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ŞEHİR DADERLER:i 
iaşe ve fiat ka
rarlarını din
lemiyenler 

Sıhhat Vekili tetkiklerini bitirdi 

falıJı Kemal, llüyülıleri n bize haram dedlhleri- *·---
.., Jıendilerine 11eıaı sa ydıl:larını söyliyordu! BBr fırıncı, ilıl Jıasap, bir 

Doktor Hulusi Alataş 
dün ''Manisa,, ya gitti 

At meydanından sonra uzun bir cad
ded.• geçtik. Bu caddenin ilerisinde, 
bD ~rt yol ağuna geldik ki Çalık Ke
mal burada birden bire durmuştu: 

- Yoldaşlar .. Bu semtin adı Gedikpa
şadls, dedi, sizi acaba nereye götüre
yim ? .. İstermisiniz, Kumkapıya inelim. 
~ı İstanbulun eğlence yerlerinden 
bisicfü ... Ben Kumkapıda bir ev tanıyo
rum. Gizli bir yerdir. Orada en iyi şa
raplar, aynı zamanda körpe kızlar da 
bulunur .. Bu eve gidersek çok tatlı bir 
vaki& geçiririz.. 

Bu Çalık Kemalden sordum: 
- tstanbulda içki içmek yasak değil 

mi? Hem biz Y eniçeriyiz ... Bölüğün yasa
sıaa göre biz, hatta şarabın katresini bile 
aiaımıza koymaktan tamamile men edil
nıiş •ulunuyoruz. .. 

Çalık Kemal gevrek bir kahkaha sa
vurdu. Ben şaşırıp kaldım. Çünki bu sö
zü söylediğim sırada gayet ciddi bir ta
vır takınmıştım. 

Çalak Kemal bana dedi ki : 
- Galiba bunun böyle olduğunu bö

lükte bize ders okutan o ihtiyar hoca sa
na a.Jattı! İ§İtte inanma yoldaş! .. Biltün 
din adamlan ve büyükler işte hep bizim 
bölüliin hocasına benzerler : Halka ve
r.irler talkını. (•) kendileri yutarlar sal
kımı!!. Bize haram dedikleri şeye kendi
leri belal nazarile bakarlar! .. 
Vakıa ocak yasasına göre bize içki iç

mek yasak edilmiştir, fakat zabitler suç
luyu yakalayabilirlerse ona ancak o za
maa ceza verirler. Halbuki bizi kimse 
görettk değil. .. Bölüğün zabitleri bizim 
ıçkl içtiiimizi nereden anlıyacak! .. 

Bu sırada Kocabaş Yahya lafa karı
şarak dedi ki : 

- Ben babamla dört sene evvel lstan
bulaıı geldiğim vakit duymuştum. O za
mM padişah rahmetli sultan Beyazıttı 
ve .. un .iradesile hükUmet lstanbulda 
bütüa meyhaneleri kapatmıştı. .. 

Çalık Kemal yeniden söze atıldı : 
- lyi ve çok doğru söylüyorsun, yol

daş! .. Fakat bundan sonra ne olduğunu 
da \akalım biliyor musun? .. 
Kecabaş Yahya : 
- Hayır, bilmiyorum, dedi, ben o za

mu henüz bir çocuktum. Yalnız mey
haaelerln kapatıldığını hatırlıyorum. 

Ça1lk Kemal Yahyanm sözilnü kese
rek Gedl ki: 

- Müsaade et öyle ise!.. Bunu ben sa
na anlatayım. Padişahın verdiği emre 
da,,M&D Yeniçeri ağasının meyhaneleri 
k~ı üzerine tstanbulda kıyamet 
koptu. Ben o zaman da §imdiki gibi ace
mi eiJaıılar bcSltllfinde bulunuyordum. 
Y ~eri yoldaşlarımız derhal kazan kal
dmıhlar ... Biz, yani biltün acemi oğlan
lar da bUyUk kardeşimiz olan Yeniceri 
teşkilatına iltihak ettik ve padişaha 'ka
fa tuttuk... Meyhanelerin kapanması 
içi• verdiği emri ona geriye aldırdık ... 
Bea o vakit Top kapı sarayını basan Ye
nı.,rilerin en önünde giden saflar.ı ara
aınııll bulunuyordum. lhtiyar padişah 
Sulaan Beyu.ıdın yüzünü İ§te §imdi si
ze bakan bu gözlerimle gördüm. O çok 
yqlt idi. İhtiyarlıktan adeta tiride dön
milıfW... Bizim sarayı basmaklığımız 
UzHİ8e daire.inden dıp.nya çıkarak 
ara edasının önüne kadar geldi ve ayak
ıu- Yeniçeriye karşı durmağa cesaret 
edntedi. Meyhanelerin yeniden açılına
sı ı.ı. emir verdi ... 

'lWaaf şey!.. Çalık Kemal bize neler 
enldıyordu! Ben kazan kaldırmak ne 
deıaek olduğunu henüz öğrenmİ§ değil
di-. Bunu anlamak için, o dakikada 
bettcl. büyük bir merak uyanmıştı ve 
Çelık Kemale bunun manasını sordum ... 

.Serek bana cevap verdi: 
- Yeniçer.iler eskiden, böyle şimdiki 

gilıl -1u bir vaziyette durmazlardı. Sık 

(•) D~ telkin ... 

sık yaramazlık yaparlardı ... 
Yeniçeriler ayaklanmnğa karar ver

diklerini anlatmak için iki şekilde hare
ket ederler ... Ya kendilerine verilen çor
bayı içmezler, yahut ta bölüğün kazanı
nı sırUayarak At meydanına çıkarırlar ... 
H er iki şekil de Yeniçerilerin, serkeşlik 
yapmağa kalk~caklarını anlatmak için 
kullandıkları birer parola demektir ... 

Biz, bir taraftan hem böyle konuşu
yorduk, hem de yavaş yavaş yüriiyerek 
Gedikpaşa yokuşunun aşagı.c;ına doğm 
inmeğe başlamış bulunuyorduk. 
Şimdi bu semtte Türk kavuğuna pek 

ender olarak rastlamakta idik. Burada 
oturan adamların hiristiyan olduklarını, 
Türklerinkine hiç bcnzemiyen kıyafet
leri derhal belli ediyordu ... Bunlar baş
larında, kavuk yerine, mor kadifeden 
uzun külahlar, yahut ta siyah ve kırmızı 
renkte, takkeyi andıran serpuşlar taşı
yorlardı. Ve bizi görür görmez. derhal 
saygılı bir tavır takınıyorlardı. Taşıdı
ğımız parlak Yen içeri kıyafetinin ve ya
nımızda bulunan silahların bu adamla
nn üzerinde büyük bir tesir uyandırdı
ğını, ben göz uciyle onların yüzüne ba
kar bakmaz hemen farkediyordum. 

Açık, saçık bir kılıkta gezen körpe, 
güzel kızlara da sık sık tesadüf ediyor
duk. 

Rum çalgıcılar evlerin önünde çalgı 
çalıyorlardı. Kumkapı semti bana çok 
eğlenceli bir yer gibi görilnmüştü ... 

Pek o kadar geni~ olmayan bir mey
dana indik. Buradan biraz. ötede kale 
duvarları, bunun ilerisinde de deniz gö
rilnmekte idi ... 

Turgut reisin gemisinde bulunduğum 
vakit beni son derecede korkutmuş olan 
hırçın denizin vaziyeti hiç dcğ~memişti. 
1stanbula gelip te karaya çıktığımız zc:ı
man olduğu gibi, şimdi de uyurnıuş ve 
tortop olup yatmış büyük bir ejderhayı 
andırıyordu. 

Küçük meydanın sol tarafında, dnr 
bir sokağa saptık. Bunun gibi karanlık, 
çıkmaz sokaklar 1stanbulda pek çoktu. 
Bunlar h.iristiyanlığın merkezi olıın Ro
madaki Katakombu (0 ), yahut meş
hur Labirenti andırıyorlardı... Bu dar 
sokaklara güneşin ışıgı biç girmiyor, boş
luk akşam karanlığını andıran bir J~ 
lukla daima örtülü bulunuyordu. 
Eğer yanımızda bu sokakları çok iyi 

ve gayet yakından tanıyan Çalık Kemal 
olmıısa biz çoktan yolumuzu şaşıracak
tık ve birbirine pek ziyade benziyen bu 
izbe yerlerin içinden bir delik bulup 
çıkmağa öyle kolaycacık muvaffak ola
mıyacaktık_ 

Çalık Kemal bizi de peşinden sürük
lediği halde yürüyerek çıkmaz sokağın 
nihayetine kadar varmışh. Orada köşe 
başında, üç katlı, yüksek bir evin önün
de birdenbire durdu ... Biz de onun gibi 
yaptık. 

Çalık Kemal demir kapının üzerinde 
bulunan kalın bir tokmağı yakaladı. 
Hızlı hızlı kapıyı ça1mağa başladı ... 

Biraz bekledik... Fakat evin içinden 
kimse bize cevap vermemişti. Bunu gö
ren Çalık Kemal sabırsızlanmağa baş
lamıştı. Bıraktığı demir tokmağa yeni
den yapıştı ... 

Fakat nafile!.. İşte Çalık Kemal tok
mağı hiç elinden bırakmıyor, bunun 
yaptığı gUrültü sokağı yerinden oyna
tacak bir mertebeye varmış bulunduğu 
halde evin içindekiler kapıyı açmamak
ta hali inat ediyorlardı .. 

Ben Çalık Kemale : 
- Şimdi buradan gidelim, dedim, 

evin içinde kimse yok galiba! .. Kendini 
beyhude yere üzüp duruyorsun! .. 

O bana cevap vererek dedi ki : 
- BtTMFDt-

(••) Romadaki yeraltı mezarlı klan 
ve gizli ibadet yerleri. 
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••• 24 ••• NaJıleden: VÇ YILDIZ 
Yeni bır parti ayakkabı satın alırken, 

orwan içinde eşkiyanın pusu.runa düş
müf gibi soyuldum. Yavq yavq beni 
boğuyorlarmış gibi boğazımın sıkıldığı
nı hissediyordum. 

Bir yıl, tam bir yıl sürdü! HW nasıl 
bir körlükle, nasıl saçma bir gururla bir 
yıl buna dayandığımı anlıyamıyonım. 
Ea kötUsU, akşam, apartımanımıza yal
IUE dönmekti... Aman yarabbi, burası ne 
kadar soğuk ve tenha idi! 

Tabii dedikodular alıp yUrUyordu. Ko
camın beni bıraktığını saruyorlardı ve 
bu, izzeti nefsimi paralıyordu. 

İ§te o vakit annem ve babam beni gör
mele geldiler. c Sana söylememiş miy
dik? > le.rin bini b.ir paraya. Annem, 
blbimi yaralayan bir şekilde konu
fU70l"du. Borçlarımı ödemeği, ma
ğaza i§in.i tasfiye etmeğl, çabucak boşan
mak için bir avukata bq vurmağı, beni 
yiae kendi yanlanna almağı teklif etti
ler. 

Kanatlarım kırılmış olarak eve bu dö
nüşüm b.ir gözümün önüne geldi. .. Ora
da beni bekliyenin ne olduğunu biliyor
dum. Artık Adnan gibi bir koca da ha
tıra gelemezdi. Şöhretim bozulmuştu. 

Beni babamdan kalacak servetime ta
ma ederek, geçmişime göz yumınağa ra
zı olacak ilk tacirle evlendireceklerdi ... 

Annemi ve babamı müth.i§ öfkelendi
ren bir c hayır! > la mukabele ettim. 
Annem dayanamıyarak haykırdı: 

- Dilenıneğe muhtaç kalınca gelecek
sin! 

- Mademki sevginiz şarta bağlıdır, 
ölmeği tercih ederim de geri dönmem. 

Onlar gittiler, ben de yeniden İ§ haya
bnın bq döndürücü kasırgasına kapıl
dım... Ay sonu tediyatmıı nasıl karşıla
yacağımı bilemiyordum. Alacaklılar be
ni diva ile tehdit ediyorlardı. Kime baş 
vurayım? Kimden ödünç alayım? 

O vakit batınına Ekmel geldi. Bir de
fa, Galibe tesadüf ederek dememif miy-

manifaturacı ve bir Jıa· 
la:;ıcı adliye~e verildi... Sıhhat uelıillnln yaptığı sağlılı tetlıl'lılerının ne· 
. -*- tlcesi Deride alınacaıı 1ı ararıarm esası oıacaıı-
Ikiçeşmelik ctddeslnde fırıncı Abdul

lah oğlu Osmnn fırınında noksan vezinli 
ekmek sattığı iddiasiyle tutulmuştur. * Karşıyakada Emn:yet soknğında 
oturan kasap Rahmi ve Melunet Alinin 
evlerinde yaşı kUçUk dana ve koyun kes
tikleri ve satmak istedikleri ihbaı edil
miş, her ikis i de yakalanmıştır. * Odunpazarında manifaturacı Eyip 
Sabri yüksek fiatln kadife sattığı iddia
s.iylc adliyeye verilmiştir. * Saraçlar çarşısında kalaycı Muhar
rem kilosunu 13 liradan kalay sattığı şi
kayet edildiği için adliyeye verilmiştir. ---·---Elektrik işleri umum 
müdürü geldL 
Nafıa vekaleti elektrik işleri umum 

müdürU B. Hnmdi 'Üner Anknradan şeh
rimize gelmişt:r. ---·---Vakıflar umum 
müdürü şehrimizde 
Vakıflar umum müdürü B. Fahri Ki

per Ankaradan şehrimize gelmiştir. İz.
mirdeki Vakıf eserlerini tetkik edecek
tir .. 

Vakıflar umum miidürlüğü Vakıf zey
t:nlikleri k,ymetlendirmek üzere faali
yetini genişletmiştir. İdare İzmir mınta
kasında bir zeytinyağı fabrikası faaliye
te geçirecek ve bir zeytinyağı tasfiye
hanesi açacaktır. -----·---BİR SARHOŞLUKTA 
BICAK OYUMU .. 
Ba~dırın Hacı İbrah!ın mahallesin

de İsmail oğlu Hüseyin Suvermez ayni 
mahalleden Yusuf oğlu Mehmet Ölmezi 
sarhoşluk yüzünden bıçakla yaralamış 
ve tutulmuştur. ---·---Poliste tamirler 
ve yeni elbise .. 
Emniyet müdürlüğü, Kahramanlar ve 

Namazgah polis karakol binalariyle mü
teferrika polis merkezini tam.ir ettire
cektir. 

Polislere 351 kat kışlık elbise yaptırı
lacaktır. 

1"'"'"';;;11;;•·;;;;1111111111 

E Nusret KÖYMEN E = = E Temelidir köyler yurdun; § 
E Bağlamaya şehir kurdun, : 
:S E ~ Hep köyleri birbirine. § 

Ek.in yetmez bol varlığa; 
Köy düşmesin hiç darlıja; 
Bir sanat kur her birine. 

Şehir olsun köye önder, 
Şehirliyi köye gönder; 
Köylü gelcıin şehre konuk. _ 

$eh.irde kur köylü hanı, 
Köylüyü de say ve tanı; 
Köy o zaman kalmaz. donuk. -

Köyde H'ızım köy merkezi. 
- Orda doğsun yeni sezi, 

Bulsun köyli.i ne 1!17.ımsa . 

Köyü şehre bağlar yollar; 
Yollar yapsın güçlü kollar. 
Çok yapsalar. sen azımsa . 

Köye hizmet şehre gerek, E Köy alacak ondan örnek.. _ 

:; 1il111111IHIil11111111111111111111111111111il1111111111 ı ıi: 

di: c F.ğer Meralin bir şeye ihtiyacı olur. 
sa, bana gelsin... > belki ailemden daha 
vicdanlı olacaktı! 

Son zamanlarda ihmal ettiğim bir 
özenle giyindim ve onun yazıhanesine 
gittim. Beni son derece gtiler yUzle kar
şıladığını görünce içim ferahladı. 

- Aziz Meral! Sevgili çocuk! Neden 
daha evvel gelmediniz? 

Ona vaziyeti anlatmak istedim. Fakat 
ancak bir kaç kelime söylememe mey
dan v erdi. 

- Haydi bakayım, yavrucuğum! Size 
ben yardım etmezsem kim eder! 

Elimi tuttu ve uzun uzun sıktı. Ona 
minnettarlıkla bakıyordum. 

- Ah, ne kadar iyisiniz Ekmel enişte! 
Vaktile sizin değerinizi bilmiyormuşum! 
Hafıfçe güldü ve bileğimi öptü. 

_ Oh! Şu Ekmel enişteye nihayet ge
leceğinizden emindim! 

Kara gözlerinde garip bir parıltı var
dı. Elimi çevirdi ve avucumu da öptü. 
Bir rahatsızlık duydum ve ellini çekmek 
i.9tedim. Fakat beni kendine çekti. Bir
denbire kendine hükmedemiyerek par
maklarını bileklerim üzerine kenetledi, 
sıcak nef esile bana sokularak fısıldanı
yordu: 

- Daha genç kızlığınızdan beri sizi 
ümit ediyordum ... O kadar sevimlisiniz 
ki, Meral! .. 

- BITMEDt-

Beş günden beri şehrimizde bulun
makta olan Sıhhat vekili Dr. Hulilsi 
Alntaş dün akşam saat 16 da hususi va
gonla Manisnya gitmiştir.. Vekil .istas
yonda vali, belediye reisi, parti müfet
tişi ve Parti reisi, Sıhhat müdürU, has
taneler tabipleri tarafından teşyi edil
rniştir. 
Sıhhat vekilinin İzmlrdeki tetkikleri 

çok geniş olmuştur. Vekil Karşıyaka 
sıtma mücadele teşkilatını, çocuk yuva
sını, Kançeşmedcki fakirler evini ziya
ret eylemiş, Bucada tctkikatta bulun
muştur. 

Dr. HulUsi Alataş dün sabah ceza evi-

ne giderek bütün kovu.şiarı, hapishane 
ı·cvirin.i gezmiş, hastanedeki mahkfun
larla görUşnıüş, mahkQmlann yaşayışını 
ısağlıkları bakımından tetkik eylemiştir. 
Sıhhat vekili Urladaki IGM:ömen ta

bnffuıhanesl.ni de ziyaretle tetkiklerde 
bulunmuş, Seferihisarda sağlık tetkikle· 
ri yapmıştır. 
Sıhhat vekilinin Ege mıntakasında 

yapmakta oldu[.'U tetkiklerin hedefi hal
kın umumi sağlık durwnunu gözden ge
çirmekten ibarettir. Bu seyahat çok is
tifadeli olmuştur ve ileride Sıhhat ve
killiğinin alacağı kararların esasını teş
kil edecektir. 

istihsal işlerinde durum 

Vil3yetİDiıizde patates 
ekirrıtİ çok geniş oldu 

Bağcıların uyandı balan ması için • Patateslerin 
azan müddet dayanması çarelerL 

Bağ mıntakalanna gönderilen bir ta- Bazı köylüler idrakinden sonra da-
ınimde ilkbahar donlarına ve bağ has- yanmayıp bozulacağından korkarak 
talıklarına karşı uyanık bulunmak ve kendi yerlerinde patates ekmekten çe
mücadele tedbirleri alınmak üzere her kinmişlerdir. Halbuki böyJe bir endi§e
yerde mahalli mücadele istasyonları ku- ye mahal yoktur. Zirı:ınt müdürlüğün
rulması bildirilmiştir. Ziraat müdürlüğü den verilen malumata göre patatesler 
lüzum görülen yerlere peskometrcler idraki müteakip 60 - 70 dereceli bir ateş.
göndermiştir. Bu aletlerle don vaziyeti te 15 dakika fırınlandığı takdirde, bun
daha evvelden tesbit edilerek neticeler ların uzun zaman intaştan kurtarılma
hemen Bornova mücadele iatasyonuna ları mümkündür. Yalnız bu fınnlanmış 
bildirilecektir. patatesler tohumlukta kullanılamaz. 

Başka bir tedbir de patateslerin yüzde 
PATATES EK1M1 1 nisbetinde zaç yağı mahlülüne batınl
Patates ekimi vilayetimizde çok geniş maları ve sonra bol su ile yıkanmaJan

olmuştur. Ekim faaliyeti bitmiş gibidir. dır. Bu takdirde de patateslerin uzun 
Yen.i patates mahsulü haziran sonunda müddet bozulmaması temin edilmiş ol-
alınacaktır. maktadır. 

Hindistanda durum 
-*-

(Baştara(ı 1 inci Sahifede) 

yoksa da gazete fikirlerine göre Hind 
şeflerine dominyon idaresi, yani diledi
ği zaman İngiliz milletleri camiasından 
ayrılmak serbestlif,tini tanıyan bir muh
tariyet rejimi teklif 'edecekt.ir. Bu reji
min tatbikine derhal başlnacaksa da ye-
ni idare ancak harptan sonra kurulmuş 
olacaktır. Bu vaadların gerçekleştiril
mesi hakkında Amerika da ayrıca temi
nat verecektir. 

HlNDlST ANDA OMlT VE 
tHTlYAT 

Londra, 16 (A.A) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Kalkuta muhabiri yazıyor: 

Sir Staff ord Cripsin Hindiatana gele
ceği haberleri ümitle birlikte büyük bir 
ihtiyatla karıılanmaktadır. Ayni zaman
da harp kabinesi a.z.umdan olan Mister 
Cripı büyük Britanyanın tekliflerini 
idil olarak kabul ediyoru, bunlar her 
halde diğer tetebbüılerden başka ola
caktır. Hindiatana verileuk i<iare ıek
llnin ve prtlanrun ilan edilmcmİJ ol
maaı çok isabetli bir karann neticesidir. 
şimdiki halde Hindistan Mister Stafford 
Cripsi hararetle beklemektedir.> 

ÇtNLlLERtN BtR TA VStYIBİ 

Çunkin, 16 (A.A) - Çunkin radyosu 
c Or.isa Otang Bao > gazetesinin Hind 
milletine bir hitabesini neşrediyor. Ga
zete Hindlilere zaman Amilinin ehemmi-
yetini bildirmekte ve kendilerini ıııkerl 
mUIAhıı.uıları her şeyin üstünde tutnıağa 
davet eylemektedir, 

Birmanyada durum 
-*-(Baştanfı 1 inci s.bifecle) 

Japonlar şimale doğru ilerlerni!şlerdir. 
BUY'OK ÇtN KUVVETLERl GELDt 
KalkUta, 16 (A.A) - Birmanyada çı-

kan bir gazetenin. yazdığına göre Bir
manyaya çok miktarda Çin kıtalan gel
miştir. Bu kıtaların malzemesi c ödUnç 
verme ve kiralama > an]apnuı mucibin
ce icap eden yerlere gelmiş bulunmakta
dır. 

Burada harp eden Japonlar, karşıla-
rına birdenbire tngiliz tanklarının çika
cağını ummuyorlardı. 

1NGll.JZLER VAZ1YEITEN EMİN 

Yeni Delhi, 16 (A.A) - Hindistanda-
ki Britanya hava kuvvetlerinin baş ku
mandanı hava ma.reşalı Peirse gazeteci
lere yaptığı demeçte geleceğe güvenle 
baktı~, çünki Blrmanyadald duru
mun Pasifikin cenup batısındaki durum
dan çok farklı olduğunu söylemiştir. 
Peirse sözlerine şöyle devam etmiştir : 

- Hava UstilnlüğUnün başlangıçta 
sağlanması mümkün olmuştur. Bugün 
hava kuvvetlerimiz Birmanya muhare
besinin başlangıcındakine nis'betle hu
dutsuz derecede üstUndUr. Takviyeler 
çabuk bir tempo ile gelmekte ve plan-
larımız hızla gerçekleşmektedir. 
Harbı düşman toprağına, bizzat Ja

ponyaya nakletmek azmindeyiz. 
Hint hava kuvvetleri teşkil edilmek

tedir. Hindistan hava karargAhına Ame
rika genel kurmay subaylan gelmekte
dir. Hindistana en son model İngiliz ve 
Amerikan uçakları devamlı surette gel
mektedirler. > 

Peirse dikkate değer bir cesaretle çar
pışmış olan Felemenk hava kuvvetlerini 
tazimle anmıştır. 

JAPON TAARRUZLARI 

BUGtlN UCUZ DEVAMLI 
HALK MATiNELERi VE 
PROGRAMIN SONUDUR 

Saygon, 16 (A.A) -Japonlar Binnan
yada Britanyalılann başlıca mukavemet 

1 merkezlerine karşı taarruz hareketleri
ne devam ediyorlar. Ayni haberlere göre 
§imall Sittang'ta yeni bir hareket bel.ir-
mekted.ir. Bu çevrelerde taarruza geçen 
b.irlikler Sittang vadisini lravda vadisin
den ayıran yaylaya girmf§lerdir. Bunlar 
batı istikametinde ilerliyen İngilizlerin 
ricat yolunu tehdide başlam!§lardır. 

TÜRKÇE SÖZLtJ 

ZEHiBLi ÇiÇEK 
İNGİLizCE SÖZLti 

öldürmiyt·ccksin 
FİLiMLERiNt GÖRMİYENLE

RE SON FIRSAT 
BUGÜN FİATLAR : HUSUSi 30 

BALKONLAR - Sı\LON 20 Krş. 
MATİNELER : 1.40 - 4.50 - 8.00 

YAR 1 H 
MATİNELERDEN iTİBAREN 

DEANN DUR.BiNİN 
BARARRESMI 

GE iDI 

travda deltasına çıkarılan Japon kuv
vetleri de Rangondan ilerleyen kuvve~ 
lerle birlikte cenubi Birmanyada İngi
lizlerin elinde kalan son limana hilcum 
ediyorlar. 

Tokyo, 16 (A.A) - Bugün Rangon
dan havalanan ehemmiyetli bir hava 
teşkili Rangonun 120 kilometre şimalin
de düşman mevzilerine taarruz etmiş ve 
düşman hatlarının gerisinde tank ve 
kamyonlan bombalamıştır. 

Rangondan çekilmiş olan dilfman kuv
vetlerinin şimal ve şimal doğusunda yer. 
leştikleri sanılıyor. Bu dağlar, Rangon
dan şimale giden iki demiryolu arasın
dadır. 

zc 

Yarınki 
Avrupa 

~~~~*~~~~ 

İJd muharip zümrenin 
görüııeri 
arasında'lıi f ar'lı-

ŞEVKET BiLGİN 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lann iradesine muhalefet edecek bir 
kuvvet olamıyacağma göre, dünyanın 
mukadderatını Almanya ve Japonya 
başbaşa tayin edeceklerdir, demek doi· 
rtı blur. 

Müttefikler son zaferi kazanırlarsa ne 
olacaktır? 

l\li.tttefik devletlerin müşterek harp 
gayelerini tesbit eden yalnız bir Atlan· 
tik demeçl vardır. Bu demeç büyük 
küçük bütün milletlerin tam bir istikl81 
içinde hayat haklannı garanti eden 
prensipleri ihtiva ediyor. Fakat bu har
bin yarattığı meseleler o kadar büyük 
ve karışıktır ki müttefiklerin harp son· 
rasına ait tasavvurlanııda şimdiden tam 
bir mutabakat halinde olduklnn id
dia edilemez. Mesela Sovyetlerin yarın· 
ki Avrupa hakkında hususi bazı göril~
leri olduğu ve bu hususta İngiltere ile 
Sovyetler birliği ara!iında görüşmeler 
vuku bulduğu bildiriliyor. 

Acaba Sovyetlerin bn ıörilşleri ne
den ibarettir? 

Sovyetler, harpten sonra Avrupayı 
ne halde gömıek istiyorlar? 
Dövüşen milletler kadar bugün harbin 

dışında olan milletlerin de bunu bilmek 
ve öğrenmek istedikleri şüphesizdir. 
Bugünkü müphemiyetin devanu her 
halde müttefikler hesabına bir kazan( 
sayılamaz. Acaba müttefikler, Sqvyet. 
lerle tam bir mutabakat halinde olarak 
bu müphemiyeti dağıtmaia henüz Jii· 
zum ıörmiyorlar mı? .. Doiuda bu yra 
girimi başbyacak olan kat'i mahiyette 
savaştan evvel bu mevzuun aydınlatıl
ma~ı kesin bir zarurettir sanınz. 

ŞEVKE!' BJLGIN 

KISACA 
•••••••• 
DENİZi.ER 
SOKAKOLDU-

EczAcı KEMAL K. AKTAŞ 

Bugünlerde dünya haritası, şehir ha· 
ritalanna ne kadar benzedi. Her hangi 
bir şehirde bir mahalleyi, bir sokağı, bir 
dükkAnı tarü ederken, mesel! Anafar· 
talar caddesinden yüril, Başturağı geç, 
Mezarhkbaşına &elince fU sobta sap, 
camü geç, helvacı dUkkAnına bitişik di
ye söyleriz. Şimdi dünya haritasına ba
kıyorum, denizler sokaklara döndü. Ege 
denizini geç, Rados önünden Süveyş ka· 
nalına gir, Adenden çık, sağda Mada· 
gaskar, sola sap Cavayı, Sumatrayı g~ 
diye her hangi bir mahalli harita üze· 
rinde tarif ediyoruz. Tıpkı şehirde gezer 
gibi.. 

İnsanlık orta Asyadan kaynaşarak 
garbe, şarka, şimale, cenuba dağalır, 
ırkları, milletleri doğurur, iklim1er tesi
riyle cinsleri yaratırken dünya onlara 
ne kadar büyüktü. Telgraf, onian bir
birine yaklaştıran, dünyayı kilçülten ~ 
vasıta olmuştur. Klğıdın keşfi, posta 
teşkilatı, buhar makinesi dünyayı daha 
daralttı. Radyo büsbütün kü~ttil. B~ 
günlerde Avusturalyada esn.iyen Fran-
sadakinin uykusunu getiriyor. Japon· 
yada horlıyan, Mısırdakinin uykusunu 
kaçırıyor. Dünya denweri, şehir sokak· 
lan gibi oldu .. 

Ne olur, şu insanlıkta wnuml bir 
Ahenk, düzen kurulsa diyor, bir gün ge
lecek bu olacak mı acaba diye dalga ge
çiyorum .. 
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Husya harpleri 
(.Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

ı-i,p •tıniştir. Bir müfrezemiz düşman gc
:rieriııe girmiş ve bazı yolların kavuşak 
•?ktalannı işgal ederek düşmanın ye
niQu kuvvet almasına mani olmuştur. 

KAÇMALAR VE YAKMALAR 
. Romen ordusundan kaçanların sayısı 

gıttikçe artıyor. Almanlar Zaumraclye, 
Kolerva, Tuçervo şehirlerinden ayrılır
ken pek cok binaları yakım~lar ve bü
tl>ı:ı hayv~nları götürmüşlerdir. 

Çevrilen 16 ıncı Alman ordusunun va
ziyf!ti her gün daha ziyade vahimleşiyor. 

BAHAR HAZIRLIKLARI 
Stıokholın, 16 (A.A) - Sovyetlcr ccp

he:ıia.de harp 38 inci haftanın sonunda 
~ bir değişiklik nnetmcmiştir. İki ta
taf bahar harbine hararetle hazırlan
ın.Jctadır. 

Dages Nihter gazetesi Almanların ma
Yl!! veya haziranda taarruza geçecekle
l'lııııi yazmaktadır. Bir haftadan beri du
l'Ulıa istikrara dof,'l"U gidiyor. 
~ar sayıca üstün Sovyet kuvvet

ler.İllin hücumlarından ve bunların kar
tı 'biM:umlarla pUskürtüldUğünden bah
&etlıı.ektedirler. Soğuklar hfila şiddetli
dlır. Toprak bir kaç metre derinliğe ka
~ donmUŞtur. Ruslar can kayıbına 
h-.adan birbiri ardınca hücumlar 
Y~dırlar. 

Sc;yyet kıtaları Kerç yarım adasında 
t~ıştır.·Bunlar Cankoya doğru yol 
a.u Teodosya istikametindeki Alman 
n.Gdafaa hattını yarmağa çalışıyorlar. 
Şim.diye kadar netice alamamışlardır. 

MERKEZDE 
~rkez cephesinde Ruslar Viazma-

8-olensk demiryolunu şimalden geçme
ğe -1ışıyorlar. Asıl şiddetli muharebe
ler ltjefte vuku bulmaktadır. 

ltuslar Straya Russada hücwnlarına 
a.'Vam etmekte ve 16 ıncı Alınan ordusu 
hWikJerini yok etmeğe çalışmaktadır
lar. 

lC1 TARAFIN ÇALIŞMALARI 
Stokholm, 16 (A.A) - Doğudan ge

l'* Sovyetlerin Lervey ile Kulunkayayı 
i§lıll ettikleri söyleniyor. 

lhelar çevrilen 16 mc.ı Alman ordu-
8\latln imhasına uğraşırlarken Alman
ı- da Leningrad cephesindeki Sovyet 
lntv2ilerini çevirmeğc çalışıyorlar. 

* ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

h~yor : Rusya cephesinde Alman kı
taJ.n bUyUk gayret göstermeğe mecbur 
01-.ştur. Kar fırtınaları askerlerimizin 
karşa taarruzlarına, toprak kazanmaları
na 'Ye Sovyet gruplarını yok etmelerine 
ına.t olamamıştır. Topçumuz 192 tankı 
talaip etmiştir. 

'Binlerce esir alınmıştır. 
TAGANROG CİVARINDA 
Berlin, 16 (A.A) - ASkeri kaynaktan 
h~yor : Bir kaç günlük durgunluk
~ eonra Sovyet kuvvetleri Taganrogun 
~ doğu bölgesinde tekrar taarruza 
K~şlerdir. Bu taarruzlar kuv'\'etleri
llıb.ia karşı taarruzlan ile ve göğüs gö
A-. muharebelerle püskürtülmüştür. 

Bu taarruzu şiddetli topçu ateşiyle 
h8Zlrlanrnıştı ve tanldar tarafından hi
ın..,. ediliyordu. 14 mart akşamı Alman 
ltıtıaıarı başlıca muharebe hattını elle-
, li..ıe tutuyorlardı. Bu savaşlara Slovak 
~l.erleri de iştirak etmişlerdir ve Rus
ıara hissedilir kayıplar verdirmişlerdir .. 
, kER.ç YARIM ADASINDA 

Berlin, 16 (A.A) - Kere: yarım ada
sında dUşman dün de bir çok tankların 
l"a.ıamiyle kiltle halinde taarruzlarını 
.~~lamışsa da Alman ve Rumen mü
ı::"'ilı&Sl tarafından bu teşebbüsler kırıl
.. ,-... Di.işman insanca ağır kayıplara 
~~nş, 48 tank kaybetmiştir. Bu ke
stı-.:le Sovyetlerin 3 günde 136 tankı 
rılırip edilıniştir. 
Diğer çevrelerde de düşmanın taar

l'\laları, kar fırtınaları altında yapılan 
~ muharebelerden sonra püskürtül
~· Ehemmiyetli savaş ve av uçak-
• l'llltız kara kuvvetlerimizin hareketle

l'Jilıl kudretle desteklemişlerdir. 45 dilş
tt.._ tayyaresi tahrip edilmiştir. 
b· )lllnnansk kıyısı açıklarında büyük 
il' düşman nakliye gemisi ateşe veril
~r. 

ALMAN TEBLİÖİ 
ı·~~lin, 16 (A.A) - Dünkü resmi teb-
ıg : Kerç yarım adasında düşman kuv

"tdt teşekk.Uller ve bir çok tanklar hü-

h<:~ma devam etmiştir. Bütiin bu 
h~CUrnlar püskürtülmüştür. Dil.şınan 
\1 ilıas.sa tank balrunından ağır kayıplar 
\1 ~. Taganrogun şimal doğusunda 
lf.e boneç <;evresinde Alman, Slovak ve 
bi~~t t~kllleri dUşman hUcumlannı 
""~Ürtmüşlerdir. 
.• ceı>benin merkez kesiminde bil' kaç 
~en beri cevrili bulunan bir düşman 
<>•t1bu Yok edilmiştir. 
~ l..en:ngrad cephesinde ağır topçu iaşe 
<ıs~aı;nı ve CC\Tili bulunan şehirdeki 
:r .. e:1 hedefleri muvaffakıyetli bir su-

e,"C bombalamıştır. 
k l3 Ve 14 martta Sovyetler 139 tank 
6Ybetınişlerdir. 
stov AK TEBLi(;t 
~~lin, 16 (A.A) - Slovak tebliği : 

ta ~~\:~k cephesinde Sovyetlcr 13 mart
İ\sk Utun gün taarruzda bulunmuşlardır. 

erlerimiz gece karşı hücumlar yap-

YENi ASIR 

Cava deniz mu
harebesinde 
hedef neydi? 

T. C. iZMlR T!CARET SiCiL ME
MURLUCUNDAN : 
(Makarnacılık ve Ticaret Türk Ano

nim şirketi) ticaret unvanüe izmirde 
Alsancak Umur bey mahallesi 1492 nci 
sokakta 2 2 numarada Makarna ve em
sali gıda maddeleri imal ve ticaretile iş
tigal etmek üz.ere teşekkül eden işbu 

----* şrketin ticarel u ıvanı ve şirket muka-
Nevyork, 16 (A.A) - Ne\ york Tay- velenamesi ile teşekkülün tasdikine mü

mis gazetes:nde Malvin yazıyor : Japon- tedair İzmir Asliye mahkemesi ticaret 
larm yük;ek üstünlüğü dolnyısiyie Ca- dairesi kararı ticaret kanunu hükümleri
va deniz muharebesinin neticeleri bizim ne göre sicilin 4244 numarasına kayt 
için önceden belli idi. Esasen uğranılan ve tescil edildiği ilan olunur. 
kayıplar bekleniyordu. Asyaya gönder!- 1 - Mukavele 
len filo bir intihar filosu olarak bilini- 2 - Mahkeme kararı. 
yordu. Bu filoda ne bir zırhlı, ne bir T. C. iz.mir sicili ticaret memurluğu 
uçak gemisi vardı. Düşmanı yenmek resmi ınühürü ve imzası okunamadı. 
ümidi yoktu, vazifesi düşmanın hareket- MAKARNACILIK VE TiCARET 
lcrini mümkün olduğu kadar geciktir- TORK ANONlM ŞlRKETı E.SAS 
mek ve gerekirse bu uğurda batınağı MUKAVELE.NAME.Si 
göze aldırmaktı. ~l BIRiNCt FASIL 

Japonların üstünlüğüne rağmen bu Teşekkül, Müessisler, U nvnn, Mak-
filodan kurtulan gemiler vardır ki bun- sat, Merkez ve müddet 
lar hala diişmanı hırpalıyabilirler. Di- Madde 1 - Aşağıda imzaları yazılı 
ğer taraftan denizaltı üssüne bağlı Lir müessisler ile bu mukavelenamedeki 
çok birlikler şimdi Avustralyada bulu- maddelerde gösterildiei veçhile tertip 
nuyorlıır ve Avustralya sularındaki ha- ve ihraç edilecek hisseler sahipleri ara-
ı·eketlere iştirak ediyorlar. sında mer'i kanunlar ve i§bu esas muka-
DEYLİ TELGRA1'~A GÖRE velename hükümlerine tevfikan idare 
Londra, 16 (A.A) - Cava deniz mey- olunmak üzere bir Türk Anonim şirketi 

dan muharebesi hakkında Deyli Telgraf teskil edilmiştir. 
diyor ki : Madde 2 - Şirketin müessisleri işbu 

·Müttefik gemilerinin hepsin:n bat- esas mukavelenameye imzalarını koy-
ması ciddi tabiriyle vasıflandırılacak bir muş olan: . . , 
kayıp olmakla beraber bu zaferle Ja- 1 - Tahsin Piyale, lzm~rde doktor 
ponlar Pasifik okyanusunda ü.c;tünlüğü Mustafa bey cadde~ı 34 no.da 
temin etmiş olmaktan uzaktırlar.. On 2 - Mustafa Gago, lzmırde Bayrak-
binleı·ce Amel'ikan asker! Avustralyaya lıda 1611 sokak 7 No. da 
gelmiştir. Geçen ay Amerikan filosu ta- 3 - Tah!'in Özçubukçu, İzmirde 
rafından Pasifik okyanusu ortasında Umur bey M. 1492 sokak 46 
Japon üslerine karşı yapılan hareket ile- No. da . . 
ride yapılacak hareketler hakkında fikir 4 - Mehmet Burhan Man~r, Izmır-
verebilecek bir tal:mden başka bir şey d.e Vasıf Çınar caddesınde 13 
değildi. No. da . 

HOLLANDA BAHRİYESİ 5 - Mustafa Nimetı Omur, izmirde 
TENSİK EDİLİYOR.. ikinci Kordonda 315 No. da 
Londra, 16 (A.A) - Hollanda bahri- mukimdir: . 

yesinin yeniden tcnsiki için tedbirler Madde 3 -. Şırketın .. unvanı . (M.a-
alınınağa başlanmı.ştır. Binler<'e Hollan- kar~acılık ve Tıcaret Turk Anonım şır-
da bahriyeHsi kurtulmuştur. Hollanda- ketı) olacaktır. w 
nın uzak doğuda hala harp eden gemile- Madde 4 - Şirket aşagıda yazılı mu
ri olduğu Kralic;enin nutkundan anla~ıl- ameleler ile uğraşmak üzere kurulmuş-
mıstır. tur. 

Felemenk kraliçesi bu nutukta den1iş- 1 - Tahsin Piyale makarna fabrika-
tir ki : sını satın almak. 

Borsa 
ÜZÜM 

314 İnhisarlar 
185 M. j. Taranto 
103 jiro ve şü. 

70 İncir Tür. A. Ş. 
16 F. Solari 

688 Yekun 
174031 Eski yekfuı 
174719 Umumi yek1ln 

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

48 50 
49 
50 25 
53 
49 

22 Siyah A. Papagno 38 
İNCiR 

49 50 
49 
50 25 
53 
50 

48 
49 
50 
52 50 
55 
38 

1009 M. Sait Ustaoğlu 17 50 29 
146100 Eski yekön 
147109 Umumi yekun 
12183 kilo Zeytinyağı (Es. 75 

ZAfilRE 
375 Ton Susam 59 
38 Ton Fasulya 25 
15 Ton Kwndarı 

96 

63 
25 50 
23 
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~ Ankara Radyosn ~ 

i BUGÜKUN"EŞRIYAT i 
:ı ı ı ı um ıı ı ı ı ı ı ı 1111111111111u11111111111 muııı ı ı ı ııı ı ı r: 

7 .30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Mi.iz:k pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Türkçe plaklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkçe 
plfil<lar 18.00 Program ve memleket sa
nt ayarı 18.03 Müzik : Radyo salon or
kestrası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Mü
zik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Konuş
ma (Kitap saati).. 19.55 Müzik : Saz 
eserleri ve oyun havaları 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Müzik 21.45 Konuşma 
(Türk hukuk kurumu adına) 21.30 Mü
zik pl. 21.45 Müzik : Klasik Türk müzi
ği programı 22.30 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri ve borsalar 22.45-22.50 
Yarınki program ve kapanış .. 

DOZELTME ·Müttefiklerin yapacakları yardım ile 2 - Makarna ve emsali gıda madde-
harbe devam edeceğiz. Yapılan yardım- leri imal ve ticareti ile meşgul Gazetemizin 15 mart 942 tarihli nils-
lara .ra~en adalarımızın büyük bir kıs- olmak. k hasiyle neşredilen İzmir belediyesinin 
mının düşman eline düşmesine mnni ola- Şirket yukarıda gösterilen ma sadile 661 sayılı sokaktan itibaren kanalizas-
madık. Biz her zaman dostlarımızın ya- doğrudan doğruya münasebettar bulu- yon yapılması ilarunda 661 sayılı so-

f k ld k D nan bil' umum mali, ticari, sınai muame- kaktan itibaren deneceği yerde sokak 
nı başında sadık bir mütte i o u . o- latı icra ve bu muamelat ile iştigal eden 
ğu Hollanda ordusu imkan olan her yer- d h sayısı sehven 66 olarak gösterilmiştir .. 
de düşmana karşı mücaaelesine devam diğer şirketlerin hisse sene at ve ta vi- Düzeltiriz. 

latını mübayaa ve bu nevi şirketler te- ---------------edecektir. 
Donanmamız da yine mücadeleye de- sis edebilir. b d tZMlR StCJU TiCARET MEMUR- , 

Nevi ve mahiyeti itibarile io u mad e-- LUCUNDAN : 
vam edecektir. Harp gcm:Ierimizden bir de zikredilen muamelelerden gayri her TASHiH 
kısmı uzak doğuda hala harbe devam hangi bir muamelenin ifası, •irket için 1 3/3/942 tm-
di 1 Bin] d · l · · in Y Yeni .Asır gazetesinin ~ e yor ar. erce cnız er erımız nafı' go··ru"ldiiguw" takdirde idare meclisinin 

k t lm 1 b . · k · dirmiş' rihli nüshasının üçüncü sahifesindeki ur u W3 o ması ızı ço. sevın - teklifi üzerine heeyti umumiye taTafın 
t. H 'd b. d k a - sicili ticaret ilanında .. irketin unvanı 
ır. emen yem en ır onanma ur - dan karar verilmesine ve tadil mahiye " 

w M"tt f'kl d d 1 d a • Cemil Midilli ve ortağı iken yanlıolıkla cagız. u c: er en yar ım arın ev • tinde olan i .. bu kararın hükümetçe tas 
hakkınd da t · + aldık Y • Cemil Midillili ve ortagw ı ...,.klinde yazıl-

mı n emmn~ .. • dik edilmesine mütevakluftır. Bu suret "'" e · mıı olduğundan keyfiyet Cemil Midilli 

U k-d - ---- ) le tasdik edilen karar işbu mukavelena ve ortağı şeklinde tashih olunur. 
za ogu"" savaş aı 1 meye zeylen ilave olunur. Şirket makaa- 1463 (622) 

dının esası ve muamelelerinin idaresi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

rede ve nasıl taarruz edecekleri bilinmi
yor. Bu haberler doğru ise ve Avustu
ra1ya harbiye nazırının bu emri Japon 
başvekili general Tojonun nutkuna bir 
cevap teşkil ediyorsa A vusturalyanın da 
Hollanda Hindistanırun akibetine uğra
yacağı söylenebilir. 

Kambera, 16 (A.A) - Avusturalya 
uçakları dün öğleden sonra Portekize 
ait Timor adasının düşman işgalinde bu
lunan tayyare meydanını bombalamış
lardır. Atılan bombaların hepsi hedef 
çevresine düşmüştür. 
Ağır Japon bomba tayyareleri evvelki 

gün Port Morise yüksekten uçarak bom
balar atmışlardır. Tayyare meydanına 
hücum edilmişse de hasar yoktur. Yeni 
Gine çevresinde düşman teşkillcrine 
karşı hiç bir hücum bildirilmemiştir. 

Saygon, lG (A.A) - Uçan kalelerle 
takviye edilen Avusturalya hava kuv
vetleri Yeni Britanyadaki Japon hava 
meydanlarına muvafiakiyetli hücumlar 
yapmışlardır. 

Babaoya Uıarruzda Japonlara çok bü
yük kayıplar verdirilmiştir. 

JAPON 1LERLEMES1 
Japonlar vahşi ormanlardan geçerek 

Yeni Ginenin merkezine doğru üerlemeı
ğe başlamışlardır. 
Avusturalyanın 45 kilometre şimalin

de küçük bir ada Japon tayyareleri ta
rafından bombalanmıştır. 
DüŞüRüLEN JAPON 
TA YY ARELERt 
Sidney, 16 (A.A) - Haber verildiğine 

göre Yeved adasına yapılan Japon hava 
hücumunda iki bomba ve iki av tayya
resi düşürülmüştür. Halk arasında ka
yıplar ehemmiyetsizdir. Hücumu yapan 
8 bomba ve 9 av tayyaresi idi. 

Londra, 16 (A.A) - Deyli Telgraf 
gazetesinin hususi muhabiri bildiriyor: 

Bir denizaltı 60 gün denizlerde kal
dıktan sonra Avusturalyaya dönmüştür. 
Bu deniz altısı Cava sularında 7 iaşe 
gemisi ile bir nakliye gemisi batırını~tır. 
Bunların tonajı 80,000 tonilatoyu bul
maktadır. 

zımnında kanunu mahsusuna tevfikan UŞAK iCRA MEMURLUCUNDAN: 
gayri menkul mallar tasarruf edebilir. Mef:;uh Uşak i~çi ve san' atkaran ıir-

Madde 5 - Şirketin merkezi (tzmir).
1 

keti tasfiye memurlarının borçlu Uşak-
olacak gerek Türkiyede ve gerek ecneh 1 

k 'd e ta ölü brahlın Tuna vereselerl aleyhin
memleketlerde lüzum görüldü çe 1 ar de icrada yapılan alacak hakkındaki ta-
meclisi tarafından umumi heyete arze- kipte borçlu lbrahim Tunanın tasfiye 
dilmek sartile şubeler açılabilecek ve memurlarının salahiyetine karşı yaptığı 
keyfiyet Ticaret vekaletine ihbar ve ga- itirazın mercice tetkiki için muayyen 
zetelerle ilan edilecektir. günde hazır bulunmaları için vereseleri

Madde 6 - Şirketin müddeti kanun ne çıkarılan davetiyelerden vereseden 
hiikümlerine ve iıbu esas mukavelena- kızı Meliha Tunanın halen mahalli ika
mede yazılı hallere veya umumi heyet- meti meçhul olduğu cihetle davetiyesi 
çc verilecek bir karara dayanarak kesil- tepliğsiz geri gelmiş ve bu sebeple ken
mediği veya uzatılmadığı takdirde air- disine tapligatın ilanen icrasına karar 
ketin kat'i teessüs gününden itibaren verilerek duruşma 28/3/942 cumartesi 
(yirmi beş) seneden ibaret olacaktır. gÜnü saat 1 O a bırakılmıo olduğundan 

iKiNCi FASIL muayyen olan gün ve saatte Uşak icra 
Sermaye, Sermayenin ödenmesi ve tetkik mercündc hazır bulunması ve bu 

şartları, sermayenin arttırılması, eksiltil- bapdaki tepligatın Uşak mahkeme di
mesi. hisse senedleri vanhanesine yapışhnlmak suretile teb

Madde 7 - Şirketin sermayesi behe- liğ edildiği ilan olunur. t 461 (621) 
ri (yüz) Türk lirası kıymetinde ( 1500-
bin bes yüz) hisseye ayrılmış { 15 O, 000 ' - - - - - - - -• 
vüz elli bin) Türk lirasından ibarettir : - SATJLDt -PİYANO - ~ 
Bu hisseler mecmuunun i~tirası işbu esas 

1 
Gayet güzel, meşhur cGA VEA U • 1 

1 mukavelenameye merbut ve onun bir k lı b · tılıkt de , mar a ir pıyano sa ır. ) 
ciizü miitemmimi olan taahhütname 

1 
Müracaat : Karşıyaka, Kurtuluş so- 1 

göstnilmiş olduğu üzere müessi.sler tara= ,• k~~ı__ No. 16 .. ____ 1::-~ (615) ı 
fından tamamen taahhüt ve imza edil ·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ \ 
miş ve sermayenin dörtte biri mukave-
lenin imzası sırasında tediye edilmiştir olunan bedellerini ihtiva etmesi mukte
Hisse senetleri bedellerinin mütebakisi zidir. idare meclisi lüzum hissettiği tak
şirketin teşekkülü katisinden sonra idare dirde bedelleri tamamen tediye edümiş 
meclisinin talebi üzerine derhal ve ta- olan müteaddit hisseleri havi hisse se
mamen tediye olunacaktır. netleri ihdas edebilir. Hisse senetleri 

Madde 8 - Müessis1er işbu mukave- temettü hisselerinin tediye sırasında ke
lename ve merbutlarını Ticaret veklile- silecek kopunları da ihtiva edecektir. 
tine tevdi ve mezuniyeti lazımeyi istih- Bilumum hisse senetlerinin nümunaleri 
sal ettikten sonra evrak ve vesaiki lazı- ihraç edilmezden evvel tasdik edilmek 
meyi salahiyettar Ticaret mahkemesine üzere Ticaret vekaletine tevdi edilir. 
ibraz ve tevdi ederek teşekkülü şirket Madde 1 O - Hisse senetleri şirket 
hakkında istihsal edilecek karar üzerine nazarında gayri kabili tecezzidir. Şirket 
tescil ve ilan muamelatını ifa ettirecek- her hisse için bir sahip tanır. Hisse se
lerdir. netlerinin müteaddit sahipleri olduğu 

Şirketin teşekkülü katisi mahkemece takdirde şirkete karşı olan haklarını an 
şirketin teııekkülü tasdik olunduktan cak bir mümes'\il vasıtasile istimal ede 
sonra sicilli ve ilan muamelatının ikmali bilirler. Bu mümessil şirket nazarında 
tarihinden başlar. mezkur hisselerin sahibi addolunur. Bir 

SAHiFE 3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
s Devlet Demır Y olların<:tan s • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Bezir yağı alınacalı) 
D. D. YOLLARI 8 NCt iSLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu {5 304.25) lira muhammen bedelli 2500 kilo kaynamış lnstiliz 

Bezir yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 26/3/042 giinü 
saat 16 da Alsancakta işletme binasnda komisyonumuzca yapılacaktır . 

isteklilerin (397.82} liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektup
larını usulü veçhile muayyen günde saat 1 5 e kadar komisyon reisliğine ver• 
mcleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. Şartnamesi iş-
letmemiz kaleminden alınabilir. 1 O 13 17 20 1316 (559) 

(Çinko üstübeci alınacak) 
D. D. YOU.ARI 8 NCi iSLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (8992.50) lira muhammen bedelli ( 15000) kilo çinko üstübeci 

kapalt zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 2/ 4/942 perteınhe günü 
saat 1 6 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzda yapılacaktır. 

isteklilerin ( 6 7 4.44) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mek-
tuplarını ayni gün saat f 5 e kadar komisyon reisliğine vermeleri veya teah
hütlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. 

Sartnamesi ioletme kaleminden alınır. 
17 20 22 27 1455 (616) 

if"'C NW'!ı"9ez' NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ -·« !W~ 

1 
Verem, Bronıit, Zatürree, Grip Nezleden gelir 

GOME.IYTAh 
Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser 

' ..... Eczanelerden ısıarla G O M E N T !. L ara~·mız .. •-llliiilll .. 111' 

lzmir Defterdarlığından: 
Giritli Ali varisleri Saadet. Hüsnü, Ahmet, Murat, Mustafa Reyhan, Re

cep, Hatice, Fatma l nayet Calip Derviş Nesibe Melek ve Zeynebin Baıma
hane şubesine veraset vergisinden olan 212 lira 62 kuruış borçlarının temini 
tahsili zımnında haczedilen Memduhiye mahallesinin Mumcu:zade sokağında 
kain ada/485, parsel/45,- sahife/379, pafta/72 Notai/100 aay:ıh evlerinin 
96 hissede 88 hissesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 R'Ün müd
detle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 6/4/942 pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine müra-
caatları ilan olunur. 1 3 1 7 1380 ( 588) 

Güv~n Kulübünün Esa!ii Nizamnamesi 
BİRİNCİ FASIL 

isim malısat ve mahal 
Madde 1 - Bayraklı halkının medeni ve içtimai hayatlarını temin eme

lile kurulan kulübün adı (Güven Kulübü) dür. 
2 - Bayraklıda sahil caddesinde 5 sayılı C. H. P. si binasının üst katı ku

lüp binası ittihaz edilmiştir. 
İKİNCİ FASIL 

Kulüp azalığı ve girme çalıma fartları 
3 - Kulübün müessiB aza veyahut tabi aza namlarile iki türlü azalıih 

vardır. 

A - Bir ay zarfında kulübe dahil olan azaya müessis aza adı verilir. 
B - 18 yaşını ikmal etmiş medeni hklara sahip ve işbu nizamname hü

kümlerine göre kabul edümiş azaya tabi aza denir. 
4 - Güven kulübüne girmek iki türlüdür. Teklifle olur. 
A - idare heyeti başkanı, şeraiti lazımei haiz olduğunu tesbit istekli ze

vatı nümunesi ilitilc 1 nolu teklif mektubu ile idare heyetine takdim eder. 
B - Kulüp mensuplarından ik zat nümunesi ilişik (2) nolu teklif mektu

bunu müştereken imza etmek suretile istekli zevatın idare heyetine takdim 
ederler. 

5 - idare heyeti her iki aekildeki teklifi bir hafta içinde tetkik ve karara 
bağlamağa mecburdur. Müsbet karara bağlanan jstekli isimler bjr hafta müd
detle kulüp içindeki ilan lavhasına asılır. Ve bu müddet içinde yazı ile itiraz 
yapılniazsa kabul keyfiyeti istekliye tebliğ olunur. Ve elinden nümunesi ili
şilt bir taahhüt varakası alınarak kulüp siciline geçilir. 

6 - İsteklilere karşı idare heyetine yapılacak tahriri itirazlar idare hey
etince bir hafta zarfında tetkik edüerek ret veyahut tasdik edilir ve te'lclifi ya
panlarla itirazda bulunanlar bu son karara tebiyete mecburdurlar. 

OÇONCO FASIL 
KuJülJün ld are ıeJıli 

7 - Kulübün bir idare heyeti bir mürakabe heyeti ve bir de umumi heyeti 
vardır. Ve kulübün umumi idaresi bu Üç heyete tevdi edilmietir. 

( SONU YARIN ) 147 8 ( 61 7) 

AYDJN VAIUFLAR MVDVRLVOVHDEll: 
Vakfa ait aşağıda yazılı zeytin yağları a.sit habis mevzuu olmayarak ve 

mahallerinde teslim edilmek ~artile 22 Jcalmede açık arttırmaya konuldu. 
Umum müdürlükten istizan kaydile ihaleleri 25/3/9.f2 ça...-ınba saat 10 
da Aydın vakıflar idaresinde yapılacaktır. Muvakkat teminat yüzde yirmidir. 
ihaleyi müteakip bu mikdar % 50 ye ihlAi edilir. Ve malların tamlma.aın
dan sonra teslimden evvel jhale bedeli peşin olarak alınır. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin Aydın vakıfar idareaine müracaatlan nan olu-
nur. 

Kilo 
35119 
8309 

15300 
21500 

Aydında depolarda 
Ortaklar köyünde fabrikada 
Koçarlı - dede köyünde fabrikada 
Söke - Bağ arasında fabrikada 1 7 23 1449 (616) 

Alsancak - Sağır dilsiz ve körler 
müessesesi müdürlüğünden: 

Cinsi 
Azı 
Kilo 

1200 

Çoğu 
Kilo 

1500 

Beher kilonun 
Mu. bedeli 

161 Kr. 

Muvakkat 
teminat 

Li. Kr. 
181 12 Urfa sadeyağı 

P.irinç 
Bursa - karakılçık 1000 1200 43,5 Kr. 39 15 
Şeker (toz) 1400 1500 94,5 Kr. 106 31 

Alsancak saiiır dil.iz ve körler müessesesinin 194 f mali yılı ihtiyacı için 
yukarıda yazılı 3 kalem iaşe maddesi 20 Mart 1942 cuma stünü saat 15 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

İsteklilerin tayin edilen gün ve saatta ~ıhhat ve içtimai muavenet müdür-
lüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatları. 1468 ( 62 3) 

r. c. MÜNAKALAT VEKALEri P.r.r. BURSA 
MVDVRLVGVNDElf ': 

Bursa şehri telefon rehberi yeniden tab edileceğinden reklam vermek iııte
yenlerin Bursada Koza hanında 275 No. da Naci AY5tOn Kurtula müracaat
ları. 

Telgraf : Naci Bursa 
Telefon : 391 15 16 17 1434 (609) 

ll'ı.':l.~dır. Düşman püskürtülmüştür. yaşamaktadır ve ayni düşmana karşı 
"'~CAR BAŞVEKİLİNİN SÖZLERİ mücadele etmektedir. Macar milleti bü

~u~apeşte, 16 (A.A) - Başvekil Ma- tün tehlikelerin doğudan geleceğini bi
tnı ... ~ı~ctine demcçinde Macarların geç- lir. Ordularımızın giriştikleri savaştan 
l"akı.e.ıtı htirriyet mücadelesini hatırlata- muzaffer döneceklerine eminim. Bu se-

ŞUnları söylemiştir : fer yalnız dcğ:liz. Yanımızda dünyanın 
~ Macaristan bugün de tarihi anlar en kuvvetli milletleri vardır.• 

Madde 9 - Teşekkülü katiden mu- hissenin hakkı intifaına sahip olanlarla 
kaddem tediye edilmiş olan rubu bedel mülkiyetine sahip olanlar ayrı ayn• eş-
için verilmiş olan makbuz teşekkülü has olduğu takdirde bunlar da şirkete 
katiyi müteakip azami üç ay zarfında karşı olan haklarını kezalik mü~terek w.ııııı .. •• 
nama muaharrer senedatı muvakkata bir mümessil vasıtasile istimal edecek- ı 
ile mübadele olunacaktır. Bilahara tah- lerdir. Aralarında itilaf edemedikler 
sil olunan bedel işbu muvakkat senedat takdirde gerek yapılacak tebligat ve 
üzerine kayt olunur. Teşekkülü kat'iden !{erek içtimai umumilerde hazır buluna 
sonra taahhüt edilen sermayenin müte- rak reye iştirak için şirket yalnız intifa 
baki kısmının tediyesi üzerine hissedar- sahibini ve bunlar müteaddit ise tayin 
lara hamiline muharrer senetler verile- edPcekleri mümessili tanır. 

BELSAMIT<'L 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski UELSOliUKLUliU, İdrar zorluğu, me

sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistit.lcre.. Böbrek . rahatsızlıklarına 
karsı en mükemmel bir ilAç BELSAMİTOL'dur. BELSAl\DTOL kullananlar 
yuk°'arıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur 
Satış Deposu : Sami Aksu Bahçekapı İş Bankası arkasında Rabvancılar 

~~OOCCCCCCCQ~QCCQC~ 
Par1ak bir dev.rin .. Muhteşem bir asrın. .. Büyük bir aşkın romanı olan 

CECİL B. DE MİLLE'in Şaheseri T ti R K Ç E 

KLEOPATRA 
PeJı Yalıında LALE ue 2' AH Sinemalarında 

Sokak No. 5... ~ .... 
cektir. Hisse senetlerinin koçanlı bir Madde f f - Hissedarlar ancnk ma 
defterden kesilmesi ve Üzerlerinde sıra lik oldukları hlsse senetlerinin bedelı 
numarasını ve şirketin mührü resmisini mikdarında mes'uldürler. Binaenaleyh recatına ve wnumi heyet kararlarına 
ve §irket namına vazı imzaya mezun kendilerine hini taahhüt ve imzada ka- muvafakatı tazammun eder. Hiasei te
olanların imzalarını ve şirketin unvanı bul etmiıı olduktan nakdi taahhütler mettu ile ihtiyat akçesi üzerindeki muh
ile teşekkül ve ilan tarihlerini ve şirket mikdanndan fazla mea·uliyet tahmil temel hak da dahil olduğu halde bir 
sermayesinin mikdan ile hine senetlen- edilemez. hisse senedinin bil'umwn hukuk ve ve-
nin nevi ve mikdannı ve hisse senetle- Madde 12 - Bir hine senedine ma- caibi o hisse senedinin sahibine aittir. 
rinin mukayyet kıymetlerini ve tahsil likiyet ifbu eau mukavelename münde- Bir h.issedaruı. varis veya dainleri hiç 

bir vesile ile şirketin emvalinin tahtı 
hacza vaz'ını talep ve şirketin umuı:ıı 
idaresine müdahale edemezler. İstifayı 
hukuk için şirketin muhasebe defte.r
lerilc umumi heyet kararlarını kabule 
mecburdurlar. 

-SONU YARIN-
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i • ~ Askeri Vaziyet ~ • l 
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Rus cephesinde esaslı 
bir değişiklik yok 

Vzalı Doğuda Japon harelıetlerl ağırla$tı ••• 
Radyo gazetesinin muhtelif kaynak

lardan aldığı malumata göre Sovyet-Al
man cephesindeki bugünkü durum şöy
ledir : 
Leningradın muhasaradan kurtarıl

ması için yapılan teşebbüsler bir netice 
vermemiştir ve muhasara elan devam et
mektedir. Bu yüzden şehir ve halkının 
durumu eskisine nisbetle daha sıkıntılı 
bir hal almıştır. Bununla beraber Lado
ga gölünden kaçak yardımlar yapılmak
tadır. 

16 ıncı Alman ordusu üzer!ndeki Sov
yet baskısı devam etmekle beraber bu 
baskı kat't bir netice alamamıştır. Bu 
ordu kendini tehlikeli durumdan kur
tarmışa benziyor. 

Smolensk ve cenup cephesindeki Sov
yetlerin kUtle halinde taarruzları de
vam etmektedir. 
Moskovanın bir haberinde Orel ve 

Kurskta Alman hatlarının yarılmış ol
duğu ve Ruslann ilerled!ği bildirilmiş
tir. Berlin ise taarruzların büyük ka
yıplarla püskürtüldüğünü bildirmekte
dir. Ruslann Taganrogda yaptıkları bü· 
yük taarruzlardan da bir netice alama· 
dıklannı Berlin bildiriyor. 
Kınında Ruslar durmadan taarruza 

devam ediyorlar. Tank ta kullanıyorlar. 
Bununla beraber Teodosya şehri htıla 

SiYASi VAZıYET 

Almnnların el'.nde bulunmaktadır. 
Hülasa, Kırım da dahil olmak üzere 

bütün doğu cephesinde önemli bir deği
şiklik yoktur. Bazı ufak tefek değişik
likler olmakta ise de bunlar hemen he
men tabya sahasındaki değişikliklerden 
ıbarettir. 

UZAKDOÔUDA 
Uzak doğuda JaPon iJeri harekatı de

vam etmektedir. Fakat bu hareketin 
temposu çok ağırlaşmıştır. İngilizler 
Rangonun 150 kilometre kadar şimal do
ğusundaki bir şehri geri almışlardır. 

Avustralyada, Yeni Ginede hareket
ler Japonlar lehine devam ediyor, Ja
ponların Yeni Gineyi istila için iki tü
men kadar asker çıkardıkları haber ve
rilmektedir. 

Orta şark müttefikler için bir depo 
hizmetini görmektedir. Ş!mdiye kadar 
Hindistana bu yoldan takviye kıtalan 
gönderilmiş olduğu sanılıyor. 

HAVA HÜCUMLARI 
Maltaya karşı gece ve gündüz yeni

den ha\•a taarruzları olmuştur. İngiliz
ler de Bingaziye ağır bir taarruz yap
mıslardır. 

Alman tayyareleri İn~ilterenin cenup 
batısına taarruzlarına devam etmekte
dir. Bunların ~eniş ölçüde olmadıkları 
Londradan bildirilmiştir. 

AFAIKA H~RPLERI 
-~~---k *'·--~-

Hindistan In~il- Mihverci?er ileri 
tereye müza- böln-elerde fa
herete karar 

verdi 
-*-HarlJI lıazanması için 

ingUtePeye her türlü 
yardımda IJuJunııiacalı .. 

Radyo gazetesine göre Alman devlet 
reisi B. Hitler tarafından söylenen nu
tuk günün en önemli siyasi olayım teş
kil etmektedir. 

Führer nutkunun büyük bir kısmını 
harp mesuliyetine ayırmı§tır. Ve bir çok 
Almanlar gibi Riom mahkemesinin 
harp mesuliyetini Fransız ricaline yük
lemesini beklemektedir; halbuki bunun 
aksine olarak Riom mahkemesi, hazır
lıksız harbe başlamak mesuliyetini arag
brmaktadır. 

B. Hitler nutkunun ikinci kısmını Rus
yadaki harbe ayımıııtır. Almanlann kıı 
aylarında Ruayada büyük zorluklarla 
karıılaıtığından bahseden Hitler, Alman 
askerlerinin gösterdikleri mukavemeti 
övmüştür. Ruslann 16 12 de Napolyon 
ordulannı yok ettikleri gibi Alman or
dulannı yok etmeğe çalııtıklarını, fakat 
muvaffak olamadıklarını ifade etmiştir. 
Hitlere göre, yok ednmekten kurtulan 
Alman ordusu. ilkbahar taarruzunda 
Ruslan yok edeceklerdir. 

HtNDtSTAN VE INGILTERE 
Hindiatanda prensler cemiyeti dün 

toplanmııtır. Hint prens ve liderleri ln
giltereye ellerinden gelen her yardımı 
yapacaklarına dair karar venniılerdir. 
Bu karar mucibince şu gayeler takip 
edilecektir. 

1 - Harbin muvaffakıyetle netice• 
lenmesi için lngiltereye her türlü yar
dım edilmui 

2 - Harbin kazanılarak dünya hür
riyet ve adaletinin yerine getirilmesi. 

Bu toplantıda Hindistandaki kral 
naibi de hazır bulunmuotur. 

Kral naibi Sir Stafford Cripsin Hin
distan ziyareti hakkında funlan söyle
miştir: 

c - Kendisine emniyet edilecek bir 
dost ve uzak memleketlerde sevgi ve 
aaygı kazanmı§ bir diplomat nazariyle 
bakmalıyıL 

Hindistanın istilAcı dUşmanı yenmek 
için lazım olan enerjiyi fazlasiyle ncf
ıinde toplamış olduğunu dünyaya gös
termek artık bize düşer.> ---·---Arnerikanın müda-

faası ve kadınlar 
-*-

Vaşington, 16 (A.A) - Mebusan mec. 
lisi bir yardımcı kadın teşkilatı kurul
ması kanununu görüşecektir. 21 yaşın
dan 45 yaşına kadar olan kadınlar bu teş
kilata alınacaklardır. Kanunun muhale
fete uğramıyacağı tahmin ediliyor. 

Ayan meclisi yardımcı kola mensup 
kadınların 150 bin kişi olması taraftarı· 
dır. ---·--Milli Çin aPazisinde 

bir tayyape fıazası 
Çunking, 16 (A.A) - Bir posta tay

yar~sinin düçar olduğu kazada bir gene
ral ve 13 kişi ölmüştür. Amerikan heye
ti Azasıncfon bir ın!ralay ölüler arasın
dadır. 

Kanaclada ıo IJln 
Ammlıan aalıeri var .. 
Ottava, 16 (A.A) - Kanada ordusun-

da on bin Amerikalı asker vardır. 

aliyet ~ös
terdi 
-*-

tn,.;••z ta31yare!ef'i Mar· 
tuba, Rodos ve Giridi 
bombnr~•man et*Hef' .. 
Kahire, 16 (A.A) - Orta Ş:ırk Bri

tanya kuvvetleri karargahının tebliği : 
Düşman dün Libyada ileri bölgelerde 

faaliyet göstermiştir. Hava kuvvetleri
miz bunlara hücum etmiş ve keşif kol
larının hareketlerini himaye eylemiştir. 
Keşif faaliyetleri olmuş ve mihverin 

temerkilz kıtaları tarassut edilmiştir. 
Pazar günü cereyan ede,n çarpış'Tla

larda en az 1 tank ve 2 kamyon tahrip 
edilmiştir. 

1NG1L1Z HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 16 (A.A) - Orta Şark hava 

tebliği : Diln bombardıman tayyarele
rimiz taarruzi keşif hareketlerinde bu. 
lunmuştur. Martobaya hücum edil'TliŞ 
ve bir kaç tayyare hasara uğratılmış, bir 
Meserşimit 109 tayyaresi düşürülmüş
tür. 

RODOS VE GtR11TE 
Bir hava teşkilimiz Rodos ve Girid 

adalarındaki üslere taarruz etmiştir. Bir 
akıncı tayyaremiz kayıp olmuşsa da pi
lotu sağ ve sa1imdir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 16 (A.A) - Şimali Afrikada 

düşman keşif kuvvetleri püskürtülmüş
tür. Mısır kıyısında bir tayyare meyda
nı ve Tobruktaki askeri tesisler muvaf· 
fakiyetle bombalanmıştır. 
Doğu Sirenaykada motör1ü kollarımı

zın taarruzile düşman takviye arabaları 
tahrip edilmiştir. 

Tayyarelerimiz Maltada hava mey
danları ve topçu mevzilerile askeri te
sislere gece ve gündüz taarruz etmiş
lerdir. 

Bcrlin, 16 (A.A) - Dünkil resmi teb
liğ: 

Şimali Afrika sularında düşmanın bir 
ticaret vapuru bir hücum esnasında ağır 
hasara uğramıstır. İtalyan uçaklan Tob
ruk üzerinde hiç bir kayıp vermeden 8 
düşman uçağı düşürmüşlerdir. 
Doğu Sirenaikada İngiliz tank toplu

luklarile kamplarına hücum edilmiştir. 
Sollumun şimalinde bir Alman deniz

altısı bir düşman vapurunu torpillemiş
tir. Karşı koyma bataryalarının ateşi 
yüzünden vapurun batıp batmadığı tes
bit edilememiştir. 

Malta adasındaki hava meydanlanna 
yapılan hava hücumlarına devam edil
miştir. Hangarlara ve kışlalara bomba
lar isabet etmiş yangınlar çıkmıştır. 

1TALYANLARA GöRE 
Roma, 16 (A.A) - Tebliğ: 
Sirenaikte topçu ve düşman kuvvet

leri keşif faaliyetleri vardır. tlerlemek 
istiyen düşman keşif kuvvetleri püskür
tülmüştür. Eladende yapılan bir hava 
muharebesinde 4 İngiliz tyyaaresi düşü
rülmüştür. Hava kuvvetlerimiz tarafın
dan düşmanın motörlü kuvvetlerine hü
cum edilmiştir. 

Bu hareketlerden bir uçağımız dön
memiştir. 
Düşman tayyareleri Rodos deniz ve 

hava üs.sünü bombalamıştır. Askeri bi
nalarda isabet yoktur. 7 sivil ölmüş ve 
10 sivil de yaralanmıştır. ---·---MA'NÇUKO 
Bqvelılli roJıyoda 
Tokyo, 16 (A.A) - Mançuko hükil

meti başvekili Tokyoya gelrni§itr. Res
ınt olan bu ziyaret 10 gün kadar süre
cektir. 

YENi ASIR 

DENiZ CARPIŞrı1ALARI 
~~~~*-~~--

Denizlerde 
çarpışma 

genişledi 

RUS HAZIRLIGI 
------*~------

1 h ti yat or-
dular ye
tiştirildi 

~*~ -*~ 
Amerilıa sularında IJa· Sayısız ihtiyat ııuvvet• 
tan gemile,.· Manştalıl ıerinin talim ve 

son carpısma.. terlJlyesl IJlttL 
Lizbon, 16 (AA) ...:. İngiliz Dago Moskova, 16 (A.A) _ Pravda geze-

vapuru Portekiz açıklarında Alman tesi mecburi askerlik hizmetine tabi ye
uçaklarının hücumuna uğramıı ve bat- ni smıflann talimi münasebetile diyor 
mıştır. Kurtulan 3 7 kişi Penişte karaya ki : 
çıkmışlardır. Ağır yaralı dört kigi hasta- Kızılordu için sayısız ihtiyat kuvvet-
neye kaldınlmıştır. lerinin talim ve terbiyesi bitmiştir. B~ 

Diğer iki vapura da tayyareler hücum ay süren bu devrede Kızılorduya layık 
etmiotlr. Bunlardan birinin battığı zan takviyeler yetiştirildi. İhtiyatlar mitral
ediliyor. yöz ve el bombası ku11anmağı öğrenmiş

Bir lngiliz korveti de hücuma uğramıt- ler, süngü muharebelerine alıştınlmış. 
sa bu hücumu kıyıdan görenler bir az ]ardır. Alman zırhlı birliklerini yok et-
sonra korveti tekrar görmüılerdir. mek için ihtiyatlar her sutretle talim 

KOBA iLK HA Tf A görmüşlerdir. Husust olarak kurulan bö-
Havana 16 (AA) - Kuba şimdi lükler bir arada el bombası ve petrol ~

A tlantik meydan muharebesinin ilk şeleri atmağı ~ğrenmişlerdir.Taarruz ha
hattında bulunmaktadır. Alınan deniz reketleri, ileri yürüyilşler ve keşif hare
altıları 1 1 günden az bir zamanda bu ketleri esnasında öğrenilen şeyler bu ta
sularda 11 sarnıç gemisi torpillemiş ve- limlere yarıyor. Şiddetli kış her askerin 
ya top ateşile tahrip etmşlerdir. Bu ge- kayak kullanmasını icap ettirmiş, tanın
milerin denizaltılann hücumlanna karşı mış öğretmen ve sporcular askerlere ho
koyacak silahları yoktu. Obüs ve torpil- calık etmişlerdir. Bu askerlerin bir ço
lerden kurtulanlar tahlisiyelere veya ğu vaktinden evvel talimi bitirerek cep
aallara atlarken köpek balıkları tarafın- heye gönderilmiştir. Şimdi ikinci safta 
dan yenilmek tehlikesine maruz bulunu- a!>kerlerin yetiştirilmesi de az mühim 
yorlardı. Her kurtulan grup hakkında bir iş değildir. Beş aylık tecrilbe, talim 
cesaret nümun~si hikayeler anlatılmak- ve terbiye devresinden sonra bunlar da 
tadır. Bir İsveçli tayfa demiştir ki : çok hizmet edeceklerdir. 

- Benim bulunduğu sarnıç gemisine ---·---
iki torpil isabet etti. Müthiş bir infıHik Almanlar "J. iı·şı· -
oldu. Bunun üzerine denizaltı suyun y 
üstüna çıktı ve tahlisiyelere ateş etmeğe 
başladı. Cesaret ve displin eayesinde ye g~ttı•kçe 
kurtulduk. _ 

J\MERiKA SULARINDA 

teb~i~:lin, 16 (AA) - Dünkü resmi kızıyorlar 
Evvlce de bildirildiği gibi Alman de- *·----

ni.,,. ltıları orta Amerika sularında he~ 
si 70 bin ton tutan 12 düşman vapuru ha- Daladiye üsteHlı IJif' de 
tınnışlardır. Bunlann üçü petrol gemi- Almanlara lftif'a~a 
sidir. Başka bir vapur da torpille hasa- cüret etti di"'Of'lar .. 
ra uğratılmıştır. Bu suretle Amerikanın rl 
doğu kıvısı üzerindeki harekatın başlan- Berlin, 16 (A.A) - Alman basını bu-
eıcındanberi Alman denizaltıları Atl,. .. "Ün Riom mahkemesiyle uğraşmakta, 
denizinde hPosi bir milyon yirmi bin ton .JU mahkeme ile Fransanın dünyaya ga
tutan 111 düııman ticaret vaouru batır· ı ip bir manzara gösterdiğini yazmakta
mış olııvorlar.' Bunun tutarı 442 bin ton dır. •Folk!şe Beobahterıı diyor ki : 
olnn 58 tanPsi oetrol gemisidir. Riom mahkemesi açıkça göstermiştir 

MANS DENl71NDE ki Vişi hükümeti suçlulan Almanyaya 
Mnnş denizinde Alman torpito muh- harp ilan etmekle ve Fransayı harbe sü

ripll'riyle mayn gemileri ve hızlı motor- rtiklemekle değil, bu harbi kAfi derece· 
botlan üstün lngi1iz kuvvetlerine teaa- de gayretle hazırlamamış olmakla itham 
düf etmi .. ]erdir. Alman birliklt"rİ mu- ediyor. Son celsede bunun bariz del:li 
vaffakıyet1i bir iş birliği yaparak destro- vardır. Bu cel<>e sonunda harbi çıkaran 
verlerle hızlı motorbotlardan mürekkep Daladiye suçlu sandalyesinden Alman 
olan dli~man teşekki.ilüne hücum etmiş- kuvvetlerine iftiraya cüret etmiş ve si
lerdr. Bir lngiliz destroyeri o kadar ağır ltıhlanma işinde Almanyada da büytik 
hasara uğramıştır ki kavbolduğu tahmin hatalar işlendiğini söylemiştir. Daladiye 
olunabilir. Bundan baska bir lngiliz muhasamatın başından beri yahudi un
motorbotu muhtemel olarak tahrip edil- surlnrın teşvikiyle Alman silahlarına if. 
mis, üç tnnesi de yanmış veya hasara uğ- tira etmiş ve Alman tanklarının mızrak
ratılmı0tıi'. Bunlann kaybolduğu tahmin lrı delinebileceğini söylem:ştir. Fakat Al
olnnnbilir. Bundan baskn bir hı7Jı mo- manyanın bu tanklarla Polonyayı yıldı
torbot ta muhtemel olarak tahrip edil- rım hıziyle ve altı hafta içinde Fransayı 
miş, üç tanesi de yanmış veya hasara da yenuıiş olm8Sl Daladiyenin hoşuna 
uğrntılmı"tır. Bundan ıonra düşman ate- gitrniyecek bir şeydir. Harbin bu g!di
!li kesilmiş veziyet deniz kuvvetlerimiz şinden Daladiye anlamış olmalıdır ki 
kayıp vermeden vazifelerine devam et- düşmanı yenmek lazım olunca tanklar 
mi•lprdir. çok büyük hizmet görmüşlerdir. 

Berlin, 16 (AA) - Manı denizinde Fransa bu Alman silahlannı karşılı-
hücum botlarımız bir düşman torpito yabilir miydi? Sual!ne Daladiye •Eveb 
muhribini torpiUeyerek batırmııı ve bir cevabını vermiş ve •Fransanın yenilme
top çekerini ağır hasara uğratml§tır. Bir mesi lazımdı!• diye bağırmıştır. Hiç bir 
botumuzu kavbettik. suçlu kendini bu kadar küstahça mü-

INCtLIZLERE CöRE dafaa etmemiştir. 
Londra, 16 ( A.A) - Amira1lık da- ---·---

iresinin t~bliği: .. 14 mart sabah~ ~ün doğ- i1Jnfssuudun IJlf' oğlu 
madan hır az once Manş denıı:ınde de- M 
niz üstü devriyelerimizden biri hafif ısıra gftıL 
düsman kuvvetleriyle temas etmiş ve Kahire, 16 (A.A) - Suudi hUkUme-
valnız iki buçuk dakika siiren gayet hızlı tinin reisi İbnissuudun altınca oğlu emir 
kısa bir savaş olmuştur. Bu savaşta düş- Mansur, ~ene'r':ll Ohinlekin daveti ilzeri
manın bir torpil motorbotu havaya atıl- ne Cideden Süveyşe gelmiştir ... Emir, 
mı~. bir ba~kası da batırılmışbr. Kuv- hararetli bir şekilde selamlannuştır. 
vctlcrimiz hiç bir kayıp vermemiş, yal· Hususi hekimi doktor Mithatı da be-
nız c:-ok sathi hasarlar kaydedilmiştir. raber getirmiş olan emir Mansur Mısır-

TAARRUZA UCRAYAN da on gün kadar kalacaktır. 
AMERiKAN CE.MILERI -·-----
Nevyork, 16 (AA) - Bildirildiği- lf..1' ı • 

ne göre Amerikanın her iki tarafından ll!i8 [JDeye 
taarruza u~rayan gemi adedi doksana 'r • • 

Y8;k!n~ır. Bunların on sekizi sarnıç ge- ~ Pn1wrken 
mısıdır. ~ ___ ._ __ _ 
Almanlar Bolşe11flıHğl 
yeneceğimize şüphe 
lıalmadı di31orıa,. 

Berlin, 16 (A.A) - Gazeteler Hit1e· 
rin dünkti nutkundan bahsederek şu 
mütalaalarda bulunuyorlar : 

Führer Alman milletinin dayanma 
kuvvetinde aldanmadığını ispat etmişt!r. 
Almrın milleti ileriye tam güvenle ba
kabilir.. Hitler Bolşevikliği yeneceği 
hakkında hiç şüphe bırakmamıştır. 

Onun azın! ile Bolşeviklik yarın Av
rupa icin tehlike olmıyacak surette Av
rupa hudutları dışına atılacaktır. 

• 
Cet8n ili,. Hava 
mı•hPrebP-sl a"du .. 
B erlin, 16 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Bir İngiliz av teşkili ile Al
man avcılan arasında bir hava muhare· 
besi olmuştur. Çok çetin o1an mücadele· 
de üç İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
Alman kayıbı yoktur. -·----
Amerilıa Jııtasında pet• 
rol satışı azaltılacalı
Nevyork, 16 (A.A) - Başlıca petrol 

kumpanyaları mümessilleri Amerika kı
yıları boyunca petrol ımtışının yUzde 20 
azaltılması kararını kabul eUı1i§lerdir. 

Hint prenslerinin 
kararı 

Yeni Delhi. 16 ( A.A ) - Prensler 
meclisi bugün toplanarak bir karar su
reti kabul etmiştir. Hint prensleri ve 
idare şefleri bu kararda harbın gereği 
gibi şevk w idare.si hususunda krala ve 
hükümetine ellerinden gelen yardımı 
yapacaklannı belirtmektedirler. Anava
tanın son zafere kadar müdafaa edileceği 
kararda tasrih edildiği gibi adalet pren
siplerine ve muahedelere riayeti temin 
edinceye kadar mücadeleye devam olu
nacağı da tebarilz edilmektedir. 

~· 

l)arvin homhalandı 
Londra, 16 (A.A) _ Sidney radyosu

na göre Darvin buglin öğleden sonra 14 
Japon uçağı tarafından bombalanmıştır. . 
ln~iliz büyük elçisi 
Lizbondan döndii 

Madrid, 16 (A.A) - Madrid İngiliz 
büyük elçisi Sir Samuel Lizbona yaptığı 
bir ziyaretten dün akşam dönmüştür. 
Bilyük elçi Madridden Lizbona 6 mart
ta gitmi§ti. 

MART SALI 
ı 

imlada birlik 
Başvekil ehemmiyetli 

bir ricada bulundu 
Bütün olıuJlarda ve Dev ıet dalrelerlnde ,,,.,,,.. 

lıa lrnUi IJlrliğl te ndn olanaccdı-
Ankara 16 (Telefonla) - Yeni im

la kJAvuzunun neşri dolayısiyle baş
vekil doktor Refik Saydam alakalı ve
kiletlerden cbir dilin imlisında birlik 
bulunman, yazısının okunulup yazılma
aında her tülrü karışıklığı ortadan kal
dıracak en eaalı bir borç olduğuna gö
re bütün okullarda ve devlet dairelerin
yazılann bu klavuzda aösterilen kaide
lere ve örneklere uygun olarak yazılma
sına ve baaınlarda bu imlaya riayet edil
mesine önem verilmesini> ehemmiyetle 

rica etmiotir. 
Maarif vekaleti de 'teşkilAtllla )'•~ 

ğı tamimde başvekilin yilbek eairlerill 
harfi harfine yerine getirmeie p__.,. 
larmı istemi§tir. Türkçe öjretmealer ..., 
la kllvuzundaki kaideleri taleMllll
ne öğreteceklerdir. 

Maarif vekili B. Hasan :Ali Yücel ~ 
zılarda imla birliğinin 'ricude ~ 
ıri nrf inlulabm önemli bir ·yecibesi .ı
duğundan bu yolda çabfDUlDID milli wr 
ödev olduğunu aynQ beJirtmittir. 

Millet Meclisi dün top
lantılarına başladı 

Yeni melJuslaPın intihap mazbataları lıalJal ecııı
dl- Bir ölüm cezası 20 seneye indirildL. 

Ankara, 16 ( Hususi ) - Büyük Mi1- Tevfik Alpekünün ölüm cezasmm 20 se
let Meclisi bugün (dün) Refet Canıtezin ne ağır hapse tahvili hakkında geçen_. 
başkanlığında toplanmış, Denizli meb- ne Feridun Fikri tarafından verilen ta)l.o 
usluğuniı seçilen Haydar, İstanbul meb- rir müzakere edilmiş ve Feridun Fikri
usluğuna seçilen İsmail Hakkı, İçel meb. nin bir buçuk saatlık izahatından ve a. 
usluğuna eçilen Refik Kurultan, ve To- - h t' 1 · ··zı · d öl" :~ 
k b l - ·1 M l'k N . ger a ıp erın so erm en sonra _. at me us uguna seçı en a ı azmı-
nin intihap mazbataları kabul edilmiş, cezası~ 20. sene a~r hapse tahvili hak· 
Bursa valiliğine tayin olunan Fazlı GU. kındaki adlıye encümenı mazbatası ka
leçin ve Londra büyük elçiliğine tayin bul olunmuştur. 
olunan Rauf Orbayın mebusluktan isti- Meclis çarşamba gUnil toplanmak iilı&" 
falarına dair takrirleri okunmuş ve Ak- re müzakerelerine geç vakit son ve~ 
yazının Ballalı köyünde'll Hüseyin oğlu tir. 

Meclise verilen yeni la
yiha ve takrirler 

Ankara, 16 (Telefonla) - İktısat ve
ktıleti tarafından hazırlanmış olan sana
yi kanun layihası meclise verildi. Bun
dan başka üzerinde tekrar çalışıldıktan 
sonra yeni baştan hazırlanan küçük sa
natlar kanun layihası da bugün Meclise 
sevkedildi. Yine meclise verilen bir la
yiha ile memurlann tahsil müessesele
rinde talebe olamıyacaklanna dair ka
nunun birinci maddesi tadil edilmekte
dir. 
İKİ TAKRİR 
Manisa meburu Refik İnce de •Kanun 

mecmuunu bırakıp ta ynlnız bir maddr 
nin veya lüzum görUlen bazı maddeled
nin meriyet mevkiine konulmasına ka
nuni imkan bulunup hulunmadığmJD 
tefsir yoliyle halli hakkında- Meclise 
bir takrir vermiştir. 

Refik İncenin verdiği bir yeni taktii"" 
de teşril masuniyeti kaldırılan bir _... 
busun heyeti umumiye karan alınmr 
dan tevkif edilip edilemiyeceğinin ıefıdt 
yoliyle halli hakkındadır. Bu iki takrir 
de alakalı encümenlere havale edildi. 

Şehir nakil vasıtaları Üc· 
retine zam nJluhtemel 

Ankara, 16 (Telefonla) - Tenviriye 
ve tanzüiye vergilerinin birleştirilerek 
tek vergi halinde alınması mevzuu üze
rinde dahil!ye vekaletince tetkiklerde 
bulunulmaktadır. 
Diğer taraftan Belediye hudutlan da

hilinde muayyen seferler yapan otobüs 
gibi nakil vasıtalan ücretlerine bir 

mikdar zam yapılması ciheti aynea ..... 
kik olunmaktadır. Henüz bu tetklkld 
neticelenmemiş olmakla beraber son,,.. 
ı.iyetle ve maaşlara zam dolayısiyle br 
lediyeler bütçelerinde artan masral ,__ 
lını karşılıyacak tedbirler üzerinde çab
şılınaktadır. 

lstanbulumuzun iş~alinde şehit 
olanlann hatırası 

------ . 
:tstanbul, 16 ( Yeni Asır ) - tstanbu- edilmiştir. Törende askeri bir kıta dit 

lun işgal edildiği 16 martta şehit edilen bulunmuş ve şehitlerimWn hatıası W 
askerlerimiz için her yıl yapılan ihtifal ziz olunmuştur. 
bugün (dün) Eyüpte şehitlikte tekrar 

•• 
Oğretmenler arasında anket 
I 

Ankara, 16 ( Telefonla ) - İstatistik miyetli görülen bu anketin doğnı bir şe
umum müdürlüğü 16 nisanda öğretmen- kilde yapılabilmesini temin için hazıı"' 
ler arasında meslekt bir anket açacaktır. !anan izahname alakadarlara bildirildL 
Öğretmenlerimizin mesleki ve . içtimai Fişler ve c.;edveller de Maarif mUdürlP .. 
\'aziyetlerinin tesbiti bakımından ehem- forine gönderilmiş bulunuyor. 

Trabzonda tütün satışları 
--------·-----

Trabzon, 16 ( Husus1 ) - üç milyon 
kilo olan Trabzon ve Polathnne tütün
lerinin satışlan hararetli surette devam 

Beden terbiy~si için 
bir tören 

Anh ra, 16 ( Telefonla ) - Gazi ens
titüsü beden terbiyesi şubesinin lO uncu 
yıldönilmü münasebetile yarın (bugün) 
saat 15 de bir tören yapılacak, bu vesile 
ile memleketimizde beden terbiyesi ha
reketine ön olmuş bulunan Ordu meb
usu Selim Sırrı Tarcan anılacaktır. 

etmektedir. Başta inhisarlar idal'e$i ol
mak üzere piyasada 14 alıcı vardır. aıı· 
güne kadar 700,000 kilo tütün satıbolr 
tır. 

l(ızıihaçın del~gesi 
d~~işti 

Ankara, 16 ( Telefonla ) - Be~ 
milel kızıl haçın Ankara delegesi J)I• 

Jenof kızil haç teşkilltını idare e~ 
üzere Hindistana gideceğinden ye,-~ 
Dr. Kurvaz.iye tayin olunm\l§tul'· 'Y~ 
delege şehrimize gelmiftir. 


