
iaşe işleri Etrafında ... 
licaret Vekileti Et Fiatındaki Yük .. 

selişlerle Alakadar Oluyor 

Cava 
kavem 
d·yor 

t 
E • • me ıyız ---· ·---Sumatrada bütün lngiliz basını "Hin-~--------------------......... ,._ _______________ __ 

•• v:ore ayrı Ete her mıntakaya fiat konacak p~trol kuyuları tah· distana y,.ni haklar 

lialkevleri 
Inkılibın 
bekçisidir 

Un sarliyatındaki art
ma sebebi inceleniyor 

rip ~dilmiştir da v~relim,, diyorlar 
~•~ ~-~ 

Batavva. 18 (AA) - Royter ajan- Londra, 18 (AA) - Deyli Mey) 
.. bildiriyor: nzetesi Alman deniz birliklerinin Bre9-

Hollandalılar tarafından Sumatrada ten Alman aulanna Redtleri hak.landa 
tahrip edilen ıtoklann kıymeti 5 milyon yazdı'h bir yazıda diyor ki: 
sterlini geemektedir. Buna petrol kuyu- c Bu hadisenin bu derece heyecan 
lan ve taıfiye hanelerindeki tahribat venneııinin sebebi Singapunın dütme
dahil de~ldir. Balambank kuvulannda sivle avni zamana raatlamıe bulunman- \ 
ve tasfiye hanelerinde yapılan tahribat. dır. Derhal bu kötü hadiselere son ver
Balıkpavandaki tahribat kadar Re- mek zamanı Relmi.tir. SinR'apurun d~ 
nittir. Borneoda yapılan tahribata RÖre meıl Swnatra ve Cavanın müdafauını 
petrol kuyu}annın kanndak.i petrollar S{iiçleştlrmittir. Hintlilere daha bazı ai-

AMERiKA HAZiNE NAZIRI 
MORGENTAV ~-~---~-----~*v-~--~~~~ 

---·---
euıel'in onuncu yddö-
lllınünü ııuııarfıen 
ltazı temenniler .. 

Mezbahada şehrin ihtiyacına cevap 
verecek kadar koyun ve di~er kasaplık 
hayvanlar kesilmektedir. Fiatlar ayni 
aeviveyi muhafaza etmektedir. 

Ticaret vekaleti eon zamanlarda 
memleketin muhtelif yerlerinde Roru
len et fiatı terfii hıile yakından alaka
dar olmuttur. Bu hususta lstanbul ve 

·ı-;vKt."'I BILGL~ lzmir beledivlerinden malumat isten
mistir. Tetkiklere devam edilerek ete, 

llu ·· . . . her mıntakanın huıusiyeti nazara alına-
1\i inin Halkevlerının ılk kunılduklan rak fiat konulacaktır. 

nUn onuncu yıldönümüdilr. 
" ~ah~ önce, Halkevlcrin in inkıla pçt R<:·ı:ııcaıc:ıaıc:ıc:ııcıc:ıcc:ıoı::ıoc:ı oc:ıaoaı::11a,.a:acc:ı:xaxa:ıce1.cı::ı1eı:ııcaıcıı::ııcıcııcıaocıocıoı:ıaoo~·· a 
)i'~!esıni Türk ~aklan yapmakta idi. Çı'"n ord1• su 
.ı~qt ocaklann hem saydan, hem de fa. 
~etleri mahduttu. Halbuki büyük in
~ar yurdu olan Türkiyedc başanlan 
lııh elerin gelişmesi için, ileri fikirlerin 

lara sindirilmesine, gerçekten bir 
~al \•e kültürel kalkınmanın ku\'\'Ct 
te t;:-asına ihtiyaç vardı. Hnlke\•leri i_ş· 

u nıaksatla kurulmuştur. 
'ru Ona emanet edilen dava. ebedi şefin 
da rk gençliğine emanet ettil'..'1 mukaddes 
..:::::·Vatan \te inkılap u~runda feda· 
linıı hudut tarumıyan, şuurlu. disip· 
1.ı..:_~ lhllletin evlitlan sıfatiyle. bir
~-- ._.'k olarak ve en ~yri mü-
laıt şaı-(}"~ • :-..1- L'-')"" h" b""t"" '-kil ... •Çuıae UQ unmez ır u un 
~~ ederek medeniyet dünyasmda 
--.una olan _..,. me.kH iulll l~ 
-..ıı ~bşmamn ft neler yaınnanuz ge-
i'ektİthıi telkin vazifesi Halkevlerinin· 
~· Şehirlerden köylere kadar yayılan 
«1alkevler1 ve halk odalan yannı im· 
~ ıt~liğin güzele, iyiye, dolru · 
~ levıisinf ve milli divammn yenilmez 
""'llVVetine ıüvenini arttmnaktadırlar. 
ltuıttır, llOllyal yardım, satbk. köycülük. 
'Por kollan hlışh bqma birer enerji 
~~ olnıaia namzettirler. Halkevle
;n::_ ~ her yerde inkıllp bek
""":"SlllCle ve ll08yal hayat seviyesini yiik
~ h11SUSanda önemli başarılar kay
h ttnderi şüphesizdir. Bununla beraber, 
~ lifi saymıyoruz. Noksanlar 

Mtur. Yapılması kabil olup ta henüz 
~ olan· hir çok şeyler vardır. 
~bunlar şekle aittir. Halkevleri, 
ltar ahlüb, faziletli, disiplinli, feda. 
.._ı.._ 'hlr rençHiin ruhunu, l(inde bulun· 
-~uz devrin hısafs1z '8rllanna mu
~et'ane mukavemet edecek ınırette iş· 
~k ve lruvvetlend;rmek husU511Dda 
tıll 'eııiş imkinlara maliktirler. Eevlerin 
~~ .ettikleri her toplantıya akın eden 
~aşlar oradan daha taze bir iman 
lar etiyle, bir iimit meşalesiyle ~ıkat'· 

· Yalnız bu müşahede. Halkevlerinio 
1~lrten fikirleri ve nıhlan ışıklandı
:::- UlkUJeşmiş bir cazibe kuvvetine ma· 
llaa ~ldtıkJannı göstermeğc kafidir. Ka· 
.ıa thnizce bu kuvvet, AtatürkUn eseri 
) " llalkevlerinde onun ebedi ruhunun 
.. ~ltıasından ileri gelmektedir. Orada, 

-- _ . .,, 
Tayland hududuna 

~eçti, lstilAya başladı 
Vaşington, 18 (A.A) - Amerikan 

radyosu neşrettiği bir Rangoon teb
liğine göre, Çin kuvvetleri Tayland 
hudutlarını geçerek bu memleket 
topraklarını istilaya başladıklarını 
ve şiddetli bir muharebe olduğunu 
bildirmektedir. 

1"'~..IOO"!'I'"~?~~ 

Tedbir 
alınıyor 
---·---

I n~iliz donan-
ması yeni tak

viyeler aldı -·-King Corç ve dük Of 
Yarlı gemıleri de

nize acıldıiar . -·Paslllkte Amerikan 
bahriyesi de takviye 

eclilıniştir-
Londra, 18 (A.A) - Deyli Herald ga

zetesi İngiliz deniz kuvvetlerinin tak
viyesinden bahisle diyor ki : 

EKMEK MESELESi 
Belediye reisi B. Retat Leblebicioit

lu dün şehrin muhtelif ıemtlerindeki f1-
rınlan ve belediye mıntakalannı teftiş 
etrnistir. 

Mart avında aarfolunacak ekmek 
kartlan henüz sı;elmemistir. Bu hafta 
aelmesine intizar olunmaktadır. E~er 
bu kartlar hemen gelirse tevzii kolaylık
la vapılacaktır. 

Yapılan hesaplara sı;öre bu ay ek
tSonu sahife z. SUtun 6 da) 

~ -·-·-·- ---·-'- .. -·-·-· 1 
1 Rıısva Harbi 
(• ·-·-·- -·- -·- -· -·-·-·-. 
Smolensk düş

L ek i!zered;r 
---·---

NoV02'0rod lluslar 
tarafından zaptedildi -·-Rus vaaaki Polon ya 

ltıta'ları Po ıonya 

huduauna geldiıer -·-Moskova, 18 (A.A). - Sovyet tebli-
ği: 

Dün gece Sovyet kıtaları düşmana 
karşı hareketlerinde faal surette devam 
etmişlerdir. 

Londra, 18 (A.A) - Deyli Heraldın 
Stok.holmdekl muhabiri bildiriyor: 

Rusyada dövilşen altı Polonya tüme
ni timdi eski Polonya hududundan an
cak 50 mil mesafede bulunuyorlar. 
Diğer taraftan Deyli Ekpresin Stok

holm muhabiri de Novogorod ile Siyann 
Sovyet kıtaları tarafından zaptedildiği
ni ve Ruslann Skov -Vitesk demiryolu
nun bir kolunu kestiklerini bildiriyor • 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 le ) 

simdi baska istikamete akacaklardır. (Sona Sayfa 3. Sütün Z de) 
( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) 

CAVADA AMER1 KAN ASKERLERi 

Son yoklama 
3~8 do{umlular ( 20 yaşında) şe

refli askerlik çatın& !{irdiler 

o~rhal yoklamava gidiniz.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tzMIR YABANCI ASKERLİK yi Atiye terkedilmiı ve şimdiye kadar 
ŞUBESİ BAŞKANLl(UNDAN : ilk ve son yoklamalannı yaptırmamış 

11/2/942 günü verilen şube ilAnına bulunan diğer doğumlu yabancı eratın 
ektir : 942 senesi ilk ve son mükelle~et yok-

1 - İkinci kAnun 942 tarihinden iti- lamalan 21 şubat 942 tarihinden itiba
baren 338 doğumlu mükellefler yirmi ren yabancı Askerlik şubesinde başlıya
yaşıru idrAk etmekle şerefli askerlik ça- cak ve tekarrUr edecek müddet zarf:uı-
ğına girmiştir. Bunun için : da bitecektir. 

A) İzmir muh.:.ti dahilinde bulunan (Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 

Zafer istıllrazının 

akdı münasebetile 
---·---

Ruz ve l t ---Kanadalılara 

bir nutuk 
söyled· -·-Vaşington, 18 (A.A) - Bay Ruzvelt 

·Zafer istikrazı• adı verilen 600 milyon 
dolarlık Kanada istikrazı münasebetiyle 
bugiln radyoda Kanadaltlara hitap et
miştir . 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

1 il 

Dr. Aras 
Dön inglHz krab ta· 
ralından kabul ecllldl 

Londra, 18 (A.A) - Hariciye Na
zın Eden yakında Tilrkiyeye döne
cek olan Dr. Tevfik Rüştü Aras §e
refine bugün bir öğle yemeği ver
miştir. Ziyafette Lord Biverbruk, 
eski Türkiye Elçisi Sir Pers Loren 
Hava Nazın Sinkler, Hariciye Da
hiliye ve Hava Müsteprlan hazır 
bulunmuşlardır 

Londra, 18 (Radyo) - Royter 
bildiriyor: 

Dr. Tevfik Rüştü Aras bugün 
Bukingam sarayında Kral tarafın 
dan kabul edilmiştir. 

Londra, 18 (Radyo) - Londra 
Türk Halkevinin açılış merasimi ya
nn (bugün) Türkiye saat ayariyle 
16 da. Tilrkiyenin Londra Bilyilk 
mçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras tara
fından yapılacak ve merasime iftl
rak edecek İngiliz ricali arasında 
bizzat Hariciye Nazın B. Eden de 
bulunacaktır. 

ı 
Ankara, 18 (Telefonla) - Tevfik 

~;;~t;.-~:.:=~-1:~~: 
338 doğumlu yabancı erat ile talebe te
cili veya sıhhi durumları dolayısiyle 
mektep vesikası veya rapor alarak sene-

··········································································:········~ i i Askeri V azi yet i !5: 1 
~ ........ : ....................................••.................................... 

inkılap ve kültiir yuvnlnnnın çatıla
~ altında, Atatürkün milli Sefimizle bir
'trte~ Yarattıklan eserleri daha iyi gör· 

.., daha iyi anlamak kabildir. 
h. ~&ııevi bakımdan bu kadar şümullü 
~ enerji kaynağını, kendisintlen belde· 
~ biitiin güzel eserleri verecek hale 
di tiz koyamanuşsak mesuliyetini ken· 

llef'ıslerimizde aramalıyız. Zira Hal· 
<S'>nu Sahife 2. SU tun 6 da) 

•Bay Çörçilin Şarnhorst ve Gnayze
nav zırhlılariyle karşılaşmağa İngiliz 
gemilerinin hazır bulunduğu hakkındaki 
beyanatından anlaşılıyor ki King Jorj 
sınıfından başka saffı harp gemileri hiz
mete girmiş bulunmaktadır. King Jorj 
ve Dük Of York denize açılmışlardır .. 
Tamir edilen harp gemileri de hizmete 
girmişlerdir. 1 

Birleşik Amerikan bahriyesi de ehem-, 
miyetli takviyeler almışlardır. 

'lürk - Rul"'rr 
hudutları -·- lngilizlerin Norvece as-

ker çıkarması muhtemel 
------~~~~~~~~~~~ 

Berlin, 18 (AA) - Bir Alman devri
ye gemisinin Giridin şimalinde bir İn
giliz denizaltısına hücum ett!ği bildiril
miştir. Hücum isabetli ohnuştur. Büyük 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

AMERiKALILARIN DENiZE iNDiRDiKLERi 
A AOIR ZIRHLI 

Dostça uzanan llıl elin 
IJIPlllPlnl tatt.uğu saydı 

IJölgelePden lllrldlr-
~ A R K C E p H E S t N D E Ankara - Türk - Bulgar dostluk an- Radyo gazetes!nle göre Lib~ada~ ~ ,. = laşnıasınm yıldönilmü münasebetiyle keri harekııt hakkında bugün onemli hır 
~~ Radyo gazetesi diyor ki : haber alınmamıştır. Yalnız Lo~~a ~d-

iki memleketin tek arzusu, karşılıklı yosu mihverin G_~a ve Me~ılide.n -~
hUnnet esasına dayanarak aralarındaki mal zorlukları yuzilnden gen çekıldıgı
münasebetleri ıslib etmektir. Harbin ni bildirmiştir. Fakat bu haber başka 
Balkan sınırlanm aştığı bir sırada, ge- b:r yerden teyit edilmemiştir . 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

_laı onlar Fi~p1n· 
de büyük taar· 
ruza ~ar )adılar 

('en yıl Türkiye ve Bulgaristan arasında mm• 
imza edilen müşterek dostluk beyanna· 
mesi harp ateşinin Balkanlann doğusu
na sirayetini önliyen siyasi bir haşan ol
mustur. İki milletin barış ve dostluk ül
kilsüne bağhlıkla,n bu başannm en mü
him amili olmuştur. 

Bu bir yıl içinde Türk \'e Bulgar ba-
- • - mnlannın iki memleket arasında dostluk 

Vaşington, 18 (A.A) - Harbiye Na- havasım gelistinnek yolundaki gayret-
zırlığının tebliği: leri de bu vesile ile anılmağ:ı değer. 

Filipinlerde Bataan yanm adasında t 7 şubat anlasması, bu nazik devrede 
japonlann beklenen şiddetli taar::uzu banş için ne mühim bir ~yret sarledil· 
bıışlamıştır. Dtişman topçusu Amer!k~n diğini göstermesi itibariyle önemlidir. 
hatlarını şiddetle bombard.ıman etmıştir: Bir çok smırlann yerinden oynadıtı ve
japonlar Orangadaya takvıye kuvvetlen ya şüpheli rözlerle birbirine baktığı bir 
çıkarmışlardır. ımada, Tilrk • Balpr hududu dostça 

Hava harekatı devam ediyor. Alman 
zırhlılarının Manş denizi yoluyle Al
manyaya dönmeleri münakaşaları da 
henüz bitmemiştir. Bu geçiş dolayısiyl• 
Manş üzerinde büyük bir hava muhare
besi olmuş ve Almnların pek az tayya-

(Sonu sayfa 3. Sütün l de) 

11
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SAHiFE 2 

rarlhi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 8 ••• 

-- Tam devşirmelik vaştaşın! 
Yüzünde hafif bir tebessüm beliren gur 

adam bana böyle söyliyordu.. 
sakallı 

DVZELrME 
cBiT de1'şinnenin hatınıl<ın> roına.
nımızın dünkü. sayımızda çıkan kıs
mındıı bir yanlışlık olmıq ve bir 
sahife atl<ınmıştıT. Bu romanı takip 
eden okuyucul<ırımızın dünkü. sayı
da çıkan kaımı 1!4Z4Ttl almıyaTak 
bugün doğru ıeklini takibe det>am 
etmelerini itizarla rica; ederiz. 

- Ben Sotirl beyin kulesi nerede ol
duğunu bilmiyorum. Hem siz Domuza 
benzettiğiniz bir adamın otlundan hiz,. 
met beklemek gibi çok bayağı bir hate
kette bulunmağa nasıl tenezzUI ediyor 
aunuz? .. Atlı adam beygirinin karnına 
sert bir mahmuz darbesi vurdu. Gözü
mün önünde şimşek gibi çakan bir mız
rak parıltısı belirdi... 

Dolu dizgin hayvanı üzerime sürdüğü 
bir sırada, süvari haykırarak bana de
diki: 

- Vay terbiyesiz, yaramaz oğlan .. Da
ha bu yaşta sert başlı bir merkep gibi 
inatçı görünüyol'3un. Yaptığın bu ter
biyesizliğin cezaşını şimdi çekersin .. 

Ben kendimi müdafaa etmeğe hnzır
lanmıştım. Fakat buna meydan kalma
dı. Geriden gelen başka bir atlı, hayva
nını sürdü. Derhal yanımıza gelerek ba
na hücum eden adamı üzerime atılmak
tan alıkoydu: 

- Sen hep böyle yaparsın! Yoktan 
her yerde mutlaka bir iş çıkarırsın! 
Ayıp değil mi sana!.. Bacak kadar bir 
oğlanla boğazlaşmağa kalkışıyorsun! .. 

Hızır gibi imdadıma vetişen bu adam 
sonra bana döndü. dedi ki: 

- Oğlum ... Ne var, ne oldu? Aranızda 
ne geçti ki bu askeri bu kadar kızdır
dın? 

Benim yerime, üzerime atılmak iste
yen mızraklı herif cevap verdi: 

- Ondan Sotirl beyin kulesini sor· 
dum. Kendisi Sotiri beyin o):(lu imiş! .. 
Bana babasının kulesini sağlık v.rmek 
istemedi! 

Sotiri beyin oğlu olduğumu duyan 
ikinci atlı öncekine nisbetle çok tatlı ve 
daha yumuşak bir sesle bana dedi ki: 

- Oh, ne kadar iyi!.. Babanın konak 
severliğini duyduğum için ben de onun 
kulesine gitmek istiyordum ... 

Beni oraya götürecek misin? ~er bu 
adam seni kızdırdı ise bunu hoş gör. 
Yeniçeridir o! ... Bir az sertçe bir adam
dır! Fakat cesur, fedakAr ve çok doğru 
bir askerdir! Hem senin baban yerin
de! •• 

Aman Yarabbi, bu adam Yeniçeri miy
di? öyle ise hep bu atlılann Yeniçeri 
olmaları lllzım geliyordu ... 

Mahiyetini kimsenin kavramasına im· 
kAn olmıyan tuhaf bir tesadüf, benim 
Yeniçeriyi düşündüğüm bir sırada, işte 
onu benim karşıma çıkarmıştı ... 

Kafamda biriken kuruntulara uygun 
bir derecede parlak görünen bu silll.h
lar, kılınçlar, mızraklar, gümüş kun
daklı tabancalar, çelik tulfalar, demir 
2ırblar ve atların süslü eğerleri birden 
bire gözlerimi kamaştırmıştı. Ve hayal, 
hiç umulmadık bir saatte ansızın hakikat 
oluvermişti ... 

Beni kurtaran zata şaşkın şaşkm ba
karak dedim ki: 

- Baş ilstüne efendim ... Sizi babamın 
kuTesine şimdi götürilrüm. Zaten kule 
buraya çok yakındır. Şu ilerde görünen 
büyük çınann yanındadır... Affedersi
niz efendim .. Ben de size bir şey sormak 
istiyorum amma, belki saygının dışına 
çıkmış olurum diye çekiniyorum ... 

Böyle dedikten sonra biraz durdum. 
O benden sordu : 

- Hiç çekinme ... Hemen aöyle yav
rum, bana sormak istediğin eey nedir, 
bakayım?.. 

- Siz pederimi tanıyor musunuz} 
E V.f" " .., ~derimin bir bildiği olsaydınız 
b .. "; ...., ci7i tanımaklıö-ım ]Bzımcrt>lirdi. 

H albuki işte yabancı oldu~unuz besbel
li. Sizi eimdiye kadar bir yerde ı::ördü
Rümü hiç hatırlamıyorum. 

Lütfen &iz de kendinizi bana tanıh
nız, rfendim ... Siz kim siniz) 

Sordui{um bu sual onu hic kızdır
madı. Hatta hoeuna bile s;titti. Gür bir 
sakalm çercevelediği yüzünde hafif bir 
tcbes~Üm belirdi : 

- Sen çok acık ~öz bir eocu~a ben
ziyorsun oRlum ... Kaç yaş:ında sın) •. 

- Tam on sekiz yaşına basmı!'I bulu
nuyorum ... 

- Oh, i•te bu çok iyi!.. Su haldr 
devşirmeye alınacak bir yasa Relmis bu-
11,nuvorsun demektir 1 

Simdi sıra artık bana geldi! Ben de 
kl" ... dimi sana bildirmeliyiml 

Ben Turnacı ba!uyım. Bu vı1ın dev
"'irmc çocuklarını toplamak itin buraya 
""e]dim ... 

Atlının bövle bird---nbire benliP.ini or
taya koyması beni o kadar derin bir su
re~te sa,,ırtmıstı ki epeyce uzun bir müd
det içinde kendimi toparlamaia muvaf
fak olamamıstım. 

-3-
KARDESIM ALEKO KACIYOR, 

BENi DEVSIRMEYE ALIYORLAR 
Süvarilerin önüne düstüm. Biraz ön

ce Nikoll ile birlikte oturdu~muz çe,,.. 
me basına ~eldik. Simdi bura111 tamam.i
le tenha idi. Ortado ne Nikoli, ne de 
destilerini doldunnak icin çesmeve ae-
1'"" kızlar görünüyorlardı. 

Kuleye vardıirtmız vııkit. Turnacı ba
'1lının ehemmiyeti hakkında Nikolinin 
bana söylediii sözlerin hakikate tama
mile uygun bulunduğunu anlamakta ge
cikmıamİ'1Jtim. Babam konuklarını kar"ı
lamak için hernen cümle kap1!t1nın önü
ne se~irtti ve Turnacı ba!lltnın kar"1!11Jnda 
Q'avet ıavsnlı bir tavır takındı. Ellerini 
... ;.;~ n iine bağlıyarak. Turnacı basıya de
di ki: 

- Safa geldiniz. a$?a hazrrtl,..ri. .. 
Ho• ıı:eldiniz... Bu kule benim değil, si
zirıdir ... 

Sonra hizmetçilere ae!lllendi : 
- Cabuk, ağa hazretlerile moivetin

de Relen atlıların havvanlarını ahıra çe
kin ... Bevairlerin önüne bo1ca arpa, aa
MAn kovmasını da unutmayın ... 

Ve babam attan inmek istiyen Turna
cı başıya yardımda bulunmak icin hay
vanın yanına doğru ilerledi. Fakat Tur
nacı ha.et buna meydan vermedi. Hiç 
kimaenin yardımına muhtnç olmadı!?ını 
a-österen gayet çevik bir hareketle. bir 
!!ııcravı't"- ei'erin üstünden hemn yere 
:'ltladı. Bey2irin diztdnini. onu almaR:a 
kosan hizmtçilerden birinin eline tutuş. 
turdu. Ve bir kaç adım eeriainden 2elen 
bn!:.anıla birlikte yürüdüler. Cümle ka-
01 .. •>ıdan 2e~erek kuleye 2irdiler ... 

Ben de artık orada duramadım. Ku
leye girdim. Hemen annemin odasına 
1co•tum. 

Zavallı kadın beni 2örür görmez bir
denbire üzerime atıldı ve telat içinde 
bulunduR-unu anlatan titrek btr seıııle : 

- La zari. dedi. ne hab .. r} s~ ban mi
•afirleri iceriv~ aldı mı} Bari bu f'"Clt"n
lerin kimler o1duiunu iyice anlıvabil
din mi?ı .. 

- Turnacı başı ile yirmi kAdar yeni
çeri ~eldiler. Babam oimdi onları aiırla
makla mesgul bulunuyor, diye cevap 
verdim ... 

Annem beni kollarının arasına al
dı ve lıünsıür hün2ür a~lamaC:a ba~ladı. 

- Ne var, annecic:?-im) Neden bövle 
a~lıyor sun} Cok siikür, heoimizin sıh
lıati yerinde ... Ortada fo! yok. yumurta 
voK. Yoksa bir seve mi canın sıkıldı ?ı di
ye soracak oldum ... 

- BİTMEDİ-

ı~--18-L-YU_K_l-~İ-KA_Y_F __ ı _-_r 
Alaca Karnlıkta. C•• 

••• 3 ••• Nalıleden : VÇ YILDIZ 
Onun buna hiç aldırıs ettiği yoktu. Ken
di.si t! ibi biraz ~eli$i giize], azacık ta 
al ıt vlı bir tavır takınan RÜler yüzlü erkek 
'V•" k .. ..l 11ılarla birlikte dü,üp kalkıyor, 
o tn ...,,obıl gezintileri yapıyor, keyfine 
bak10 van ızeliyordu. Bir gün, yolda ba
na r--iilümsedi. Fakat ben çenemi dim
dik kaldırdım ve ona mukabele etme
dim. O vakittenberi bana dikkat etme
me<likten ı<eldi. Halbuki ben, onun hak
kında telkin edilen yadırgayıcı duylZ"Uya 
~aSlmen, onu aözet?emekten kendimi 
alrımıyordum. 

On sekizime basbğım vakit ablamın 
evlenmezden önceki odasını bana verdi
ler. Artık bir genç kızdım ve buna çok 
seviniyordum. Biricik eksiğim, gecele
yin annem ve babamın, beni uyur zanne
derek, biribirine gizli şeyler 'anlatırken 
topladığım haberlerdi. Odamı değiştir
mezden bir gece evvel, evlenirken bana 
mühimce bir para ve çeyiz verileceğini 
öğrenmiştim. Annem, memnuniyetle içi
ni açınl§tı; 

- Meral güzelliği, hem zenginliğiyle 
çok aranır bir gelin olacak. 

lşte bu gibi şeyler benim hoşuma gi
den sırlardı! 

Babam da annemin mütalaasını teyid 
etli. İşlerinin gidişinden çok memnundu. 
Bir kaç aydan beri işe aldığı yeni memur 
son derece usta bir satıeı olduğunu gös
termişti. 

Babamın işi toptan ayakkabıcılıktı. 
Evimizin birinci katı mal deposunu "" 
büroları ihtiva ediyordu. Apartmanımız
da ikinci katta idi 

Annem cSosyete> kadını değildi ve 
pek az misafir kabul ederdi. Buna karşı
lık, ablamla eniştemin davetlileri eksik 
olmazdı. Liseyi bitirdiğim zaman, Sos
yete hayatırur onların evinde katıldım. 
Doğrusu Nebahatın beni kabul ederek 

arkadaşlarının davetlerine götürmekte 
bu kadar tehalük göstermesine şaşıyor
dum. Hatta benim şerefime bir balo bile 
verdi. Buna şaşıyordıım, çünkü beni bir 
az kıskanıyordu. Sıra ona gelmişti! En-

• 
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ŞEHİR HABERLERİ Halkevleri 
inkılabın 

Nazilli 
---·•---

Basma fabrikasının 
istrhsaldtı artı yor 

Nazilli basma fabrikasında 942 yılı 
fa:ıliyeti geçen Sl!'llenin fevkinde olacak
tır. Bu hususta hızlı çalışmalar vardır. 
Fabrika 941 yılında 13,630,991 metre 
basma ve pazen imal eylemiştir. Bir se
ne içinde fabrika 321 gün faaliyette bu
lunmuş ve 556,614 il erkek olmak üzere 
840,669 amele çalışmıştır. Bu amele sa
yısı, bir senelik faaliyete göre hesaplan
mıştır, 

Fabrikanın önümüzdeki yıl 16 milyon 
metre basma imal edeceği hesaplanmış 
tır. ____ ......,. . ......, ___ _ 

Iogiliz kiiltür 
hirli~inin -·-Bu alı:;amlıi lıolıteyı 

partisi •• 
Londrada bir Halkevinin tesisi müna

sebet~•:le bugün İzmirpalasta Türk - İn· 
g:liz kültür birliği tarafından saat 11.15 
fe bir kokteyl partisi, saat 20 de de bir 
ziyafet verilecektir. Bu ziyafete bir çok 
tanmmış simalar davet edilmişlerdir. 

----........ ·-----•• V eren__le muca· 
dele cemiveti 

---·---
Yıllık kongresi dun 

toplandı -·-Veremle mücadele cemiyetinin <e11e-
lik kongresi dün akşam cemiyetin Bey
ler sokağındaki dispanser binas;'lda ya
pılmıştır. İdare heyetinin mes.ıi raporu 
okunarak takdirle karşılanmıştır. 

Yeni idare heyetine B. Bn. Halım Ba
yer, Cevriye Uyum, Ali Emre, Cevdet 
Alanyalı, Dr. Ziya, Muazzez, Emin De
ğirmen. Kemal Kfun.il Aktaş ve Dr. Sa
mi Kulakçı seçilmişlerdir. 

-------·-------Bir iırıncı -·-Tuz yerine denJz suyu 
lıullandı.. 
Çeşme kazasının Musalla mahallesin

de fırıncı Babaettin Oranlı ve çırağı 
Abdullah Güner ekmek imalinde tuz ye
rine deniz suyu kullanırken cürmü meş
hut halinde tutulmwşlar ve halkın sıh
hatini tehlikeye düşürmek suçundan 
adliyeye verilmişlerdir. 

Suçlular üçer gün hapse ve 15 şer lira 
ağır para cezasına mahkfun edilmişler
dir. 

---·---
MaGl'if Müdürleri 
arasında tayinle,. 
Ankara - Tunceli maarif müdürü 

Şevket Tezel Malatya maarif müdürlü
ğüne, Çorum ilk okulu millett!şlerin
den İbrahim Tuncay Tunceli maarif 
müdürlüğüne, Edirne kız öğretmen oku
lu öğretmeni Vasfi Çobanoğlu Niğde 
Maarif müdürlüğüne, Tokat maarif mü
dürü Ahmet Fadıl Afyon Maarif mil· 
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. __ . ...,..,_ __ 

ÇATALKAYA GECESİ 
İkinci Erkek Lisesi mezunları tara

fından 28 şubat gecesi fuar gazinosunda 
bir ÇAT ALKA YA gecesi tertip edil
miştir. Bu gecenin çeş:tli eğlencelerle 
neşe içinde geçmesini temin hususunda 
bütün hazırlıklar yapılmaktadır. 

damun onunki kadar ince ve narindi, be
nim aynı derecede şeffaf, saçlarım aynı 
derecede parlaktı. Fakat fazla olarak be
nim büyük manalı gözlerim vardı. Neba
hatın gözleri ise bir kukla gözlerine ben
zerdi! Sonra bende, hala komşumuz 
olan Semiha Tekbaştan öğrendiğim 
- Fakat bunu benden başka bilen yoktu -
tarife sığmaz bir hal vardı. Onun ser
best, azacık ihmalkar tavrını, dağınık 
bırakılan saçlarını , sevimini teşkil eden 
açık ve bir az da alaycı bakışlarını ken
dime uydurmııştum. Şimdi gurur ile gö
rüyordum ki, önce bana hiç bakmamış 
olan erkekler şimdi üzerime hayran ba
kışlar atıyorlardı. Bana ait olmıyan söz
leri kavramak hususundaki istidadıınla, 
geçerken hakkımda fısıldanan takdirle
ri seziyordum: 

- Ablası gibi yapmacık olmaması ne 
iyi! 

N"bahat beni himaye etmek, bana reh
berlik etmek tavrını takındığı için yine 
bir az canımı sıkmıyor değildi. Muhak
kak bu iş onunla çatışmaya varacaktı. 
Fakat kocası her defasında bir latife ile 
bizim aramızı bulur veya beni yatıştır
mak için, koltukalrımı kabartacak bir 
kompliman fısıldardı. 

- Sizin gibi gönül alıcı bir baldızım 
olmasından iftihar duyuyorum, Meral! 
derdi. Gün geçtikçe daha güzelleşiyor
sunuz. 

Nebahat bu şakalardan hoşlanmıyor
du. Beni evlendirmek için istical ettiği
ni hissediyordum. üç defa beni aynı de-

_ .: azlık zeri yat _!,şlerine • baş~andı • bekçisidir 
l.V!utehassısların ıştırakı- Evıe,.inon:ncuy.ıdö· 
1 b• t ) t }d nümünü lıutlal'lıen e ır op an 1 yapı 1 bazıtemenniler .. 

(Baştarafı 1 inci Sahide(c) 

Şehrimizde bil' sanatlı ôl'ın imal ettiği tohum 
sel'pme maldnesi viıti yette tetlıilı edildi ... 

kevleri bir zümrenin malı değildir. sn· 
tün halkındır, bütün milletindir. 
Şurada burada Halkevlerinin teıneoııl 

edildiği şekilde verimli ve feyizli çııJı.r 
malarda bulunamadığından hazan şilıt 
yet edildiğini duyarız. Ekseriya aJiıl<' 
sızlıklarını mazur göstermek istiyenl"' 
rin bu şikayetlerine değer verecek dr 
ğiliz. Elbette ki Halkevleri teşkilatını' 
en kabiliyetli, en yaratıcı zekalar e]iııci' 
bulunması liızımdır. Buna çalışılmaldj; 
dır. Dünyanın öyle karmk ve buhraJI 
bir devrinde yaşıyoruz ki yurdunu s:" 
ven her vntanclaıı. mesuliyetlerini idP~ 
ederek kendisine düşen vazifeyi mubak' 
kak surette yapmak ve başarmak zD" 
rundadır. Halkevlerimizi. ne kadar ıııu; 
vaffak görmek istersek bu milli baY• 
yuvalarına al5knmızı o ni.hette genlşlcl• 
meliyiz. Kendi kendine inanan ve gil• 
venen bir gençlik istikbalin teminatıdır, 
diyoruz. Şu halde bu gençliğe Halkcvl"' 
tinin inkılap ve fazilet potası içinde t<' 
menni ettiğimiz müteoıebbis, yaratıcı "' 
yılmaz hüviyeti kazandırmak için mest• 
imizi bu şekilde pl8ıılaştırmağa, uın;,,..t 
alilkayı daha bariz bir şekle solanaıs 
ınuhtacız. Bu onuncu yıldöniimünU ıoı.ı· 
!arken önilmüzdcki faaliyet sencslnil' 
böyle çok canlı bir sene olmasını dil"' 
mekteyiz. 

Dün öğleden sonra villlyet makanun
da vali bay Fuad Tuksalın reisliğinde 
yazlık zeriyat işleri hakkında mühim 
bir toplantı yapılarak bazı kararlar alın
nu.ştır. Bu toplantıya ziraat müdürü, 
toprak olis müdürü, ziraat mektebi ve 
mücadele istasyonu müdürleri ve ziraat 
mütehassısları i~tirak eyledikleri gibi 
büyük zeriyat yapanlar, ç!ttlik sahiplen 
ve şehir civarındaki büyük sebze yetiş
tiriciler: iştirak etmişlerdir. 

Bornova, Karşıyaka, Hacı Hüseyinler, 
Balçova sebze müstahsillerinin mütalaa
ları tesbit olunmuştur. 

Başlıca çiftlik sahipleriyle büyük ze
riyat yapanlar yazlık zeriyat faaliyeti
ne İzm:r viliiyetinde şimdiden geçmiş
lerdir. 

Bu sene İzmir viliyetinde mısır ve 
patates zeriyatı, şimdiye kadar rastlan
mamış bir fazlalık gösterecektir. Çiftçi· 
ler bu büyük memleket işine büyük bir 

hassasiyetle sarılmışlardır. 
Ziraat vekaletince tahsis edilen mısır, 

patates, akdarı ve kumdarı tohumları
nın kazalar üzerine tevziatı yapılmıştır. 
Ziraat bankasına da bu iş için tahsisat 
gelmiştir. 

Patates tohumlan hemen Ödemişten 
mübayaa edilecektir. Yakında kayma
kamlar ve ziraat memurları vilayette 
bir toplantı yaparak yazlık zeri,yat hak
hnda direktif alacaklardır. 
BİR MAKİNE 
Şehrimizde Nuri Ergülenç adında bir 

•anatkar Amerikan sistemi bir tohum 
serpme makinesi imal ederek dün vilii· 
~ete getirıni~ ve ziraat müdürü tarafın
dan tetkik edilmiştir. Bu serpme maki
nesi mısır ve pamuk tohumu ekiminde 
iyi netice vereceği gibi ufak bir tadille 
buğday ve arpa ekiminde de kullanıla
bilir. Keyfiyet ziraat vekl\letine bildir:
lecektir. 

Beı~amada beyanname harıcı 
htıbubat saklıvanlar tutuldu 

ŞEVKET BILGİPI 
Bergamada lnkilab mahallesinde otu

ran Ali Çam, evde mevcut mısırlann 
mevcudunu verdiği beyannamede az 
gösterdiğinden tutularak adliyeye veril
miştir. Aynı mahallede oturan Osman 
Tarıncının evinde beyanname harici 546 
kilo yemeklik hububat bulunmuştur. 
Kurtuluş mahallesinde Salih karısı 

Ayşe Irgat iki ölçek buğdayı 7 liradan 
satıp beyannamede göstermediğinden 

KENDİSİNE MEMUR 
SiJSV VERMİŞ .. 
Salil.hettin adında biri kendisne Top

rak mahsuller ofis> memuru süsü vere
rek fırınları kontrol etmek istemiş, h
nncıların zabıtaya haber vermeleri üze
rine polis merkezine giderek : 

- Ben ekmek tevzi memuruyum, bir 
polis verin .. Fırınları teftiş edeceğim, 
demi.ştir. 

Kend:.Sinin Liman tersanesinde torna
cı olduğu anlaşılan Salil.hettin tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

- --------
KÖMVR İ$LERİ 

İstanbula son günlerde bir kaç parti 
kok kömürü getirildiği halde İzmire tek 
parti kok kömürü getirilmemiştir.. Eti
bankın bu hususta tedbir alacağı limit 
edilmektedir. Eğer İzmire kok kömürü 
gelmezse bazı müesseselerin faaliyetleri 
pek müşkül bir vaziyete girecektir. 

Dün Fethiyeden İzınire getirilmek 
üzere iki motör dolusu odun kömürü 
hareket etmiştir. Bu hafta daha iki mo
tör hareket edecektir. Bu kömürler de 
yüldenmektedir. --------
v~ yaşında bir ~ocafı 
yanaralı öldü.. 
Ödemişin Sırımlı köyünde Hasan oğ

lu Mehmet Akbaşla refikasının evde bu
lunmadıkları blr sırada, evde yalnız bu
lunan Uç yaşındaki kızlan Ayşe manga
lın kenarında oynarken nasılsa etekleri 
tutuşarak yanmağa başlaııruı ve vücu
dunun üçte biri yanarak ağır surette 
yaralanmıştır. 

Zavallı Ayşe biraz sonra da hayata 
gözlerini yummwştur. 

Hadisede ihmalleri tesbit edilen ana 
baba hakkında takibata başlanmıştır. 

eni§tem Ekmelin bir yeğeni idi ve onun
la ortak olmak istiyordu. Annem ve ba
bam onun hakkında, bir az üzüntü ile, 
likanlı ile birlikte yemeğe davet etti. Bu, 
beni yokladılar ve hiç hoşuma gitmedi
ğini bildirdiğim vakit neşeleri yerine 
geldi. Pek acele etmiyorlardı. Mükemmel 
bir damat istiyorlardı. Ben de aynı fikir
de idim. Muhitimizdeki damat namzedi 
delikanlıları ekseriya gözden geçirirdim. 
Bunlar da genç kızlar için şüphesiz aynı 
mukayeseleri yaparlardı. Hep bilirdik ki 
şu danslar, briç.ler, tenisler sadece tanış
ma ve kaynaşma vasıtalariydi. Bunların 
içinde oldukça hoşwna gidenleri vardı 
ve hangisinin seçileceğini kendi kendi
me soruyordum. 

Bununla beraber iki sene geçliği halde 
hiç bir karar verilmemişti. Namzetler
den birisi bana fazlaca sokulma temayü
lü gösterip te Nebahat ve annem bu hu
scsta fikrimi alınağa kalkıştıkları vakit 
hemen geri çekiliyordum. Bilmediğim 
bir şey karar vermeme mani oluyordu. 
Bu bir şeyin hakikatta cbirisi> olduğunu 
itiraf etmek istemiyordum. 

- BİTMEot_... 

ÇALINAH PALrO 
Halkevi Temsil kolu ilzasından B. Mu

ammerin, Halkevinde bulunduğu sırada 
paltosu ve bir eşarpı çalınmıştı. Bu hır
sızlığı Mustafa adında birinin yaptığı 

anlaşılarak tutulmuştur. 

takibata maruz kalmıştır. Yine Kurtuluş 
mahallesinde Mustafa Erdoğan yüksek 
fiatla hububat satıp beyannamede gös.. 
termediğinden adliyeye verilmiştir. 

Telat paşa mahallesinde ömer Yıldız, 
beyannamede gösterdiği 75 kilo mısırı 
sattığmdan yakalanmış ve evinde 305 
kilo mısırla 150 kilo çavdar, 103 kilo 
'ıuğday ve 150 kilo un bulunmuştur. 

Elelıtrllı ve tl'amvay 
faaliyeti •• 
Son bir sene içinde İzmir elektrik ve 

tramvay şirketi 10.499.225 kilovat elek
trik istihsal eylemiş ve tramvaylarda 
5.845.254 yolcu seyahat etmiştir. 

Son yoklama 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

B) Bu yoklamalar (A) hkrasında ya• 
zılı müddet içinde her gün (Pazar gün
leri müstesna) sabahlan saat 8 den, öi!
leden sonra saat 17 ye kadar teşekkül 
eden askerlik meclisi huzurunda cere
yan edecektir. 

C) Her ne sebebe mebni olursa olsun 
şimdiye kadar yoklamalarını yaptırma
mış ve emsali sevkedilmiş 316 - 337 do
ğumlu yoklama kaçaklarının da yokla
maları bu müddet içinde yapılacaktır .. 
Gelmeleri menfaatleri icabıdır. 

2 - Yoklamalara esas olacak aşağı
daki vesikaların beraberinde getirilme
si icap eder. 

I ) Nüfus cüzdanı. 
Il) Geçen seneden sıhhl durumu yü

zünden ertesi seneye terkedilenin rapo
ru cüzdanında kaydı varsa lüzum yok
tur. 

III) Talebe olanlar örneğine uygun 
çift tecil vesikası .. 

IV) Lise ve daha yüksek mektep me
zunları bu yoklamada birer adet şaha
detname ve askeri ehliyetname suretle
rini getireceklerdir. 

3 - Yoklama günlerinde sair işler 
için şubeye müracaat öğleden sonra ka
bul olunur. 

4 - İzmir okullarından olmıyan tale
beler tecilleri için okulları mıntakasın
da bulunan şubelere müracaatları lAzım
dır. 

5 - İzmir dahilinde adres tutınıyan 
mükelleflerin yoklamaları şubemizce 
yapılamıyacağından müracaatlan kabul 
edilmiyecektir. 

6 - Yoklama zamanı geçtikten sonra 
müracaat edenler yoklama kaçağı ve 
emsali sevkedildikten sonra müracaat 
edenler bakaya vaziyetine düşerler .. Ve 
mükellefiyeti askeriye kanununun mu
addel ve çok ağır maddeleriyle ceza gö
recekleri i!An olunur. 

-----· ........ ---~ 
/a~e if /eri etrafında.• 

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

mek kartlarını kaybettikleri için takri
ben dört bin nüfusa yeniden ekmek ka1" 
b verilmiştir. Bu yüzden un ıarfiy•tı 
ıı:iinde 90 çuval ıı:ibi pek büyijk bir art· 
ma RÖstermistir. 

* Un ıarfivatının artmaııı bahsinde ys--
pılan tetkikler ,u neticeleri vennistir: 

A) fzmirde mevcut lokanta, U.çi 'ffe 

lcebapcı dükkanlarında pek büviik bit 
kısmında müsterilere kart mukıııbili ol-
mıvarak ekmek veTilmektedir. Lokort" 
tacıların ve a11tılann bu e-lcmeklerin kart 
olara.k mah•ubunu nasıl yaptık.lan mer 
dandadır. Fırıncı1aT tasarruf ettikleri 
ekmekleri menfaat mukabilinde lokarl" 
talara vermekte oldulclan muhakkak• 
br. Bu i•i bilha•.a bir kaç lınnın idare 
ettlVi tahmin ediliyor. 

B) - Kavbolan kartlar, bulanlar tr 
rafından kullanılmaktadır. Kartlar ad• 
,.,z. fotoR-rafsı~ ve hattii. numara.aizdır· 
Bilhasıa numaralanması halinde kavbo-
lanl!l\rın bulunması mümkiindür. 

C) Merke>e yakın mülhalcatta kör 
lüler istihkaklarını bui<day olarak • .,. 
nen almaktadırlar. Bunlar tedarik ettilc
leri kartlarla lzmire sı:elip gidi,lerinde 
ekm~k te almaktadırlar. 

0) Fırıncıların ta"Brruf ettikleri unla-' 
n J?İzlice sattıkları da zan edilmektedir. _____ ___ . ..._ ___ _ 
ör>EMİ$ 
Kızılav toplantısı 
Ödemiş, 18 (Hususi) - Kızılay şube

slnin umuınt heyet toplantısı Halkevin
de yapılarak 941 yılı faaliyet raporU 
okunmwş, 942 yılı bütçesi tanzim edil· 
ıni.ştir. Yeni idare heyetine B. Bn. Sami 
Bayındır, Memnune Karayazıcı, Refika 
Ocaklı, Ahmet Aktınan, Avni GünaY, 
Celep Şen, Suphi Denziz "" Tayyıp 
Keskin seçilın.:ştir. Kızılay başkanlığın• 
B. Sami Bayındır seçilmiştir. 

· İfltilıôl' iddiası 
Bornovada Çay mahallesinde oturan 

Süleyman oğlu Mustafa, fahiş fiatle gas 
satmak suretiyle ihtikllr suçundan adli
yeye verilmiştir. 

Tedbir alınıyor 
(Baştarafı 1 inci Sahi defe) 

bir yağ tabakasının su üstüne çıkmış ol
ması denizaltının battığını tahmin ettir
mektedir. 

Londra, 18 (AA) - Hava tebliği : 
Bir düşman uçağı İskoçyanın cenup 

kıyılarında bir yeri bombalamıştır. Ha· 
sar yoktur, hafif bir yaralı vardır. 

BUGUN 
MATİNELERDEN İTİBAREN 

2 BilYVK PROGRAM 
J ••• INGİLİZCE SÖZLV 

BİR BF.BEK 
BİR KAHKAHA TUFANI. ... BİR NEŞE KASIRGASL ... 

OYNIYANLAR : MISHA AUER - BABY SANDY .. 

2 ···ALMANCA SÖZLV 

HALLO!. .JAl\INE 
Oynıyan : Klasilı dans lıl'aliçesi Marilıa Röfıfı 
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Zafer 
o kar 

~ t , krazının 

rnünasebetde 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

~irleş~ Cümhuriyetler reisi ezclimle 
arı soy lemiştir : 

bn:~u akşam Kanada komşularım ve 
u.uassa Kanada hakkındaki derin ihti

saslarınıı ilgilendiren bir hadiseye te
~ ederek hitap etmek isterim. Bu 58 

58 evvelki bir hatıradır. Bundan tam 

1 Yıl evvel babam beni Kanada toprak
b~ında bir adaya göndermişti. Orada 
./r. Kanadalı gibi yaşamıştım. Bu akşam 
o~~bir ortak gibi konuşuyorum. Biz 
ruhn gı karşılıklı bir anlaşma ile ku
~Uk: UŞ buluyoruz. Ortaklığımız çok bü
et . fedaknrlıklara katlanmağı taahhüt 

3
• tnış bulunmaktadır. Dört gün evvel 

'l.A~tenı.in etmiştim ki Kanada bir gün 
~;-·ruza uğrarsa Birleşik devletler bu-

SeYirci kalmıyacaklardır. 
ıu;~ekiliniz geniş topraklarımızı her 
lli ~u saldırganlığa karşı müdafaa azmi
e ~~n bir cevapla bana mukabele 
tn~ş ıdi. Bugün yalnız kendi emniyeti
;ı ız namına mücadele etmiyoruz.. Ayni 
ornanda diğer hiir milletler yanında 
,. atak silfıblı suikastlara karşı koymak 
c-:· ınihveri ortadan kaldırmak için harp 

1Yoruz. . 
r· •bünya hürriyeti bizim ve sizin hür-
ı~tiniz bir çok saldınşlara uğradı.• 

:r· UZvelt müttefiklerin harp gayretle
'nıne Kanadanm iştirakinden doğan min
J ettar

1 
lığını bildirerek nutkuna şu söz-

er e son vermiştir : 
l •Dftvamız haklıdır. Gayemiz her tür! gayretlerin sarfını gerektirecek ka
"'l ~ksektir. Kuvvetlerimiz büyüktür. 

e KÜnden güne büyüyecektir. Yoluf'1Zda son zafere inanarak devam ede
hun, hu uğurda her fedakhlığa katlana
ı..~ Askerlerimizin katlandıklan feda
~lıldan gözlerimiz önünde tutalun .. 
h gibi eserlerimizin insanlık mihra
dı önünde onların eserleriyle yanyana 
\J.rn:ıasını temin edeliın. .. • 

b Yaşington, 18 (AA) - Cümhurreisi 
ay Ruzvelt İngiliz - Amerikan kara ve 

:;.niı; subay lari:y le görüştükten soma 
f~t.. e Yemeğini Ingiliz elçisi Lord Hali
cuı:sla birlikte yemistir. 

--~~_,__~ .......... .a---~------
A.kerı vazfyet 

t-~ı· kaybetmelerine mukabil İngilizler 
e 1Ye Yakın tayyare kaybetmişlerdir. 
Alınan gemilerinin bu tehlikeli yola 

çıkznalarmm kendi hava kuvvetlerine 
n1:f ~venine dayandığı' anlaşılıy?r· 
~u~ Manşta Almanlardan ziyade In
Çn-ı~ın yardım görmesi mümktindiir .. 

01 .... ~u İngiliz ay birliklerinin yayılmış 
1l dukları bölge Ingilterenin cenubudur. 

llradan Fransanın işgal altındaki kı
:1~1;n . İngiliz tayyarelerinin menzili 
'dçın edir. Almanlar da ayni durumda
d~laı; J:_aI edilmiş Fransadaki mey
ıne ... ~ .İngilterenin Manş kıyılarını 
~ teSiri altında tutmaktadır.. Du

r~ aynidir; fakat sayıca üstünlük İn
tbilterenın elindedir, bilhassa İng!ltereyi 

a-va taarruzlarına karşı koruyacak olan 
~'V tayyareleri sayısı daha çoktur. İngi
li2.le.r Manş üzerinde istedikleri kadar 
lıÇak toplıyabilirler. Bunun için Man._c:a 
g~Çtneğe teşebbüs eden Alman gemile
ıine hücum pek Alil miimkündü. 
ll1ı Yapılan taarruzdan hiç bir netice 

. tıınadığına göre Almanlann daha ha
klın bir tayyare durumu hazırladıkları 
~nlaşılıyor. Koruma işini kusursuz yap

ışlardır. 
k Alnıan1ara göre İngilizlerin, gemilere 
d?!şı kullandıklan tayyare sayısı 600 

ur. Fakat bu rakam bize biraz mUbalD.
flalı görünüyor. 
~ ~,, tayyarelerinde olduğu gibi İngiliz
tr:~ boınba tayyareleri baknnından da 
stünlüğii kabul olunabilir. Buna rağ

~1:n Almanların muvakkat bir zaman 
b~ Ve bu gemileri muhafaza maksadile 

1 <ıışka bölgelerden hava kuvvetleri top
adıkları muhtemeldir. 

] ?d~ boğazın.ID:. ve kıyılarının mayn
&U~l'll.iş olması tabudir. Bu harekatta İn-
1.ft~ büyük deniz üstü kuvvetlerin işe 
--nşmamış olmaları doğru bir kararın 
tnahsulüdür. 
k Bir mesele de Brestte bir sene kadar 
apalı kalan ve pek çok taarruzlara ma

l'Uz bulunan bu Alınan gemilerinin bir 
~anlar yaral~ oldukları söylen
lltiş olduğu halde batırılmadan Manşı 
8eçe bilmesidir. 
~ir mesele daha vardır : İngiltere ve 
h" :rikanın Avrupanın batı kıyılarına 
"UYtik kuvvetler çıkarmaları imkam 
rn lll'dır. Bunun bir müddet meselesi ol
l' ~ı da mümkündür, fakat Norveç kı
~ arına asker çıkarmak daha altla ya-

ve daha kolaydır. 
Alınanların bu bahar ve bu yaz doğu 

~eı:ıhesinde gibi bağ~ durumundan 
~Ydalanarak müttefik taraf hiç olmazsa 
d 0 rveçi ele geçirerek Sovyetlere hava
z an Yardım düşünmüş iseler, Almanya 
~rhlılarının ana vatanda bulunması, 
~restte bulunmalarından daha iyidir .. 

0 rveç öyle bir yerdir ki kolayca tak--. 

Kabine vi takviye 
etmeliviz 
(Bnştarafı 1 inci Sahi defe) 

yasi haklar vererek onları memnun et
memiz lazımdır. 

Ve hükümetin yine Cörçilin riyase
tinde imparatorluğa emniyet verecek 
sekilde tadili gerektir. Hindistan nazın 
değişmeli ve Hindistana mrıhaJlinde 
do~dan doğruya tedbir alabi1mek sa-
1ahiyetine malik bir şahsiyet gönderil
melidir. Bu şahsiyetin İngiliz ve Hintli
lerin itibhnnı ~rsmıyacak dirayetli ve 
gene bir zat olması zarurid ir. > 

Devli Ekspres gazetesi harbi idare 
için Cörc:ilden daha azimli ve kabiliyet
li bir sah~iyet bulunamıyacağmı yaz
ma ktadıT. 

Tayrnis, Bay Çörçilin beyanatına at-
fen bu hafta mecliste harbin durumu 
hakkında yeniden müzakereler vapıla
cağı, gÖ?ÜşmelPrin iki ~ün ~üreceğini ya
zıyor. Bay Cörc;il avam kamarasından 
telcrar sıüven istemesi ihtimalinden bah
sctmi~ ise de pek vakın günlerde meclis 
hükümete gilvenini temin ettiğine göre 
parlamento unsuları yeniden bir szüven 
talebinin yer bulmasına mugayirdir. 

T. C. tZMtR VtLA YETt HUKUK 
tŞLER.t Mt!D'ORL'OOO 3983/1 

tLM'OHABER 

lZMtR C. MODDEIUMUM!UC.tN • 
DEN: 
Ayda 40 lira Ücretli bir mübaşirlik 

ac;ılmıştır. 
Memurin kanunun 4 cü maddesinde 

ı:avılan evqaf ve şeraiti haiz taliplerin 
25 / 2 / 942 tarihine tasadüf eden car
ııamba günü saat 15 te imtihan1an icra 
kılınac:ıirından taliplerin simdiden ad-
1ive encümenine müracaatları i1an olu-
nur. 910 (393) 

AYDIN tCRA MEMURLUöUN-
DAN: 

Alacaklı: Aydın Cümhuriyet mahal
lesi Mehmet Tevfik kızı Salise Şensoy 
vekili Aydın avukatlarından R0şat Al
tay: 

Borçlu: İzmir Karşıyaka &ayeste so
kak 60 numarah evde M"hmet oğlu th-
san: 

Tebliğ olunacak evrak: 
İcra kanununa göre icra emri: 
Takibin ~vzuu: 
500 beş yüz liranın maa masraf ve ta

kip ücreti ile birlikte borçludan tahsili: 
Takibin müstenidi: 
İzmir katibi adilliğinin 4/Eylul/134 

tarihi ve umumt 16859 hususi 47/ 25 sa
yılı resen tanzim kılınm1ş iki bin liral!k 
evrakı naktiye borcuna dair senedi: 

tlanın nereden ve ne için verildiği: 
Aydın icra memurluğundan, borçlu 

thsana borcundan dolayı 30/ 1/942 de i~
ra emri çıkarılmı.ş ve ikametgahı belli 

_ DÜNKÜ ~A VJDAN DEVAM_ olmadığından 2/ 2/ 942 de postahanece bl-
Madde 43 _ tdare komitesi için her yıl la tebliğ geri çevri1mistir. 

iki yedek üye intihap olunur. Bu yedek- Netice: 
!er, komite üyelerinden birinin vazife- Borçlu 1.hsan hakkında ~bu icra taki-
den aynlması halinde seçimde aldıklan bi üzerine ikametgahı bulunamadığı ci
rey sırası ile idare komitesine geçerler. betle ilanen tebligat icrasına karar ve-

Madde 44 - Mazeretsiz olarak arka rilmiş ve bir ay ilan müddeti tayin olun
arkaya iki toplantıya iştirak etmeyen m~tur. Bu ayın mürurundan sonra ic
komite üyelerinin yerine yedekler ge- ra takibi başlıyaca~ı ve bu suretle tayin 
çirilir. İdare komitesi üyelerinin hep bir- edilen ilan miiddeti içerisinde borçlu 
den çekilmesi halinde veya çekilenlerin !hsanıı; ?orc1;1nu ve;znesi veya ait oldu
yerine yedekler geldiği halde üye sayısı gu salahıye~ı mercı veya ;nahke~e ve
direktörle birlikte üçten aşağıya düşerse ya~ut temyız mahlremesın~en ıcranın 
ilk umumt heyetin toplanacağı tarihe gen bı_rakılm~ı haJ?nn~a bılr karar ".'e
kadar faaliyette bulunmak üzere tarını ya vesıka ge1i.rilmesıy aksı h~ de .ceb~ :c
satış kooperatifleri birliği umum müdür- . ra?"a de~~~ olunacagı ve yıne ışbu ilan 
lüğünce muvakkat bir idare komitesi in- milddetı ıçınde mal beyanında bulun
tfuap olunur. ması y ve bulu~azsa hap~le tazyik olu-

Madde 45 - tdare komitesi satış koo- nacagı ve ha~ıkate muhalif bey~da b_u
peratifleri birliği tarafından tasdikli bir lun~sa hapıs!~ cezalandırılacagı ve ı~
karar defteri bulundurmaya, gerek ko- bu ılanın te~lig makamına !taim olacagı 
mite kararlarını gerekse umumi heyet- hukuk. usulli n:uhak:~eler~ kanununu.'\ 
Jerde ittihaz olunacak mukarreratı bu 141 ncı maddesı mucıbınce il~ olunur. 
deftere günü gününe geçirmeğe mecbur
dur. 

Karar defteri sandık üyelerinin emir
lerine her zaman amade tutulur. 

C - M'ORAKABE HEYET! 
Madde 46 - Yardım sandığının biri 

umumi heyet ve diğeri satış kooperatifle
ri birliği umum müdürlüğü tarafından in 
tihap olunan iki üyeden mürekkep bir 
mürakabe komitesi vardır. MezkO.r ko
mite sandık muamelatını sürekli surette 
kontrol eder. Mürakipler idare komitesi 
top]antılarında rey sahibi olmaksızın ha
zır bulunabilirler. Müddeti bitmeden ev
vel vazifesinden ayrılan mürakiplerin 
yerine ilk umumi heyet toplantısına ka
dar vazife yapmak üzere satış koopera
tifleri birliği umum müdUrlUğünce yeni 
mUrakipler intihap olunur. Yardım bir
liği aynı zamanda hükümetin ve satış 
kooperatifleri birliğinin teftiş ve miira
kabesine t:Abidir. 

Madde 47 - Mürakiplcr her ay so
nunda hazırlıyacakları raporları satış 
kooperatifler birliği wnum müdürlüğü~ 
ne, senelik raporlarını hem mezk\lr 

tZMtR ASLtYE tKtNCt HUKUK 
HAKtMLtt:.tNDEN : 
l:nnir Karataş Mahmut Hayatı sokak 

306 net sokak 9 numarada Mehmet kızı 
l-Hirive Sabah Yıldızı tarnfından İzmir 
Karataş aras 317 nci sokak 1 numarada 
izzet oğlu Hüsnü aleyhine ikame olu
nan boqanma davasından dolayı müd
deialeyh Hüsniy! gönderilen anuhal 
suretile davetiye varakası ikametgahı
nın mP<;huliyetine mebni bila tebliğ ia
de edilmiş ve zabıtaca yaotmlan tahki
katla da müddeialevhin ikamet~ahının 
meçhul kalmış olduğundan kevfiyetin 
ilanen tebliğine mahkemece karar ve
rilmiş ve arzuhal suretile davetiye va
rakası usulen mahkeme koridoruna ta
lik edilmiş ol-luğundan müddeialeyhin 
muallak bulunduğu 2712 / 942 cuma 
S?Ünü saat 9, 30 da mahkemP.de bixzat 
hazır bulunması veya bir vekil ~önder
mesi aksi takdirde hakkında muamelei 
gıyabiye icra kılınaca~ teb1i~ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

umum müdürlüğe ve hem de umumi he- tZMtR ASLtYE tKtNCt HUKUK 
yete tevdi ederler. HAKtMLtC.tNDEN : 

D - DİREKTÖRLÜK : İzmir mumcu caddesii 785 ci sokak 
Madde 48 - Yardım Sandığı direk- 30 sayılı evde Ahmet Cemil Cairlar ta

törü Satış Kooperatifleri Birliği umum rafından karısı İzmir Gaziler C. 108 sa
müdürü tarafından tayin olunur. Direk- yıh evde oturmakta iken halen ikamet
tör bu va.zi.Iesini ücretsiz olarak ifa szahı meçhul Mehmet kızı Saniye aley
eder. Birlik muamelatının i.sClzam etti- hine açılan boqanma davasına müteda
ği memurların intihap ve tayin hakkı ir dava arzuhal suretile davetiye vara
direktöre aittir. Ancak devamlı mesai kası müddealeyhin ikametQ'ahının mec
istiyen ahvalde çalıştırılacak memurla- huliyetine binaen bila tebliit iade edi1-
rm ücretleri umumi heyet tarafından miş olmakla lzmiTde münt .. şir Yeni A"ır 
kabul edilen azami hadlerle mukayyet gazetesinde 3/ 2/942 tarih ve 11096 
olmak üzere d:rektörün teklifi ile idare savılı nüshasile ilznen tebl.ii edildi.ği 
komitesi tarafından tesbit olunur. halde tayin olunan gün ve saatta mah-

E - HAKEM HEYETİ : kemeye gelmemis ve bir vekil de gÖn-
Madde 49 - Normal umumi heyetler dermemi~ olduğundan müddealevha 

tarafından bir sene müddetle üç kişilik hakkında muamelei P'1vabiye icrasına ve 
bir hakem heyeti seçilir. Haltem heyeti muhakemenin 2/3/942 pazartesi saat 
Sandık üyeleriyle idare komitesi veya 15 se tRlikine karnr verilerek usulen tan
direktör arasında çıkacak ihtilMlan sta- zim kılınan gıyap kaannamesi mahke
tü hükümleri ile dahili talimatnamede- me koridoruna talik edilmiş olmakla 
ki esaslara göre halleder. Hakemlerin müddra1eyhanın o gün ve saatte bizzat 
vereceği kararlar kat'idir. Gerek üyeler hazır bulunması veva bir vekil gönder
gerekse Sandık Organları bu kararları mesi aksi takdirde bir daha mahkemeve 
aynen kabul ve tatbike mecburdurlar. kabul olunmıvarak gıyabında hüküm 
Hakem heyetinin vereceği kararlan ta- verilece~ tebliğ makamına kainı olmak 
dil ve tashih salahiyeti münhasıran üzere ilan olunur. 902 ( 391) 
umuın.l heyete aittir. 

F - MüTEFERRİK HÇKÇMLER : IZMtR ASUYE tKtNCt HUKUK 
Madde 50 - İdare komitesi üyeleri ve HAKtMLtctNDEN : 

Direktör Sandık muame]atmdan şahsen Hukuku amme namına lzmir C. M. 
ve müteselsilen mesuldürler. Yolsuz U. 1im taTafından Eıırefpaışa C. 601 ci 
muamelatı vaktinde görün önlemiyen ve solcak 7 numaralı evde ohıTan Osman 
Satış Kooperatifleri Birliğini haberdar o~lu Mt>hmet ile E.~refuaeada 638 ııayı
etmiycn mürakipler ayni mesuliyete iş- lı sobk 6 numarnlı evc:Je ohını.n Ömer 
tirak ederler. - SONU YARIN - 'kızı Prıkizenin 26/10 / 938 tariMnden-

beri evli olduklan halde Mehmedin 
viye edilemez. Arada denizin olması bir 31/7I 40 tarihinc:Je Karatas İnönü cad
çok güçliiklere sebep olur. <lesinde doktor H~san baRkam kiliniğin 

i.-:-__ -:---~-r..---~--.;c-ıc---.;c-ıc:ı-ıc:ı-ıc:ı-ıc--CC--1:)-Cl-C-C-cıÖcc--~~~".:l""...c:ıc::ıo:r~ 

~~~;ie İ B tJ °: u_ N \ ~::~;~~ 
de hasta bakıcı Mustafa kızı Hiisnive 
ile ve Hatee Pakizenin de 12110/ 940 
tarihinde hadım kövünde 439 posta 
komutanlımnda Azizle ikinci defa P.kitı
leri icra kılındısnndan Mehmet ile Hüs
nivenin ve Hatice Pakize ile Azizin ev-
1ilikl ... rinin butlanına karar verilmesi da
v" olunm"lc:lıı icra kılınan muhakl"mede 
Hüsnive ifo M,.hmedin ikıımet"'?hlan
nın mec-hul kalması dolavı<1ile haklann
d .. ~i tebligatm i1anen tebliğine ve mu
hakeme'lin 25/2/942 carsamba SO?UnU 
saat 1 O tıı likine karar verilerek usull"n 
t~ıızim blL~~n daveti•·le va"okaları rn"h 
keme ıkorioonına talik edilmiş oldu-

·~·~ ,_:_n_a_. 3 YENi F~ •• _., __ ·-·-"-·- -·:· 
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ğundan davalılardan Hüsniye ile Meh
medin tavin olunan ın_in ve saattta mah
k,.ım•de hazır bulunmalan abi takdirde 
haklı>rında muamelei snvabive icra kılı
nacaih t•blil? makamına kaim olmıık 
üzere ilan olunur. 12/2/942 901 ( 390) 

Borsa 
ÜZÜM 

628 H. Elbirlik 47 
352 F. Solnri 45 50 
244 M. B. Nazlı 43 
225 M. j. Taranto 41 50 
105 Y. E. Bencuya 43 
87 Nefi Akyazılı 49 
85 B. S. Alazraki 45 
71 Muammer Uslu 44 
69 K. Mahmut Tınaz 47 
69 Ilayim Kori 48 50 
61 S. Paterson 47 25 
38 Hüsnü Bahri O. 48 50 
36 Rüat Baran 52 25 
32 İncir T. A. Ş. 47 75 
28 Ş, Bencuya 45 
26 İnhisar idaresi 45 50 
20 Saban Özsmlak 48 50 

9 H. Nazmi ·o. 53 
6 Sükrü Uğur 50 
5 İbrahim Şinasi 46 

2202 Yekim 
150197 Umumi yekun 

No. 7 
8 
9 

No. 
N.o 
No. 
No. 

10 
11 

iNciR 
55 M. Ali Kardeşler 21 

133998 Umumi yekfuı 
5000 kilo Zeytinyağı 82 
1750 Kental Palamut 610 

20000 kilo Kovun derisi 168 
. ZAHİRE 

49 50 
50 
45 
45 50 
45 
51 
51 
48 
47 
50 
47 25 
49 50 
52 25 
48 
45 50 
45 50 
50 50 
53 
52 
46 

« 
45 
46 
47 50 
53 

21 

82 
920 
168 

6 Ton Balnıumu 305 321 
4 Ton T. Badem içi 203 
5 Ton Susam 51 

tZMtR BELEDiYESiNDEN 
1369 ncu sokakta 31 nci adanın 360 

metre murabbaındaki 13 ve 14 sayılı 
arsalarının satışı yazı işleri müdür]üğün
deki şartnamesi veçhile kapalı zarfla ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen bede
li 5 400 lira muvakkat teminatı 405 li
radır. lhalesl 2/3/942 pazarteai günü 
saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektuplan ihale günü azam1 saat 15,30 
a kadar encümen riyasetine verilir. 

13 18 26 l 772 (347)' 

* Garaj santraldaki 6 numaralı deponun 
bir sene müddetle kiraya verilmesi, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi Vf!9-
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli ican 70 lira muvakkat 
teminatı 5 lira 25 kuruştur. Ta1iplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz... 
lariyle ihale tarihi olan 25/2/ 942 Çar
şamba günü saat 16 da encümene müra-
caatları. 11, 15, 19, 23 (749 (322) 

•:.-ı_p_l_ll_l!I_ -·-11-~J-ll_ll_D_ıt_ee 

DOKTOR 

Salihettin TEKAND 
ÇOCUK HASTAUKLARI 

MÖTELl\SSISI 
Hastalarını her gÜn öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 
~ ........ - ,,,_ -il- -il-~..._.._,_,_ ....... 

Bu genç geliri 

GÜZELLİK VE 
BAHTİYARLIGI 

cAllenin çlrklnce blr uzvu 
tellkkl olunmakla beraber, 
büt.iln ümidimi kaybet.mlş

ken otuz yaşlanmda evlen
dim. Zevclm dlyor ki: Mu
vatraklyetlmln ve onu tes
hir edlşlmln yegane lmlll 
şayanı hayret tenlm oldu. 
Onu da evlenmeden bir kaç 
harta evvel kullanmağa baş
ladığım <Beyaz renkte yağ
sız> Tokalon kremine med
yunum. O çirkin ve donuk 
clldlmJ adeta yeni bir şekle 
l!rağ ve bana yeni blr se
vimlilik bahşetti. Tokalon 
kreminin clldlm üzerindeki 
teslrt adeta mucizeye ben
zer.> 

Kahveciler Cemivetinden: 
Kahveci esnafına tevzi olunmak üzere cemiyetimize verilen kahveden bu 

güne kadar henüz kahvelerini almamış bulunan kahveci esnafının 23/ 2 / 942 
pazartesi günü akşamına kadar gelip kahvelerini almaları aksi halde bu kah
velerin daha fazla bekletilmiyeceğinden diğer esnafa tevzi edileceği bildiri.-
lir. 908 (394) 

İzmir Mllhasebei Hususiye Müdürlüğünden : 
Muammer Uşaklının başturak şubesi dahilinde 1 06 hedap numarasında 

mukayyet emvallnin müterakim vergi borcundan dolayı mülkiyeti haczedi-
len ve tapu kaydına nazaran ikinci Kordonda 2 13 adanın 1 plll'

selinde mukayyet ve diğer emlaklerile beraber emlak ve eytam bankuına 
130449 lira 81 kuruş mukabilinde ipotekli bulunan ve dört bin lira iradı 
gayri safiye ile mukayyet otuz ikin bin lira kıymetindeki 1 1 - \ 5 numaralı 
han vilayet idare heyeti kararile satışa çıkanlarak yirmi bir gün müddetle mü
zayedeye vazedih;ııiştir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile l 0/3/942 tarihinde saat 
l 6 da vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 19 23 853(387) 

Aydın VHdyeti Nafıa Müdiil'lüğünden : 
KAPALI ZARF US'ULİLE EKSİL'l'ME İLAHI 

- Eksiltmeye konulan iş: 24278 Jira 52 kuruş keşif bedelli Aydın -
Muğla yolunun l 4x8 I O-\ 6x528 kilometreleri arasında şosenin terfi ve esas
lı tamiratı ve üç adet menfez in§aatı. 

2 - Bu İşe ait şartna.mes ve evrak şunlardır. 
A -- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye şose ve kargir in§S.atınamesi fenni şartname 
E - Keşif hülasa cetveli ve silsilei fiat 
F - Taş ve kum grafik cetvelleri 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Nafia müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 5 / 3/ 942 tarihinde perşembe günü saat 15 te vilayet daimt 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1820, 5 2 liralık muvakkat te

minat vermesi ve Aydın vilayetinden ihaleden 3 giin evvel bu iş için alınmıt 
ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikası bulunması lizımdrr. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saattan bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılan saata kadar gelml§ olması ve dı~ zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olrnasl lazımdır. Postada olacak gecikmeleT lıtabul edilmez. 

19 22 25 26 900 (389) 

Çatalkava Tuhafive Geyim evi 
Sabırsızlıkla açılmasını bekliyen sayın müşterilerbne tamiratın sona erme-

siyle yakında yeni ve zengin çeşit!eriyle açıhyor.. 1-3 (385) 
.oocı~~~~~..oaaaaı:ıı:ıı:ıı:ıı::ı=a1:1ı:ıococac 

Vniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Birinci cerrahi kılniğine yaptınlacak 28145 liraLk muhammen bedelli tahta 

eşya 23/2 / 942 pazartesi gilnü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla ihale edi
lecektir. 

Zarflann saat 14 de Rektörlüğe verilmesi lazımdır. Resim, liste, şartname 
Rektörlükte görülür. 4 9 14 .19 560 (251) 

1ZM1R StCtLt TtCAR.lIT MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4210 

Tescil edilmi§ olan (Özsaruhan Limi
ted şirketinin) e_c:;as mukavelenamesine 
il~ve olunan 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 
41 nci maddelere ait layiha ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4210 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Şirket esas mukavelenamesinde tadi

l.it yapmak üzere fevkalade olarak top
lanan özsaruhan Limited şirketi hisse
darlar heyeti umwnyesi zabıtnamesi: 

2/Şubat/1942 Pazartesi günü saat 10 
da fevkalıide olarak toplanan ve bütün 
şirket sermayesini temsil eden, on bin li
ralık hisse sahibi Mehmet Fevzi Özsa
ruhan. on bin lira hisse sahibi Hatice 
özsaruhan, on bin liralık hisse sahibi 
Raşit Özsa.nıhanda.n mürekkep, Özsaru
han Limited şirketi hissedarlar heyeti 
umumiyesi şirketin esas mukavelesinin 
liçüncü maddesinin aşağıdaki şekilde ta
diline :ve aynı zamanda görülen lüzum 
üzerine mezktlr mukavelenameye aşağı
daki 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 nci madde
lerin ilavesine müttefikan karar veril
miştir. 

meiatı hakkında maltimat vermeğe mec
burdur. 

Madde 38 - Şirket, sermayesine te
sisten sonra iştirak edecek olan e~bile
rin bu iştirakını kabul etmezden evveJ 
ticaret vekaletinden müsaade istihsal 
etmeğe mecburdur. 

Madde 39 - Teessüsten sonra şirket 
sermayesine iştirak etmesi talep edilen 
ecnebi sermayesinin yeldlnu, Türki~ 
Cümhuriyeti telbaasına ait yeldlnun tlçte 
birini hiç bir zaman tecavüz etmiyeoe.k
tir. 

Madde 40 - Şirket, statüde yazıh 
muhtelif mevzulardan her hangi birisiy
le iştigale başlamadan evvel keyfiyeti 
ticaret vddletine bildirmeğe ve veWe
tin müsaadesini almağa mecburdur. 

Madde 41 - Statünün her hangi mad
desine muhalifi hareket şirketin feshini 
mucip olacaktır. 
özsanıhan Limited şirketinin esa.s mu

k.avelenamesine ilave olunan 35, 36, 37, 
38, 39, 40 ve 41 nci maddelere ait ba. $. 
dil lAyihası muvafık görülmüş o~ 
ticaret kanununun 514 üncü maddesine 
tevfikan tasdik kılındı. 

23 kuruşluk damga pulu üze.rinde 
12/ 2/1942 tarih ve İzmir sicili ticaret 
memurluğu resmi milhrü ve imza 
okunamadı. 887 (388) Hissedar imzası Mehmet Fevzi özsa

ruhan, hissedar imzası Hatice özsaru-
han, hissedar imzası Raşit özsaruhan. < 

Esas mukavclenamenin 3 üncü madde
sinin eski şekli: 

Madde 3 - Şirketin maksadı kereste 
ve biltlınum insaat malzemesi ticareti 
ile iştigal etmektir. 

Esas mukavelenin 3 üncii maddesinin 
yeni şekli: 

Madde 3 _ Şirketin bilfunum ithalat 
v eihracat emteası ticaretiyle iştigal ve 
bu hususta icap ederse fabrika , imal~t
hane tesis etmek ve jşletmektir. 

Thas mukavelenameye ilave olunan 
maddeler: 
· Madde 35 - Şirket, fiatı tesbit edil
memiş malların satış fiat]arını ve bu fi
atlara esas olan maliyet ve kar fiatlarını 
bu fiatlar tahtında satışa başlamazdan 
evvel veyahut başladıktan sonra en geç 
bir hafta zarfında ticaret vekaletine bil
dirir ve müşarünileyh vekalet tarafın
dan vaki olacak teklifleri hüsnü niyetle 
telakkiye amade bulunur. 

Madde 36 - Şirket, her altı aylık bi
lançosunu tealluk e1tiği devrenin hita
mından en geç on beş gün zarfında tica
ret vekaletine gönderir. 

Madde 37 - Şirket, ticaret vekaleti 
tarafından her talep vaki oldukça mua-

KASELtRI 

Halis EJıstra EJıstra 

Ayvalık zeytinyağı 

Teneke ile satış 
f Taşçılar caddesinde eski Keresteci-

1 
lerde 46 numarada Hamdi Akyilıek 
ve ortaklan mağazasında .. 

1 (R 3) (288) 
.... l_D_U_l_l_•_D_l_I -·- -·-· 

"~ ....... ~_,.,..,..ocr.,,.,A"'~.#. 
§ Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yol

lan ve tenasül hasta1ıklan 
Miitehassm 

UROLOG - OPERATÖR 
DOKTOR 

HAYRİ SAYKAM i . Hastalarını her gün öğleden sonra 
!I, lkinci Beyler Numan zade sokak 
s8~ 5 No.lı muayenehanesinde kabul ve 
§ tedavi eder. 
8 ~AYENEHANE : Telefon : 3453 
~ EVi: Karşıyaka Raycgan So. No. 26 
U· :.<"',.....-///.r_-_,..~,. - - '~co::ıoı:::ıcıı::X!I 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, G~iP, H<lMATiZMA 
Ve flütün ağrıları derhal lıeser-

Sıhhiye Vekiletinin ruhsatım hiizdir. İcabında günde (3) kaşe abnabilir .. 



SİYASI VAZİYET 
••••••••••••••• 

l' apon kazanç-.. 
ları ve sevin~ 

tezahürleri -·Hollanda Hindista-
nının kahramanca 
mukavemeti takdır 

u vanaırı vor -·-Rndyo gazetesine göre, Singapurun 
düşmesi Tokyoda yüz binlerce halkın 
ve 1 S O bin talebenin iştirak ettiği mu
azzam bir törenle kutlnnmış, Alman ve 
ltalyan büyijlt elçileri de bu törende 
hazır bulunmuşlardır. Japon baoveldli 
general Tojo aöyledii{i nutukta Sinitnı>u
run alınmaeiyle harbin nihayetlenmedi
iini, bunun tersine olarak baslndı~nı 
bildirmistir. Japon devlet adamlan Ja-

. pon milletine lusa bir muh&Tebe vaat 
etmiyorlar. Mücadelenin celin olacağı
nı hclirtlvorlar. Bu doitnıdur. 

Japonya Sinsrapunı almıt olmakla 
beraber henüz hedeflerinden cok uzak
tır. Cin meselesinin taııfhreal. Hindista
mn istilası, Avmıtur"' lvanın İsllali. hatta 
Janonyanm Sibi.ryada harbe tutuşmaq 
sdhi mesı-lelcr vardır. Runlann ı:tenisliei 
RÖ7. önünde tutu1unıa, Taonnvanm ka
znnrlıf!ı bilviilc: :zaferlere raVmı-n knnn
laııtıiiı :z:nrluklaT an]Aııılrr. f aponva illr 
C>nc:e Ho11Anda J-HnJf,.tanının aırk,.Tt is
Vllli 7ôn.ıll<Jı.clrr. Simdive krıdar Tanmı
Jay Hnllanda Hindiııtanı imn,.,ratorlnöu 
nun tlört büvük ada:ııındAn ikj .. :.,i. Bor
neo ile Seleb ada!llnı İs1?al etmiıılı-.. diT. 

Sin~apurun dü"trlesi Ü7.,.Tinı- de Su
mntravn aslcer eıkamm,lardır, Sumatra
nın bir ehemmlveti de J)etrol uvanii"i" 
burada tonlanmıs olmastdıT. Taoonlar 
bu petrol lcavnııklanntn tahribine m"V
dnn vermemek irin ad"Vll DATA..\iteül"'T 
inrtirmiıılerdir. Fl'llcat J.1 ... 11.,ndAlılar uv
kl'da avlanmamııılar Te p ,.1 .. mban1? pet
rol ~ .. !ltislerini ve kuyulanm tnhrio etmlş
le .. ..ı:,., 

Sa Hlhiyetli ifadelere göre dinamit 
bombalarlvle tahrio ı-cfil,.n bu lcnut•1"1'1" 
bu nıııhıır .. berJ,.. kulhmlmaııı mümkii
<f,.;ildir. Ru Qibi halll"Tde J)f':tTnl vrr Rl
llndıın h"!i!ka mec:THl11ra a\mnktadı,. 
Pf't .. ~1 f'lde etmı-lc kin T,.nonlıtrın yrnl 
sor..:ııınar vaoıırek v,..,J lrnvular "rm"'l"
n Ji\nm olac:akhr. Romıı"'"" J,. .. , ... 1,.,.. 
Yf'rı-n hamte İvi tı\hrio ,...l:1.., .. ,:ı;öi hal
Cle bucrline hdıır bu acı-le tahriplerin te
sirJn..f..,, lrnrhıl11mamıııtrr. 

Pı:'TP"T . KUYULARININ 
TAHRiBi 
~ollıında Hın<listanindAl.i ~t•nl kav 

neklannın en zenrtfnlerl PnTemb:ın(!tn 
bulunuyordu. Burada istihAAl ~nede 4 
milvnn tondu. Bes ml1von lnP"i1i.,. liralık 
ı> .. trol teslsl,.ri avnca t,.hrlo edilmi•ti-r. 
Jaoonlann Romeo Te Stımatrada elle
ri"e 1?ecirdikll'!ri lı:uvulı\TdRn vakında i~ 
tifade t!rlec,.J<lerinl bildlrdild,.?"lne hAkı
lırsa t,.hriı>ler. eercelcten HoTI11ndalıla
rin iddia ettt'ltlerl hdaT aihr olmak ge
relrtir. 

Gariptir ki Jaoonyanİn uzalc dniu'Cla 
hr•1lo,hb en çetin düsman HoTlıtndA 
µin~istanı olıııo'ltur. Amerikal•lt\r p,."rl 
tl'at'bour da baskıva u~al' ve fnetlizler 
deniz h!kfmfyetini bvbedfp Sinııapur
dan 11tılırken Hollandalılar dent?.~e ve 
karada Janonlarla dövQşmektedirler. 

C.\VADA 
Ho11Anda Hincllstıınınin en ehemmi

vetli a'C!ası Cavadrr. Nüfusu :f O mllvon. 
&!'18i!ı vulcan lnı:n1terı-nin nüfmıu kadıu
Clrr. Cava umumt valisi. Amen1ca()on ha 
Ya yardımı ee]irse, adanm Tııınonl11rı> 
lcnrı-ı muvıııH,.kıyetle mtidafaa edileceği
ni ı-.n . .:uY'TTlfııtir. 

C1'Rf"fUN NtJT"KU 
Cörrili., dünkii nutku hRslıca. Üç Al

m,.., zırl>lısının BrMten dönmei!ı- mu
""H"lc olması ve s:.,qaoıırıın düsme1" 
ü~0rinde kalmıtıhr. R:ıwı-\.il Si.,aıınurnn 
diitımesinin üc hAFtadanberi h .. tdl'!nrtl
p.;.,i ve meclisten itfm11t revi isterken hı• 
ihtiY"'ali fvma etmlş olduı?unu hatırlat
mr"hr. 

R .. "V .. leflrlen snnrııı ııöz "'"" bıı7İ meb
uslar hUldimeti tenkit ebnişler. bu ara
da Hindi .. t11ndakf vazfvete dokunmu• 
]nrdır. v .. rllı-n 17 .. hlar lnvlliz bıo•ırıında
lci tenkitleri hafiflı-tmf"'Tn1ııtir. Bunlann 
cn~u kabinede d"!Hsiklikl,.r yapılmll~ın
da ve hf'le Cörcilin müdafaa na:mlı~n
<lıın cekilerek vıılnız basvelcil ka1masm
Cla i .. rar etmektedir. 

Cördle lcarııı itimadın aamlmadıü. 
muhnkkektır. Cörcil fmn1iz harp azmi
nin canlı bir mümesııi1idir. frıq11izler Jr;,, 
ilham ve kuvvet kavnAcn olmmıtur. 7.ıı
ten bAtıvrkil Cörrfl hAkkt"~" kimse bi" 
s,.v pnvlemlvor. Felcat müdafaa nAzm 
c~--:ı rnk sert tenkitlere maruz hulun
,m .. t.tA ..fır, 

f":,;~-llin vaoahi1ec:eei iki sev vnTdır: 
Ya coğunlnl!un arzusuna uvarak başve 
kilHül rrıiTii miirtafaa n117:lrl11;ından avır
mı>lt vr kebinı-rl"! dri!isiklik vaprnıık 
yahut ba"vrkilHlcten de cekilmek. Su 
hı> M,. verin,. ııec-ebi1-celc üc isim ortııvA 
atılnııctır. Ririnci i!!tih!'lol nazın lord Bi
Vl"rbruk. ikindsi hAricive nazın Ed,.n, 
\;-iinc:iicü de basvekil muavini Atlıdır. 
Bıınunla beraber fnem,.Jerin Cörç.ıu fe
dn ı-tm"l<"rİ C'ok 1'iiohelidir. 
HINnt~TANOA 

Hindistanda Revah mihracasının tev 
klfi h beri, bu memleketin hakkında da 
duvulan endişeleri bir derece aydınlat
maktadır. Bu znta istinat edilen suç or
taklı~ının ne oldu~ bilir1memekle be
raber, Hindistanın doiudan istilaya ma 
tuz ve mihver propaıı:andasına sahne 
o1duw bövle bir zamanda bunun aiyaııi 

YENi A"'JR 

F.E VA 
l\' ihraces·n·n 
salabivetleri 

refedildi -·-Londra, 18 (A.A) - Hindistan umu-
mi valisi Reva Mihracesinin idari sali
hiyetlerini ref etmiştir. Mihracenin suç 
ortaklığını meydana koyan vesikalar 

Y unanistana 
yi~·ecek 1rön .. 
dernek için 

---·---
Bir Jngılız gazefeıi 
"gemilerimizi Yuna· 
nıstana göndere-

vardır. Mihrace tahkiknlın yapılmasına lım,, dıyor 
muvafakat etmediğinden umumt vali, 
tahkikata devam ettiği müddetçe kendi- --·--
sini idnrl salAhiyetlerinden mahrum et- Londra, 18 (AA) - Dün Avam ka-
m.iştir. marasında Yunani-;tana yiyecek gönde-
Revanın idaresini deruhte etmek için rilmesi hakkında hükUmetten sual so

siyasi salahiyetlerle mücehhez bir su- rulmuştur. 
bay bu .?11emlekete gitmiştir. . Bir mebus Atinada günde 500 kişinin 

Kalkuta, 18 (A.A) - Ma~.ras şamı açlıktan öldüğünü söylem.iş ve ekonoml 
zonu Perşembe ve Cuma A g~erı ma- nazırından bu memlekete yiyecek gön
nevra yapacaktır. Umumı vali bunun derilmesi imkfuılannın araştırılmasını 
Ma<lrasta tehlikenin arttığı manasına ge- istemiştir 
leceğini söyleml§tir. Nnzır Dalton demiştir ki : 

-- - --- •Ablokayı gevşetmemek şartiylc Yu-
TEHLİKE İŞARETİ nnnlılann ıstırabını azaltmak için her 

Londra, 18 (A.A) - Spender adın~ ~eyi yapmağa hazırız. Yunan halkına 
dnki 5833 tonluk Alınan vapuru S. O. S. tt:vz.i için ilk parti yiyecek maddelerinin 
işaretleri vermiştir. Vapurun bir mihver gönderilmesine teşebbüs ettim.. Fakat 
denizaltısı tarafından batınldığı anlaşıl- dilşman memleketler henüz bu hususta 
mı.ştır. gereken müsaadeyi vermemişlerdir.• 
-----·- Londra, 18 (A.A) - Niyuz Kronikl 

M •• t t f • k t gazetesi yazıyor : U e 1 ayya• Yunanistana yiyecek gönderilmesine 
karar verileli beş hafta geçtiği halde me-

l • k• • • sele dün tekrar ortaya konmuştur. re er 1 1 ~emıyı İktısadi harp nazın Daltonun cevapla
n müphemdir. Yunan milleti açlıktan 

batırdılar ölüyor. Onun bu ıstırabı medeniyeti ko
rumak için yaptığı mücadeleden ileri 
gclm!ştir. Yunanistanın mücadelesi bi
zim mücadelemiz olduğu gibi cektiği ıs
tırao ta bizim ıstırabımızdır. Ablokanm 
yardım yohımuzu tıkamasına mUsaade 
etmemeliviz. ta~e gemilerimiz emirleri
ni alarak blitUn hızlariyle •yunan sula
rına gitmelidirler. 

---·---
Bir Ja9on tayyare 

meydanına da 
hücum edildi.. 

Batavya, 18 (A.A) - Cenup batı Pa
sifik orduları umum1 karargMıının telr 
liği : 

Müttefik tayyareler Sumatra üzerin
deki hareketlerinde düşman elindeki bir 
tayyare meydanına hücum etm!şlerdir .. 
Amerikan tayyareleri hiç kayıp verme
den 4 ve Hollanda tayyareleri iki Japon 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Biri büyük 
ve diğeri kücük iki asker nakliye gemi
si batırılmıştır. Asker yüklü bir çok 
mnvunalar tahrip edilmiştir. 
MUKABİL TAARRUZ 
Surabaia, 18 (A.A) - 21 tayyareden 

müteşekkil bir Japon filosu Surabaiaya 
hücum etmiştir. Hafif lınsarlar vnrdır. 
İnsanca kayıp nzdır. Beş Japon bombar
dıman tayyaresi düşürülmUştür. 

Tokyo, 18 (A.A) - Resmi b!r kay
naktan bildiriliyor : 

Japon hüküıneti Tiyençin ve Kanton
daki imtiyazlı bölgelerin idaresini Nnn
kin Çlıı hükümctine devretmiştir. 

Honolulu, 18 (AA) - Bahriye su
baylarına göre Japonların Pearl Har
bourda yaktıklarını iddia ettiği Şavn 
muhribi kendi kendine Amerikanın batı 
kıyılarına varmıştı. Bir çok bomba isa-
betiyle ağır hasara uğnyan bu muhrip 
iki aylık tamirden sonra batı kıyılarına 
gitmiştir. 

~--~-fllNw .. ~~---

J apOn Başvekilinın 
•öz 1eri -·-Tokyo, 18 (A.A) - Sinızapdrun 

teslimi ırünü münasebetiyle Japon impa
ratoru bütün adi suçlara tamil olmak 
üzere bir af ilan etmi$tir. 

Tokyo, 18 (AA) - Sinızapurun 
zaptı şenliklerinde bir nutuk söyliven 
Tojo tf,.miııtir ki: 

- cBütün Asyaya tahakkümü geniş
letmek için Brit.anyalılar Singapuru 120 
aene lcullanmı81nrdır. Sinızapurun dü.
meııi dünya tarihinde ve Tnoon vükseli
~inde bir dönüm noktasıdır. Do'°1 As
vada dü!llllan tahakkümünü ırösteren 
Ü•lerin hepsi Taoonlıınn eline srecmistir. 
Mücade.1evi müttefiklerimiz Almanlar 
VC ftaJ.,,.nlı.rla hirJiJ..t• mihveTe ntİ!!mRn 
olan milletler diz çökünceye kadar ileri 
götüreceğiz.> 

bir suç olduiu tahmin edilebilir. Bun
dan Hindistanın lnı:?iltereve kareı oldu
~u manası çıkarılamaz. Bunun tersine 
olarak bir c;ok Hint liderleri lnviltere 

______ ....,._11~-------

G enera De2ol 
----·----

Çör~ili metheden bir 
nutuk söyledi •• 

Londra, 18 (A.A) - Hür Fransızlar 
reisi General Dego1 şerefine verilen bir 
öğle yemei,rinde şunları söylemiştir: 

dn~iliz milleti dost ve düşman bil
tün dünyanın da Çörçilin şahsında beli
ren azminin büyilklüğünü belki ölçemi
yor. Bunu söylemek bir müttefike dü
şer, onun için ben söylüyorum. İnsanlı 
ğın istikbali İngiliz milletinin göstere
ceği mukavemete kalmıstı. Hula böyle 
kalmaktadır. Bazı muvnifakıyctsizlikle
re rağmen memleketlcrfoin durumunu 
idare eden bir adamın mukaddes bir 
mevkii olduğuna inanınız. Gurur duy
mak hakkınız ve hüsnti vazüenizdir.> 

-----MMııflMMıı-------
C ava mukavemet 

eri; }'OT 
(Ba~tarafı 1 inci Sahidcfe) 

Batavya, 18 (A.A) -- Cava adaııı
nın doilu valisi radyodaki nutkunda 
eunlan sövlemietir: 

c Hic bir sey bizim cesaretimizi kıra
mıyacaktrr. Her eeye rağmen harbe de
vam edece&> 

Hollanda hariciye nazırı da eunları 
söv lemis tir: 

c Cava bol miktarda müdafaa mal
zemesi alırsa hakiki bir mukavemet ıı:ö&
terebilir. Uzun zamandanberi iatediili
miz harp malzemesi eimdi voldadır.> 

Batavya, 18 (AA) - Palambank
tan Stelen aivı1ler petrol tafııiye haneleri
nin alevler kinde vandı~nı, dinamit 
patlamalannın infılaklardan daha müt
hl• oldui:unu anlatıyorlar. Son dııkika
va kadar tıehirde hayat sakin idi. Ta
non paraşütçüleri iner inmez askere 
hiicum emri verilmis ve sivillerin ııehir
den çıkanlmasına başlanmıştır. Petrol 
kuyu ve tasfiye hanelerinin tahribi emri 
pazar sabahı verilmiştir. Siviller Cava
va gitmektedirler. 

------MMıı·~~----
B ul gar gazetelerınin 
dostan~ neşriyatı -·-ile tesanütlerinl ilan ehnislerdir. Başka Sofya, 18 ( A.A) - Su bat 1941 ta

bir habere eöre de, Hindistam zfv&Tet rilıli Türk - Bul2ar müsterelc bevanna.
eden Cin lideri Can Kay Sek Gandi, mesinin imzasının birinci yı]dönümü 
Nemrulı ve müslümanlann lideTİ Cimavı münasebtiy}e Bulll'&T buını iki kom:ııu 
kabul ederek kendilerile srörüsrnüstür. memleketi biribirine bağlıyan ebedi 
Fakat baslı basına karma kansık bir dostluk paktının önemini belirtiyor. Zo
iHem olan Hindistanın hu na7.ik zaman- ra 2azetesi ezcümle catide vukua szele
da fvi idare edilmesi lü7:umuna lnıı:lliz- cek hüdiseler ne olursa olsun bu dost
ler irıanıvorlar. luk o hadiselere mukavemet edecektir.> 

Tokyodan ıı:elen bir habere ızöre Ja- Dedikten sonra •Övle devam edivor: 
non basvekili eeneral Toio tarafından cBevannamevi imnlamış olan ilci 
Hindistan hakkında ııövlenen söz],.rrlen memleketi çarpıshrmak icin simdiye ka
!IOnra Taoonvada vasıvan Hintliler Tok- dar vapılan tesebhiis1er bnsa ıı:itmistir.> 
vodn bir toolı:ıntı tertio edı-rek eerbe•t Gazete bu dostlu~un Balkanların si
J.Jindistan hakkında sı:österiler yapacak va!li bünvesini dP~stiren hadi .. elerin te-
lnrdır. ' sirine kaoılmadıl?ınt belirtmektedir. 

VISININ VA71YETI Di~er taraftan orofesör Genof Türk-
lneiliz nazın Dalton Amerikanın si- Bı•foar münasebetlerini bozmak kin va

mal Afrikava ıı:önd,.rdi~i vırfa maddele- oı1Dn bütün ızavrf'tlerin akim knldı'!ını 
Tinin Romele verildi<i'ini iddia f'tmisti. ~övli''•TPk divor ki: 
Amerika harlcive nazır muı:ıvni Sunner c Türkive ile Bul.,.ariqtanın müttefik
Vl'!lS eazetecilere, Visinin Romele var- leri bunu emredivordu. Her iki memle
dım eöndermt-diöfoe kani olduüunu söv ketin tek nrzusu karşılıklı hürmet esası
lemlstir. ls(!'al ahıni'aki Fran!!ada Fran- nn davanan ivi kom uluk münaschetle
sız müm~SBili olan Döbrinon da bövle rinh muhafazasıdır.~ 
bir vnrdımın behuı mevzuu olamıvnca~- Bul2ar sivasi mahfillerinde Türk -
nı sövliverck, Visi hükümeti tarafından Bul2nr müşterek beyannamesinin yıldö
vcrilı-cek cevabın mahiyetini anlatmı'.'!- T'IÜmÜ Anknrn hükümeti nezdinde müta
tır. Bu cevabı Amerika önc~df'n kabul 1 ... 1,.,.n Vt"tıile tt"Qkil f'tnıekte ve harbin 
etmiş 2örünüyor. Su halde Vişi meselesi Balkan yanın adası doğusuna yayılması
etrafında Amerika ve lnsı:iltere arasında na mani olmak muvaffakıyetinl sı:öste
bir anlal'mazlık olup olmadığı suali ak- ren Saraçoitlunun siyasi mehareti övül-
la srelebilir. mektedir. 

_Iaponlar Bata. 
an adas1na tak

viyeler i!'e
tirdi~er -·Vaşington, 18 (A.A) - Harbiye na-

zırlığının tebliği : · 
Filipinlerde Korokido adasındaki tesi

sntımıza dilşman bataryaları şiddetli bir 
ateş açmışlardır. 

Bataan yarım adasına düşman topçu 
takviyeleri getirmiştir. Bütün adada 
Japonların topçu faal:yeti artmıştır. 

Günlerden ~ri düşman tayyareleri 
İngilizce, İspanyolca ve yerli diliyle be
.vannameler atarak Filipinlilere dostluk 
beslediklerini bild!rmekte ve Filipin 
adalan halkının Japonlarla işbirliği... ya
parak büyük Ac;yanm refah sahasına 
girmelerini istemektedirler. 

Dün Japon tayyareleri beyannameler 
yerine bombalar atmışlardır. 

Rangoon, 18 (A.A) - Tebl!ğ : 
Vaziyette değişiklik yoktur .. Cenupta 

küçük bir düşman müfrezesiyle temas 
temin edilmiştir. Dün gece Rangoona 
hiç bir hava akını olmnmıştır. Murmey
de düşmanın taşıt kollanna bir kaç de
fa taarruz edilmişt:r. ______ ....,._·~~--~~ 
ln2ilizlerin orta 
J .. kdenizde bir 
der.iz lıarekatı 

\'akıflar idaresi 
lzmirde bir zeytinya~ı ve sabun 

fabrikası kuracaktır 
Ankara, 18 (Husus!) - Vakıflar ida- rar vermiştir. Hazırlıklar l>aşla.mışbt• 

resi İzmir ve Ayvalık havalisindeki bil- Vakıl zeytinyağları evkafın fırması al· 
yük zeytinliklerinin en iyi şekilde işle-
tilmesi için büyük br zeytinyağı fahri- tında ve kapalı, mühürlü tenekelerdlt 
kasiyle b!r sabun fabrikası kurmağa ka- sabunlar ufuk torbalarda satılacaktır. 
~:..c;:>"'>"'><::><::~><:::><:::><:::)'<;:::>'<.:':)'<;:::..C::::::..-C:::::.<:::::..C::::::..<:::::..<:::::~~~.<;:::,~~~~~.:::::,.<::>"" 

Pazar ~ünü Parti ı?enel sekrete
ri de bir nutuk irat edecek 

Ankara, 18 (A.A) - Halkevlerinin 19 
şubat perşembe gününe tesadüf eden 
onuncu yıldönümü münasebetiyle önii

kutlama töreninde cUmhmiyet Halk 
Partisi genel sekreteri doktor Fikri TU-
zer bir nutuk irat edecektir. 

nıili:deki 22 şubat pazar günU yapılacak 
~~~~~~.c;:,..c;:,....;;::....;;::..c::::::.~.oe:::::.<::::.<:::.<:::..c:::,.c:;::,.... 

Ziraat \"ekili Ada pazarında 
lstanbul, 18 (Telefonla) - Ziraat ve kili Muhlis Erkmen Adapazarmda tet

kiklerine başlamıştır. Vekil demir ve araba fabrikalarını gezmiş bu fabrikala.l'
da pulluk ve uç demiri yapılması etrafında lfızım gelen temeslarda bulunmuş
tur. Vekil ayrıca müstahsille de temaslarda bulunmuş yazlık ekimin iki kata 
çıkarılması hakkında verilen kararlan izah etmiş bilhassa patates ve mısır 
ekilmesi lüzumuna ehemmiyetle işaret etmiştir. 

Ziraat vekilinin yarın lzmiti ziyaret etmesi beklenilmektedir. 
~~ 

Uç ayda ı48';.m tonilato· Yeni b~tçe Meclise verildi. Mali
u,!!~1f~:.!~ baı!:'!1~irallık ye \-ekili he .. 'anatta bulunacak 

dairesi tebliği : 
Geçen cumartesi, pazar ve pazartesi 

günleri arasında bir kaç gemi kafilemizi 
orta Akdenizden geçirmek için bazı de
niz harekatı yapılmıştır. Düşmanın gemi 
lerimize büyük kayıplar verdird:ği hak
kında mübalAgalı iddialarda bulunmuş
tur. Ne İngiliz harp gemilerinde, ne de 
knfieleri teşkil eden gemilerde insanca 
hi<' b!r zayiat yoktur. 

P:.r İngiliz harp gemisi cüz'i hasara 
uğramıştır. İki ticaret gemimiz aldıkla
rı i-=abetler ilzerine yedekte limana ge
tirilmes: kabil olmadığından bizzat tara
ftınızdan batırılmıştır. 

Kafileleri teşkil eden difler bütün ge

Ankara, 18 (Telefonla) - 1942 Bütçesinin meclise takdimi münasebetiyle 
maliye vekili ay sonunda matbuata umu m1 efk.8.n tenvir edecek beyanatta bulu· 
nncak, yeni projenin ana çizgilerini ve m üvazeneyi temin için bulunan kaynakla• 
n izah edecektir. 

ı. Mehmet Ali Şe"'kİ 
ş·n~tona !!İdivor 

Va-

Ankara, 18 (Telefonla) - Kahire orta elçimiz Mehmet Ali Şevki aynı paye 
ile Vaşington büyük elçiliğimizde vazife almıştır. Yakında Amerikaya hareket 
edecektir. 

miler salimen yerler ine varmıslardır. ~:-.,..c;;:::.<:::.-<::::.<:::>..c-:::>..c-;;:::...c:::><;:::..-c;;;:::..c:;:::...c~·ı;:::...ı;:::...c:;::..c:;::,.<::><::><::><::>-<::>...;;::....;;::..<;::ı.<;::ı..<;:::..<;:::,..c:::::ı; 

Bes dilsman tayyaresi düşürülmUştür. Lı'"' bvada 
Cmartesi gcccs: kruvazörler ve dest- ln~ilizler 

royerlerden mi.irckkep dUc:mımın deniz 
birlikleri kafilclcrimizi önlemeğe tcşeb
bils etmislcrsc de temas tesis etmemiş
lerdir. Bir denizaltımız 8 pusluk toplar
la miicehhez b:r düşman kruvazörüne 2 
tornil isabet ettirmiştir. 

Donanmn tayyareleri di~er iki destro
yerle bir kruvazöre torpiller isabet et
tirmişlerdir. 

Kkruvazörlerden b!ri derhal süratini 
kaybetmiş ve diğer gemileri takip ede
mediği görülmüştür. 

!Andra, 18 (AA) - Hava tebliği : 
Küçük bir tayyare teşekkülü dün ge

ce Almanyanın şimal batısında askeri 
hedeflere hücum etmiştir. Tayyareleri
mizln hepsi üslerine dönmüşlerdir. Sa
hil muhafaza teşkilAtına mensup 2 tay
yaremiz dünkü uç~lanndan dönmemi.ş
Ur. Sahil muhafaza tayyarelerlmizden 
biri bir düşman av tayyaresini düşür
müştür. 

Londra, 18 (A.A) - Bahriye nazırı 
Aleksandr radyodaki nutkunda donan
ma ve hava kuvvetlerinin son üç ayda 
Libya iaşe yolu üzerinde 148 bin toni
J(itoluk mihver harp ve iase ge.misi ba
brd• klannı, ayni devrede bir çok Alınan 
Vt:' İtalvan denizaltılarına ağır kayıplar 
verdird:klerini bildirmiştir. _ ,.. 

Bi TEFTİS 
Londra, 18 (AA) - Amerikan bü

yük elçisi Vaylan Amerikan kıtalannı 
teftiş için şimali Irlnndaya gitmiştir. 

~------._..._ .. ~-------
Alman teb/,ğine göre 

harn vaziyeti -·-Berlin, 18 (AA) -- Alınan tebliii: 
Do~u cephesinin merkez kesiminde 

bir düvman kuvveti yok edilmietir. Bir 
çok esir, 11 top, mitralyöz ve mühim 
miktarda harp malzemesi i~tinam edil
mistir. Harp sahasında 1000 den fazla 
ölü savılmıetır. 

Merkezde ve $İmalde ordunun hare
k&tını 2eni!!lemek fcin eavaş tavvareleri
mizle avcılanmız oike hücumlariyle ha
rl'!kete ıı:ecmi'l~rdir. 38 düşman tankı, 
61 ,:ı;;""'""' tııvva .. ·~i ~ .. hrin edôlm;oıtir. 

Tayyarelerimiz tngiltereye karşı sa
vaşta şimal kıyıları açıklannda küçük 
hir gemiyi batırmışlardır. Yarmut sahil
lerinde a!'keri hedefler bombalanarak 
hasara uğratılmışlardır. 

Şimali Afrikada Mekilide keşif faali
yeti olmuştur. 

Alman ve 1 talvan tayyareleri T obru
ğu ve bir ln .. iliz tayyare meydanını bom
bo lnmıelardır. 

Düeman kuvvetlerine taarruz edilmiş
tir. 

Teker, teker hareket eden düşman 
tayyareleri şimal batı Almanyadn neti
cesiz kalan taarruzlarda bulunmuşlardır. -

VİŞİDE 
Vişi, 18 (A.A) - Mareşal Peten Da

hJliye nazırını ve Cezayir umumt valisi 
ile Fas umumi valisini kabul etm.i§tir. 

_,._ 
İngilizler Blngaziyi 

yeniden bombaladılar 
Kahire, 18 (AA) - Orta şark tebliği: 
Avcılarımız tarafından korunan dev

riye ve nkıncı kollarımız, Timimi - Me
kili hattının gen~ çevresinde mukave
met görmeden faaliyette bulunmu§lar
dır. 

Kahire, 18 (Radyo) - Orta şark ha
va kuvvetleri karargMunın tebllği : 

Bingazi pazartesi gecesi ağır surette 
bombalanmıştır. Liman tesisatiyle şeh
rin doğusundaki bazı kesimlerde şiddet
li infilAklar olmuş ve büyük yangınlar 
çıkarılmıştır. 

Ayni zamanda Trablusgarp şehri ve 
limanı da bombalanmıştır. 

Bu harekAta iştirak eden tayyareler
den altısı üslerine dönmemişlerdir. 

---~--,......_·~~-~~ 

ltalvada iaşe 
işleri -·-

-A
Kencli kendilerini 
tenkit ed·yorlar .. 

Londra, 18 (A.A) - Tas ajansınııı 
!Andra muhabiri, Deyli Telgraf gazete
sinin Batavyaya gelen Singapurdaki 
muhabirinin aşağıdaki tel~ neşre
diyor: 

•Pasüik meydan muharebesini ka• 
zanrnak istiyorsak değişmeliyiz. Singa• 
pur kaybedil.inceye kadar b::ze bJklın 
olan zihniyeti terketmeliyiz. Evveli J a· 
ponlara ehemmiyet vermedik. Sonra on• 
lan dev gibi görmeğe başladık. Şunu 
söylemeliyim ki Malezya harbine işti• 
rak eden hiç bir subay ve hiç bir asker 
bana Malezyadaki şeflerden iyi bir U. 
sanla bahsetmediler.• 

Makine ve 
'.,erilirken 
~ıngopurun zaptı 

Roma, 18 (A.A) - Yiyecek fiat- 1f ında 
lann tayini işini tanzime memur na.zır-
lıklar arası muhtelif komisyonu Vene-ı Londra, 18 (A.A) - Tas Ajansının 
dik earavında Mussolininin reiııliiHnde Londra muhabiri bildiriyor: 
toplanmıehr. Deyli Meyl gazete.$1 Singapurun d~-

Ziraat ve orman nazırı zahirenin de- me.si Bengal körfez.i ve Hint Okyanusu 
Dolanması hakkında izahat vermistir. için bir tehlike olduğunu bildiriyor. Ve 
Bazı yiyecek maddeleri ticaretinin har- diyo; le!= .. 
bin devamı müddetince muomele verıı:i- Hindıstarun nufusu 400 milyon kadar
sinden istisnnınna komisyonca karar ve- dır eğer hunlar telaşa düşerlerse bu 

·1 · · B l · k dd 1 · bölgenin zaptı kolay olacaktır. Bütün 
n mıştır. u surete yıvece ma e erı- H' tl'l H' d" ...... ··daf · · 
nin daha ucu7:a satılması kabil olacak- ın 1 er ın 1Sw•u1ı;ı mu aası ıçın sa-
hr vaşacaklar mıdır. Hınt ordusunun bunu 

• -·~ yapacağını biliyoruz fakat halkın büyük 
bir kısmı İngiliz bayrağına itimatsızlık 

Çan - Kay - Şek gösterirse ordunun üzerine Umitsiz bir 
vazife düşecektir. Zaman geçiyor. Ya· 

--·-- kında geç kalınmış olacaktır. Çörçil der-
Gandi ile dört saat hal harekete geçmelidir Çörçil tmpara· 

go··rüctü.. torluğa itimad vermek için hUkUmetini 
~ yeni baştan kurmalıdır. 

K.alld}.ta, 18 (A.A) - Mareşal Çan NAHA S PAŞANIN 
Kay Şek Mahatma Gandiyi KalkGtada- B E -f A N A T I 
ki evinde z.iyaret etmişt:.r. Görilşıne dört Kahire, 18 (A.A) - Başvekil Musta-
saat sürmüştür. fa Nahas paşa radyoda söylediği bir nu-

Hint Milli kongresi reisi Nehru Çan tukta herkesin işi gUcü ile meşgul olma· 
Kay Şeki Gandiye takdim etmiştir. sını ve sokaklarda nUmayişlerden vaz 
Görüşmeden sonra Gandi Reybeye geçilmesini istemiştir. Başvekil her tür· 

grtmiştir. lü nlimaylşlerin men edilmesi için emir 
----· verdiğini ve bu emre aykırı hareket 

Rus va Harbi edecek oıanlann cezalandırılacağını ila
ve etmiştir. Diğer taraftan gazetecileri 
kabul eden Nahas paşa gazetelerin mü-. 
raknbesi meselesinden bahsedCTek şöyle 
demiştir: 

( Baştarah J inci Sahifede) 

Londra, 18 (A.A) _ Deyli Herald ga
zetesinin Stokholm muhabirine göre 
Smolensk düşmek üzeredir, Bu şehrin 
bir kaç gün içinde düşmesi bekleniyor. 
Bununla beraber Sovyetler git gide ar
lan bir mukavemetle karşılaşıyorlar. 

Berlin, 18 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
askeri kaynaktan bildiriyor: 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

Alman hava hücumları artmış ve şiddet
lenmiştir. Dilşmanın bu kesimdeki top
luluklarına §lddetli hücumlar yapılmış
tır. Sovyetlere insan ve malzemece his
ıedilir kayıplar verdirilmiştir. 

Harp devam ettiği müddetçe bu kont
rol memleketin emniyeti için zaruridir. 
Nizam ve asayişi bozabilecek mahiyette
ki bütün neşriyata müsaade edilmiyecek 
olmakla beraber kontrol itidalle tatbik 
edilecektir. 

Berlin, 18 (A.A) _ Alman radyosu
nun bildirdiğine göre i§gal edilen doğu 
bölgelerindeki Alman fevkalfide komise-
ri doğu bölgesindeki işçilerin Alman iş
gali altındaki dlğer bölgelere naklini ya• 
sak etmiştir. 


