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İSTANBULDA HAVA 
Kurumuna teberrüler .. 

-

S İstanbul 2 (A.A) - Hava kurumuna son gün- ~ 
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lliin 'T!ÜnrJr .. "'ı-"t,,, ..ı •n "'"'•11livet kabul edilmez .. Cümhuriyctin oe Cümhuriyet eserlerinin bekçi.ri sabahlan çıkar nyad gazetedir YENİ ASm Matbaasında basılmıştır . 

En canı 
Hakikat ..• ---· . IJasvehilin lıasb!htdin· 
de İıuvvetle fıendini 
9östermiştir .. 

SEVKl!."f BİLGİN 

o ·-·-·- ·- · - · - ·- · - ·- ·-·- ·- · ·ı 

J 
Sovyetlerc göre 

·-·-·-·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-. 
BirçeteHar 
kof şellri
ne girdi 
---·---

8 i r Alman karargahı 
uçuruldu ve k uman

danı öldürüldü 

K ömür m esele si şehir meclısinde 

Gelecek yıl kö .. 
mür bol olacak ... 
ihtiva.; vaktinde düşünülüp 

kömi. r stoku yapılacak 
Şehir meclisi dün akpm saat t 6,30 

da §ubat devresi toplantılanna TCis B. 
Rept Leblebicioğlunun riyasetinde ba§
lamı§tır. 

KöMOR MESE.l...ESI 

Başvekil Dr. Refik Snydnmın Ankara 
:r:ıdyosunda yaptıtrı lıasbihal, mcmlckt'
tin her köşesinde, her sınıf vatandaş ta
l'af ından cnn kulni:<iyle dinlenmiştir .. 
Çok vazih ve cok kuvvetli olan bu b~
l'anat, fcvknliidc ahvalin devamı müdde
tince, takip ettiğimiz \ ' C etmekte devam 
ed~ceğimiz iç politikanın ana hatlarım 
lıiınli bir lisanla belirtmistir.Bu sayede. 
daha bir defo anlıyoruz ki, bir giin, ta
ltıaınen irademiz dısında sebepler yü
liindcn n7Jz yurdumuzun büfünlüğünü 
\'e istikJlllimizin el süriilmczliğini koru
ltıak için silaha sarılmak .zorunda kalır
sak, ne kadar hudutSU'Z bir feragat ''C 

~edakilrlığa ihtiyal'ımız olacak<ta, iç cep· 

Rusyada karlar içinde çarpışılırken -·-Bir Alman generali d e Bazı teklifler, tetkik edilmek üzere 
ihtiaas encümenlerine havale edildikten 
aonra, verilen takrir üzerine şehrimizin 
kömür ihtiyacı hakkında müzakere açıl
mı§tır. 

Vilayet uıı.umi meci.ısı aün toplandı 

enin sağlamlığından bir şey kayhctrnC'
lnesi için de. ayni derecede feraıtatli \"<' 

fedakar olmak mecburiyetindeyiz. Bas
l'ekjJin işaret ettiği gibi, harbin dışında 
0luşuınuz \'87Jfe ,.e mesuliyetlcrimizin 
ağırlığını, bize bir an bile unut1UmHt· 
Jnalıdır. Zira bu insafsız miicadelenin 
ekonomik alanlardaki tesirlerini kendi 
İ('İınizde duymaktayız. Diinya harbinin 
sebebiyet verdiği sıkıntılardan kurtul
l'rıağa imkan olmadığına göre. her şey· 
den evvel iç cepheyi buhranın ıtelisimi
hc göre nizamlandırmak, tcskilatlandır
ltıak zarureti vardır. Cümhuriyet hül..'ii
~cti, hu ihtiyacı tam zamanında hisset
tıginden mevcut imkanları en yüksek 
haddine kadar kullanmak suretiyle sa
dernelerc mukavemetimizi arttırına~a 
talışnmktndır. Bununla beraber, normal 
Zanıanlarda ya ıyor:muş gibi. ihtiyaçlan
~ eski şekliyle karsılamağn asla im
kan olmadığını da biliyoruz. Bu husus
ta hayale kapılmış değiliz. 

lzahname nıünakaşasız 
ittifakla kabul edildi 

Bütce 
' 

açığı ist krazsız kapatıldı 

Valinin ve mesai arkadaşlarının çabş· 
maları takdir edildi .. 

Hudutlarını durmadan geni leten hir 
felaket karşısmda ilk düşüncemiz, va
tanm seiametini ve "'IDilletin yıpranma
dan bu badireyi atlatmasını temenni et
IDekten başka bir şey olabilir mi? 

Başvekil, bu ,UZel dileğin nasıl ger
~kleşeceğini şu ııö%1erle anlatmıştır : 

Vilfıyet umumi Meclisi dün saat 14 tc 
vali B. Fuad Tuksalın rcisl:ğinde yıllık 
toplantılarına başlamıştır. 

Vali B . Fuad Tuksal meclisin altıncı 
içtima devresinin dördüncü içtima yılı
nı açarken kısa bir hitabede bulunmuş 
ve azayı selamlamıştır. 

ATATÜRKüN MANEVİ 
HUZURUNDA 
Ebedi Şef Atatürkün huzuru manevi

sinde üç dak!kalık saygı vakfesi geçiril
dikten sonra yapılan teklif üzerine pe
derinin vefatı dol::ıyısiyle Dr. B. Kam
ran Örsün meclis adına ıki kişilik bir 
heyet tarnfından tAziye edilmesi kabul 
edilmiştir. 

•Milli korunma davamızı mutlakn ek
llİksiz ve pilrüzsiiz olarak gerceklcştir- • 
inek için, blltün varlığımızı bu dava uğ
tunda harekete getirmek ve bu davanın 
tınrine vermek 18zımdır. Bu da millet
t e feragat ve fedakarlıkların son haddi
nin göze alınması demektir.• 

2 İNCİ REİSLİK VE KA TİPLİKLER 
Gizli reyle yapılan seçimde meclis 

Japonlara göre 
---· - --

ikinci reisliğine avukat B. Nuri Esen. 
kôt:pliklere de BB. Sami Gülcü ve Ali 
Halim Bayer seçilmişlerdir. 
TAZİMLERİN BİLDİRİLMESİ 
Başta Millt Şef reisicüınhurumuz ol

mak üzere büyüklerimize meclisin ta
zimlerinin bild!rilmesi kabul edilmiş ve 
ruzname mucibince vilayet izahnamesi 
ve da!mi encümen mütalaanamesi okun
muştur. 

İTI'İFAKLA KABUL 
Vilôyetin geçen yıl içindeki müsbet 

çalışmalarını pek beliğ b:r şekilde ifade 
eden izahnaıne, senelerden beri ilk de
fa olarak en ufak bir münakaşaya bile 
yol açmadan tam bir ittifakla kabul edil
miştir .. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Leningradda öld ü • Al· 
manlar bir çok Rus 

taarruzlarını püskürt• 
tüklerini söyliyorlar 

Moskova, 2 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Kıtalarımız Alınan or
dularına karşı taarruz hareketlerine de
vam etmişlerdir. 
BİR ÇETE HARKOFTA 
Londra, 2 (A.A) - Moskova radyo

sunW1 bildird!ğine göre Sovyet çeteleri 
Harkof müdafaa hatlarını aşmağa mu
vaffak olmuşlar ve şehre girerek 68 in
ci Alman tümeni karargahını kara ma
yinleriy le uçurmuşlardır. 

Tümen komutanı general Bravn ve 
kurmny subaylarından bir çoğu ölmüş
tür. Esir edilen Almanlar da çetelerin 
verdiği raporları teyit etm!slerdir. 
BİR GENERAL DAHA ÖLDÜ 
Leningrad cephesinin bir kesimine 

kumanda eden general Hofınan kalp 
durmasından ölmüstlir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 2 (AA) - Alman tebliği : 
Şark cephesinin cenup kesiminde 

kuvvetlerimiz şiddetli kar fırtınalarına 
rağmen ehemmiyetli bir faaliyet göster

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

A lmanya veni ordu
lar teık;/ ediyor .. 

---· ---
Rus vaya karşı 
,,160'' bin tü ... 

Belediye reisi B. Re§at kömür mev
zuu hakkında aşağıdaki sözleri söylemi§
tir: 

c - Belediye ikinci tctrin ayında 
odun ve kok kömürü mevzuları üzerin
de hassasiyetle durmak lüzumunu hia
setmigtir. Bu arada orman baş mühen
disliğile, kömür ticareile i§tigal edenler
le devamlı temaslarda bulunduk. 

Orman baş mühenclialiği rakamlara 
istinat ederek bize bu sene, Keçen ee
nelerdekinden daha fazla odun ve odun 
kömürü ruhsatiyesi verildiğini, !zmire 
gelecek kömliriln ihtiyaca cevap verece
ğini bildirdi. Rakamların be1agatı bu 
merkezde idi. 

Alakalı kömür tüccan ile de temasla
nmızı sıkla§tırdık. Jzmire kömür getiril
mesi mevzuunu inceledik.. Anladık ki 
bu sene tzmire kömür gelmesi geçike
cektir. Bir çok kimselerin evvela çalı~ 
tıklan ziraat işlerini tamamlıyacaklan
nı, sonra da kömür yakacaklannı öğ
rendik. 

Aldığımız neticeler bizi tatmin etme
diği için lzmirin aylık ihtiyaçlannı te
min yolunda çabJmalanmızı ilerlettik. 

(Sonu sayfa 3, Süttin 1 de) 

M üttef iltlere göre 
Uzak doguda durum 

. ·----S in~apuru al-

Rus ordularını iyi sevk ve idare ettiğt 
görülen B. Stalin, Amerika cümhur re• 
isin.in mümessili B. Hop'kina ile bercıb~ 

Ru• a•keri hedef i ____ ; __ _ 
Almanları 
4ebölmek 
istiyorlar -·-Vatandaşlann bu canlı hakikati şuur

larına ve vicdanlanna sindirmelerini is
~Yen başvekil : •Milli korunma davası 
0 niinde ferdi rahatın hiç bir kıymeti ol
llbadığını, bugünkü mücadelede millet
lerin ya bütUn ferdleriyle var olarak 
kaıacaklanru, yahut ta hep birlikte yok 
0lacaklannı• olavlara davanarak anlat-

Sin~a pu r mul a-
rebesi başladı menlik bir kuv-

mak i[Üt:, Japon
lar tOO bin kici Alman müdafaa•ının 

Y bağlı olctufu bef ıe-
f edaya hazır hir de tehliltede 

lbıştır. . • 

Aklı, fikri yerinde olan hangi adam 
bu hakikati inkar edebilir? 

ller şey vatan için dediğimiz zaman, 
~hsi refah ve madetimizi, servetimizi, 
istikbale ait ümitlerimizi hep onun ebe
tli hayatına bağlamış bulunuyoruz. Fa
lıat bu bağlanış sadece içimizi dolduran 
tatı. bir heyecan mevzuu olarak kala
lna:ı. Onun asıl değeri elle tutulur bir 
terçeğin tam ifadesi olmasıdır. Türk 
ll1iJleti, başka milletlerin yeisaver telak
li edecekleri dunımlarda bile akıllara 
41urgurtluk veren harikalı fedakarlıkfa
Liyte bunu ispat etmiştir. Bugün yine 

Udutsuz feda karlık istiyen bir alemde 
)a'>adığımız.ı hatırdan çıkaramayız. 
~Paraya tapan haris bir zümre, hod

f:'ınlık du~·gularının kiilesi olarak ruh-
rı açan bu güzel hakikate nüfuz ede· 

lbernişse, Cümhuriyct hükümeti bu işi 
•nlann iz'anına bırakmıyarak alacağı 
1e(lbirlerlc kötillüğil önliyecektir. · 

'~""'' ı:l''1ire 2. Siitun 6 da) ---

-·Mulme_yn ile Johor 
Bahru i1gal olundu -·-Johor boğazına gelindL. 
Singapurda yangınlar 
çıkarıldı, 50 bin tonluk 

seyyar havuz batırıldı ... 
Tokyo, 2 (A.A) - Domei ajansının 

bildirildiğine göre Japon hava kuvvet
leri dün Singapura şiddetli bir a~ın 
yapmıştır. Bu akında 50 bin tonluk In
giliz seyyar havuzu batırılmıştır. Yapı
lan keşif uçuşlnn bu havuzun battığını 
teyit etmiştir. 

Bu havuz Çin - Japon ihtilafı başla
dığı zaman İngiltereden singapura geti
rilmiştir. 

MULMEYNDE VAZİYET 
Birmanyadaki Japon kıtaları Mulmey

ne yaklaşmıştır. Bu şehrin her an tes
lim olması bekleniyor. 

Tokyo 2 (A.A) - Alınan bir habere 
göre Ja~on kuvv~tleri Mulmeyne gir-
miştir. (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

Jnrıoıı bnhriyeri nlahendazları Malez yada çıktı'klan bir Mktada'ki tel 
ÖTgüleri kesiyorlar 

Bir tank §imali Af rikada harp 
sahnesinde 

Afri ka harpleri 
---· ---

Zafer er geç 
lngilizle
rindir •.• -·-Eğer İngiliz sUôltları Al• 

manlal'ınlıi ile efit ol· 
saydı... • A l manlar 
Eladlyarın alındığını 

vet hazırlanıyor --·-- -·--Şimdi cephede olan kav· Amerika donanması ve 
vetler takviye edllmiye- uçakları Japonların 
cek, bahara kadar Po· Marshal ve Jll~rttekl 

lonyada 60, Almanyada kıtalarına muvallakı· 
100 tümen teşkil yetll bir baskın 

edilecek.. yaptı.. . . 
Londra, 2 (A.A) _ (Deyli Meyi) ga- Bata~, 2 (A;~) .-. ~oytenn Sın-

zetesi bir Alınan kaynagından sızan bir gap~rdalci muhabırı bıldırıyor: 
habere dayanarak Hitlerin ilkbahar ta- Sıngapur adasının muhasara11 .. ~~§la-
arnız · · 'ki d kurdugunw u bildırı' ·- mıştır. Malezyada Japonlarla doguıen 

u ıçın ı or u ı... .. B . k 1 · d' d d t yor. !"'ütun rıtanya ıta an §lm ı a a a op-
Ruslara karşı kurulan altmış tümen- lanmı§tır. .• . .. 

lik birinci ordu Polonyada t.oplanacak- Bu garnizonun m~vcudu tabu bıl~.'~e
tır. Geçen haziran taarruzunda kulla- mez. Fakat 500 kilometr~ kare buyük
nılan kuvvetin yarısı derecesinde olan lüğünde olan bu ada~ı mudafaa edec~k 
yüz tümenlik ikinci ordu ise Almanyada kuvvet ve malzemenın esaslı oldugu 
teşkil edilecektir. Cephedeki kuvvetler muhakkak~ır: w ~azı yerleri 800 - v 1 000 
takviye edilmiyerek olduğu gibi bırakı- metre genışlı~ınde olan Johor bogazın
lacaktır. dan yapılacak hücumla japonlar üstünlük 

temin etseler bile çok güç bir iştir. Böy-
~ ·--·-·-·-·-·-·---- le bir teşbebüs hücum edenler için çok 
~~~,!~~ büyük kayıplar vermeden hiç bir zaman 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

muvaffak olamaz. 
JAPONLARIN GöZE 
ALDICI ZA YtAT 

blldlriyorıar.. J I S ·· ·· 
Kahire, 2 (A.A) - İngil!ztebliği: 3JlOD ar lJVeyŞ uze• 

Londra, 2 (A.A) - (Deyli Eks
pres) in askeri yazan Singapurun da
yanması meselesini inceliyerek diyor 
ki: Cebel Addarda dördüncü Hintli tü- zorı·nden Almanya 

menimiz çok büyük kuvvetlerle bu ha- ' 
reketi takip eden di.işmanla temas halin- 1 ) · ı 
de geri çekiliyor. 31 son kanunda Ma- V<... ta ya 1 e temas 
rauada 11 inci Hintli piyade tugayı bir 
karşı hücum yapmış ve düşmana bir ço~ t emini emelinde! 
insan kayıbı kaydettirmiştir. Dün aynı --·--
tugay karşı hücum yapmış ve düşmanı 
Slonta bölgesinde muvaffakıyetsizliğe Tokyo, 2 (A.A) - Japon deniz sözcü-
uğratmıştır. Msusun şimal doğu bölge- sü şunları söylemiştir: 
sinde seyyar kuvvetlerimiz dün bir düş- - Hind Okyanosunun kontrolünü el
man motörlii koluna hücum etmiş ve de ettiğimiz zaman Süveyş üzerinden 
dört araba ele geçirerek esirler almıştır. Almanya ve İtalya ile temasımızı temin 
Bütün bu hareketler esnasında hava edeceğiz. Bunun için şimdi malilt bulun-

}' duğurnuz ticaret donanmamızdan daha 
kuv\·ctlerimiz kara hareketlerine tesir ı bilyük bir ticaret donanması yapmağa 
surette müzaherette bulW1mu.ştur. şiddetle ihtiyacımız vardır. Daha çok hi-

Bomba tayyareleriTJliz Ageyla ~:c ~ge- maye gemilerine de ihtiyacımız olacak
dabya bölgelerinde düşmnn motorlu ta- tır. Singapur muharebesi Hind Okyano
şıt kollarına hücumlnrda bulunmuşlar sıında hakimiyeti temin için yapılmak-
ve yangınlar çıkarmışlardır. . . . tadır. 

Bingaziyi müdafaa eden yedıncı Hınt- -------·-·-·-·-·-·---

Sumatra adasındaki Hollanda hava 
meydanlarını kullanılmıyacak biT hale 
sokmak ve bunlann Singapurla irtibatı

(Sonıı Sahife 3, Sütün 3 te) 

-·-Londra, 2 (A.A) - Deyli Ekspresin 
aSkeri yazarı •Hitler ilk teşrin hattına 
sürüldü• başlıklı incelemesinde diyor ki: 

•Kızılordu doğu cephesindeki Alınan 
mildafaa teşkilatının bağlı bulunduğu 
be§ şehri tehdit ediyor. Bu şehirlerden 
üçü Rjcv, Viaz.ma ve Orel çenber için· 
dedir. Sovyet kıtaları bu şehirlerin dış 

( Sonu Sahife 3, Sütun 4 te) --------·-------·· 

"Refah'' vapu
ru hadisesi 

Eski iki vekil hak
kında tahkihat 
açılması i•tenildi 

Ankara, 2 ( Yeni Asır ) - Refah 
vapuru hadisesi hakkında tetkikat
ta bulunan beşler encümeni çalış
malarını bitirmiş ve kararını vermiş -
tir. Hazırlanan rapora göre, B. Re
cep Peker müstesna olmak üzere
cncümenin diğer azası eski Müda
faa vekili B. Saffet Ankan ve eski 
Münakalat vekili B. Cevdet Kerim 
1ncedayı hakkında tahkikat açılma-
sını istemişlerdir. . 
x::ıccaaacaaaaccac a aaa aaaacacaooc 

li piyade tugayı şimdi doğu Sirenaikteki ,..~~~~a.2'?~=~~ 
(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) Mcılezyadaki 1ngiliz • Japon harbına dair bir intiba 
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ŞERİR HABERLERİ En canlı 
Hakikat .•• 

---·---
( Bl§tarafl 1 inci Sahifede) Bir tehlike f İ•t lı.on troliinii tansım çai ıfmaları 

2'A.RfRI ROMA1' 

Mücrimler 
Yazan: Şnldn Alr~an 

yok olmuştu Gediz :e Baku- 938 - 941 de getirilen ~~= 
ı f 1 ı 

yetslzlik, biDıassa dünyayı kapbyan 

Dört erkek asdnu$, GevherH hanu.nl:t ~ıvı.'9Clk Çay yÜkse)İvor ma İat arJ SOrll uyor ~~m:ın:::::r~e vüsa 

Salata ta• YJimları altmcla can verndşlerclL Manisa mmtakasmda su t:=:i. tam=.r.m= ~:J!:: 
-· 7J - baskım tehlikesi ..... ithalAt maddelerladeld nat mU.azeneslzllibd bugünün icaplarma uymak için 

Şafkın bir vaziyette etrafına bakmak- de idi. İ§te KöprUlil Mehmet pasa tarih- ~ediz ve Bakırçay yükselmektedir.. ortadan kaldarlnak 1-1• • thracatta -akal llat hiç bir tedbir fazla görülemez.. 
tan batka bir ,ey yapamıyan dalkavuk te mJsline ender tesadUf edilir bir ,ıddet YapwrJanıı devam edişi ve Manisa ~ ..... kendisinden ~enen her f~Jıia 
lıerifhı boynuna, cellAtlar hemen ilmeği kullanarak ve müthiş bir kafo katılığı mmtakaanda yalan karların erimele hadleri teleJdctll etaaesl IAzan.. zırdır. Yeter ki~ ~ye 
geçirdiler .. Bunlardan birisi seri bi tek- göstererek hastanın kangren olan uzvu- başlaması, ekilmiş arazinin su baskım 'ncaret vekileti itbalAt ve ihracat if- müracaat ederek, 938 • 941 senelerinde ~dırdıiı muhtekirler ~esı bin 
me atmıştı. iskemle mahldllnun ayakla- nu kesip atmq ve Osmanlı imparatorlu- tehlikesi karşısında kalmasına sebebiyet lerini daha esaslı surette .nhamlaştıra- ithal ettikleri malların fiatlerini Fob ve hileye başvurarak kendi lokm8S1na 
rmm altından fırlıyarak bir kaç adım ~un bayatını uzatmala çare bulmuş- vermektedir. ralt fiat kontrolünü tanzim etmek mak- sif kıymetleri ii7.erinden beyan ettire- koy•mMm... . . 
öteye yuvarJaıımıttı w lırirden bire bot- tu. . . . . . . Dün ~anisa mıntakasında fazlaca kar sadiyle bir aydan beri tetkikler yaptır- cektir. Bu sebepl~ hiıkti.,,..,_ : • 
1ukta asılı.kalan Dervif ~~~t .. boylu Bmbir .. d~k ~takhanesı ışını de .hal- y~~ Izmirde de hava yağışlı geç· maktadır. Bu mevzuu konuşmak üzere Vekilet, dıt memleketlerde itbalAt eş- 1 - ~ayrı meşru kazançlann ŞJdclit 
boyunca hır kaç defa aerilir gıbı ol?1U§- leden mu~ vezır bu haşan sayesınde miştir. önümüzdeki perşembe gUnU Ankarada yasının fiatleri milhim nisbette yilkselii-- le takibini, • . • 
tur .. Vücudunu biiktU .. Sonra gerdi.. halk üzennde nufuzunun bir kat daha ·- 'ncaret veklletinde vekilin h ile k bizim ihraç maddelerimizin harpte 2 - F"ıatleri b1r nevı bava o 

Ve bdir bçDlJdakikai .ı..-~fırladıartık 'fl1:-,!!.! ~vvbetlendijhıi ~reft'k, oktdakikdiada de- "6- l'' "' müh!m bir toplantı yapılacaktır~ e::elki seviyede kalmasını terviç ~ lbeirl~:.~~~- karp daha tesirli 
tamam ı.. ~·.Y8 •• ve uu,y• nn ir memnunıyet sezme e f • ,,~ 058 ya"' Bu toplantıya İzmir İstanbul Mer- dilini fakat ihracatta makul flat hadle er ~ .. .., 
nu yan tarafa doiru devrildi.. Sabit bir Kötülük karşısında çok sert bir siya- . itbalAtçı b. likl . ' den d bye h . . ~Ulü . Usteblilderi alaka- 3 - Fiat kontrolilnilıı en anla)'lth 
vaziyette lmhmftı... set kullanan koca KöprUJU iyi adamlara tasfı•veLanesı• s~. ·.d:-t..: ~ ._,..+~ .. ırer e- nnıd n ·M-: rmalıç mfia ısL. Jıa] •• kilde tatbikini ve dolayısiyle fiatler 

Sonra snıı ne KAhya Ferhat ala An- karşı da bol bol ikramlarda bulunmak- ır yem l'.9.UCUU eWU9W.0.• ar ettil§Mut ano t ytwıe ~erinin rindeki Mldmiyetin feminini be 
ber ve Kanber aynı müthiş yolu 'takip tan hiç çekinmezdi. Bu onun tarihe in- T?plantıda, i~t maddeleri fiatlerin- ise harpten sonra tesir. icra edebileceği- mektedir. 
ederek ateki dUnyayı boylamışlardı.. tikal eden en bariz bir vasfı idi. f 8 alivette dekı müvazenesizlili ortadan kaldırmak ni miltalia eylemektedir. Meseli şeker fiatine zam yapılm dq 

Ve bu it olup bittikten aoma nöbet Bunun için Cevherli hanımla suç or- • •• i~ ne gib~ ~edbirl~e ihtiyaç olduğu Bu itibarla ithalit ve ihracatta bir li: ayni günde muhtelif eşya fiatlerhıln • 
~ luunmla Kıvırcık SalAtaya gel- taklannı yakalamak işinde yararlık göe- -- • • • - g&den geçirilecektir. at milvuenesi temin eylemek zarureti den yökseldiii göriiJmfi§tür Bidise 
mitil Am Yarabbi.. Bunlar arabadan teren memurların hepsin1 ayn ayn tal- Jleınleket lafesl baka• İstanbul, İzmir ve Mersinde birlikler vardır. Alınacak tedbirlerin müsbet ne- normal zamanlann zihniyeUyle m 
çıJılmhr ~ At meydanı birden tif eden veziri azaın, /l.sea bap Zülfikar •ıntlan çok la•dab umumi Utiplikleri bilfunum tacirlere ticeler vereceği Umit edilmektedir. keme eclenlerin bu hatah hareket tan 
bire ywhic1eD OJD8!' glb1 olmllflu.. aianm maapnı beş m1all arttırmıştı. Ko- '# · nm bizzat dtizeltmelerini beklemek be1 

GevJaerB lwnunm w 8Hsil iki çepne .. ~Köprülü. asıı bu ili meydana çıkaran . . . ~it- iki k6miircü hclıltın· Baara yoiile tiJtiin 1ıw1edir. BastaJıim lllikrH•u ı. 
~ karı blkbı bir çıl1ık kopuuak cuceleri de unutmaımftı... İzmir ıncır ve üzüm tarım atış koo- ve onu tedavqe çabptü: zorunda 
ber 1-r biıluıwıla batlamqtı. Kmrcsk H~ çaiırar~k Gazanferle Tay- peratffleri birliği tarafından satın alın· da takibata ba11/anJı ihracına hozrr/ı/t Ti ki hallı: speküJAtörJerin lnsafmlliDd 
s.Jatıa da el7ak cQak hl)'lmank bam- fura bmer altın bahşiş vermişti... dıiuıı geçenlerde bildirdiiimfz eski So- Y kurban olmaktan ku:rtuJsun... 
mma )'arc1Ba etmele 1m7aldu-- Ve bu arada defterdar Hu.eyin efendi ka zeytinyal tasfiyebanesl faaliyete baş.. -•- -•- Başvekilin hitabesi bu çapta tedbiri~ 
o.nalı tmlblnl 5:: ~ de ~~ bir ~et ve ikra~ gö~ilştil. lamıştır. Fabrika şimdi (Kuşat) kısa Karantrnada 182 inci sokakta kömür· Münakalit vekileti Basra yoluyle ya· rin aJmaeaiı timldlni 

o1ank ~ bu -~ Vi!zın azam bır kaç defa Hiltey,m efen· adını taşımaktadır. cü İbrahim hakkında dükkinında kö- kın günlerde İzmirden yapılacak tütün bahmmaldadır 
(9), ~ ~ .._ ~ dinin baima giderek ~ bulunan eski Altı seneden beri muattal bir vaziyet- mür bulunduğu halde satmadığı iddiasi- ihracı için yeniden kafi mikdarda vagon ŞEVKET BJr.GIJf 
ta m.111ztı.la tltnık ~ d~~ ziyaret etti. . • te kalmış olan fabrikanın kolay kolay le Mili korunma kanunu hilkihnlerine temin eylemıpir. İhraç edilecek tütün-
,,. ~ w.ı.l apa Wr~ ktıt1e- H~ efendi gün~ ~. ıyilet- faaliyete geçemiyecejini, uzun bJr r'!- göre kanuni takıöata başlanmıştır. ler hazırlanmaktadır. ._ • ..._, __ _ 
alldlı atldni IDhcle, kJa bir zaman içJD. mekte idi. Biçare~~ Bmbir din;~ ba: vizyon devresine ihtiyaç olacağını iddia * Bucada Zeybek aokaimda kömür- Q...-en au eofenenJeP • •- ..__ efat _.... 
Cle olup bftmlpl.... takhanainde geçirdill sayılı günlen ed-1- ..__....... Fakat k tifl cl1 Mustaf L"-:a..::- L!•---- 20 k - 7 -ı - u.a- meu ... y ...... 

C.nat1nKoca bn Be 1remana kmn §imdi adeta eüi b" hayal ib• hat lı- . cmcr owı_.... oopera er a, aumw-uu IUIU3W1U U• N2 yılmm ilk aY1Dda İzmird 119 çift Ankara. 2 (Tel.fonla) - Zo 
,.,....... wre bdar efwmmıy.t yordu. Flıki baş defterdar çof ~emn~- ~ :bri~ ~ytinyaiı .::cl-:W! ; ~ın:ğin~r~~Ar yaptığı evlenmiştir. Geçen senenin a~ ayında dak mebusu Mustafa Bozma vefat e 
...-,.S her 1ldalnl de yekeWılar. du. ÇUnki veziri azam ile son defa gö- m ym-:, enmes ve m . e · en u ...,.. .. ur. 116 çift evlenmişti.. mittir. 

l18ı8k1e.re .....,_, whpalum ,... rUştilkleri vakit, koca Köprillil ona ya- yemeklik yag ihtiyacı~ ~ap verilme- e • • • Dbll el..n!M iz. 
.... haır1anaa IJd ~ BınGne 1ıa- kında e.ıd memuriyetinin bqına gele- sicağınıbakını;':11d~ünnedmnhimtutarakbır roBl oYynıyaha- Vilayet u mu mi mec- Memarlara pamulclu Anka z (T l~onla) m M 
dlır aet8N81er.. Biıtmlnla ~de oe~f teb§ir etrnifti... . goz on e • •. ~a ra, e .~ı . -
ap1m bil pkm'ar ,.a 7W tlunn bir Bundan ötüıil derin bir sevinç duyan Ke~ım Onartın şahsında.bil~ .?1uşkül- liai dün toolandı men•acat dtıfıtımı bulunan Klbll bUyük elçililbıe ~ 
çift w lllllhrl)Odaıdı. Hüseyin efendinin sıhbl vazlyeti çarça- len yenecek kudrette bır müdur bul- vekaleti hukuk milp..trlerinden orta 

Bina mma ı.. tanftan fırlatılan ta,. buk dUzehnişti.. muş ve fabrika, umulmıyan bir rekor (Blltfarah 1 İlld Salaifede) Yerli mallar pazarlanndaki izdihamı elçi Kemal KBprlilfinün tayini kararl 
Jar 1*1*iabı Userlae 1Jlda ~ ba- Ya Gevberli hammm sarayında sene- ~arak, ~ tasfiye edilmiş Yailarmı is- Vilayet fzahnameslnde pek mUhlın bir ~nlemek ve memurlara .. kolay.tık ~lmak ml§tn' . 
.... .aeta Jlmr l'lrn1aı1lln namına terce kapalı kalan. yUzlerce C'Ariye bir tihsal etın.ştfr. Bayındır T. S. koopera- nokta nazan dikkati celbetmişttr • uzere bunlann daire mutaahhitleri vw- ------.-e~---
MA.b mwlar ~. korı- çok hizmetçiler ve kiSleler, acaba b~ tifinin başkanı olan B. Yahya Kerim Ceçen yü 300 bJn lira gibi büyfilc bir tuiy~ ı.~c:likleri cinaten pamukla me&o j A • B r.••KfUl'I 
lmllg iJr.l kitabe vUcude getimıifti ve bu ne olmuşlardı?.. Onart memleket zeytinyağcıhğuıa bu bUtQe ğı 1m dan d la mahsus aucat ihtiyaçlannı nlifus bapna S metre ..., -., 
ld •7 b'cAr bdm vücudu t8' yığm1a- Hanımlarının işledtii suçta bir gftııa fabrikanın yapmap namzet bulunduğu bir ~ ~OO 8b: liralıko b!yı istikr hesabiyle ve fimdJllk her memur için GB1'İfLBTJı.ttOR 
nma altında bJarak yolı:luia karışnuf alakalan bulunmadıfı tebeyyUıı eden hizmetleri bu suretle tacil ederken, akdi saWıl eti fzm· vi1A efin eı: azami iki nüfusluk ve 10 metre olarak VilA tl deki • ~ 
w tama.mile kaybolnnl§ bulunuyordu ... bu zavallılann hepsini de KöprUlil Meh- Tiirlc tekniiinin kudretini de !spat et- mesine ragmv yen vili ıryet Y. bo e .. ~ hu- temin .. edebilecekleri, Mtitaahhhltlerin imkan Y:wb~tinde =tletilmeai:u k..,. * met paşa aynca kayınmştı. miştfr. CflnkU, söylemeğe lüzum yoktur . ' yenı r.,. v bu mubayaab toptan yapacaktan ve da- . .., _.. . . 

İfte Binbir direk faciasının en son Bunlar tstanbul zenginlerinin ve dev- ki Kuşat fabrikasının bütün WlSUl'lan :=t ;si~~ bu açıgı irede her memura iatediii cinsten pa- rar venld11ıi ocrenilmittir. • 
»eldelll bay]e ook feci ve kanlı bir şe- let rleaJbıin konakJarma ~ lmar yer- "ftirktü.r ve hepsi de bu işe canla başla . Y a-~ ..... ·. muklu ftrilirken S veya 16 metle alda-
kilde kapanmıştı. Gevherli hanımla suç leştirildiler ve bu arada Hünlir Beyen- l'an1mış1ardır. ~~yetin ~~etinde~lh ima göre ail'esinde11 'bir veya iki tahtın Yeni pl'Offll,ff!f'flftB 
ortaklaımm )'8blanarak ceza görmeleri di ve Şehnaz, GUl.istan, Gülfem de def- Kooperatifler birliğine, g!riştiği bu v ~ mM a:wıdiğiarıı:iisin pt ~ nüfu. cüzdanlarına keyfiyetin terh edil- Yüksek . t eutitüsibliln -~·1.telif 
tstaııbulda hmctlmettn nufuzunu bir kat tar Hu.e,in eiencJinin konaima kabul yeni teşebbüs sahasında, memleket :ıare e e e m ya ıEt> meai lüzumu iktiaat vekilliği tarafmdan _ zıraa . . -
ı,s_.,__ '----1 ... -..ı:-ı....ı edilnıfa bulunuyorlardı ,,~_,__.,1 . . enf t• 1 ak iki celsede avukat B. Nuri Esen ve avu- alakadarlara bild:..:1-:...:.. fakühelerincte çalıpa genç ilim acl.... - "'"'""~~w. ~ ... mQ:!l1<Uuuuerınm m aa ıne o ar en ka B Ahm ş::ı~..:• Sa afınd .uU&•UV""• '---·-d bir. • _ _ 1_ .ı •--Pa4'1ah avcı sultan Mehmetle valdesi f f g · "8şarılar dileriz. t · et WU"u yar tar an _ ___ _ U1D111UO an ıac.ı - uoçeat o- 88"". 

'hıma altan 8l'tlk lrıoca K8prUIDnUn ""-'-• ~-~-!il E O ww enış -•- ifade edilm!ştir. . EleldPUı W l'f'aına.nt ~ ~ prof~~ ua~ &evcik _. 
mezlyetlerbı1 ve iş başarmak hususun- ZABITADA Vali B. Fuad Tuksal kendisi ve mesai --ı mlfür. Proleaorlüie ter& edenJ. 
41akl fktldarım umamne uı&mlf ve pek 8• D • · arkadaşları adma izhar edilen hisaiyata ac.eaera • .,,.., ~ ıardır: 
pırmsJen tala1ir etmıt ~lardı. lr evııra.e.- Cadden""'' ~•an,,.,., tetekkilr eylemiştir. fzmir tramvay ve elektrik tarife ko- 1:abl!_ ilimler &kül•Minde: . .zoow 
Avcı IUltan Mehmet, saltmafmm ilk • . . !'- Meclis alı ve cuma günleri toplana- misyonu, belediyeden B. Muzaffer Öz- eutttüündea doktor Mitlaat Ali Tolamt 

ıenelermde çok fena ve karanlık günler DID hatıraları . İkıçeşmelik caddesinde oturan İbra· caktlr. genin de ı,tmdüy)e altı aylık dene için ay, nebatat e~IL clo~tor HıJr,. 
~ Dabllde ve haricte baş gös- hiın oil'! A~ muh~ ~e yeni tarlfeYi tesbit eylemiştir. Yeni ta- ~4;.t Ahmet Bırmd, ~umt kİlll)ra ..-
teren brqıldı1dar neticesinde osmımlı pençeresıııden ıçerıye girdiği İhsaniye rife esk:mn1n aynidir lirket btiyi1k bir titüaünden doktor Meat l))ralaim Okay. 
hrııat.ıdulma11a Mtmnına rmuak kal- Lezzetle okuyup merakla takip et· camiinden 142 lira kıymetinde hah çal- <Aan • • anlay1I ı8stererek iıay.ı pahaltlıiJnda Ziraat anatlan falditeainde: 7Jıad 
auştı. Herkesin memultlne a,kırı ola- flilalz dlia Wr Dini baaldum-i• mış, lıahlar sattığı yerlerden a1mmı.t ve BU merr.8tmt tarifelerin m«essir oimamaSliÇill ~ ~na~ı eutitüaüaden doktor Sait Tah-
nk lıDca Klprlltl dnJetln lsfikhalbıi ~-bi~-~~·ar1:'c1aıt;~ Abdullah hakkında muameleye başlan- Dla ftfMIM tuulıle JEl&i"•" Ka- yapımamasını kabul eylemiştir. sın Telct;IL •I 
tehdit eden biltUa milfldllAtı yenmeğe a- ......_. ~- wWM&n:&ı; mıştı.r. .ıq eead:>etl nW Ye S... .....-.. YENt SU TARİFESİ Vetenner fakGlteslnd~: Fizyolop 

• m~v-~'fU'~-1.__. af ~.~ Akdumanyenı bir e~ı.~: GOIA:OJr K6TVlfDE lan ..aı t ıw Dr. a.n. önan .._ Su tarife komisyonu da toplantılarma enaZitı.tiisün~~1~aıdo~todr BeOrmdil T~ 
ya..._ .... ..,.nuii ~· ~ muv - i.y"a~-~-. ""'" ~ Müessif.,,,. ualı'a ._ Kllla Öl'l8n eenaRll Ma _... başlamıştır S firk tinin . anlayışı raat ı-... tam e:a~- ~ 

faldyet hedefine 1ılapnak fçın çok kanlı u ~ tllllle ............. östereceli ~ e ilmit aynılunmakta tlta.ünden doktor Ali Hikmet Yliitor 
lılr ,.,ıdm 7flı'8milltl. s.1arett.e bulun- B D Urlama G&leilk kBJtJnc1e mUeslif 1ılr iter+ ftll ~ '1'a1ral g e 0 

• hı. zirai ~ emtitüaUndea doktor 
iala 'et 1-uk eene &lbl mahdut bir i l" 8Dfirmenin kaza olm'Uflur. Kö.v balkmdan Emin Qi- ..... ~ :::: ......:!; dır. Hallt EvUya. aebat yedftirme ve .ı.tala 
- Drbaa Oba binden fazla adam Hatıraları Iu sekiz yqanda Stlleyman Yavaş, tb- ik Bda et Us, AB llilla Lneat, ..._ ,6 · ,, ~ j enatitü.nnden doktor Vamık Tanı-
IWlrllnllflll. rahim km yedi yqmda lleMbatJe evde met ~ a..ı-..aı.. _ 1 ... • --• Leb- l'.aCAR.EI' YEKaU'I' 

Pabt o wlaıete l"lmeden &ICe O.. t.nml' ...,_bu ,em tefrilramm oynadıjl anıda çocuklar daYarda ıör- • ~e .nw ~ llfl• •••A•••AJ 
.....ıı lmpuatorlutmiun b8nJul, ,..nm dükleri gra tüfenginl kurcalamağa baş- lebiclolla, um....t vlliyet meclisi aza- & 51'1' ...... .. 

bqrea olmuf 11mmtz bir hastpn• Jıa.. ~=~~ m:'::l gi.:; lamışlardır. Tafenk ateş abmş, zavallı lan, belediye AuJan, 1'anb müdürleri, Aııkara. - B. Halit Nazmi Kepirin 
Dnl wlnlifOICfu. Bir operuJOD ~ leaetle takip~e •• n~be MeWıal alır smette yaralamış, on da-~ taMPDlf dekterJaol, fmnmnış meh~ ~ &zerine açalan tiea-
drq. .......,,. kmtaımak imkln baricin- ıı""l" kika IOma ela ölmiiştilr sunalan, matbuat erkim ve bir çok ıet vekilliği Drii9t..-rbiına c:bt ticaret 

yoktur. ••~ ...... .uf dostlan iştirak eylemiştir. aaireai :reW B. Cabit Kerim Zamanıil ,.,,.,_ ..... Wr,..... ... At1e1 •• DBYŞUUIBJdJr ........ en De ı--en Merhumun nam.an Kemeraltı camtin- vekil olarak layla edi)mtptr • 
......_ cletmade oı....- (Rapı) tef. J1fll'flladı- .. ...._. ft burada b& polis milfn- - • -
flliWfi~ mfailtth mneııttw Mr BAl'lllAl.AIU Anafartalar caddesinde Raşit oilu wi IOll ihtiram nzifesbd ifa eylemiştir. B,,,,,,, IHdU"'-
•uevı geftd a. "'~ bulv'M• Okuyueuların unutmadıkları eser- Ali Kaplan, kavp ettiii Salih ojlu Ra- Cenaze Asri kabristanda hUll'lanan Ankara, - Eaki iate mihtetan 8. 

TClllKÇB sOZLO 

Kadın Kalbi 
PBKYABDO>A 

TA YY J. L.E'de '* miW.,._ ...._ .,,,.. .ttlfttle ida• lerden 'biri o]anlrtır. mazım bıçakla elinden ve yiizGnden ya. ebedi medfmdne tevdi ohmnuqtar. Şefik Soyer Hatay valı1iilne tayin edil-
.ıamı,et raJaımş, tutuımuttur. mlftir. ._ ________ ..... 

Annavı kolları. arasında sıkmaia batladl. eski bir Rus ihtilal havasının : na da, ihtiyar Ariu gibi bera'ber .ıfylü- - ölilm haIJc UzeriDd& ~ ..., 

B .. .. k G -Vaqa. benfm sevgtll vasnım, sn.. Kızıl kıvnmlan ,.,. ,.,,. 1cırmm oltıtı yorludı. Her iitf1 de, ittikba1e emniyet ~orumf. 

Uyu ece kilnet bul. Aldanıyorsun. Bu zavallı Bcıyra1cLınmu: taçlar ilatilT&de dalga- ile yUrllyen halk ırevine bu tekilde it-- - Evet ... Geçiyor, hepfmiain aruJDııt 
yüzlerde esrarengiz bir saadet dalgası Lıtııvor! Urak etmif oluyorlardı. daııf.. 
dalgalanıyor, görmüyor musun?. c Ya- Knlltı,., ıitTeviftiz! BcıvnıJcla"""""' FQat. .. Bu aonunc:u lntmm. 80ll mi- Ve tekrar elim diifUncelerlM ~ 
rm > m kendilerimn oldupu artık bt- 1eml nngl1d meler! benilz bltmiş iken, amızm bir ..., Iar. 

1 l 
llyorlar. Habız olcnsJc ~ 1-lar bir tarab aeldi : Ta uzakta ;vapılmı bir Kapalı pençere öniinde, dışarı bakzna.. RUS l llL BllDAI HEJECAftll BiR IACERI Her ikisi de, bu muhtefem ve ul.t ala- Wt"di! yaylım ateş, alayın baş tarafını durmala la kendilerinde cesaret bulamıyarak 
yı, ta gözden kaybolanJan bile, uhrevi Parçası 1CSylenl1ordu. meebur .ttl. Bamm ~ a1a.rm ta uma im m8cla.t aurtulv. bWılar. J?f-

- 2,~ - bir silk\\t içinde seyrettiler. Fakat Anna thtlyar Arlna, haktlm dren .Uk6tu b9fmd- •wmna bc1ar lmorkunf bir kazı. ~ ... Jra1o1mn 'lattltmı. .. 
~ birdenbire bir dehşet çıglı~ı ile geri fır- bozarak: ppbk Jmnlllm, Wn1Jir ~ ft ,__ ._tmn ~ takip 9c1m Dım 

.._._. d 111 -a-a lltblk lelAlc....._ il ._°= ladı, ve parmağı ile alda kiSşeden ıöril- - Ne gUzel bir marştır, bu! Hele bu- yada, Gmltafz -1ere ve ......... ~ atJum. naJ1mactaD ~ ,_.., __ _ a _ _aaz, ....., .. -•--~-- - 8w.ar nen kazak alayını g8stererek : nu benim küçf.tlc Alyoskaın ne bdar ıtt- hep oldu. Alay içinde daha IDetla ft • alt1ilca1er d~nlu. 
yu diye b a O•PtnÜ lstlyonan.. - tşte!. diye haykırdı. Alay geliyor.. zel söylerdi. Zavallı delikanlı, annesi lam lrac1ell olaiılar, alaym lntlmnnn• Birdenbln bpl acıWs. yGdl g6ıll 

l'akat yine ayni zamanda : babası duyar korkUlile her vakit alçak tekrar iem1n ft marp devam eıfllmesl brmab:nftk = MI" halde lhtiya" 
Gizleri önilııdeki sahne 10k miiellir Ve, 8llDÇ kız, bD •Jmimbı wınliif ymi - Hayır, bayır! dedi. Bek, bizimkiler sesle siylerdi. Sizin de blbbıfzl cotturu· ighı eahP.ror1ar ve balmJ.rlmıwlar, Mina bdm *6 ıt B31fnde bUyilk bJr 
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Aomüı 111~selesi 

tehır ır,ecıısinae 
Karadan kömür gelmesi zor ve hatta 
bazı hallerde imkansız oluyordu. Nakil 
Vasıtası temin edilemiyordu. Vilayet 
~~kamı, şahsen bu işe çok yakın alaka 
aoıterdiler. En ufak fırsatlardan bile is
~fade edilmesi için teşebbüslerimize da
~~a ehemmiyetle müzahir bulundular. 

oyle olduğu halde vesaiti nakliye nok
sanı Yüzünden, mesela Bergamadaki bir 
~arti kömürü bile lzrnire getirerniyor

ulı.. 

Zaruri alarak deniz tarikile kömür 
fctirmek şıkkını tercih ettik. Motör bu
V~~mıyordu, mazot temini de lazımdı. 
d ılayetin yakın alakasile bunları pey
d crp:y temine başladık. Bir kaç tüccarı 

a komür getirrniye imale ettik. 
Bir kaç parti kömür Karataş iskelesi

~e geldikten sonra fırtına ve muhalefe
d haya yüzünden motörlerin gelişlerin
t~c aksama oldu. Netek.im halen üç mo-
or Yoldadır ve gelmemiştir. 

Zor karşısında tedbir aramaya de
\'ali~ ettik. Acaba fiat arttırılırsa kömür 
ie r mi, diye düşündük. Alakalılar fi
bta 

1
!0 para zam istediler. Fiat müraka-

e l!O.Onıisyonu bu zammı kabul etmiştir. 

1 
.. Arkadaşlar, bir mütalaa ileriye sürü
k~Yor: Fiatı 1 O, 1 Z kurll§ yapın, yeter 
~la.bol kömür gelsin, deniliyor. Fiat işi 

Vı Yete aittir. 
Öyledir ama, yaptığım temaslar, fiat 

ar~ da kara yolile kömür geleceği ka
:ı-atini bana vermemiştir. Çünkü dağ
dan kömür inemiyor, muhalefeti hava
. an dağda kömür yakılamıyor, kömür 
l~se de nakil vasıtası bulunamıyor. Va
~1Yet hundan ibarettir. 

1 
Kok kömürüne gelince; Hava gazı 

6
daresinin ıtoku kalmamıştır. Yevmiye 

tonluk latibıalim.izi hastanelerin, mek
t~plerin günlük emrine ve artanını bele
~ıye şubeleri eliyle perakende olarak 
a~a veriyoruz. Kış çetin geçti, her se

~e ınden daha fazla kömür yakılması 
hcap etti. Hastaneler ve mekteplerden 
aıka. evlerin de ihtiyaçları ayni zama

n8:. rastladı. lzmirin gizlenmiyen bir kö
nllll' davası vardır. Etibank müteaddit 
:i1Üracaatlarımıza (imk&n bulunca gön-
ereceğiz) dem.iştir. Gelirse ihtiyacı ta

~~~en karıılamak mümkün olacaktır. 
··-nttatım bundan ibarettir.> 

iLERiYE SOROLE.N FIKıRLER 
d 

1 
Bir çok hatipler reisten sonra söz al-

ı ar. Kömür mevzuu hakkında düşün
celerini belirttiler. Bazılan gelecek se
l'ıeki ihtiyacın zamanında temini ciheti
~e gidilmesi temennisinde bulundu. Ba
'2:ıları kömür fiatına zam yapılmasını ve
Ya satışın serbest bırakılmasını istediler. 

GELECEKSE.NE iÇiN 
Belediye reisi bunlara ayn ayn cevap 

'1ererek gelecek seneki ihtiyaçlar için 
•tok yapılması cihetine gidileceğini ve 
~~ad Uç milyon kilo kömüre ihtiyaç ol
t•ugu hesaplandığını, bu kömürlerin ih-
ıyh9:ç ~amanındıı halka satılmak smetile 

§e ır ıhtiyacının temini cihetine gidilec ... .. b 
cgını, u hususların esasl1 bir surette 

etüd edilmekte olduğunu beyan eyle
miştir. 

Reisin izahatı kafi görülerek tasvip 
olunmuştur. Meclis perşembe günü tek
rar toplanacaktır. 

* TEMtZL!K AMELEStNE ZAM 
Şehir meclisinin dünkü celsesinde, te

mizlik işlerinde çalışan amelenin yevmi
iclerine zam yapılması için 7000 lira
l~ bir münakale teklifi vardı. Bu iş 

bbutçe. encümenine havale edildiği gibi, 
.eledıye zabıta müdürü B. Fahri Güre

lin terfii mazbatası da bütçe eneümeni
rıe havale olunmuştur. 
--~~~~ .. ~,~~~~ 

kuislingin vaziyeti ve 
beklenen Akibeti .. 

_Vaşington, 2 (A.A) - Nevyork Tay
hıis gazetesi Kuislingin Naziler tarafın
dd~ başvekil tayin edilmesini cle alarak 
ıyor ki : 

't> Ruisling ismi hiyanetin müraclifidir .. 
~Uisling ölilm tehlikesine maruzdur .. 
~ncak Alman himayesiyle yaşıyor.. O 

a silahtan mahrum edilen diğer vatan
da~Iarı gibi bir mahpustur. Alman mü
~essill Ferboten, Kuislingin ihanetine 
hıyanet etmemesi için onu göz hapsinde 
tutmaktadır. 

1'lS'ACA 
.. • • • • D • • 

Japonlara göre 
(Ba~tarafı l inci Sahüede) 

MULMEYN HAKKINDA TAFSİL.AT 
Tokyo, 2 (A.A) - Mulıncynin işgali· 

le kısa bir zamanda Birmanyanın en 
büyük üç şehri Japonların eline geçmiş
tir. Mulmeyn ehemmiyetli bir ticaret 
merkezi ve bir limandır. Nüfusu 65 
binden fazladır. 

JOHOR BOÔAZI KIYILARINDA 
Tokyo, 2 (A.A} - İmparatorluk teb

liği : Japon kıtaları dün akşam Johor 
boğazı kıy:ılarına varmıştır. 

55 GÜNLÜK HAREKAT 
Japon kU\·vetleri Siyam hududund:m 

itibaren 5 5 günde 600 kilometre yer al
mıştır. 250 tank ve zırhlı otomobil, 330 
top, 360 otomobil ve kamyon, 550 m :t
ralvöz ve baska malzeme ele geı:irdi. 
İNGİLİZ BATARYALARI 
KUVVETLİ 
Tokyo, 2 (A.A} - İngilizler son gi.in

lerde Singapur sahil bataryalarını ve 
mevzilerini pek ziyade takviye etmiş
lerdir. 

JOHOR BAHRU ALINDI 
Japon kıtalan bugün Johor Bahruyn 

glrm:şlcrdir. Japon öncüleri şehre gir
dikleri vakit burasının tamamiyle bo
saltılmış olduğunu görmü~lerdir. Mahal
leler baştan başa tenha idi. İngiliz sahil 
bataryalarmın ağır toplan burasını ate§ 
altında tutmaktadır. 
SİNGAPURDA YANGINLAR 
Japon bombardıman tayyareleri Sin

gapur üzerinde arasız uçmaJ...-tadır. Sin
gapur harp Hmanmda ve Ilınan dolayla
rında bir çok yangınlar çıkmışhr.. Bu 
yangınlar Johor Bahru sarayından gö
rülmektedir. 
SİNGAPUR MUHAREBESİ 
BAŞLADI 
Tokyo, 2 (A.A) - Cepheden alınan 

son haberlere göre Singapur muharebe
si başlamıştır. 

Motörlü Japon kuvvetleri bend bo
yunca Singapur adasına doğru ilerler
ken tayyare meydanları, kışlalar, pet
rol depoları ve münakale yolları gibi 
esaslı askeri hedefler de tayyare ve top
çu tarafından bombardıman ediliyor. 
Düşmanın hava müdafaası ehemmi

yetsizdir. 
SİNGAPUR RADYOSU SUSTU 
Bangok, 2 (A.A) - Singapur radyo

su sebep b:Idirmeden neşı·iyatını kes
miştir. 

SİNGAPURUN SUYU KESİLDİ 
Tokyo, 2 (A.A) - Johor Bahrunun 

20 kilometre şimal batısında Sin~apurun 
suyunu temin eden su hazineleri Japon
ların eline geçmiştir. Japon kuvvetleri
nin süratli ilerleyişi dolayısiyle İngiliz
ler bunları tahribe vakit bulamamışlar
dır. 

JOHORDA TOPCU 
DÜELLOSU BAŞLADI 
Tokyo, 2 (AA) - Yomurin Şimbur 

gazetesinin Malezyadaki muhabirine gö
re Johor boğazının iki tarafında bir top
çu düellosu başlamıstır. Muhabir bu top
çu düellosunu tarihi bir muharebe sah
nesinin perdesini açan bir hadise olarak 
vasıflandırıyor. 

MARSAL ADALARINDA 
DENİZ HARBI 
Tokyo, 2 (A.A) - Bir düşman filosu 

Marşal adaları sularında görün..'l'lüştür. 
Donanmamız düşman filosile karşılaş
mış ve bir muharebe verilmiştir. Bir düş 
man kruvazöründe yangın çıkarılmış
tır. Bir çok düşman birlikleri hasara uğ
ratılmıştır. 

---~MMO.a--~~~~ 

Sov yetlere göre 
(Baştal'afı 1 inci Sahifede) 

mişlerdir. 
Merkezde ve şimal keslınler!nde düş

manın bir çok hücumlal'ı püskürtülmüş
tür. 

Topçumuz Leningradda askeri fabri
kaları ateş altına almıştır. 

Tayyarelerlıniz üç düşman gemisini 
bombalaınışlardır. 

Munnansk açıklarında bir sahil mu
hafaza gemisi batırılmıştır. 

24 son kanundan 30 son kanuna kadar 
Sovyetler 164 tayyare kaybetmişlerdir .. 
Biz 33 tayyare kaybettik .. 
SİV ASTOPOLDA MUHAREBELER 
Berlin, 2 (A.A) - 30 son kfuıun sa

bahı Bolşeviklel' Sivastopol muhasara 
hattında Rumenlerin tuttuğu mevzilere 
taarruz etmek teşebbüsünde bulunmuş· 

Sigara içen çocuklar.. lardır. Karanlık müdafaayı güçlcştirm~ 
ise de Bolşevikler püskürtüldU ve his

y AZAN : Eczacı Kemal K. Akta§ sedilir kayıplara uğratıldı. 

Çocuk ile sigara birbirine yabancı 
Yabancı bakan iki mefhum olmasına rağ 
men bazı çocuk denecek yaştakilerin 
tarnıakları arasında bulunan sigaralara 
akıyorum. Tam tiryaki ıigarasının net

eıini tütüyorlar. Çocukluk çağını bitirip 
le gençlik. ya§ına giren on be§ ile yirmi 
l'aş arasındaki delikanlilara, o devri ya
rmış bir insan sıfatı ile, caman çocuk
... ar, o aigarayı atın; alışmayın~ diye ba
Rıracağım geliyor. 

. Her sigara içene sorun, sigara içme
~ın nıazarratını, buna alışmış olmanın 
b~;1alığını sayar, dökerler. Onun sıhhata, 
d Utçeye olan zararlarını, sigaralarının 
U~anları içinden şikS.yet ederler. 
l Sıgarası elinde, sigaradan şikayeti 

0 anlara dikkat edin; ne yapsın başa 
~~imiş, mütevekkil, hatta biraz da vakur 

1 ır itidalin olgunluğunu söyler gibidir-
er. 

. Sigaraya alı§mıyanları tarif edeyim, 

beı~abra tiryakileri suya susamış olmak gi-
ı .. 

ır ıştlyak duyarlar. Terlemiş, bunal-
~ııı, susamış bir adama bir bardak se
t n su ne İse, sigaraya alışmışların da si
gaclralarına çakılan bir kibrit alevi tıpkı
•ı ır. 

KIRIMIN DİÔER BİR YERİNDE 
Kırımın doğu kesimlerinde bir Alman 

tümeninin ileri mevzileri düşmanın di
ğer bir ileri hareketini püskürtmüştür. 
~~--~ .. MMO-~~~ 

ERZURUMDA 
Kayak müsabakaları 
Erzurum, 2 (A.A) - Kayak birinci

lik müsabakaları bir buçuk kilometre 
üzerinde dün yapılmıştır. Öğretmen 
okulu talebelerinden Zeki Özdem birin
cil!ği kazanmıştır. -----·------BtRDEFA 
Gelen hastalıklar .. 
Bazı hasatlıklar yalnız bir defa gelir, 

ikinci defa gelmez. İsabet ki gelmez. fa
kat acaba neden gelmez} 
Mesel~ çiçek veya kızamığa tutulup 

kurtulanların bir daha bu hastalıklara tu 
tulmamalarmın sebebi, onların mikrop 
larına karşı viicutte bir mukavemet hasıl 
olmasından ibarettir. Bu mukavemetin 
sebebi bilinmiyorsa da, vücudun yine 
mesela çiçek ve klzamık mikroplarına 
kar~ı muvaffakıyetle harp etmeği - ev

l Azi:z çocuklar, henüz kısa yoldan yo- velki tecrübesine istinaden - öğrendiği 
~nud:zu döndürünüz, o menhus dumanı 1 anlaşılıyor. Maamafih bu hastalıklara 
ıon ·· ·· ·· 
2 

urunuz, böylelikle hayatta çok ka- ikinci defa tutulanlar da varsa da bun-
anacaksınız. lar büyük bir istisna teşkil ediyorlar. 

Müttef ıhlere göre 
Uzak doğada daram 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nı kesmek, iaşe yollarını ele geçirerek 
Singapuru aç bırakmak için Japonların 
bir yıldırım hücumu bekleniyor. Fakat 
bundan Japon:ann Singapuru istila te
şebbüslerini geri bırakacakları neticesi
ni çıkarmamalıdır. Japonlar bu uğurda 
yüz bin kişilik kayıba uğrayacak ta ol
salar bunu yapacaklardır. 

Japonların, Malezya yarım adasının 
cenup batı köşesini ele geçirmeleri, Jo
horda boğaza karşı cephe kurmahrı, 
Sin"'apura paraşütçü kıtalıırı indirmeleri 
ve tayyare ile kuvvet göndermeleri 
muhtemeldir. 

SiNGAPURLULAR SAKiN 
VE AZiMU 
Londra, 2 (A.A) - Royter muha

biri bildiriyor: J ohorle Singapur arasın
daki boğazın bazı kesimlerinde Japon
ların çok ilı-rlemiş olmalarına rağmen 
Sinıı:apur halkı hayret edilecek kadar 
hadiselerin az tesiri altındadır. Her ne 
olursa olsun sonuna kadar mücadelede 
devam için müthiş bir azim vardır. Hiç 
bir tarafta te18.ş görülmüyor. Kalenin 
ağır toplar tarafından müdafaası düş
manın hücumunu imkansız kılmasa bile 
fevkalade güçleştirecektir. 

Singapurdan boşaltılan 600 kişi Kal-
kütava varmıştır. 

AMERIKAULARIN 
Y APTiöl BASKIN 
Nevyork, 2 (A.A) - Bahriye nazır

lığının resmi bir tebliğine göre Ameri
kanın Paeifik filosuna mensup gemiler 
ve uçaklar Japonların Marsh:ıl ve Jil
bert adalarına bir ba~kın yapmış ve 
muvaffakıvetli hareketlerde bulunarak 
tam i:!abetler kaydetmiştir. 11 Ameri
kan t""''1nesi dönmemiştir. 

RESMi TEBL!(;. 
Vaşington, 2 (A.A) - Bahriye nazır

lığının tebliği : Birleşik devletler deniz 
ve hava birlikleı·i Marşa! ve Jilbert ada
larına bir baskın hücumu yapmışlardır. 
Hareket muvaffakiyetle neticelenmiş
tir. Düşmanın askeri tesislerine tam isa
betler kaydedilmiştir. Bu adalardaki li
manlarda bulunan düşman birliklerine 
de isabetler kaydolunmuştur. Bu hare
kete iştirak eden deniz birlikleri arasın
da bir muharebe kruvazörü de bulun
muştur. Bu hareketten 11 Amerikan tay
yaresi geri dönmemiştir. 

HOLLANDA HtND!STANINDA 
Batavya, 2 (A.A) - Tebliğ : Son 24 

saat içinde düşmanın doğu H-0llanda 
Hindistanı adaları üzerindeki hava fa
aliyeti mebzul olmuş, bazı hava meydan
ları makineli tüfenk ateşine tutulmuş
tur. Minahasua'da çete muharebesi de
\'am ediyor. Selebin merkezinde bulu
can Poso tayyare meydanı hücuma uğ
ramıştır. 

Banda dolaylarında hava faaliyetinin 
arttığı görülmüştür. 

Henüz teyit edilmiyen bir rapora gö
re Pontianak Japonlar tarafından işgal 
edilmiştir. 

~~~-MMııtt~,~~~~ 

Afrika harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

üssüne dörunüs bulunuyor. 28/29 son 
kanun gecesi Bingazi bölgesinde mihver 
kuvvetleri tarafından çenber altına alın
mış olan H:ntli tugayımız düşman çen
berini yararak çölde 320 kilometre ka
tetmiş ve esir bile almıştır. 

* Londra, 2 (AA) - Taymis gazetesi 
baş yazısında diyor ki : 

Libyada ergeç muvaffak olacağımız 
muhakkaktır. Mihverin insanca ve mal
zeınece kayıpları bizden çoktur. İnsan 
kayıpları bizim uğradığımız zayiatın üç 
mislidir. Britanya zırhlı kuvvetleri düş
manınki ile eşit olsaydı Romel Sirte kör
fezinin köşesini dönemezdi. Av tayyare
lerimiz düşmanınki kadar kuvvetli ol
saydı Libyadaki Romel zıı-hlı kuvvetle
ri çoktan imha edilmiş olurdu. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 2 (A.A) - Tebliğ : Sirenaik

te Afrika zırhlı ordumuz teşkilleri Barce 
ve Eladiyan işgal etmişlerdir. Alman 
savaş tayyareleri takip muharebelerine 
yardım etm:şler ve düşmanın Mersa 
Matruh yakınındaki bölgede depolarını 
ateşe vermişlerdir. 

Tayyarelerimiz bilyük üç İngiliz ge
misine bomba ile isabet kaydetmiştir. 

ALMAN HAVA AKINLARI 
Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ajansının 

askeri bir kaynaktan aldığı malfunata 
göre Alman savaş tayyareleri Afrika mu 
harebe sahası üzerinde hafta sonunda 
mühim akınlar yapmışlardır. Afrika sa~ 
hillerinde bir kampa büyük bir baskın 
yapılmıştır. Yangınların çabuk büyü
müş olınası bu akının ne derece tesirli 
olduğunu göstermiştir. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 2 (AA) - İtalyan tebliği: 
Sirenaikada Cebelde düşman kıtalari

le mahalli mahiyette çarpışmalar olmuı
tur. MağlQp edilen düşman, hava şar~ 
!arının fenalığına rağmen bombalanmış~ 
tır. Tayyarelerimiz düşman hatlarını, 
Tobruk limanını ve limanda demirli bu
lunan gemileri bombalamışlardır. 

MALTADA 
Alman hava kuvvetleri Maltada hava 

meydanına bir kaç tam isabet kaydet
m:şlerdir. Meydanda yangın çıkmış, 
yerde bulunan bir kaç tayyare harap ol
muştur. 

Z AY t 
Kayseri vilayetinden almış olduğum 

ve 1935 senesi İzmir nüfus müdürlüğün
de tepdil ettiğim nüfus teskeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hilkmü olmadığını ilan ederim. 

Eşrefpaşa 623 üncü sokak No. 12 
Müslim Efilti 

580 (246) 

Ru• askeri hedec i 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

mahallelerine varmıştır. Diğer iki şeh
rin, Kursk ve Harkofun da bu ay içinde 
dü~mesi bekleniyor. 

Son kAnun Ruslar için muvaffakıyet
le dolu bir aY olmuştur. Rus ordusu 
hatlarını blitün harp bölgesinde 100 mil 
kadar ilerletm:ştir. Lcningrad muhak
kak muhasaradan kurtarılmış, Moskova
yı tehdit eden tehlike ortadan kaldırıl
mıştır. Ukraynanın geniş endüstri saha
sı düşmandan temizleniyor. Sivastopo) 
muhasaradan kurtarılmıştır. 
SOVYETLERİN MAKSADI 
Rus ba~kumandanhğmın büyük stra~ 

tejisi şimdi açıkça belirmiştir. Müttefi
kimiz, Alman ordusunu dört gruba ayır
mak ve bunları birer birer yok etmek 
istiyor. Bu gruplar Lcningrad, Smo
lensk, Sınolensk - Harkof ve Harkof
Azak denizi bölgesindeki Alınan ordula
rıdır. Bu ordu grupları arasında derin 
gedikler açılmıştır. 

İzmir Defterdarlığından : 
İzmir körfezinde kain ve hazineye ait bulunan Çakalburnu dalyanında 

l /Mart/942 tarihinden 1 / 2/ 944 tarihine kadar iki sene müddetle balık av
lamak hakkı seneliği 800 lira muhammen bedelle iki seneliği 1600 lira bedel 
mukabilinde su ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci mad
desi delaletiyle 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 41 inci 
maddesi mucibince 27/1 /942 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle 11 /2/ 
942 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtte ihalesi Defterdarlık oda
sında icra edilmek üzere açık arttırmaya çıkarıldığından taliplerin defterdar
lığa müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve dalyanın mu
hammen bedeli olan 1600 liranın % 7,5 u olan 120 lira depozito akçesini 
yatırmak veyahut bu nisbette banka teminat mektubu ile devletin muayyen 
tahvil ve bonolarını vermek suretiyle muayyen gü ve saatta defterdarlık 
odasında müteşekkil komisyonu mahsusa müracaatlan ilar: olunur. 

21 2s ı ıo 461 (199> 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Valnflar Ziraat Müdürlüğün en : 
Zeytinyağı ve pirina fabrikalan ile sabunhaneleıde kullanılan makine, ka· 

zan, sitim kazanı, baskı ve bombarya, taş ezgi takımı su tulumbaları trans
misyon kasnak ve kayışlar muhtelif kuturda borular yağ kalıpları sabun kay
natma kazanı ve teferruatı pirinadan yağ çıkarmaya mahsus cihazlar satın alı
nacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin satacakları malzemenin 
adını markasını kabiliyet derecelerini ve kıymei ve en son kaça verebilecekle
rini yazılı bir teklif ile vakıflar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 391 ( 186) 
Bundan da başlıca maksat düşmanın 

demiryolu münakalelerini altüst etmek-
tir. ,,,.-..ı11111.a BELSAMIT L 

T. C. tZMtR TtCARET StCtL ME
MURLUô.UNDAN : 
(Türktab Tütün ihracat Türk Ano

nim şirketi İzmir şubesi) ticaret unva
nile İzmirde Alsancak Mesudiye cadde
si 1 42 numarada Türk tütünleri alım 
satması ve işletilmesi ve ihracı ve doğ
rudan doğruya veya bilvasıta tütüne 
müteallik muameleleri yapan işbu şu
benin ticııret unvanı ve Mehmet Şahin
li, Riza Beset ve Orhan onbaşıoğlu' na 
verilen temsil vekaletnamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4182 nu
marasına kayt ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 

l VE.KALE.TNAME 
T. C. İzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve imza okunamadı. 
UMUMi VEKALETNAME 
No: 1232. Y. No: 158 C. No: 28/II 

kinun/1942 
Temsile haizi seli.hiyet idare meclisi 

azasından bulunduğumuz (Türktab tü
tün ihracat Türk anonim şirketi) nin it
tihaz ettiği olbaptaki kararlar dairesin
de tzmir şubesini küşat ve muamelah te
şekküliyesini ifa ile tescilini talep ve ic
raya, şubenin dairei faaliyetini teşkil 
eden E~e mıntakası inhisar baş müdür
lükleri ile müdürlük ve memuriyetleri 
hudutları dahilinden şirketimiz nam ve 
hesabına yaprak tütün satın almağa, sa
tın alacağı tütünlerin bedellerini tesvi
yeye, bunları iddihar ve nakil ve sevke, 
gayri menkuller isticarına, devri icare, 
hükmi ve hakiki e,has ve müessesat ve 
bankalarla olan şube muamelat ve mü
nasebatını tedvire, her mahiyette akd 
ve fesh mukaveleye, evrak. ve vesaiki la
zımeyi imzalamağa, tevdiat ve mak
buzatta bulunmağa, ve leh ve aleyh
teki davalarla ihtilaflı meselelerden 
dolayı Türkiye cümhuriyeti mahke
melerinin, her kısım ve derecesinde her 
hak ve sıfatla şubesi temsile rnuhııkeme 
muhasama ve mürafaaya, akdi sulh ve 
ibraya tahkime, muamelatı icraiyeyi her 
safhasında takip ve intaca, tedabiri la
zımeyi. ittihaza haciz vaz ve fekkine 
başkalarını da gerek mübayaa ve gerek 
idare ve muhakeme için tevkil ve azle 
izinli olmak ve birinci derecede imza 
sahibi olan Mehmet Şahinlinin ikinci 
derecede lınza sahibi olan Riza Beset 
ve Orhan Onbaşıoğlu ile müştereken ha
reketleri şubeyi temsil ve ilzam eylemek 
Üzere bay Mehmet Sahinli, Riza Beset 
ve Orhan Onbaşıoğlunu şirkete izafe
ten vekil tayin ettik. 

Türktab Tütün ihracat T. A. Ş. fir
ması ve imzalar 

Bu bin dokuz yüz kırk iki senesi K. 

İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski B ELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahats1zlıklanna 
karşı en mükemmel bir ilôç BELSAMİTOL'dur. BELSA.'WİTOL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur 
Satış Deposu : Sami Aksu Bahçekapı İş Bankası arkasında Rahvancılar 

Sokak No. 5... c:;>;;.. \..o.::i~:;;.~,..._.,._.....,._,...._.::..;.;..,, 

Bergama Vakıflar memurluğu ilcinı.. 
Muhammen bedeli 

Lira K. Nev'i Mevkli No. Vakfı 
135 O 00 Zeytinlik Alacalar kö. çeltik derede 115 Hacı Hüseyin ağa 
490 00 Zeytinlik Alacalar kö. civarında 1 16 Şadırvanlı 
140 00 Zeytinlik Kapı kaya civarında 123 Şadırvanlı 
516 00 Zeytinlik Samanlık k. Nizli mevkide 125 Şadırvanlı 

18 00 3 ğaç zeytin Kınık hacı Ömer çamlığında 126 Hacı Ömer ağa 
16 00 3 ğaç zeytin Kınık hacı Ömer çamlığında 12 7 Hacı Ömer ağa 

1315 00 zeytinlik Çandarlı ılıca deresinde 1 30 Hacı Hüseyin ağa 
30 00 5 ağaç saraç Z.Kstel çayı Ali grrasa tarlasında 133 Abdullah ağa 
85 00 15 ağaç zeytin Alacalar teyelti arası 168 S. Hademesi 

235 00 40 ağaç zeytin Ça.rn köy narlıca arası 169 S. Hademesi 
2 7 00 4 ağaç zeytin Çam köy Aba pınarında 1 70 S. Hademesi 
5 O 00 12 ağaç zeytin Çam köy civarında 1 71 S. Hademesi 

320 00 40 ağaç zeytin Çam köy Aba pınarında 190 Abdullah ağa 
9 00 3 ağaç zeytin Bergama viran kapıda 193 Laleli camii 

60 00 11 ağaç zeytin Kara hıdırlı K. civarında 194 Laleli camü 
9 00 Z ağaç zeytin Kara hıdırlı K. sınır derede 19 5 Laleli camii 

1050 00 Zeytinlik zeytin dağı iskele civarı 44 Manisa vakfı 
Yukarıda cins ve vakıf numaralarile muhammen bedelleri yazı1ı Bergama 

vakıflar idaresine ait mazbut 1 7 parça zeytinlik 2490 sayılı arttırma eksilt
me kanununa tevfikan 29/ 1 / 942 den 1 7 / 2/942 salı günü saat 14 te mülkiyet 
satışlannın ihaleleri yapılacağından isteklilerin % 7 ,5 teminatlarile birlikte 
vak1flar idaresine müracaatları ilan olunur. 3 12 5 36 (241) 

FOÇA MAL MVDVRLVCVHDEH : 
AÇIK EKSiLTME tLE TAMtRAT YAPILACAKTIR 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş: 
A - 5 71 lira 69 kuruş keşif bedeli olan Foça hükümet konağının tami

ratı. 

B - 352 lira 98 kuruş keşif bedeli olan Foça ceza evi kısmının tamiratı. 
C - 520 lira 33 kuruş keşif bedeli olan yeni Foça nahiyesi hükümet ko

na!ıının tamiratı. 
D - 588 lira 86 kuruş keşif bedeli olan Foça maliye dairesi binasınının 

tamiratı işidir. 

2 - Eksiltmeye konulan işin tutarı ( 2 O 3 3) lira 86 kuruş ve muvakkat 
teminatı l 5 2 lira 5 4 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye 23/ l /942 tarihinde talip çıkmadığından ihale müddeti 
bir ay daha uzatılmış ve iş pazarlığa bırakılmıştır. 24/2/942 tarihine tesa
düf eden salı günü saat 15 e bırakılmıştır. Taliplerin o gün Foça mal müdür
lüğünde teşekkül edecek ebiltme komisyonuna müracaatları lazımdır. 

4 - Her dört binaya ait şartname ve keşifnameler Foça mal müdürlüğün
de mevcut olup istekliler tarafından görülebilir. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki ve
sÜCj ve tayin edilen gün ve saatte muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair 
makbuzlan ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 562 (244) 

İzmir Dolıumacılar Alım satım fıü~ük sanat 
Kooperatifi ılrlıetinden : 

1 - Birliğimizin teşekkülünde aza kayt olup ta iktisat müdürlüğünden 
karnesi olmayanlann birliğimizdeki paralarını almak üzere müracaatları. 

2 - İktisat müdürlüğünden karnesi olup ta kooperatif karnesi almamış 
olanlar ilan tarihinden itibaren 7 gün zarfında müracaatla karne almayanlar 
bu ay tevzi edilecek iplik hakkından istifade edemiyeceklerdir. 575 (242) 

Sani ayının 28 nci günü tarihile olan bu 
vekalet zirinde mevzu imzalar şahıs ve 
hüviyetleri dairece marufum Saffet Baş-

timur ve Umberto Polizio imzalariTle NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ •-----mı-•llııı. 
temsil edilen Türktab tütün ihracat · J ' 
A. s. nin olduğunu tasdik ederim. Verem, Bronşit, Zatürrie, Grip Nezleden geJlr 1 

T. C. Bevoğlu dördüncü noteri Mit- ~ G O M E" /V T .--'. L 
hat Cemal Kuntav resmi mührü ve imza -

Umumi No. 1373 Hususi No. 5/112 &, Nezleden kol'UJ' ve nezleyi kökünden keser 
İşbu vekaletname suretinin daireve -,.,.•mı•••• Eczanelerden ısrarla G OM EN T !;. L arayınız.,s *& ' 

gÖ'lterilen aslına ve dosyamızda saklı 
mübrizinin imzasını taşıyan nü0 haya uy
gun oldu~hmu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk iki senesi ımbat ayının ikinci 
pa7'lrte!!İ ~nü. 2/2/ 942 

T. C. lzmir ikinci noteri vekili resmi 
mühürü ve F. Tenik imzası 

30 ve 15 kurusluk damga pulu üze
rinde 2 şubat 1942 tarih ve T. C. lzmir 
ikinci noteri resmi mühürü ve F. Te
nik imzası 

Z AY t 

tZMtR BELEDIYF.StNDEN : 
Barbaros mahallesi 305 nci sokakta 

yaptırılmakta olan kanalizasyonun ik
mal edilmemi:ı kısmının yapılması fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye kounlmU§
tur. 

Keşif bedeli 4 3 3 lira 30 kuruş mu
vakkat teminatı 32 lira 50 kuru~tur. Ta
liplerin teminatı İf bankaaına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 9/2/42 
pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

25 29 3 7 415 (180) 

Munhasıran ören köyü kooperatifin
de kullandığım tatbik mührümü zayi 
ettiğim cihetle yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ed<-rim. 

ören kooperatif ort.a~ı 1r..t11•••••&&11••1•••••••\11ııı. 
Kibare Varol Birinci sınıf mlitehnssts Doktor 

578 (245) Demir Ali Kamçıoğlu 
tZM!R ASL1YE tKtNCl HUKUK 

HAK!MI.tCtNDEN : 

Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
ELEKTRİK TEUAVİU:Kt 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. lzmir 
Elhamra Sineması arl';asnda sabah· 
tan akşama kadar bastalannı kabul 
eder .. 

İzmir Mumcu cadde.c;i 785 nci sokak 
30 sayılı evde Ahmet Cemil Cağlar tara
fından İzmir Gaziler caddesi 108 sayılı 
evde oturmakta iken halen ikametp,llhl l'ELfili'ON : :M79 (469) 
meçhul Mehmet km Saniye a1eyhine ,,.. ______ ••.-:-••••~ 
ikame olunan boşanma davasından do- , 9S& 

layı müddeialeyh Saniyenin tahakkuk 
eden ikametgahının mechuliyetine bina
en keyfiyetin ilanen tebliğine mah'keme-
ce karar verilmiş olduğundan arzuhal 
surctile davetiye varakası usulen mah
keme koridoruna talik edilmiş olduğun
dan müddeialeyh Saniyenin muhakeme
nin muallak bulunduğu 13/ 2/ 942 cuma 
günü saat 10 da mahkemede bizzat hazır 
bulunması veya bir vekil göndel'mesi 
aksi takdirde hakkında muamelei gıya
biye icra kılınacağı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

567 (243) 

~ccccccc:cc==ccccaaaccaaoo'~ 

Pamuk Zeriyatı 1 
orta~ı aranıyor i 

280 haneli köy civarında Aydına 5, ~ 
Menderese bir kilometre mesafede § 
2000 dekar gayet münbit arazimde S 
sulama pamuk zerriyntı için ortak 3 

1 
arıyorum.. Müracaat Posla kutusu N 
No. 6 Aydın.. S 

3 - 5 - 7 (247) R 
~~~-1 

SEFERlHtSAR MAL MODORLU
CüNDEN: 

1 - Çınar Zadelerle ortaklarına ait 
yağ ve un fabrikasının kazanç verg'isi 
sabıkasından 672 lira 25 kuruş ve ortak
lardan Hasan Yamanın satış bedeli 940 
ve 941 :taksitlerinden 277 lira 60 kuruş 
ve yine Çınarların elektrik istihliki sa
bıkasından 87 lira 22 kuruş borçlarını 
rızasiyle vermediklerinden ve yapılan 
takibata rağmen bu borçlannı başka su
retle tahsilleri de mümkün olmadığın
dan malik bulundukları Seferihisar ka
zası Camikebir mahallesinde kfiln yağ 
ve un fabrikasının sabit imalat ve ede
vatına tahsilat komisyonunca haciz ko
nularak Seferihisar idare hevetince mü-
zayedeye konulmuştur. -

2 _ Müzayedeye konulan fabrika alat 
ve edevatı 28 beygir kuvvetinde Roston 
marka bir adet motör bir adet yağ pire
sesi bir adet alt ve ü.st kom pile-un değir
meni taşı dört adet muhtelif ebadda mo
tör ve tıransmisyon 'kayışları 80 adet 
kullanılmış yağ torbası bir adet zahire 
kalburu beş adet yağ güğümü vesair yağ 
fabrikası alfıt ve eclevatıdır. 

3 - Satış açık arttırma i1e yapılacak
tır. 

4 - Satılacak alfıt ve edevatın toptan 
kıymeti 3300 lira ve teminatı 247 lira 50 
kuruştur. 

5 - Birinci ihale 5 §Ubat 1942 Per
şembe günü saat on dörtle Seierihisar 
kaymakamlık binasında ve idare heyeti 
huzurunda. yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale tarihinden evvel 
depozito makbuzları ile birlikte idare 
heyetine ve fazla malılrnat almak iste
yenlerin her gün Seferihisar mal müdür
lüğüne milracaatları ilan olunur. 

28, 31, 3 486 (205) 
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Japonlar S ingapuru 
alacak o 1urlarsa 

J ŞVBA!' SALI 19ıt2 

Yunanıst .ında aclık 
' tü yleri ürpertici 

--- ·---
n g il" z le r elve- Yeni n·zam adı- At ina \ e P irede s·· .. k M·ıı M ı· . d 

k ti h •• 2 tı· uyu ı et . ec ısın e 
duruma giriyorlar m~ UVVe en- er 5rUlll ID 

Afrika da 

w ş olacakmış cocuk ölüyor 
Singapur muharebeleri uzun sürecektir 

Japon bariciye nazırı 
~iY"A~apaırun alınacağın· 

dan emin gibi •• 
$"'~~o;P!'• r mdida ·tM!.~ın!la S m '.ra~ın r@!Bi b"ll:wıi.tfı 
~ \t;~~iElalı!arın Japon adcda ına ya.p~ıılıJa,•ı ~QS• 

lun ehem;•mHvet!.!PBr .... Tokyo, 2 (A.A) - Hariciye na'.>;ın 
Togo Singapurun işgalinden sonra Ma
lezyada ne gibi tedb:rler alınacağını şöy
le izah etmiştir : 

Radyo gazetesinden : Bir Kahire teb
liğine göre Bingazinin mihvere geçmesi 
esnasında arkası kesilmiş bulunan ye
dinci Hind tugayı mihver cenberini kı
rarak ve bir miktar e.c;ir ;larak bütün 
ağırlığile esas İngiliz kuvvetlerilc bir
lesmiştir. Bu tugay 360 kilometrelik çöl 
sr.hasını yi.irüyerek geçmistir. 

İtalyan kaynağından gelen haberler 
Barca'nın i~galini bildiriyor. Bu da muh
temeldir. İngilizlerin daha dar bir cep
hede, daha elver~li bir durumda olarak 
düşmanlarile muharebeyi kabul etmele
ri ve şimal cenahlannı Deme istikame
tine çekmek istemeleri en doğru hare
kettir. Bu nUinevra ile !n~ilizler düşman
farına karsı daha elverişli bir duruma gi
riyorlar. Bundan sonra vaki olacak ha
reketleri yalnız general Rommelden bek
lemek do,ğru değildir. General Av~inle
kin de teşebbüsü ele alarak mahdut he
defli taarruz yapması ihtimali her za
man için mevcuttur. 

HAVA HAREKATI 
Singapur muharebeleri b~lamıştır. 

Singapura yapılacak taarruzun hemen 
önümüzdeki bir kaç gün içinde netice 
vermesi ihtimali yoktur. Bu kadar müs
tahkem bir üste oldukca önemli Britan
ya kuvvetleri toplandı~nı kabul etmek 
hiç te yanlış olmaz. 
Japonların yapacakları hazırlıkların 

basında adaya karşı keşif işi vardır. Bu 
iş hava, kara ve deniz kuvvetlerini de 
ilgilendirir. Adanın beslenmesi bakımın
dan Sumatra ile irtibatının kesilmesi la
zımdır. Ayni zamanda deniz kuvvetle
rile iş birliğinin düzenlenmesi de gerek
mektedir. Görülüyor ki Singapur taar
ruzu her bakımdan esaslı bir şekilde ha
zırlıklar yapılmasını gerekli kılmakta
dır. Böyle bir çalışma ve hazırlık gün-

lere ve haftalara kolayca sığmaz. Japon
lar bilirler ki hazırlık eksik ve tedbir
ler yarım olursa esasen müşkül olan 
böyle bir taarruza girişilemez. S !nı>"a
pur, baııka müstahkem mevkilerle, Gi
rit ve l\falta ile mukavese ediI::'mez. Su
nıatranın Singapur m.Lidafaasında haya
ti rolü vardır. Halbuki Sumatra Malta 
1?ibi kolay baskı altında tutulamaz. Cün
ki çok büyüktür ve geniş miktarda hava 
kuvvetlerinin kullanılmasını icap etti
rir. Hülnsa Singapur mi.idafaası mühim 
durumlar arzedecektir. Bunları hareka
tın başlangıcından sonra göreceğiz. 
PASİFİKTE AMER1KAN 
FAALtYETt 
Bir Amerikan deniz ve hava kuvveti 

Marşal ve Jilbert adaları grubundan 
Maken adasına hücum etmistir. Burası 
Pearl Harbourdan 1400 mil mesafede
dir. Ameriknn deniz kuvvetlerinin bu 
üsten harekeL etmiş olmaları muhtemel-
dir. Harekata bir tayyare gemisi, bir bü
yük kruvazör, bir çok küçük harp ge
misi iştirak etmiştir. Maken baskınında 
Japonların bir çok küçük harp ve tica
ret gemileri batırılmıstır. Sahil batarya
larına bir takım tahribat yapılmıştır. 11 
tayyare dönmemiştir. !ki Amerikan 
muhribi yanlarına düşen bombalarla ha
fif hasara uğramıştır. 
Yapılan hareketin Japon deniz ve ha

va kuvvetlerinin Pasifikin cenup batı
sında büyük gayeli hareketlere girişe
ceği bir zamanda yapılması müttefikler 
hesabına bir kazançtır. Zira Japonlar 
bir takım deniz ve hava kuvvetlerini 
csac; hedeften ayırarak buraya gönder
n:ıeğe mecbur olacaklardır. Bunun için 
de baskınların muhtelif üslere sık sık 
yapılması lazımdır. 

- Son nutkumda büyük Asya sava
şının hayati önemde olduğunu söyle
mistim. Bu yalnız Asya milletlerinin 
kurtuluşu bakımından değil, ayni za
manda yeni bir dünya nizamı kurulma· 
sı hususunda da öneml!dir. 

Singapurun isgali bu yolda esaslı bir 
merhale olacaktır. 

A""keri vaziyete gelince, Japonya di
ğer btiyi.ik mihver devletleriyle ittifak 
etmiştir. Siyasi ve iktısadi tedb:rler de 
alınmalıdır. Avrupa ile doğu Asya ara
sındaki işbirliğinin gitgide sıklaşacağı 
açıktır .. 

SöZCOLER NE DiYOR ~ 

Tokyo, 2 (AA) - Japon sözcüsü 
Singapurun ele geçirilmesi bir zaman 
meselesi olduğunu mütalaa etmekte ve 
bu muharebenin esas hedefi cenup de
nizlerini bir Japon denizi haline koymak 
olduğunu bildirmektedir. 

Sözcü mütalaasına şöyle devam et
miştir : 

- Japonyanın denizden ve havadan 
kontrol ettiği sularda İngiliz ve ' Ameri
kanın donanmalariyle bir faaliyete te
şebbüs etmeleri bir delilik olacaktır. -·------Har ten sonra 
d8. aclık olacP k .. -·-Ruslar ve Çinliler sulh 

Son siyasi vaziyet 1 Cenup Amerıkasınd:.ı ---· ·---
masasında büyük rol 

oynıyacaklar .. 
Nevyork, 2 (AA) - Nevyork Herald 

Tribun gazetesi Rusyada ve Çinde kah
ramanca dövüşen Rus ve Çin orduların
dan bahsederek bu iki milletin sulh ma
sasında mühim bir rol oynaınağa hak
ları olduğunu belirtiyor. 

Mısırda kabine 1 Şili Cümhurre-
de2'işti. japoı.t· isliiine demok- Ayni gazete Amerikan - İngiliz işbir

liğini mevzuubahis ederek diyor ki : 

ların hesap- ratların lideri 
Bizim ve dostlarımızın bütün gayele

rine vusulde temel taşı Anglo Sakson
ların işbirliğidir. Harp bitince A vrupa 
ve Asyanın büyük kısmı aç kalacaktır .. 
9 zaman bütün ıstırapları gidermek için 
Ingiliz diliyle konuşan milletlerin kay
naklarını birleştirmeleri lazım gelecek
tir. Dolar ve İngiliz lirası bloku mali ve 
iktısadi kalkınmaya önderlik edecekler
dir. Bu milletler medeniyetin esas mu
hafızları olacaklardır. 

ları yanlış se.;ildi -·-Japon devlet adamları 
hesap yanlışlığını 

anladdar .. 
Radyo gazetesinden : Ckçen h afta 

Malezya müdafaasının sonu. bu h afta 
ise S ingapur müdafaasının başlangıcı
dır. İngiliz gazeteleri Singapurun müda
faasile meşguldürler. 

Taymis, Singapur müdafaasının hem 
adayı ve hem de adadaki mevzileri ko
rumağı hedef tuttuğunu yazıyor. Ada
nın iaşe meselesi önemlidir. 

Deyli Ekspres gazetesi Japonların yüz 
bin asker zayiat vermek pahasına da ol
sa S ingapuru zapta teşebbüs edecekle
rini yazıyor. Japonların Malezyanın ce
nup batısında Johor bogazından Singa
pura hücum yapmaları, paraşütçüler in
dirmeleri ve tayyarelerle kuvvet gön
dermeleri muhtemeldir. 

ÇtN VE JAPONYA 
Japon devlet adamlannm beyanatın

dan anlaşıldığına göre Japonlar düşman
larını teker teker yenmek hesabında ya
nılmışlardır. Şimdi Japonlar Çinin ara
dan çıkmasını candan istiyorlar. Halbu
ki Çung Kingten gelen haberlere göre 
Kantonun doğusunda beş günlük bir 
muharebeden sonra yenilen Japonlar 
çekiliş halindedirler. 

Londra radyosuna göre Mısır kabinesi 
istifa etmiştir. Yeni kabineyi teşkile yi
ne Hüseyin Sırrı paşa memur edilmiş
tir. Londra radyosu Sadist partisi men
suplarının kabineye alınacaklarını bildi
riyor. 
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S Af'KEP.E DAVET 8 

İZMİR YERLİ ASKERLİK ŞU- ~ 
BESİ.ITlEN': S 
331 doğumlu ihtiyatlardan muhabe- B 

l
re ve istihkam crler;nin sevkedilmek ~ 
üzere 6 şubat 942 cuma günü sabahı N 
subede mevcut bulunmaları ilan (l 

S olunur. 8 
S Gclmiyenler hakkında askerlik§ 

kanununun cezai hükümleri tatbik ~ 
edilecekt :r. * ~ 

İZ~Ii.R YABANCI ASKERLİK § 
s.unESINDEN : § 
Izmirde bulunan yabancı 330 ve§ 

1
331 doğumlu ihtiyat erlerden (Mu- § 
vazzaflık müddetlerini ikmalden son- N 
r:ı kanunen ilave ed:len birer sene- ~ 
lık fazla hiı.meti ifa edenler hariç) B 

§istihkam, muhabere sınıfına mensup~ 

1 
eratın .sevkedilmek üzere çok acele ~ 
subemıze müracaatları, aksi takdir- IS 
de cezalanacakları iH\n olunur. 
~~ ...... ~~....o"'~.#'J.T...c! 

-·-Yeni Cümhurreisi mille· 
ti işbirliğine davet 

ediyor •• 
Santiyago, 2 (A.A) - Demokrat par

tisi lideri R io general İbanesten elli rey 
fazla alarak cümhurreisi seçilm!ştir. 

Santiyago, (Şili) 2 (AA) - Yeni Şili 
cümhurreisi B. Rio iç ve dış sahalarda 
taahhütlerin yerine getirilmesi için mil
letten hükümetle işbirliğ yapmasını is
temiştir. -----·-----MERAKLIŞEYLER 
••••••••••••••• 
HAVANIN'VE 
SUYUN MUKAVEMETİ 
Tren, otomobil, tayyare ve vapurların 

sürati ne kadar çok olursa, havadan ve 
sudan gördükleri mukavemetin derece
si de o kadar büyük olur. Mesela otuz 
sekiz bin tonluk bir geminin saatte 17 
mil sürat kazanabilmesi için 14 bin 
beygir kuvvetinde makineleri bulun
mak lazım geld!ği halde 26 bin tonluk 
bir geminin saatte 24 mil hızla gidebil
mesi için makinelerinin 40 bin beygir 
kuvvetinde olması icap ettiği hesap 
olunmuştur. 

Bilhassa havanın mukavemetini azalt
mak için şimdi otomobil ve lokomotifle
re yeni yeni şekiller verilmekte, hava
nın akınını hatlarına uygun olan bu 
şekillerin mukavemeti azalttığı görül
mektedir. 

Karada ve denizde ses 
Su üzerinde bulunan insanlar kara

dakilerden daha iyi işitirler ve daha 
uzak mesafelerden gelen sesleri duyar
lar. Bunun sebebi açıktır : Karada ses 
dalgalan dağ, ağaç. ev gibi manialara 
çarparak kırılıyor, zayıflıyor. Halbuki 
deniz veya göl dümdüz olduğundan ses 
dalgaları hiç bir maniaya çarpmadan 
ilerliyor ve daha uzaklara gidebiliyor. 

Boyumuz kısalıyor ve 
uzıyor! •• 

Belki tuhaf bulacaksınız, fakat erbabı 

Amerika sulhu kazanmağa ve yeni 
dünyanın kuruluşunda adalet prensip
lerini hakim kılmağa azmetmiştir. Ame
rikan - İngiliz işbirliği bizim en emin 
müdafaamızdır. İngiliz diliyle konuşan 
milletler arasındaki birlik Amerika, İn
giltere ve dünya için en iyi şeydir. _________ , ___ _ 

AVUSTURALYADA 
Yeni müdafaa 
tedbirleri alındı •• 
Melburn, 2 (A.A) - Harbiye nazırı 

Ford müdafaa tedbirleri için yeni karar
lar alındığım bildirmiştir. 
Başvekil Curtin teftiş seyahatinden 

dönmüştür. 

-~---1)-------~ 

Baş,rekilimizin 

hashihali ve 
Almanlar ____ , ___ _ 

Bazı iç siyaset tedbirle· 
ri alınsa da Türkiye ta· 
rafsızlığını koruyacak 

diyorlar •• 
Berlin, 2 (A.A) - Yerı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : 
Türkiye b~vekilinin dünkü nutkun

dan çıkarılan intiba Türk dış politika
sında hiç bir değişikliğin olmadığıdır. 
Berlinde şu intiba gittikçe daha ziyade 
kuvvetlenmektedir ki Türkiye başveki
linin bu demeçi Türkiyenin mazide ol
duğu gibi kendi tarafsızlık siyasetinde 
sabit bulunduğu olayını belirtiyor. Bazı 
iç siyaset tedbirleri alındığı takdirde 
bunlar hemen hemen cepheler arasında 
bulunan Türkiyeyi anlaşmazlığın dışın
da tutmak azmile izah olunabilecektir. 

böyle olduğuna dikkat etmişler: Kos ko- ·~~JJ"/.J"JJ"JJ"..-""..#"..r..r..r.-e,~;..r..r..r..r..r...oı:ıoıl 
caman insanların her gün boyları bir • 
oarçacık kısalıyor ve ertesi sabaha ka- ~ " Va s. İ il !!t O n " da 1 
dar yine eski uzunluğunı.. bulyormuş. ·• < ' 

Bunun sebebini şöyle izah ediyorlar: ~ miih i nı b ir İPİİı!.lla s§ 
Sırt kemiğimizin arasındaki kıkırdak- n ~ 

lar, gündüzün gördüğümfü: işlerin ağır- ~ § 
lığı altında yassılaşıyor, bu yüzden de ti Vaşington, 2 (A.A) - Beyaz saray- S 
boyumuz hafifce kısalıyor. i~ daki toplantıda general Sir Con Dili, § 

Geceleyin yatağa girip istirahat etti- i\ Mister Hanri Hopkins ve İngiliz - § 
ği, kıkırdaklarımızın yassılığı geçiyor S Amerikan yüksek subay lan hazır § 
ve boyumuz tekrar eski uzunluğunu alı- ~ bulunmuşlardır. B 
yor. K~c:ıc:ıc:ıc:ı~c:ır:ıcccır:ıc:ıcoocıcti 

-·İntiharlar arttı, sokak· 
larda ölüp kalanları 

soyanlar çok .• -·-Londra, 2 (AA) - Gazeteler Yunan 
milletinin Nazi rejimi altında çektiği 
açlık ve yoksulluk faciasına dair yeni 
haberler veriyor. Yiyecek ve içecek 
maddeler yoktur. Fiatler müthiş surette 
artmıştır. Ilaç çok azdır. Bu bilhassa ço
cu)dar arasında ölüme sebep oluyor. 

Ivning Standard gazetesinin Nevyork 
muhabiri her gün Atina ve Pirede iki 
bin çocuk öldüğünü, bir çok intiharlar 
olduğunu, sokaklarda ölüleri soyan in
sanlar görüldüğünü yazıyor .. 

------fft--------
Ark Royal t ayyare 

gemisinin kumandanı 
har9 divanında •• 

Londra, 2 (AA) - Ark Royal tay
yare gemisinin kumandanı bugün Ports
mautta harp divanına çıkacalctır. Gemi 
ge<;en ilk teşrinde Cebelüttarık açıkla
rında torpillcnmişti. Bir tek asker hariç 
bütün mürettebat kurtarılmış ve ku
mandan gemiden en son aYnlmıştır. 

---- - -
Kanada sahilleri açık· 
farında bir batırma .. 
Berlin, 2 (A.A) - Alman resmi teb-

liğine göre Alman denizaltıları Kanada 
sahili açıklarında bir torp!do muhribi 
batırmışlardır. 

---------·--------l T yıı yan millet 
esir edilir -·-General Frankonun yeni 

beyanatı ve milli 
hayat telakkisi 

Madrit, 2 (A A) - G eneral Franko 
Sargustadaki nutkunda demiştir ki: 

- H ayatin bir savaş olduğunu hatır
layınız. Milletler harp ile en son nokta
lara erişirler. Uykuda olan milletler esir 
edilirler. Milli hayat ordu saflarında 
kendini gösterir, sivil hayat ise Falanj 
teşkilatında ... 

General Franko İspanyol milletinin 
bencillik ve kıskançlık duyguları yerine 
inzibat ve dayanışma ruhunu ikame et
mesini istemiştir. 

-------·MllW-------
Makinev e 
,, erilirken 
ll'l'Jlll IHlll 1 1 1 1 

Filipinlerde .. Ja-
ponlar mağlôhi
yete uiratıldı 

---·---
Dört Japon tümeninin 

hücum kıtaları tamaıni· 
le imha olundu .. -·-Vaşington, 2 (A .A) - Harbiye neza-

reti tebliğinin metni : 
Filipinlerde son 24 saat zarfında gece

leyin düşman, Dartian yarım adasında 
kuvvetlerimizin sağ kanadına taarruz 
etmiştir. Taarruz düşmana ağır zayiat 
verdirilerek ta:rdedilmiştir. Düşmanın 
bu hareketi son günlerde yapılan savaş
ların neticesidir. Tümgeneral Naranın 
kumandasındaki 16 ıncı ve 65 inci Ja
pon tümenleri diğer hareketlerle müşte
rek taarruzlar yapmışlardır. Düşman 
yanlışlıkla batı kıyısında kanatlarımızın 
birinin bulunduğunu sandığı bir yere 
şiddetle hücum yapmıştır. Düşman bu 
seçme kıtaları batı kıyısında bir dev 
pençesi açılan muhtelif noktalar üzerin
de ayni zamanda yapılmıştır. Elde edi
len bir hava haritası Japon pl3.nın.ı ve 
ödevinin müstacel mahiyetini göster
mektedir. 

Halen topçu ve H avan topu ateşiyle 
desteklenen piyademizle düşman kuv
vetleri arasında dağlık ormanlarda vah
şice bir muharebe cereyan etmektedir .. 
Kuvvetlerimiz düşmanı kıyıya kadar at
mışlardır. Deniz yolu ile kaçmağa te
şebbüs eden Japonlar boğulmuşlar, im
ha edilmişler veya esir alınmışlardır. 
Doğu kesiminde Japonlar 141, 142 ve 

122 inci tümenlerinin iştirak ettiği bir 
kuvvetle 65 inci Japon tümeni başta ol
mak üzere bir cephe taarruzu ve bir 
çevirme hareketi yapmağa teşebbüs et
mişlerdir. Bu kuvvetlerin bütün hücum 
kıta1arı bilhassa bu işler içln fevkalade 
talim görmüş erattan mürekkepti. Bun
lar şimdi tamamen imha edilmiş bulun
maktadır. Büyük bir cesaretle muka
vemet eden bu kuvvetlere mensup olan 
askerler savaş sonunda esir edildikleri 
vakit teslim olmaktan memnun bulun
duklarını söylemişlerdir. Düşman asker
lerine haklı şecaatleri hasebiyle icap 
eden saygı ile muamele olunmaktadır. 

Eski iki vekil hakkında tahki
katı mucip bir nokta bulunma· 

dı~ına kara r verild i 
~--~~-"N'W---~-----

Meclis 16 marta kad:ır tatil kararı verdi.. 
Ankara, 2 (Telefonla) - Meclis bu

gün Refet Canıtezin reisliğinde toplan
mıştır. 

Yeni seçilen Denizli, İstanbul, Tokat 
mebuslarının tahlilleri icra edildikten 
sonra başvekil doktor Refik Saydam ge
len evrak arasında toprak mahsulleri 
ofisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine, askeri istihkaktan kesile
cek ekmeğe mukabil ilave edilecek gı
da maddelerine ve asker! tayinat ve 
yem kanununun değiştirilmesine ait ka
nun layihalarının ruznameye alınarak 
müstacelen müzakerelerini ve Refah 
vapuru hadisesi baklanda beşler encü
meni mazbatasının ruznameye alınarak 
müzakeresini teklif etmişler ve bu tek
lif kabul edilmiştir. Bunu müteakip ad
liye vekili Hasan Menemencioğlu devlet 
memurlarının aylıklarının tevzin ve t ea
dülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelin 
adliye vekaleti kısmında değişiklik ya
pılmasını ve Dahiliye vekili Faik Öz
trak jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak 
Gürbüzün cezasının affına dair kanun 
layihalarının müstacelen müzakeresi 
teklif edilmiş ve bu teklifler kabul edil
miştir. 

Bundan sonra Refah vapuru hakkın
daki beşler encümeninin mazbatası 
okunmuş, imzalardan da anlaşıldığı üze
re bu encümen üç kişilik bir ekseriyetle 
karar vermiş ve azasından bulunan Kü
tahya mebusu Recep Peker iki vekilin 
ve Rize mebusu Fuad Silmen bunlardan 
birinin hareketlerinin tetkikatı icap et
tirmediği hakkında mucip sebepler zik
rederek beşler encümeninin ekseriyet 
fikrine muhalif kalmıştı. Mazbata okun
duktan sonra kürsüye gelen Konya me
busu Ali Riza Türel bidayetten vekiller 
hakkında daha vahim fiiller isnadına in
tizar olunabilirken neticede gönül fe
rahlığiyle görüldüğü gibi kendilerine is
nat olunabilecek bir suç ve mesuliyet 
olmadığını söylemiş ve Meclisi. işgal ede
cek en mühim mesele bu beş kişilik he
yetten reisin elindeki dosyada ve ma
Hlınat karşısında tahkikata lüzum gös
ter mek veya göstermemek salahiyetini 
ha.iz olmadığı meselesi bulunduğunu ve 

l'enı hükümler 

heyetin elindeki emareleri bizzat tetkik 
edemediği için bir tahkikat açılarak v e
killer hakkında o vakit ademi mesuliyet 
kararı verilsin veya vekiller divaru 
aliye sevkedilsin mütalaasında bulundu· 
ğunu söylemiş ve kendisinin bu noktal 
nazarda olmadığını tebarüz ettirdikten 
sonra şu mütalaada bulunmuştur: 

Arkadaşlar: Mesuliyet, bir suçlunun 
adalet huzuruna sevki cemiyet için ne 
kadar ehemmiyetli ne kadar lüzmulu 
ise suçsuz ve mesuliyetsiz bir adamı da 
mahkemede işini hal etsin denilerek 
adli mahkemelerde tahkikat ve muhake
me safhalariyle uğr~ttrmak ta o kadar 
hatalı ve zararlı ve cemiyetin menfaatle- . 
rine aykırı bir harekettir. Çünkü ccmiye• 
tin vazifesi masumları bir an bile 
zan altında bulundurmamaktır. 

Bu sözler Meclis tarafından şiddetle 
alkışlanmıştır. 

·Medis uzun müzakerelerden sonra 
Dr. Sadık Konuk (Bursa), Zühtü Akın 
(Kırklarili) ve Alaeddin Tiridoğht 
{Kütahya) ve diğer 13 arkad~lan tara
fından verilen takriri kabul etmiş ve bu 
suretle eski milli müdafaa vekili Saffet 
Arıkan ile eski münakalat vekili Cev· 
dci Kerim tncedayının hareketlerinde 
tahkikatı mucip bir nokta mevcut bu· 
lunmadığını karar altına almıştır. Kabul 
edilen takrir aynen şudur : 

Yüksek riyasete, 
c:Okunan mazbata ve kayıtlardan ve 

arkadaşlann konuşmalarından anlaşıldı~ 
ğına göre vekillerin mesuliyetini belir· 
tir bir dayanık görülmemektedir. Buna 
göre noktai nazannı vazıhan belirten 
Recep Pekerin kanaatine uyarak Saffet 
Arıkan ve Cevdet Kerim lncedayının 
hareketlerinin tahkikatı mucip bulunma
dığının reye konulmasını teklif ederiz.> 

Bundan sonra Seyhan mebusu Hilmi 
Oranın ve Trabzon mebusu Hasan Sa· 
kanın 1 ikinci teşrin 194 1 tarihinden 
bugüne kadar Meclise gelen layiha ve 
takrirlerin mühim ve müstacelleri in· 
taç edilmiş olduğundan Meclis içtimaını 
16 mart 1942 pazar tesi gününe talikine 
dair müşterek takrirleri okunarak kabul 
edilmiş ve Meclis saat 19,45 te içtima• 
ına son vermiştir. 

yürürlüğe gırtii 

Muhtekirler en şiddetli 
cezaları görecekler 

Ankara, 2 (Yeni Asır) - Milli ko
runma kanununda yeni yapılan tadilat 
hakkındaki kanun b ugün {dün) resmi 
gazetede neşredilmiş ve yürürülüğe gir
miştir. 

Buna göre ticaret ve sanat erbabının 

ticaret maksadile stoklar meydana getir
meler i men edilebilecektir. H ükümet 
icabında sanayi müesseselerine el koya-
bilecektir. Bu takdirde mal sahiplerine 

münasip olan tazminat verilecektir. 
ihtikar davalannı görmek uzere husu .. 

si mahkemeler kurulacaktır. Mallarına 
fiatını gösteren etiket koymıyan satıcı• 
lar 300 liraya kadar, bu halin tekerrü .. 
ründe d e 600 liraya kadar para cezası• 
na çarptırılacaklardır. 

ihtik ar yapanlar 3 yıldan 1 O yıla kaıoo 
dar hapis edilecekler. stok yapanlar 
2 5 00 lira para cezasiyle 3 yıl hapis c~ 
zasına mahkUın olacaklardır. 

Partinin koruyacaV"ı talebe 

Mecburi hizmet hakkın
da senet verecekler 

Ankara, 2 (A.A) - C. H. P . Genel 
sekreterliğinden : Istanbulda çıkan bir 
şubat tarihli bazı gazeteler P arti tara~ 
fından himaye edilmek üzere isimleri 
üniversite rektörlüğünce tesbit edilen 
yüksek tahsil talebesinden mecburi hiz
mete tabi olmaları için bir taahhüt se
nedi istendiğini ve bundan Parti genel 
sekreterliğinin malOmatı olmadığını 

ıstiyen binlerce talebe arasında yardıma 
hakkiyle muhtaç olanların derecelerinin 
en aşağı iyi olması ve mecburi hizmet 
kabul etmeleri hükümet ve P arti ara
sında önceden kararlaştırılmış esaslı 

şartlardır. Millet parasiyle yetiştirilmek 

istiyen b ir vatandaşa bu kadarlık b ir 
külfet yüklenmesi ise tabii ve zaruri gö-
rülmektedir, yazmışlardır. H albuki, partide himaye 

c;::::,..ç:-:,..r;;~:::..c;;;:><:;>"':::.-<;;::::.-<;;:>"><.:::><::><::><:::><:::><:::~<:..::~><:::~~~..<::::~.<:::::ı.<:::::ıo<::::ıo<::::ı-<:::.~<:::>~ 

iş Bankası küçük hesapları 
pivan2osunda kazananlar 

Ankara, 2 (Hususi) -- T ürkiye İş 
bankası küçük hesapları arasında 194 2 

sene piyangosuna ait ikramiyelerin ke
şidesinde 836 12 numaralı hesap sahibi 
Samsunda bin lira, 15 5 1 numaralı he
sap sahibi Adanada 750 lira, 36 133 

numaralı hesap sahibi Ankarada beş 
yüz lira kazanmışlardır. 24130 ve 40 
bin 3 O 7 numaralı heııap sahipleri 2 5 O 
şer lira kazanmışlardır. Bunlardan maa
da beş numaraya yüz, 1 5 numaraya el
lişer, 60 numaraya 25 şer lira isabet et
miştir. 

Y ak ocak zammın darı istt fade edecekler 
Ankara, 2 (Hususi) - Yakacak zammını yalnız muvazenei umumiyeden 

zamlarından istifade edecek olan 15 00 maaş alan memurla alacaktır. Kanunda 
ve daha ziyade rakımlı yerlerde oturan imkan bulunduğu takdirde hususi mu
memurlara şubat ve mart aylarında ya- hasebeden maaş alanlara da verilebilir 
kacak zamları verilecektir. Yakacak kaydı vardır. 
c.><~~<....:><:>"'>"'>"'>"':><:::><::~~~::::.-<:::::.-<:::><::::.<::::.<~ 

Başvekalet müsteşar muavinliğ 1 
Ankara, 2 (Telefonla) -- T okat valisi fzzettinin b~ vekalet müsteşar mu

av!nliğine tayini mevzuu bahistir. 


