 
tur. Genç kızlarda da saçların, bülUğ ya
ıında. seyrekleştiği, döküldüğü olur, 
fakat pek nadir ... Saç dökülmesinde er
keklik hormonunun tesiri bulunduğu 
şüphesiz. En kuvvetli delili de, erkekli
ği ~ocuklukta kaybetmiş olan hadım 
aialannın saçlan hiç birinde dökülme
lrleai... Genç kızlarda nadir olarak gö
rülmesine sebep te, her inaanda öteki 
cinsten kalan bakiyenin marifeti olsa ge
rek... Fakat bundan dolayı saç dökül
Jneeınin derecesi ile erkeklik derecesi 
araaında bir münasebet aramak ta doğ
ru olamaz. Simdiki halde söylenilebile
cek ıey delikanlıların aaçlanmn dökül
nıesinde erkeklik hormonunun tesiri ol
duğudur. Ondan ileriııi şimdilik bilin· 
rnez. 

Erkeklerde saç on altı, on yedi yaşla
rında dökülmiye baılar. Bazılarında da
ha eonra, yirmi beı yapnda. Saçlar ne 
kadar erken dökülmiye başlarsa o ka
dar çabuk ve çok dökülür. 

Saçlar dökülmeğe başladıktan son:-a 
onların dökülmemesine, yahut dökül.m
lerin yerine yenilerinin çıkmasına çare 
aramak ne kadar faydasız olduğunu, bu 
iış için sağlık verilen saç ilaçlannm scı
Yısı pek çOk (Bir rivayete göre binden 
~yade} olması g<isterir. 

Onun için, saç dökillmesine karşı mü
cadele, onlar dökülıneğe başlamadan ön
ce başlamahdır. Bu da ancak ~lan dö
ken hastalığın devirlerini bilmekle ka
bil olur. 

On altı, on yedi yaşında saçları dö
ken bu hastalık, erkek çocuklarda do· 
kuz, on yaşında saçların arasında ke
pekle bqlar. O yaştan önce erkek çocu· 
iun saçlumc1a kepek buluıunaz. Bu dn 
gene erkeklik hormonunun tesiri, çün
kü bUlOğ zamanının ilk devri o yaşhr 
Cladır. 

Kepeklerin ne olduğunu tarife hacel 
yoktur. Fakat o yqta başı kepeklenen 
çOcuğu kepeklerine dikkat ederseniz, 
bunların alnının iki tarafında, şakakla
rın üzerinde ve tepede bulunduklan gö
:ıUnü.ze çarpar. Sonradan saçlar da ora· 
larda dökülmeğe başlar. 

ler. Saçların arası tırnakla kaşınırsa, tır
nağın arasından beyaz, yağlı, çamur gi
bi bir madde çıkar, arasında da yapışık 
bir çok saç kılları. 

Bir iki sene sonra da, üçüncU bir de
virde kepekler gerçekten kaybolur. Fa· 
kat onların yerine sade yağlı madde ka
lır. O vakit delikanlının saçları üzerine 
ince bir kağıt konulursa yağın kağıda 
bulaştığı görülür. 

Kepekler büsbütiln kaybolup yerine 
sadece yağlı madde kaldıktan sonra saç· 
lar da tutam tutam do'ltUlürler. Her sa
bah saçlar tarandıkça tarağın dişleri ara
sında bir çok saçlar görillür. 

Kepekler henüz kuru oldukları za
man tedaviye başlanılırsa saçların dö
külmesinin önüne geçmek kabil olur .. 
Ondan sonra tedavi ne kadar Jlecikirse 
saçlann dökülmesi umudu o kadar aza-
lır. G. A. 

Avnsturalvada 
durum 

(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 
olan General Benet bugün gazetecilere 
demiştir ki: · 

«Telaşçı diye vasıflandırılmak tehlike
sini göze alarak diyeceğim ki japonlar 
çok yakında Avusturalyaya hücum ede
ceklerdir. Bu aylar değil, haftalar mese
lesidir. önümüze çıkan bu meseleyi 
memleketin karşılaması gerektir. Kapı
mızdaki harp tehlikesini karşılamalıyız, 
Avusturalya kıyılanna çıkmağa cesaret 
edecek her düşman müfrezesinin yok 
edileceğinden şüphemiz yoktur.-. 

Z AYt 
Şahsımıza ait G. Doğutürk ve M. D~

ğutUrk imzalı mühürlerimiz zayi olmuş
tur. Yenisini hak ettireceğimizden ziyaa 
uğrayanların hükmü olmadığı ilAn olu-
nur. 

Karantina 186 sokak 6 noda Güller 
Doğutürk ve Meliha Doğutürk 

izmir Oçtinctl 
NoterUllnclen : 

M•kinede siratli yumalc Ye bir 
u da laalmk iatiliblanm .alaf ol
mak prtiyle bir daktİlopaf .ı..-
c:aldlr. 1 - 3 (522) 

Bu ilk devrede kepekler kuru oldu
ğundan saçların arasında, üzerinde gö
rUlür. Oradan çocuğun yakasına. elbi
sesinin üzerine düşerler. Çocuğun saç
lan taranırsa kepekler yığın yığın çı
karlar. Bu kuru kepeklerin pek nadir Jb::ıocııocııc:ıoooDOC::ıocııoalCIOOODOC::ıocıacııc..ı 
olarak kendi kendilerine kaybolduktan 
vardır. Bazılarının da bütün ömürlerin
de baştaki kepekler öylece kuru halde 
kalırlar. O vakit saçlar da dökülmez. 

=aaaaaGaa;ı:ıaaaaa==~ooaaaaaaaaac 

Pivano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

iıle-rl 

Jmer 
AnafartaJar c. No. 557 

Telefon: 3695 

Fakat başlan kepekli olan erkek çı>
euklarm en çoğunda kepekler kuru ola
rak başladıktan iki üç sene sonra artık 
k~er düşmez olurlar. İyi dikkat ct
miyenler ~iun bqmda kepeklerin 
kaybolduğuna hükmederler. Halbuki bu 
ikinci devirde kepekler, kaybolmuş-de-
111. yağlanmışlardır. Onun için düşmez- .?:zcclOCIOCIOODOC::ıocııoaıc:ıoooı::ıoı10Cııoaooı11 

lzmir Esnaf ve Ahali Bankası 
idare meclisinden : 

UMUMİ HEYETE DAVET " 
Eau mukavelenamemizin 56 ncı maddesine tevfikan aenelik alel'ade hey

eti umumiye toplantımız 30 Mart 1942 tarihine raatlayan pazartesi günü saat 
1 S te Atatürk caddesinde kiin bankamız merkez binaaında yapılacaktır. 
Mukavelenamenin 61 nci maddesi mucibince asaleten veya vekaleten 50 hiıt-
9Cyİ tem8İl eden ortaklann ruznamede yazıla hususat hakkında aörüemek ve 
karar ittillaz eylemek üzere yukanda yazılı aün ve saatte bu toplantıda hazır 
Wunmalan ve toplantı !(Ününden en az bir haf ta evvel merkez veya ııubele
dmize müracaat ederek duhuliye kartı almalan rica ve ilan olunur. T oplanb
ya veklleten ittirak edeceklerin de hissedar olmaları meeruttur. 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - Jdare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1941 eeneai bilinçosunun tetkik ve tasdiki ile idare meclisi azasının 

ibrua. 
3 - Villyet umumi mecliai namzeti olarak göaterilen zahn intihabının 

icruı. 

4 - Müddetleri biten idare heyeti azasının intihaplarının yenilenmesi. 
S - Müddetleri bitmit olan iki mürakiplik için intihabın yenilenmesi, 
6 - idare meclisi raporunda aöaterilen temettüün daiıtılmasına ve tevzi 

t(iinünün tayinine ait teklifin tetkiki. 
7 - idare mecliai azasına verilecek huzur haklarının ve mürakiplik ücret

lerinin tayini. 
VEKALETEN tSTIRAK EDECEKLERtN SALAHtYETNAMELERt 

SU SURETLE TANZtM EDILECEKTIR : 
lzmir Eanaf ve Ahali bankHı Türk Anonim şirketinin 30 Mart 1942 tari

hinde ve .. yel ekseriyet haaıl olmazsa tilik edilecek tarihte banka merkez 
binasında akdi mukaner ve müzakere numarneai malum alcl' ade heyeti 
umumiye toplanhaında beni (bizi) temsilen hazır bulunarak müzakereye ieti
rake ve bu huıuata rey vermege, evrakı lizmeyi imza etmeie. velhasıl iebu 
heyeti umumiyede hisaedar sıfatile yapılabilecek her türlü huausat ve mua-
mellb namıma (namımıza) tam ve mutlak bir salahiyetle imzaya ........ . 

de mukim ......... . ................. oğlu ............... i vekil nasb ve tayin 
eyledim (eyledik.) 1263 (530) 

LALE' aaı B (J G u N l T AN'Ja 
TEL: 2153 p~~~11 -· TE': ~~4~ • 
ı - l'VRKC:E l'ARİHI Betrh BİR HARİKA-

N 0T~0 A M} N KArvıBl' RU 

2 -- PERIL? l . ÖŞK BOB HOPE 

POLATA KODARAT 

J - Y M.2' DiSlfEYilf YElfi REllıud KiıdSi-

Di NIZAL Ti PERİLERi 
LALE SEANSLARI 
U - U.45 - U.30 

..._Uda n TAN SEANSLABI 
12 - 15.45 - 11.30 
~PmrlUI ....... 

Borsa 
UZUM 

205 Hakkı elbirlik 46 75 
135 İnhisarlar 45 

96 Akü ve A. Karpat 52 25 
64 S. Süleymanoviç 46 
34 A. Lafont 44 15 

534 Yek\in 
163873 Umumi yekUn. 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCİR 
378 Mustafa Sever 28 
110 Faik Tokatlı oğlu 30 
488 Yek(ln 

140308 Umumi yek\}n 

52 5C 
47 
44 75 

45 50 
46 so 
47 5!J 
49 
52 

33 
30 

10028 kilo Zeytinyağ 41 50 43 50 
15223 kental Palamut 450 970 

ZAHiRE 
41 Ton fasulya 21 
89 Ton Susam 51 50 53 

2800 kilo acı Badem içi 125 
4975 kilo Balmumu 310 325 

5!1111111lf0it11111111111111ilit1111111111111111111111111111.: 

~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGOKUiEŞRIYAT 1 
:llllllllHftlllllllllllllllftlllllllllllllllll•ıllllHlllllr. 

7.30 Program, 7.33 Müzik : HaCif 
program pi. 7.45 Ajans haberleri, 8.00 
8.30 Müzik : Senfonik program pl. 13.30 
Program 13.33 Müzik : Şarkı ve türkü
ler 13.45 Ajans haberleri 14.00 - 14~1& 
Müzik : Riyaseticümhur bandosu 15.3C 
Müzik : Riyaseticümhur Filarmonik oı -
kestrası konserinin Devlet konservatu
van salonlarından naklen neşri.. 18.CO 
Program 18.03 Radyo çocuk kulübü 
18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : Rad
yo dans orkestrasının her Telden prog
ramı 19.30 Ajans haberleri 19.55 Müzik 
Kar1$1k şarkılar 20.15 Radyo gazetesi... 
20.45 Müzik : Saz eserleri ve oyun ha
vaları (Klarinet, ud) 21.00 Konuşma 
(Büyük adamlar) 21.15 Müzik : Dinle
yici istekleri 22.00 Müzik : Radyo salon 
orkestrası.. 22.30 Ajans haberleri ve 
borsalar .. 

MANtSA ASLtYE HUKUK HAKtM
LtClNDEN: 
Manisanın Çobanisa köyünden İsmail 

Hakkı karısı Hilsniye tarafından kocası 
Çobanisa köyünden İsmail Hakkı aley
hlne ikame eylediği boşanma dlvasının 
icra kılınan muhakemesinde: 

Müddeialeyh İsmail Hakkının ikamet
glhı meçhul olduğu namına çıkarılan 
diveüyenin ilAnen tebliğine mahkemece 
karar verilmif olduğundan yevm muha
keme tayin kılınan 31/3/942 tarihine 
milsadif Salı günü saat 14 te müddei
aleyh İsmail Hakkının Manisa asliye 
hukuk mahkemesinde bizzat veya bir 
vekili kanuni .töndermesi aksi takdirde 
gıyabında muhakemenin devam oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak Uzere 
keyfiyet 942/306 sayılı do,,ya ifadesiyle 
ilAn olunur, 1264 (529) 

Bornova Mersinli istasyonu karşı
smda şose Yolu üzerinde •Eski Me
nemen caddesi• 1588 inci sokakta 3 
numaralı 8 dönüm bahçe içerisinde 
kayası, erik ağaçlariyle sebze bahçe
si ve ayrıca bahçe içinde 4 adet ilci
şer odalı evi, samanlık. ahır, 44 ko
valı su tulumbası maa müştemillt 
satılıktır. 
İstiyenlerin : Basmahane Gaziler 

caddesi 1270 inci sokak Numara 3 le 
mal sahibi Halil Mengüye müraca-
atları.. 1 - 2 (5.16) 

11} DUlfYANJN 25 
lıl 9 uncu HABIKAsl 

DEVRE KJSJM 

MASKELi 
K~ARTAL 

HEPSİ BİRDEN 
MisLİNE TESADOF EDiLME
MiŞ MACERALAR DOLU 

~~ 
AYRIC:A : Renlıll Mllıl 
SEANSLAR : 1.00 - •.30 - 8 de 
Cumartesi - Pazar 9.30 da.. 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaı 

tZMtR BELEDtYEStNDEN : 
1 - Şükrü Saraçoğlu caddesinde, Kl

zım Dirik caddesinden itibaren İsmet 
paşa bulvarına kadar olan kısımda 180 
metre boyda kanalizasyon yaptınlması, 
fen işleri müdürlUğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 1466 lira 70 kuruş 
muvakkat teminatı 103 lira 40 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
9/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene milracaatlan. 

2 - Kahramanlar mahallesi 1920 aa
yılı sokakta 88 ve 94 sayılı iki i>ahçenin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi, ya
zı işleri müdilrlüğündekl şartnameleri 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedelleri 100 er liradan 200 
lira muvakkat teminatlan 1 lira 50 §el' 
kuruştan 15 liradır. Taliplerin teminatı 
İf bankasına yatırarak makbuzlarlyle 
ihale tarihi olan 9/3/942 Pazartesi gü
nU saat 16 da encümene mttracaatlan. 

22, 25, 1, 7 976 (415) 

öDEMtŞ ASLtYE HUKUK MAH
KEMEStNDEN: 
ödemişin Yazı mahallesinden AbdUJlo 

rahman kızı Fatma vekili avukat Ahmet 
ŞükrU Konuk tarafından müvekkilesi
nin kocası ödemi§in Çatal yol mahalle
sinden HUseyin oğlu Osman aleyhine 
açılan terk sebebiyle bo§anma divası
nın duru§D18Sı 13/Nlaan/942 Pazartesi 
günü saat 9 za muallAk olup mumaileyh
hin yevmi muayyende hazır bulunması, 
bulunmadığı veya bir vekili mlidaft de 
göndermediji takdirde hakkında gıyap 
karan sadir olacaiı dAvetiye makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

1265 (533) 

KULA tcRA MEMURLUQUNDAN: 
Kulaiım Camii ~t mahalleırinden 

olup ikameti meçhul kalan Beyağı olul
lanndan İsmail ollu Adile mürisiniz 
Göldeli oğlu Ali ve kardeşleri Sadık ve 
Wnailden metrilk ve Kula tapusunda 
mUseccel 41 parça gayri menkulün tak
simi kabil olmadığından satılarak §Uyu
un iıalesine Kula hukuk mahkemesince 
karar verilip dlier varislerin takibi üz.e
rine namınıza çıkarılan 942/190 nolu ic
ra emri. mahaltt ikametiniz meçhul kai
mi§ oldujundan postahanece bili teblil 
iade olunmakla gazete ile ilAnen tebliii· 
ne karar verilmiftir. 

lfbu gayri menkullerin satılmaaı hak
kında bir diyecejiniz varsa nqri :tari
hinden itibaren 15 gUn zarfında tifab1 
veya tahriri olarak Kula icra dairesine 
müracaatla bildirmeniz lhımdır. Aksi 
takdirde icı'a emri mUnderecatını kabul 
etmiş addiyle cebri icraya devam oluna-
cağı ilAn olunur. 1275 (535) 

Rıza İhracat Türk Anonim 
Şirketinden : 

Sirketin hisaadarlar umumi heyeti senelik :iftimaı, 27 /Mart/9•'2 cuma Kii
nü saat 15 te eirketin lzmirde Cürnhuriyet bulvarında 6 numaralı binada 
kain merkezinde akdedilecektir. 

Konutulacak huaualar .. iıda yazılmıtbr. Hisaedarlann duhuliye varakaaı 
alarak ietimada hazır bulunmalara ilin olunur. 

Konuşulacak işler : 
.1 - ldare meclisinin raporunun okunma11 ve tasvibi 
2 - 1941 takvim yıh pilinço ve kar ve zarar hesabile mevcudat defteri

nin ve mürakip raporunun okunma11, ve tasdiki ve idare meclisinin 
ibrası. 

3 - T emettüün sureti tevzilnin teabiti 
4 - Mürakip intihabı 
5 - idare meclisi azalarının huzur haklan ile mürakip ücretinin tayini 
6 - idare mecliai azalannm tirketle muamelede bulunmalara ve eirketin 

ittigal mevzuuna giren muameeleri .. haan yapmaia mezun ltılınma
lan. 

7 - Ticaret vekaletinin 4/9522 aayılı ve 23/12/941 tarihli tebligatına 
atfen eirketin esas mukavelenameaine 8 maddenin ilavesi. 

1288 (531) 

...................................................................................... • • 

i Devlet Demır Y oilarından i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Huca Vf' Menemen hanliyosu ile ödemiş 
tı·f'nlerinin bazılarında yapılan tadilat H. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 8 INCt iŞLETME MUDURLOC.UNDEN : 
11 /3/942 çaroamba giinünden itibaren Buca banliyösünde işleyen 309/ 

31 O katarlar seferden kaldanlm"tar. 
Buca banliyöaünde 331 /312, Bumova banliyösünde 61 /62, Çiyli banli

yösünde 9 / I O katarların cumartesinden gayri aünlerde: yine Buca banliyö
sü!'de 313 / 314, Bornova banliyöaünde 6 3 / 64 ve Menemen banliyöaünde 
11/12 katarlar yalnız cumartesi günleri işleyeceklerdir. 

ödemie - Alaancak - ödemit arasında ieleyen 1304/ 1305 katarlar daimt 
olarak motürlii vagonla temin edilecektir. 1304 katann ödemiş tehirden kal
kııı 6,30 Alaancağa vantı 9,5 3 ve 1305 katann Alsancaktan .kalkıtı 18, IS 
ödernit tehire vaneı 2 l ,4S tir. 

Fazla izahat için Utaayonlara mflracaat edilmesi lnzumu sayın halka ilin 
olwıur. 7 9 1254 (527) 

SARIFB 1 

Aydın VUdyetı Nafıa MüdlbtUlğünden : 
Kapalı zarf usaliyle Efısiltme ııanı.. 

1 - Eksiltmeye konulan ie : 24278 lira 52 kurut keşif bedelli Aydn - Mui
la yolunun l 4X810-16X528 kilometreleri arasında şosenin terfi ve esaalı 
tamiratı ve üç adet menfez inşaatı. 

2 - Bu ~ait şartname ve evrak ıunlardar : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - T esviyei türabiye eose ve klrRir in .. atnameai fenni şartname 
E - Keşif hülasa cetveli ve silailei Hat 
F - Taı ve kum grafik cetvelleri. 
lstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Ekailtme 19/3/ 942 tarihinde perşembe günü saat 15 le villyet daimt 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1820.25 liralık muvakkat temi• 

nat vermesi ve Aydın vilayetinden ihaleden üç gün evvel bu iş için ahnmıe eh
liyet vesikası ve ticaret odası vesikaaı bulunması l&zımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncü maddede yazılı saattan bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede ya• 
zılı aaata kadar gelmiş olması ve dıe zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıt 
olma11 lazımdır. 

Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. 
4 7 1 o 1 3 1 l 79 ( 499) 

lzndr Defterdarl.,.,.dan : 
S.b, 

No. 
Muhammen B. 

L K. 
18 1 ikinci karantina mahallesi Mühdes yol .352 ada, panel 

2 75 M2. numarasız arsa 55 20 

21 00 

26 40 

182 ikinci karantina mahalleai Mühdea yol 352 ada, 2 panel 
262, 7S M2. numarasız ana 

183 ikinci karantina mahallesi Mühdes yol, 352 ada, 3 parsel 
262 M2. numaraaız arsa 

184 ikinci karantina mahalleai. 352, ada, 4 panel 275 M2. 
numaraaız arsa 2 7 SO 

185 ikinci karantina Kayseri sokak 352 ada, 7 parsel 
302,50 M2. numarasız arsa 45 38 

186 İkinci karantina mahaUea Al.sancak. ve Kayseri eokak 
352 ada, 8 parsel 260,25 M2. numaraaaz ana 39 00 

187 Jkinci karantina mahalleai Alsancak aokak 352 ada, 9 parael 
260,25 M2. numaraaız ana S2 00 

188 ikinci karantina mahallesi At.ancak aokak 35 2 ada, tO panel 
267 M2. numaraaız ana S .3 00 

189 İkinci karantina mahalleai Alaancak sokak 352 ada, 11 panel 
257,7S M2. numaruız ana 51 40 

190 ikinci karantina mahallea Alaancak aokak 352 ada, 12 parsel 
266,7S M2. numaraaız ana 5.3 20 

191 ikinci karantina mahallesl Mühdea yol. 3S 2 ada. 13 panel 
314, 75 M2. numaraaaz araa 62 80 

192 ikinci karantina m&halleai Miihdea yoL 3S2 ada, 14 panel 
313,50 M2. numarasız ana 62 60 

193 ikinci karantina mahallesi Mühdea yol .35 3 ada, 1 panel 
346,50 M2. numaraaız arsa 69 20 

194 İkinci karantina mahallesi Mühdea yol, 3S 3 ada, 2 panel 
349,75 M2. numaraaız arsa 6S 00 

195 ikinci karantina Mühdes yol, 35 3 ada 4 parsel 286,SO 
Ml. numarasız ana 5 7 20 

196 ikinci karantina mahallesi MühdC8 yol, 353 ada, 5 parsel 
287,75 M2. numaral&Z arsa 56 40 

197 ikinci .karantina mahalleai Alsancak aokak 352 ada, 6 parael 
288, 75 M2. numaraaız araa 5 7 60 

Yukarıda yazılı emvalin pqin para ile mülkiyetleri 2/3/942 tarib.ind• 
ib'baren 16 gün müddetle müzayedeye konulmU1tur. lhaleleri 18/.3/942 tlP 
ri!ılne müaadif çaroamba günü aaat 14 tedir. Taliplerin mulıammeo bedelled 
üzerinden % 7 ,5 teminat akçesi yabrarak yevmi mez)dirde milli emllk ml
dü!lüiünde mütetekkil satıı komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

Bornoua Ziraat Mücadele ldcupa1111 il...,.. 
Ulğünden: 

Takriben 26 formalık bai haatalıklan kitabuıan ikinci bauma, kliee ve lr&
iıdı hariç 16 mart pazarteal günü saat l O da lzmir ziraat mUdilrlUiGnde ~ 
zarlıkla verilecektir. , 

Şartları öirenmek i•teyenlerin İzmir ziraat müdürlfiiijne müracaatlari. 
7 9 11 13 1239 '(S28) 

jzMDI IUDASl'RO JIODORl.OC01fDE1' : 
Eskiden Balc;ova hududu dahilinde bulunan ve balen icra nkilleri b~ 

nln 9/8/937 tarih ve 7212/2 sayılı kararile bmir telui belediye luaduda 
içine alınan .. rkan üç k'G'Ular mahallesl ve aarben yeni kale yola •• narh ele
n ~~yü hududu Ye timalen deniz Ye cenuben arla ufalt eo11W. eevrili incll'o 
altı - bahc;eler ana mahalleainin kadaatro tahdit ve taluirine 2S/2/942 tlP 
rihinde b .. lanacaimdan bu ..hada alakalı gayri menkul ulaiplerinba 8Qd 
menkullerine ait tasarruf veaikalarile niifua bu.iyet ciizdanlanm taı.dit ft 

teebit aırasında 1884 üncü aokakta mtime.eil Fahri kallvuini medte& in:a... 
etmit olan bu aahada faaliyette bulunacak memurlarumza ibraz etmeleri a. 
nmu ilan olunur. 1267 (S32) 

Kim QENÇ gOrilnmı:k 

Emsaısız bir k•flf 
sayesinde 

BURUŞUKLUKLARA 

SON VERiLDi 

istiyorP 

ha yumuşak,._daha taze ve 4ahfı 
genç olduğunu görtırao.ntıs. OUA• 
düzleri de (Yatsız> beyaz TokaloIJ 
kremini kullanınıs.. Terkiblndelqi 

Bu tecrübeyi yapınız.:. kunetlendlrlcl ve beyazlatıcı cev~ 
Methur bir clld miltehusısı ta- herler meaamelerin dahlllne nuı

l)'afından tamüssıhba blr ıeJıç kız ile oralarda gizlenmiş bütün gayr, 
lclldlnln unsurlarına bemeyen ve saf maddeleri eritir, alyah nolt~ 
<:lld bticeyrelertnden istihraç edl- lan lcaybett.ırir ve açık meaamer 
en :venl ve kıymet.il blr hullsa lerl şıklaftırır 'Ve bu sayede clldJ 
eşfedilmlft.lr. BİOCEL tabir edl- beyulatıp kadife gibi JWllU4&! 

en bu kıJmetll huliaa. flmdl clld Bu baalt ve kolay tarzı tedavl 
uu'1l'U olan pembe renkteki To- her kadın blr çok aeneler pnçle 

alon k.remlnln terkibine Ulve teblllr ve genç tızlann gıpta na,. 
dllın}ft.lr. AtpmJan yatıııazdan zarlarlle bakacalı p.yaııı ha~ 

~
nel ba tremı ailrilnüz. sız uyur- blr clld.Jve bir ten temın edeb~ 
en clldlnla bu kıymetli unsurları Tokalon"ı kremlnln memnunlyeC. 

m...ıer vt aabablan uyandıll- baht r._etll:eı.rt p.ranWldl(I ~ 

1mzda da cl1d1n1l1n daha açık, da- halde parama iade olun~ 



SiYASi VAZİYET 
••••••••••••••• 

Cava düştükten 
sonra 
- *

Mihver basını isvece .. 
hücumlarda bulunuyor •• 

- *-Radyo gazetesine göre Uzak Doğuda 

YEHI A~IR 

AMER KAN ORrusu FRAMSADA Milli MATEM ALMAN GAZETELERi 
----* * * 

Harekete geç- Fransadaki İngi- Düşman harbı 
mek Üzere hazır lizlerin tevkifi istediği kadar 

uzatamıyacak, - *-
Yedi ~ırhh tü oıen ve isteniyor 

diyorlar hava kuvvetleri - *-
Ren o labrikaları birkaç 

- *-
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lsf.anbulda kadınlar ipek çorap y~rine 
meıserize çorap kullaomağa başladılar 

-~~~~~--~-----
Ankar~, 6 .<~ususi) - B ir kısım lüks çok kadınlar ipek çorap yerine Merseı

ety~nın ımalıru d urdurmak, bunlann rize çorap giymeğe başlamışlardır. İpek 
yerme mevcut tesisatı tamamen müb- çoap giyenler pek azalmıştır. 

askeri hareketlerin gelişmesi dünya ef
karını ilgilendiren en ehemmiyetli me
sele olmakta devam etmektedir. 

k urul rln 
Vaşington, 6 (A.A) - Amerikan bah

riye nazırı Stimpson Amerikan ordusu
nun yeniden siliıhlandınlmasından bah
sederek şunları söylemiştir: 

kamyondan başka bir 
şey ya!'mıyormuş.. 

Bcrlin, 6 (AA) --- Akşam gazetele-
rem ihtiyaçlara cevap verecek eşya ima- istanbulda bir çok sanayi müessese
line hasretmek için tetkikler neticelen- }erinin mübrem ewa imali için hazırla• 
miıtir. Yakında tatbikine geçileektir. dıkları projeler bir heyet tarafından y .. 
_ İstanbul,6 (HusUsi) - Şehrimizde bir rm Ankaraya götürülecektir. Cava taarı·uzları Japonların lehine gc

J;şiyor. Öyle görülüyor ki gerek Angio 
Saksonlar ve gerek Hollandalılar Cava
ı: ın korunabilmesi ümidini kesmişlerdır. 
Mücadelenin birinci safhası, Japonlann 
Cava etrafındaki diğer Felemenk Hin
dıst.-ını adalarını isti1Usiy1c nihayet bu:
muştur. Müttefikler bu istfüıya mani 
olamamışlar ve Japonlar bu suretle Ca
\'a adasını da sarmış bulunuyorlar. 

cHava kuv~ctlerimize Ifıyik oldurru en 
büyük ehemmiyeti vermekteyiz hare
kete geçmek niyetinde bulunuyoruz. Bu 
hareketlerde hava kuvvetlerimiz en mü
him rolü oynıyacaktır. 

cYedi zırhlı tümen kurulmuştur. Se
kizinci zırhlı tümen de hazırlanmakta
dır.> Bundan sonra milttefikler Japonların 

Cavaya asker çıkarmalarını mene çahş· 
tılar, denizlerde sert muharebeler oldu 
ve Japonlar oldukça ağır zayiat verdi
ler; fakat biltiln bunlar Japonların ada
ya çıkmalarına engel olamadı. Bir defa 
Cava topraklarına çıktıktan sonra, ada
nın artık japonlara geçmesi, Anglo 
Saksonlarca bir •oldu, bitti- işi olmuş
tur. 
Cavanın da i§galile, Hollanda Hindis

tanı imparatorluğunun tasfiyesi yapıl
nuş olaeaktır. Bu da, biraz da kötü bir 
idare usulüniln neticesidir. Küçük Hol
landanın bu bliyük imparatorluk s3-
mürgesinde 70 milyon yerliye karşı an
cak 250 bin Hollandalı vardır. Bu bir 
çeyrek milyon beyaz insan, yetmiş mil
yon yerliyi sömürrüyor ve yerli halka 
aşağı insan gözüyle bakıyordu. Hollan
dalılnr bu memlekette çok büyük refah 
ve servet kazandıkları halde, memleke
tin müdafaasına pek az para sarfetmiş
lcrdir. 

Japonlar ise, yemeyip, içıneyiz tasar
ruf ettikleri paralarla büyük bir hava 
ve deniz kuvveti hazırlarken, Hollanda
lılar ancak sömürmeyi diişünmüşlerdır. 
Harpten evvel, Avrupanın hiç bir mil
leti, Hollandalılar kadar mesut ve mü
reffeh değildi. Kazanılan serveti, meın
kketin müdafaasına hasretmedikleri 
için Hollandalıların ellerinden kaçırdık
ları bu servet knynnğı yerler şimdi Ja 
ponlnnn eline geçmiştir. 

Bundan sonra ne olacaktır?. 
Hollandn Hindistanı, A vusturalynnın 

yolu sayılıyor. Bununla beraber Avus
turalyanın vaziyeti, Hollanda Hindistn
nı ve hatta Japonlar tarafından işgal 
edilen diğer bütün memleketlere benze
mez. Avusturalynlılar çok çalışkan ve 
cesur bir millettirler, vntan müdafaası 
için kanlarını dökmeğe hazırdırlar, şim
diye kadar koştuklan muharebelenle 
kahramanca dövüşmilşler ve vatanlarını 
uzaklardaki muharebelerde müdafaa et
mişlerdir. 

A vusturalyalılar, Malezya ve Hollan
da Hindistanında da harp etmişlerdir ve 
harp şimdi kapılarına kadar gelmiştir .. 
Fakat Avusturalyayı kahramanca mü-
dafaa edecekleri muhakkaktır. Ec;ascn 
Amerikanın da müdafaa yeri olarak 
seçtiği yer burasıdır. 

Bu sebeple Japonlann burada muvaf
fak olmaları kolay değildir. Japonlar, 
çok dağılmışlar ve en uzaklara varmış
lardır, üç ay içinde bir çok zaferler ka
Eanmışlar, fakat henüz bütün müşkülle
ri tamamiyle yenmiş değillerdir. 

Japonların bu zaferleri, Avrupada iki 
mihver devletinin işine çok yaramıştır 
Japonya harbe girdiği vakit, mihverin 
durumu kötü idi : Almanya Rusya işini 
başaramamış, İtalya da Libyadan atıla
cağa benziyordu. Üç aydan beri mihver 
radyo ve basını mihver halkının cfkan-
41ı Japon zaferleriyle beslemektedir. 
Eğer bu zaferler olmasaydı A vnıpada 

Mihvercüiğin maneviyatı çok zdyıflamış 
olacaktı; hele Mihverin kilçük ortakla
rının maneviyatını kurtarmak önemli bir 
hal olmuştu. ÇUnkü Mihverin bu küçük 
ortakları, kış gelmeden Rusyanm yıkı
lacağına ve hattıi harbin biteceğine inan
mış idi. Kış gelip te Rusya taarruza ge
çince Miliver propagandası çok ı.or du
ruma girmiştir. İşte japon zaferleri bu 
yüzden Mihvercilerin pek işine yaramış
tır. 

VtŞt FRANSASI 
Bu son giinlerde Mihver propaganda

sının en çok meşgul olduğu mesele Re
no fabrikalarının İngilizler tarafından 
bombalanmasıdır. Mihverciler bu olay
lardan istifadeye çalışıyorlar. 

Amiral Darlan bu olayı milli bir fela
ket olarak vasıflandırmıştır. Fabrikala
rın bombardımanı bu harbin en büyük 
faciası olarak gösterilmektedir. Vişi de 
bu olayı, Almanya ile sıkı işbirliği ta
rafdarlarının fırsat olarak kullandıkları 
anlaşılıyor. Çünkü şimdiye kadar bir 
çok acüc şehirler bombardımanı yapıl
mış iken bu olaya hususi bir mahiyet 
verilnfesi dikkate Iayiktır. 

1SVEÇ MESELESİ 

Mihverin İsveçe karşı sert hücumlan 
n~zarı dikkati celp ediyor. İsveç Avru
panın pek az kalan tarafsız devletlerin
dendir. İsveç her tarafından sarılmı§tır. 
lsvcç halkının sempatisi Almanlar lehi
ne değildir. Çünkü Almanların Norveç
teki hareket şeki11eri lsveçte teessür 
uyandırmıştır. Şimdi Alman!arın İsveç 
durumunu halletmek istedikleri akla ge
lebilir. Fakat lsveçin harp dışı kalmak 
~zmi çok kuvvetlidir. Hangi taraftan 
tazyik görürse, beri tarafa katılmakta 
tereddUt etmiyecektir. İsveçlilerin de 
karşılaştıkları tehlikeyi sezdikleri anla
§ılıyor. 

Bir İsveç gazetesi bu tehlikeyi önle
mek için harbin biltün lskandinavyadan 
uzaklaştırılması lüzumunu ileri sijrmüş.
t ür. Gazetenin bu f ikri Almanların çok 

Vaşington, 6 (A.A) - Reis Ruzvelt 
Amerikan ve İngiliz şeflerini kabul ede
rek uzun müzakerede bulunmuştur. 

Müzakerede hazır bulunanlar demeç
te bulunmaktan kaçınmış1ardır. 
Vaşington, 6 (A.A) - Stimson Birle

şik Amerikayı Alaskaya birleştirecek 
ve Kanadadan geçecek bir yolun in.c;ası 
hususunda Amerika ve Kanada hükü
metleri arasında bir nnlaşma yapıldığını 
bildirmiştir. 

Yol 25 - 30 milyon dolara mal olacak
tır. 

Londra, 6 (A.A) - Gemi inşaatı Ame
rikada gittikçe artıyor bir mütehassıs bu 
hususta sarfedilen gayretlerin yakında 
daha ziyade gelişeceğini söylemistir. 
Amerikan vapur tezgfıhları şimdiki hal
de giinde bir vapur denize indiriyorlar. 
üç ay sonra iki günde üç vapur denize 
indirilecek, dört ay sonra günde iki va
pur, sene sonunda ise günde dört vapur 
yapılacaktır. Bu vapurların çoğu 6 - 7 
bin tonluk şileplerdir. Asıl yapı altı ay
da bitirilmekte ve teçhizat da iki ayda 
tamamlanmaktadır. Amerikalılar bu ge
milere (hürriyet vapurlan) adını ver
mişlerdir. ----·----Bir general ____ * ___ _ 

Mısırda serbest 
bırakıldı.. 

Kahire, 6 (AA) - Ba,vekil Nahas 
paşa kaçarken tevkif edilen ordunun 
eski umum müfettişinin serbest bırakıl
masını emretmiştir. Bu generale refakat 
eden iki subny da serbest bırakılacak, 
fakat nezaret altında tutulacaklardır. 

Tahliye kararı genel kurmay reisi ve 
milli müdafaa nazıriyle yapılan bir top
lantıda verilmiııtir. ---·---Ask e ri vaz ı yet 

(Ha tarafa l inci Sahilede) 

topol ve Kerçte teşebbüsü elde tutan 
Sovyetlerdir. Bununla beraber burad.ı 
da bir gelişme henüz yoktur. 

Jnpon hava kuvvetlerinin stratejik ve 
sayıca üstün bulunmaları, Cava hare
ketlerini müttefiklerin aleyhine çevir
miştir. Müttefiklerin burada kayıpları 
pek nz olmasa gerektir. 

Japon hava kuvvetleri Avusturalya
nm şimal batısı yakınında bir yere taar-
ruz etmişler ve 28 deniz uçağı tahrip 
etmişlerdir. Japonlar, Cava doğusunda
ki adalarda müttefiklere ait 36 tayyar'! 
tahrip ettiklerini bildirmişlerdir. 

Donanma ve hava kuvvetleri anlaşa
rak hareket etmektedir. Kara kuvvetle
rinin her türlü ikmalleri ana vatan<lnn 
yapılacaktır. Bunun için Japon deniz ve 
hava kuvvetlerinin yüklenmiş oldukları 
ödevler ağırdır. 
LİBYADA 
Akdeniz ve Lıbynda harekat yalnız 

havalara inhisar etmiş gibidir. Alman 
hava kuvvetleri Mısıra kadar akınlar 
yapmış ve buradaki İngiliz hava mey
danlarına taarruz etmiştir. Maltaya ya
pılan hava taarruzlan eskilerine nisbc~
lc çok artmıştır. Dün geceki taarruz sa
baha kadar devam etmiştir. Mahalleler
de oldukça uı.yiat olduğu da İngiliz kay
naklarından bildiriliyor. 
DENİZALTI HARBİ 
Amerika harbe girdikten sonra deni:t 

altı harbi şimdi bütün Atlantik, Pasifik 
ve Orta Amerika denizlerine yayılmış 
ve hatta Hint denizine de sıçramak ka
biliyetini göstermiştir. 

1941 de senede 6,5 milyon tonilatoluk 
ticaret gemisi yapmağa karar veren 
Amerika, şimdi bu mikdan arttırmağa 
karar vermiştir. Bu karara göre, şimdi 
günde bir ticaret vapuru ynpılıyor, ya
kında iki günde üç gemi ve sene sonun
da da günde dört gemi inşa edilecek V<! 

gemilerin tonajı 6 - 7 bin tonilato ola
caktır. Bu hesaba göre Amerika 1943 tc 
1460 adet gemi yapacak ve bunlar.n 
mecmu tonajı da 10,5 milyon tonilato ıo
rıa baliğ olacaktır. 

Senede 6,5 milyon tonilato in<:aatın 
ihtiyacı karşıl~amıyacağı şimdiden göz 
önüne alınmış olduğu görülmektedir. 

sert bir mukabelesine maruz kalmıştır. 
ALASKA YOLU 

Amerika - Alaska yolunun yapılması 
tekarrür etmiştir. Bu yol Amerika ile 
Asyayı biribirine bağlıyacaktır. lcabında 
bu yoldan Sibiryaya kuvvet sevk oluna
bilir ve japonya için ileride bir tehlike
dir~ bazılarınca bir hayal sanılan bu ya
lan irnkAnsız degildir. japonya harbi ne 
kadar çobuk bitirmek istiyorsa, ve men
faati de bunu icap ettiriyorsa, Amerika 
da uzun milddet sürecek bir harp için 
hazırlanmaktadır. Alaska yolunun harp 
bakımından ehemmiyetli bir teşebbüs 
olduğu muhakkaktır 

Paris, 6 (AA) - lngiliz tayyarele
rinin hücumunda ölenler için tutulacak 
milli matem bugün başlıyncak ve pazar 
sabahına kndar sürecektir. 

ri 62 5 00 tonilatoluk düşman gemısını 
batıran denizaltıların muvaffakıyetle 
meıgul oluyor. Bunlar arasında 7 b üyük 
Amerikan petrol gemisi de vardır. 
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Yeşil ırmak yükseldi, Amasyanm 
bazı mahalleleri su altındadır 

Londra, 6 {AA) - Pariste Reno 
fabrikalarının İngiliz uçakları tarafın
dan bombalanması üzerine Amiral Dar
lanın söyledikleri, i ngiliz aleyhdarlığı 
hi!!leriyle şöhret bulmuş olan bu Fransız 
devlet adamının siyasetine uygundur. 
Amiral Darlan Reno fabrikalarında bir 
kaç kamyondan başka bir şey yapılma
dığını iddia etmekle Fransız halkını ln
giltereye karşı kışkırtmak gayretine düş
mücıtür. 

Algemayne Çaytunga göre şimdiye 
kadnr Atlantiğin öte tarafında elliden 
fazla petrol sarnıç gemisi batırılmıştır. 

Lokal Anzayger gazetesi diyor ki: 
Atlantikte, Akdenizde ve Pasifikte 

ne kadar geminin batırıldığı; hasara uğ
ratıldığı veya kullanılmaz hale getirildi
ği düşünülürse üçlü pakt devletlerinin 
tefevvuku anlaşılır. Düşman teıebbüsü 
ele almak için ümidini zamana bırakmış
tır, fakat o harbi istediği kadar uzatama
yacaktır. 

Paris, 6 (AA) - D. N. B. ajan!lı 
bildiriyor: İngiliz hava akınından bah
seden Fransız gazeteleri hükümeti işgal 
altında bulunan Fransadnki İngiliz rehi
nelerini tevkife ve tazminat olarak 
Fransadaki İngiliz alacaklarına el koy
mağa davet ediyorlar. 

cKri dü Pöjob gazetesi Rivyeroda 
on bin lngilizin ynşadığndan bahsede
rek bunların kanunsuz döviz ticareti 
yaptıklarını ve casuslukla meşgul ol
duklannı aöyliiyor. Gazete bunların re
hine olarak tutulmasını ve İngiliz ala
caklarının hava akınlarında zarar gö
renlere dağıtılmasını teklif ediyor. 
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1 . Yer _altında § 
~ IngUiz ler muazza m 
~ silah rabrikaları 
§ kurdular ••• 
H Londra, 6 (A.A) - 1941 hava bom- § 
S bardımanlarından alınan dersler 

1 
üzerine harp malzemesi yapan fab
rikalar yeraltı tesislerine nakledil
mektedir. İngiltereyc ileride hava
dan ne kadar şiddetle hücum edilit
se edilsin, başlıca harp malzemesi i:;-

8 tihsali duı·mıyacaktır. Yeraltı fabrı-
8 kalarınm bir kısım şimdiden işlet· g 

meye açılmıştır. Bunların en büyü-ı 
ğü bir aya kadar işlemeğe başlıya
cnktır. Fabrikalar geniş bir bodrum 
halinde çok derine gömülmüştür. Bu R 
yeraltı galerilerinin ne kadar büyük~ 
olduğu hakkında bir fikir vermek g 
üzere, inşaat esnasında bir işçinin 
galerilerde iki gün kaybolduğunu 
söylemek yeter. 

Bu muazzam müessese ağustos 
ayından itibaren tamam olarak ça
lışmağa başlıyacaktır. İşçiler ekip 
halinde çalışacaklarından faaliyE:t 
hiç bir zaman dunnıyacaktır. Ko.d
dorlann bir Çôb'U dört yüz me~ 
uzunluk ve genişliğinde<lir. Böyle 
bir uçak fabrikasının yapılışında 
8500 işçi çalışmıştır. Fabrikada da 
8500 işçi çalışacağından bunları ba
nndırmak mühim bir meseledir. 
Gerek bu fabrika, gerekse diğerleri 

sehirlerden uz.ak, tenha yerlerde ya
"'l•lmıstır. 

Cava harbı 
---~*-----~ 

Bu hususta Japon kay· 
naklarından verilen 

taısııat •• 
- *-Tokyo, 6 (A.A) - Ofi bildiriyor: 

Son haberlere göre japonlar Cavada 
Banduegin yakınlanna gelmi§lerdir. 

Bandueng, 6 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Cava muharebesi inatçı bir tarzda bü

yük şiddetle devam ediyor. Askerlerimiz 
her tarafta kuvvetçe ve siltıhça üstün 
düşmana karşı cesaretle harp ediyorlar. 
Bir çok yerleri terk ettik. 

Batı Cava muharebele:rinde elde kuv
vet bulundurmak için Batavyayı terk 
ettik. Hnva taarruzları yüzünden kıtala
rımız günlerden beri istirahat edeme
mekte ve fa7.la yorgun bulunmaktadır. 
Vaziyet ciddidir. 

Tokyo, 6 (A.A) - Sumatradan bildi
riliyor: 

Japon işgalinin Sumatra adasının ce
nup kısmına da yayılması Ü7.erine petrol 
kaynaklarının yüzde 60 - 70 şi japonlar 
eline geçmiştir. Düşman mukavemet 
göstermemiştir. Kakat petrol bölgesiyle 
Şenkalan bölgesi elimize geçmiştir. 

Nevyork, 6 (A.A) - Kolombiya Brod
kasting muhabiri bildiriyor: 

cBatavya boşaltılmıştır. Hükümet 
merk('ziyle irtibat kesilmiştir. 

Hollanda ve Britanya kıtalannın ha
reketlerinden sonra Cavanın her tara
fında japonlara karşı taarnız ve teda
füi hareketler devam ediyor. 

Tokyo, 6 (A.A) _ Başvekil orta ve 
şim~li Çinde ve Anoyda bulunan jaoon 
heyetleri reislerini dün toplamıştır. Top
lantıda bahriye, hariciye nazırları da ha
zır bulunmuşlardır. 

Londra, 6 (A.A) - Batavyanın japon
lar tarafından zaptı hakkında haber 
yoktur. japonlar şehri 21,30 da aldıkla-
rını bildiriyorlar. · 

Londra, 6 (A.A) - Domei Ajansı bil
diriyor: 

Japonlar Kat.land tayyare meydanı 
üzerinde yeni modelde Amerikan bomba 
tayyarelerinin faaliyetinden bahsediyor
lar. Bu tayyareler A . N. B. modelidir. 

Oçlü pakt devletlerinin azimleri ve 
hamle kudretleri bunu gösteriyor. 

----~----
A lm anyad a lıomunısı 
harelıetleri.. 
Bem, 6 (A.A) - Nasyonal Çaytung 

gazetesine göre bir zamandan beri ko
münistlik çoğaldığı görülmektedir. 

Zürih ve Balde 12 komünist tevkif 
edilmiştir. Bcrnde tevkif edilenler var
dır. Mevkufların çoğu eski Alman ko
münist partisine mensup kimselerdir. ---·----RO~A.HYADA 

Bükreş, 6 (A.A) Brador ajansı bil
diriyor: 

Rumenleştirme ve iskan müsteşan, 
sermayesi 20 milyon dolara varan iki 
bin müesseseyi devletin kontrolü altına 
kovmuştur. Almanlar ve Bulgarlann bı
raktıkları emlllke 15 bin aile yerleştiril
miştir. --------Bulgaristanda 

---~ ... ----
İki t a lebe idama 
m a hkOm edildL. 

Sofya, 6 (A.A) - Stefani ajansının 
bildirdiğine göre Sofya askeri mahke
mesi bozgunculk propagandası yapmak 
suçundan dolayı 14 Bulgar talebesinden 
ikisini ölüm cezasına, üçünü on beşer se
neye, dördünü l O nar seneye ve diğer 
üçünü de altııar sene hapse mahkum et
mİ§tir. 3 suçlu beraat etmiştir. ----·---llind ist ana doğru 

( Baştı.rafı ı inci Sahifede) 

Tokyo, 6 (AA) - Sittang nehrini ge
cen Japonlar Rnngonu kuşatmaktadar
Jar. 

Tokyo, 6 (A.A) - Birmanya, Siyam 
hududunun şimal bölgesinde müttefik 
kuvvetlerle muharebe başlamıştır. 

(Not - Buradaki müttefik kıtalarmın 
Çinliler ohnası muhtemeldir. 

Rnngoıı, 6 (A.A) - Britanya tankla
rının Regönün şimal doğusundaki mu
harebelere iştirak ettikleri bildiriliyor. 
Kuşin, 6 (A.A) - Kuşinde yapılmak

ta olan ilk mayn tarayıcı gemi bugür. 
denize indirilmiştir. Hint donanması 
için de ayrıca i.iç mayn tarayıcı gemi 
yapılmaktadır. 

Londra, 6 (A.A) - Royterin Sittang 
nehri çevresinde bulunan muhabiri bil
diriyor: 

Japonlar, Birmanya yoluna yakla~ık
ça yolun aşağı kesimine karşı hava hü
cumlarını arttırıyorlar. Sittang muhare
be bölgesinde Japon bombardımanlarını 
gösteren bir çok alametler vardır. Yıkı
lan köyler, şurada burada grup halinde 
toplanmış köylüler yürek yakıcı birer 
tablo teşkil ediyor. Bir çok bombardı
manlara maruz kalmış olan Tungoo şeh
rinden ayrıldığım vakit bomba uçakla
rından mürekkep büyUk bir Japon te~
kili yeni bir hücum yapıyordu.. ~am 
tekrar bu şehre döndüğümde bir kilo
metre murabbalık bir mesafeyi kaplıyan 
büyük bir yangının hüküm sürdüğünü 
ve alevlerin gök yüzünü aydınlattığını 
gördüm. Bu hücumlar, şüphesizdir ki 
askeri hedeflere karşı yapılıyor, fakat 
sebep oldukları acılar ve kayıplar mu
azzam derecelerdedir. 

Japonlar Birmanyada ilerledikçe, mül
teciler meselesi daha mühim ve güç bil· 
mahiyet almaktadır. Muharebe bölgesi.
ne yaptığım bir ziyaret sırasında, Japon 
t<:arruzundan kaçanlarla ağzına kadar 
dolu trenler gördiim, yol boylarında, e~
yalarını başları üzerinde taşıdıkları se
petlerle götüren küçük Hintli kafileleN 
rastladım. Fakat rnstladığım en yürek 
yakıcı manzara öküz arabalarından mü
rekkep bir kafile idi. Bir kilometre ka
rlar bir zincir teşkil eden bu kafilede 
bütün e.şyalariylc birlikte Hindistau.ı 
gitmek üzere yola çıkan dört beş bin 
Hintli bulunuyordu. ----------Amerilıanın gayesi 
Hür bir Fransadır .. 
Nevyork, 6 (A.A) - Nevyork Herald 

Tribün gazetesi Reno fabrikalarına ya
pılan akın münasebetiyle diyor ki : 

•Dünya harbinin hatları açıkça çiLil
miştir. MUttefikler mütecavizler hakkın
da artık mülAyim davranmazlar. Ameri-
kanın gayesi hür bir Fransadır. Bu ga
ye elde edilirse V~ideki Nazilik sona 
erecekür. 

Amasya, 6 (AA) - Bir kaç gündenberi yağmurların tesiriyle Yeıil ırmak 
2,5 metre yükselmiştir. Şehrin baz.ı mahalleri sular altındadır. Vilayetçe lı1zım 
gelen tedbirler alınmaktadır. ..... 
.............. ~~ ............................. ~<.:>~~~~~~~"""'..<;:::..<;:::~~...c;;::...c;;::~ 

Benzin ve petrol tevziatı hakkın
daki tahdidat üç ay uzahldı 

Ankara, 6 (AA) - Baş vekaletten tebliğ edilmiıtir : 
9 Eylül 1941 tarihinden itibaren benzin tevziabnda tatbik edilmekte olan 

tahdidat 9 /birinci teırin/ 194 1 tarihinde ilan edilmiı olan esaslar dahilinde 9 
haziran 1942 tarihine kadar devam edecektir. 

Sıhhat vekili Antalyada muhte
lif müesseseleri tetkik etti 

Antalya, 6 (Hususi) - Sıhhat vekili Dr. Hulusi Alataş _şehrimiz.e gelmişfü, 
Vekil imar sahalarını ve sıhhat müesseselerini gezmektedir. 

NOT - Sıhhat vekilinin önümüz.deki salı günü §ehrimize gelmelerine intizar 
edilmektedir. 

Bükreş elçimiz İstanbul da 
İstanbul, 6 (Hususi) - Bükreş sefirimiz Hamdullah Suphi Tannöver bu

gün Bükrqten Edirne yoliyle gehrimize gelmiıtir. Yarın Ankaraya gidecektir. 
,~...,..,._~~~~~~~~~~~~~~"""'~""'-',,C-,,..c:;:-,,..c:;:-~ 

Alman tebliğine 
göre. vaziyet 

Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu cephesinin muhtelif kesimlerinde 
yeni soğuk dalgalarına rağmen düşma
nın mevzii taarruzları şiddetli muhare-
beler neticesinde püskürtülmüştür. Düş
mana ağır kayıplar verdirilmiş, yüzlerce 
esir alınmıştır. Leningradda ehemmiyet
li bir çok askeri tesislerin ağır topçu 
ateıiyle durdurulmasına devam edilmiş-
tir. 4 - 5 Martta düşman 6 1 tank kay
betmiştir. Tayyarelerimiz geceleyin Si
vastopol kalesinde ve Moskova ııehrinin 
ortasında aakeri binalara tesirli taarruz
lar yapmışlardır. 

lngiliz sularında 3000 tonilatoluk bir 
ticaret vapuru batırılmış, lngilterenin 
cenup kıyılarında kamplar tahrip edil
miıtir. Dün gece Portland İll§e te~sle
rine de taarruz edilm.iıtir. 

Denizaltılarımız ıimali ve orta Ame
rika sulannda (82500) tonluk 12 düt
man gemisi ile bir Amerikan petrol ge
misini batırmış ve iki vapurla b ir torpi
to muhribini hasara uğratmışlardır. 

Şimali Afrikada hava kuvvetlerimiz 
Mısır topraklannda F evkaldabo çevre-
sinde uçak meydanlarına ve demiryolu 
hedeflerine taanuz etmişlerdir. Malta 
üzerine yaptığımız akınlarda askeri te
sislerle uçak meydanları ve denizaltı te-
sisleri üzerine ağır hasarlar yapan bom
balar atılmıştır. 

----------8 i r lsveç gazetesi 
(Uaştarafı 1 inci Sahifede ) 

Alman siyasi mahfilleri bu pek garip 
teklif hakkında şimdi Finlandiyadan 
yükselecek şesleri beklemek zorunu 
duymaktadırlar. 

Finlandiya milnferit sulh yaptığı ve 
Norveçteki Alman kuvvetleri de tahli
ye edildiği takdirde Sovyetlerin şimal 
batısı serbest bırakılmış olacak ve Av
rupanın bu kısmı tehlikeye düşecektır. 
Bundan başka bir Amerikan ve İngiliz 
müşterek ihraç hareketi de teşvik edil
miş olacaktır. Muharririn fikri stratejik 
mahiyette olduğundan Almanyanın mü
talaaları nazarı dikkate alınmak zorun
dadır. 
İsveç gazetesinin neşriyatı İngiliz istih

barat nazırlığının uçurduğu bir tecrübe 
balonu olması muhtemeldir. İleri sürü
len fikirler İsveçi bir harp sahnesi yap
tıracak mahiyettedir. 

Berlin mahfilleri, İsveçin bu manev
raya neden müsaade ettiğini sormakta
dırlar. 

Mevzuubahis muharririn İsveç gazete
ciler cemiyeti reisliğine seçilmiş olması 

ı Makineye 
,~erilirken 
E l 1 

Japon 
•• •• •• 

askeri söz
demeçi cusunun 

Şanghay, 6 (A.A) - Japon askeri 
sözcüsü Yarbay Akiyama bugün aşağı
daki demeçte bulunmuştur: Batavyanın 
işgalinden beri Cavanın zaptı artık bir 
saat meselesi olmuştur. Bundan sonra 
Avusturalya hücumlarımıza açılınız oJ.a.. 
caktır o A vusturalyadaki askerlerini ve 
t.lyyarelerini ba§ka memleketlere yolla
mış olmakla müdafaasını filiyatta im
kfuısız bi rhale sokmuş b ulunuyor. Cava 
Demokrasilerin cenup batı Pasifikte son 
kalesidir hiç bir suretle Hollanda Hin
distanının kudretsiz bir hükümete ma
lik bulunan Hollandaya geri vermek ni
yetinde değiliz. 

----------R oyteri n Cavadaki 
muhabiri bildiriyor 

Bandong, 6 (A.A) - Royterin Cava
daki hususi muhabiri bildiriyor: Cava
daki hAdiseler hızla bir buhrana doğru 
yürümekte<lir. japonlar büyük takviye 
kıtalan karaya çıkarmışlardır. Ve şimdi 
her şeyde ezici bir üstünlüğe malik bu
lunmaktadırlar gayri resmi tahminlere 
göre japonlarm Cavada bulunan yalnız 
kara kuvvetleri yüz bine çıkmıştır. Res
mi Hollanda mahfilleri her hangi bir sa
yıyı söylemekten kaçınmakta fakat ja
ponların Cavada müttefiklere bire beş 
rusbetinde üstün olduğunu söylemekte
dirler. Bu yalnız piyade için değil fakat 
tank top ve diğer malzeme için de böy
ledir. Havalarda şimdi japonlar fili bir 
monopol kurmuş bulunuyorlar istilayı 
daha nüve halinde iken ezeceği ümit 
olunan Hollanda taarruzu muvaffak ol
manıı~tır. Bu artık gizlenemez bu cüretli 
bir teşebbüs çünkü burada Cavada, mev
cut kuvvetlerle bu mevkiin müdafaası 
imkansız bulunuyordu ve tek muvaffa
kıyet şansı cesur bir taarruzda bulunu· 
yordu bu kal'§ı taarnızun muvaffak ol
masına ramak bunu takip eden çarpış
nıalarda buradaki kuvvetler o derece 
ağır surette hırpalanmıştır ki müdafaa 
için bunlann yeniden tanzimi güç ol
muştur. japonlar bunu bilmekte ve hü
cumlarını devam ettirmektedirler. Şimal 
kıyısı boyunca bir k ilometre kadar 
uzun ve elli kilometre kadar derin bü
yük Cava ovası şimdi hemen tamaıniyle 
tahliye edilmiş ve japonların eline düş
müştür. japonlar şimdi Bandong dolay
larındaki müdafaalara darbeler indir
mektedir. Askeri vaziyet karışıktır. Fa
kat japonlar muhakkak ki Bandong mev
ziini çemberlemek için azimli teşebbüs
ler yapmaktadırlar. da şayanı dikkattir. 
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İNGİLİZCE SÖZLÜ 

1-- ANl>i HARDi 
AŞIK 

OYNIYANLAR : 
Mi«:KEY ROONEY 

J.GARLAMD 

MATİNELERDEN İTİBAREN 
2 NEFİS ŞAHESER BİRDEN 

İNGiLızCE SÖZLtl' 

2 •• s~vimli Hay· 
dut' un intikamı 

OYNIYANLAR : 

HENRİ l'OllDA 
J.COOPER 

SEANSLAR : 2.30 - 4 - 6 - 7,30 - 9 da Cumartesi, Pazar 11 de 

AYRICA: M. U. Mtid. MemJelıet j,,,.,.,.,I .. 


