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S~YISI 2 ~URUŞTUR 

lllnların her kelime· 
•inden S kuruf ahnır. 

Ocret P••lndlr • 
BDnD ueoen: aayıa.r 

10 kuru,tur -

•• et. l?azal rın onu ne 
• • 

if' \,. eçm <- ıçın 
Jl o v 1 

ı 1 ayet makamı, motörlü faşıf-
qrın seferleri hakkında çok 

Önemli 
Gt0 . 

bir tamim yaptı 
~o l'\')obıl, otobüs ve kamyonlar çok sıkı bir 

l'ie' '~rrıtr<)ı a~tıırıa alınıyor - Aykırı hareket eden 
od ~tQI ~" şiddetli cezalara çarpılacak, ihmali 
0 .~ v,~~ memurlar hakkında da takibat yapılacak 

1 ~e r~~t dahilinde yol· saktır. Ş•.>förler yanları 
' Şıt u taşıyan motör- na bir tek yolclldan baş 
teı· Vasıtalnmım gidiş Kasını alamıyacaklardır. 

''l :ıeri hakkındda Vi · Utomobil ve lotobüslere, 
6n \ ak~mınca ilgililere muayyen yer] erden başka 
rıı·'·ttılı hir tamim gön yerlerde yolcu bindirilme 

IŞlit 1' . . kt 
Uıı • aşıt işlerinin sı yasa ır. 

ka konnııısını mnl ve Motö .. Jü vasıtaların 
iııt~bırıın önüne g~çil kôntrolU yalnız llelediye 

~li ta ed~f tutan bu ö· sınırları içinde değil, şe· 
bildi .ttıırniu anuhatları birler arasında motörlü 
y01 tıyoruz. memurlar vasıtasil~ de 

iliitıocu Ve yük taşıyan yapılacak, bu milrakabeyi 
~~an Vasıtalar kaz~ya şehirlerde polis, şehirler 
~c Eıevf'~rniyecek şekil ler arasında Jdndarnıa 
~i Yrusefer nizamna yapacaktır. 
fer ~ tÇevesi dahilin· Kaymakamlar , Bele· 

Üille: \;tkabilecelclerd\r. diye Heisleri ve Nahiye 

1 •i rı· otornobil Vı? oto müdürleri bu husustu en 
l ııanıt haddinden sıkı surette ilgilenerek mü 

'tı o~, 
·Orı ' a!amıvucalc, rakn'"ıeyi saltlıyacnklardır. 
"~Ve knnıyonetlPrın Bunda ihmali görülen me· 
' 'ı ~ İİI< h ~eldi U~ murJar hakkında kanuni 
..ıu~ ıkı bir kontrol takibat yapılacnklır. 

tl t . 
•ı:ıtobUa :spıt oluna- Uu emre aykırı bare-
~tı lerın üz13rine yol j' lret eden şoförler hakkın· 
t ~alınz . A 

"ltıilCak zr.ıtı eşyala· dn cezatım son hlllldi tut 

110 lır: Yüklü kam b'k edi'ecek ve tekerrürü 
as· ıerıne volcu b~n halinde heıw;in karneleri 

V 
1 

kesin su.rett'-' l:'a ., ., alınacaktır. 
~1·~ -
.1"1iz Soyer 

v~urı D .. 
'it ~ttı· ortyola gitti 

tı:ıı k'I. Şerik Soyer • 
~ 97.usında bir in· 
ı<u g.-zisi Ynpmıık Oze 
~ 4 Şel · 
V l}u11 ~rımizden ayrı 
llittı· Yoıa gitmiştir. 

>ı:ıı ~ı gezisinde kaza 
l<.eotırurn~nu ve por 

1"~k Peratıf işlerini 
~uıı ve bu gezi üı~ . sur l 

1ı@~ ecektir 
~ • afıa 1" · J ~er , ıcaretl\lüdilr 
~t!~lllllkat etmektedir. 

ıç· Portıkalları 
~ı~._~rı vagon 
C • 'YOi Po 

1~iı1 rtıkutlarının 
tırıı gereken yük 

l ftıa~ tcrnini için 
uıı 3 rnınca De' let 

tttı ld 
bbUs nresiııe ya-

ınüsbet şe 

B gü 
İkinci lnönü zaferinin 

yıl dönümüdür 

Istiklfil ~avasınm temr · 
!ini teşkil d .. n iklnci lnö· 
nü zaferinin bugün 2lbirinci 
yıldönümücfür istiklal sava 
şımızın bu mutlu yıl dönü 
mü bugün saat 17-3) dn 
Halkevimizde törenle kut• 
]anacaktır. Törene biitün 
yurddaşlar t..a vetlidirlt.ır. 

kilde nt•tict-lenmiş ve Do 
miryolları Idaresi ~Dörtyol· 
da mevcut portakal stok· 
larmm bir an öne sevki 
için 33 vagon tahsis ey 
Iemişti·. Portakalların yol 
lımmasına bugünlerde bnş 
!anacaktır. 

Cenevre 31 A.A.-
"Jurnal dö Jönev,, gazete· 
si "Türkiye ıı~ yapar.ak?,, 

başlığı altında yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

"- Savaş uzuyor. Bi
ribirile çarpışanlar yıpran 
ılıkça tarafsız devletlerin 
ordularının önemi artmak 
tadır. Bu hal askeri kud 
reli büyük oJan Ttlrkiyeye 
karşı gösterilen sıkı aU\ka 
yı izah eder. Hatta bazı · 

Bütün şayialara rağmen raflardan birine iltihakla 
kaybedeceklerinin neticede 
kazançlarından ~çok fazla. 
olacağını biliyorlar. Bugü· Ankara 

d ••k A 1ne kadar olan durumlan a su u-' ihtiyat, dilrilstlllk ve taraf 
• sızlığa bir örnek sayılabi· 

net var-
Ne vaid,ne teh
dit ve ne de em-

'lir. Bu hareket hakiki duru 

hırı Türkiyenin bir milyon • • • •• 
luk mükemmel bir ordusi- n~yet vencı soz 

mun mükemmel takdir e· 
dilmesinden doğmakta v9 
yarın akıl ve mantık diln 
ya yüzünde yeniden hü· 
küm silrmeğe başlar ve 
savilŞI bitirmek için bir a 

le terazinin ağırlığım is- 1 1 f . 
tediği tarafa egebileceğini er para e mıyor 

racıya ihtiyaç hasıl olursa 
kimbilir bel kide bu husus 
ta rol oynıyac1k devlet 
olmak arzusile kuvvet bul 
maktadır. 

iddia ediyorlar. I T.. k' . d 
Türkiyeain, "erek mut ur ıyenın urumu 

tefiklerin ve gerek mih· ihtiyat, dürüstlük ve Anlaşılıyor ki, Türki· 
ye kendi arzusile tarasız· 
lıktan ayrılmıyı.cak ve şa 
yet ilıtiHlfa silrilklenirse 
bu idaresi elinde o)mıyan 
sebeplerin tesirile olttcak· ~ 
tır.,, 

vercilerin hazan gizli ve tarafsızlığa bir ör-
bazan imrendirici vaidleri nek sayılıyor 
le karşıhışması şaşılacak 

birşey değildir. Türkiye kendi 
Bu savaşın tanhi yatı-

lırken Ankara çok önemli arzusile faraf
bir mevki işgal edecektir 
Sinir harbi Türkiyede ol· Sızlıkfan ayrıl- Bern 31 A.A.- "Nas~ 

yonal Zaytung,, gazetesi 
Türkiyanin durumu hakkın 
da şunları yazmaklıtdır: 

<luğu kadar hiçbir yerde k 
olmamış· hiçbir yerde mıyaca hr 
Ankarada olduğu kadar 
gemş tertipler, tazyikler 
vaidler ve ihtisadt kolay· 
lıkları gösteren .teklifler 
yapılmamıştır. 

fürkcyeİıin izzetin~sini 
koruyan bu mücadele ay· 
ni zamanda birbirile sava 
şan devletlerin ona taar
ruzdan çekindiklerini gös· 
terir Kuvveti hakikt ve 
büyük olan ve coğrafi du 
rumu itibarile bugün birin 

ci derdcede bir mevki iş· 
gal eden bir devleto karşı 
ay:ıi tarzda h=ireket düşU· 
nülemez. Bugün savaşta 
bulnun devletlerin tek 
itmitleri ikna surelile Tür 
J<iyt.'yi vaziyet almağa 

razı etmekten ibarettir. 
Türkler hülya peşinde 

koşm:ıdıkları için ne vait 

erika 
istila tehlikesi 
karşısnıda 

Savaş çok ozun sürecek 
•Vaşington 1 A.A. - Balı 

riye Nazırı Albay Kııoks söy 
lediği bir nutukta demiş
tir ki: 

"Uzun bir savaşı göze 
almalıyız. l\1il1etimiz hür· 
riyet için dövüşıneğe ha 
zırlanmalıdır. Savaşın Ame 
rika hlalann da yayılması 

tehlikesi görünüyor. Ame
rika kıtası muhakkak bir 

ler ve ne de tehditler mü'l .. 
essir olmuyor. -.Türkiye 
hiçbir emperyalist siya~et 

"ütmilyor. Bütün emelleri 
cllerind~kini korumaktır. 

Bugün h~r taraftan mu 
hariplerle çevrilen Tilrki
yenin iktisaden nefes al · 
ınakta z11rluk ~·ektiği Vt' 

hiçbir tarafa emniyet ede 
memekte h~klı oldoğu 
kolayca anlaşılır. Vakıa 

her taraftan kendiaine em 
niyet verici sözler söylen
miştir. Fakut Türk idare 
adamları bu sözlere aldan 
nııyarak siy asT bir diraye· 
le malik oldu' larını göster 
mişlerdir. , 

Türkiyenin durumu ta
mamile açıktır. Onlar her 
kesle ıyi geçiniyor V6 ta-

" --Türkiye hakkında 
dolaşan teUlşlı şayialara 
rağmen Ankarada silklmet 
vardır ve Türkiyeye ika111 
heı hangibir tehdidin mev 
cudiyeti reddediliyor. 

Salahiyetli Türk kay· 
na klan Türk si~asetin Je 
bir değişme mevcut olduğu 
na dair dolaşan haberlerde 
en kilçilk: bir hakikat 7.er• 
resi bulunmadığını temin 
ediyorlar. Türk kabinesin 
de bir değişiklik de yapıl 
maeı bnhis mevzuu olamaz 
Çünkü Türkiyenin iç ve 
dış siya88tletindeki iıtik· 

rar şu anda en bqta ~ 
len vazifedir. Doğu Akde· 
nizde a1ınan tedbirler !An· 
karada ilkbahar Alman ta 
arruzuııun · bir kısmı olarak 
tdil k ki ediliyor.,, 

H d d SON DAKiKA 

in isfan a ilkbahar Alman 

I ngiliz taarruzunda 

l A l Almanlar yeni silah 

P an ar l lar kullanacak 
Herlin lA.A.- Alman 

k a b U 1 ed İ 1 m İ- askert mahfilleri Ruslann 
son üç aydaki taarruzlan· k ·? nın muvaffak o1madığını yece m 1 • düşmanın ne büyük bir 

Yeni Delhi 31 A. A.- şehir aldığmı ve ne de 
Hind kongresi bugüu öğle· büyük hir başarı elde ede 

( Sonu 2 fncide) ı mediği ıi, ilkbaharda yapı· 
lacak Alman taaruzunda 

•i•st•n•a•t•e•hd•i•di•n•e-m•a•wu•ı•:d•u•r.• yeni sililhJnr kullandacağı• 
Bunun için iş yapmak zo ı nı ve Alman ihtiyatlarının 

da savaşa henüz gönderil 
runduyız." madiğini belirtmektedir. 



Sayfa-2- YFNJGt~ 

eri Ceza kanu
nu da değiş "klik 

Askeri hizmeti suiistimal eden
ler ölüm cezasına çarpılacak 

Yurdu~uzda ihtiyaçtan çok 
fazla zeytinyağı var 

Ticaret Vekaleti lüzumCiuz fiat artışları
nın önüne geçecek 

para cezasi hiç bir halde, 
temin olunan menfaatm 
iki mislinden az olınıya· 
cııktır, 

Ankara - 'Iicar("t Ve 
kfileti. zeytinyağı için ver· 
diği ihraç l1sı:ınslarını as· 

Askerl cez~ kanununa ı 

ek ka ıun hiyihası mec\is 
ruznam 0 sine alınmıştır. Ad 
liye encünıenı. hükumetin 
hazırlamış olduğu metnin· 
deki cezalaı ı az g<irerek 2 
maddeden ibaret olan b~ 
k~nun maddelerini şu ş k
le sok!nııştur. 

gari hadde indirmcği ka
rarlaştırmıştır. Memlekette 
40000 ton zeyti.1yağı mev 

Vahim hallerde ölüm 
c .. zasına hüküm olunacak 
br. Bu yazılı suçlardan hu 
sule gelen veya husulü 
kııstolunan zarar hafif ise 
hükmedlimesi Hhım gelen 
muvakkat ağır hepis veya 
para ce1..ası yanya, pt}k az 
isd fü;tebire indirilecektir. 

cut olduğu haber verilmek 
te senelik istihlfikin de 

' 

"Fevkalfıde halin, sefer· 
bediğin veya harp halinin 
devamı müddelince askeıt 
bir hizmet yaparken, ~1ıl i 
Müdafaa wsıtaıurına veya 
askeri ihtiyaçlara taalluk 
eden taahhüt, inı~l, inşa, 
alım, satım, teselllnn, na· 
kil, muhaf 1za veya tevzi 
gibi işlerde zimmet, ihli· 
las, irtikfip,rüşvet veya hır 
sız ık suçlarından birin\ iş 
l yenler 10 senPden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis 

1 

veya mü bbet a~ır hap:s 
cezasile birlikle, 1500 lira 
dan aşağı olmamak iizere 
ağır para cezasile cezalan· 
dırılart ki ardır .tŞu kadar ki 

FevkalAde halin. sefer· 
berJiğin veya harp halinin 
devamı müddetince Miıli 
:\1üdafaa vasıtalarına vey& 
askf'ri ihtiyaçlara taailuk 
eden işleri, husu i kanun 
lara göre kendiJnine tev
di edilen vaz·releri yapar 
ken bu llanunda yazılı 
sucları iş1 iyen asker olmı
yan şahıslar lınkkında da 
umumi mahkemelerce vu 
karıda yazılı cezalar tat
b"ı k olunacaktır. 

Raşit Rıza ti
yatrosu 

Çok yerinde 
bir teşebdüs 
Kozacılık Koopera Bu akşam i1k tem-

tifı kuruluyor silini verecek 
BBlgemizin en önemli Büyük sahne S<ınatkurı 

mahsullerinden biri olan }{aşit Hıza bu akşurn ilk 
ipek kozacıhğınm gelişme temsilini verecektir. Tem· 
sı 1e müstahsilin korun I sil edilecek eser·' beni öpünü.z,, 
mas nı temin maksalile adlı üç perdelik komedı 
Valimiz Şefk Soyerin çok 1 dir. " . 
fa, dalı ve yerinde bir le lemsıller 20 - 30 
şebbüs g€çerek "Kozacı da buşlayacai<rlır. 
lık kooperatifi ' kuruJmas_ı yaz sa ati 
için ilgililerle temasa geçli 
ğini menınuniyet1e haber 
aldık 

lfühas a küçük müstah 

Bugün tatbik edildi 
Yaz satı bu sabalan iti 

bJren yürürlüğe girmiştir. 
Saatlar t.u 'gPce saat 24 
d11 birer saat ileri alinaı ak 
bire gP.tirilmiştir. Yaz saatı 
nın tatbik edilmesile dai· 
relerde ve iş yerlerindeki 
çalışma saatlerinde hiç bir 
değişiklik olmayacaktır. 

1500 ton olduğu bildiril-
mektedir. llu vaziyet kar-

iaşe teşk ilah 
kuvveileniyor 
Beş umum müdürlük 

daha kurulacak 
Ankara : - Iuşe Müs 

taşarlığında esaslı teşkilat 
yapılmaktadır. Yeni ,kadro 
yo Ja iaşe m üs taş ırhğında 
50J lira ücrdtli beş umum 
müdürlük ile 400 lira üc· 
retli \Jqş muavinli < ihdas 
o'u ımaktadır. 
YAui umum ıniıdlirlüklerden 
dördii duğıtma, fiat rnlira 
kab~, ihtiyaçlar ve teşki 
18.tlanclırma umum müdür· 
liikleridir. 

Hariciyemizde 
Yeni nakil ve ta )'inler 

Ank ıra 1 AA.- Va 
şigton büyük Elçiliğine ta· 
yin ecli\eıı birinci sınıf 
orta Elçi :\lelımet1 Ali Ata· 
handan aı.;ıhın Kahire orta 
~iç.iliğine hariciye genel 
sekreterlik ınuavınlerinden 
Numan Sahir Ci \de ortu 
Elç-liğine Cenevre baş kon 
solosu Nizameddinın tayin 
leri ysksek tasdika ~ktiran 
etmiştir. 

Kahirede bir 
panik oldu 

Sığınağa girenlerden· 
dört kişi öldü 

şısında memleketimizde 
zeytinyağı sıkıntısı diye 
bir şey yoktur. Zeytinyıığı 
fiatlarının cinsine göre 120, 
160 kuruşa çıkması, aııcak 
bir spekülasyon eseridir. 
Ticaret Vekfileti bu sebep 
siz fiat artışını öıılenıeğe 
azmetmiş ve kesin tedbir· 
ler almış bulunmaktadır. 

1 ••• 

Hindistanda 
(Başı 1 incide)~ 

den soura dört s ıat süren 
bir topluntıda lngiliz ltek· 
lifıerini müzak4jre etmiş 
ve hıı; bir neticeye :varma .. 
mıştır. Yarın tekrar topla
nacaktır. 

Komited ~ müzakerele· 
rin bir buhrırna doğm git 
tiği sanılıyor. Hindistanın 
müdafasının lnglltere t.,. 
rafından kontrol edilPcaği 
hakkındaki fıkir kongrede 
şiddetli bir muhulefelf' uğ 
rarnıştır. Bu d ğiştirılın di 
ği tak l rde pWnın kabul 
edılmeme< tehlikesi vardır. 

Yenı Dehıi 1 A.A. -
Hind kongrnsi ikiy~ ayrıl· 
mıştır. Bununla beraber 
kogre üyeleri lngilteroııi n 
Hind is ta 'l siyasetini açık 
bir suretle tayin eltığini 
söylemektedirler. Burad.ı 
hakim olan umumi kana· 
uta gör, bir çok partiler 
lngiliz t klifleriııi ka\Jule 
taraftar değildir. 

Yeni J)ellıi 1 f\.A. -
Gandi, l lind kongresi icra 
komittjsini lngiliz planını 
kabul clmı>JHc ğe davet ey· 
}emiştir. Durum şimdi na· 
zık ve ümidsiz olmakla be 
raber, henüz kesin bir ne 
tice alınmamlştır: Eğer 
sür~ıtle bir neticeye varil· 
muzsa p,anın reddeailm~· 
si mümkündür. 

4 

Gandi, H ndistanın sa· 
vaş.ı,karışmasını isteme· 
mektedir. 

Yani Dalhi 1 A.A· -

sili korumak ve satışı teş 
kılatlandırıoak bdkırnından 
~ok önemli olan bu teşeb 
hüsün istıhsal movsimin 
den önce mlisbet biı· neti· 
ceye bağlanması için hazır 
lıkhır devam tmektedir. 
Kooperatif bu a~ın :sonh 
rına doğru kuı ufara'k kre· 
di temin ettiği takdirde 
bu yılın muhsu\ü KOl pera 
tıf tarafından salın alına· 
cak ve fiallar hükumet 
ç ~ kontrol edılerek ınüstah 
silin menfaati temin oluna 

İaşe müdürü değişti 
laşe müdürü Sami Uzun 

Ankarada ölı.;ü ve ayar 
umum müdürlüğü müşııvir 
liğine tayın edilmiştir Ya 
kında yeni vazilesi başı· 
na gidecektir. inşa miidiır 
Hiğüne henüz kimse tayin 
edilmemiştir. 

Kahire 1 A.A. - Dün 
gece kısa bir tehlıke işa
re.i ve-riLniş, fakat hiç 
bir bomba atı\mamışlır. 
Bu ttıhlike işaretinin veril 
mesi üz.,rine 100 kişilik 
bir sığınağ 2000 kişı hü· 
cum etmiş, bu yüzden 4 
kişi havasızhkhın boğu\ 
muş, bir kaç kişi de ba) ı 
larak sonradan ö müş\ür. 

/\imanlar 

Krips, dün de muhtelif 
Hind Liderlcrile konuşr:ııa· 
!arına devam etmiştir. Li 
derler bir Hind ordusunun 
teşkili ·e ınutıalif oldukla· 
rını söylemişlerdir. Müslü 
m ın bırliği icra komitesi 
geç Vdkta kadar devam 
eden bir toplaotı<la hiı; .l>ir 
neticeye varmamıştır. Ko 
mi~e cuma günü allahabad 
de tekrar top\anacaldır caktır. 

Neşrıyet 1udiJrü 
Aldanmayınız selim ÇELE K 

C. i. P. M1:1tbaası Antakyd 
Nisan balığını yutarsınız - .. •• 

Bugün Nisanın • birinci Gunduzde 
giinü1ür. Aldanmayınlz. Devamla ıstek üzerine 
Dikkatli olunuz, sonra nı Ysşasm aşk yakında Asi kı· 
san balığı ıı yutarsınız. zak Türkçe 

Doğuda taarruza mı 
geçtiler? 

Moskova 1 A. A. 
Moskova radyosunun bil· 
dırdiğine göre, Almanlar 
şimal batı C'"phesinirı bir 
çok noktalarında Hus hat 

\ 

larını yarmak için şiddetli 
bır hücuma geçmişlerdir. 
Yapıhtn bütün gayretlere 
rağmen A lnıanlar heı yer· 
de durdurulmuş ve ağır 
kayıplara uğramıştır. 


