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tıan münderecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eanlerinin bekçisi aabahlan çıkar aiyaai ga.zetedir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıstu' .. 

Aır;.erika 
----*----

Pasifik 
Savaşının 
Mes'uliyetini 
Yüklenmiştir 

-*-
4uastaral)'a lıapda· 
Pında lıarşılaşacalı 
olan lı111111etler halıilıi 
ltiP lıudret imtihanı 
DePecelılePdir 

ŞEVKET BİLGİN 

Japon başvekili general Tojo. geçcı 
~ içinde, Avusturalyayı müttefikler 
tepbesinden aynlarak Jap0nyanm Pasi-
6kteki refah sahasına girmeğe davet 
eclen bir nutuk söylemişti. Bu Japon da
tetinin cevapsız bırakılması, ban mah· 
fillerde manidar görülmüş, iki memleket 
lll'asında bir müzakere kapısı acıldığın-
4-n bile bahsedilmişti. O giindcn beri 
~österen hadiseler, bu şiiphenin yer
lizliğini meydana koymuştur. Avustu-
talya başvekili Curtin'in Amerikan mil
letine hitabesi, Filipinlerdeki Amerikan 
etdusuna kumanda edf'n general Mac 
Artür'ün Avusturalya ba.,kumandanh· 

lngiliz mukavemet ve ::aıer azmmın 
sembolü B. Çörçil kızı ile 

t;c!L TERENiN YOKO 
-- --"k----

lngilizler tam 
on ceohede 

harbediyorlar 
-w-

Hayal sulıutu veren 
muuaffalıiyetslzlilı· 
ıere uğradılaP, f altat 
büyülı muvaf faJıiyet· 
ler de lıazandılar 

Avustural
ya müda aa 

edilecek 
____ * ___ _ 

Bunun için 20 tÜmPn 

ask~r, hin uçak, 50 
denizaltı kafi 

-*
Amel'ilıanın gayesi 
AvastaPalyada 
.JaponlaPı IJozguna 
uğPatacalı taarruz 
orduları hazırlamalı 
Melburn, 19 (A.A) - General Harri 

Avusturalya başkumandanı ile görüş
tükten sonra General Mak Artürün baş
lıca gayesinin ileride japonlan bozguna 
uğratacak bir taarruz ordusu vücuda 
getirmek olduğunu söylemiştir. Diğer 
taraftan General Filipirilerde kuşatılmış 
olan Amerikan kuvvetlerini kurtarma
ğa çalışacaktır. 

.Al'v1ERtKAN 
YARDIMl BÜYÜK 

Amerikanın harp hareketlerinde hayati ehemmiyeti 
olan PaMma kaftalından bir görünÜ§ 

Yeni spor hareketleri 

Gençlik kulüplerinin 
kongreleri başlıyor 

İzmir bölgesi bll'indsl lıim olacalı! • Ba sene aı 
yarqları eslıl ehemmiyetini buluyor 

UZAK DOCU HARPLE.;I ____ * ___ _ 

l --~~s!~. s~:~~~~~ı I 
Smoiensk 

• kıskac i 
' ' 

i

ne alınıyor 
----*----

Kıskacın Nisanda 
Rus~arca kapatıla· 

cağı umuluyor 
-------*----

Rusların Vlazrnaya 
60 lıUometl'e solıaJda(la 
ue ndUllm bil' dendi' 
yoluna lıestilılal 
blldlrHiyor 
Moskova, 19 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Dün gece cephede ebem .. 
m.iyetll hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Harp gemilerimiz Barens denizinde 
3000 tonluk bir düşman deniz taşıtını 
batırmışlardır. 

VİAZMAYA DOORU 
Stokholm, 19 (A.A) - Doğu ceph~ 

sindeki dununda büyilk bir de~klik 
olmamıştır. Alman haberlere göre Sov .. 
yet birlikleri Viazmanın altmış kilomet .. 
re doğu şimalinde Gajaska girerek Vi
azma - Gajask demiryolunu kesmişler
dir. 

ilııa tayini, mühim miktarda Amerikan 
l'•rdımcı kuvvetlerinin A vusturalyaya 
Cönderilmesf, hülasa hayati önem taşı· 
1an noktalann müdafaa,.mı teşkilatlan· 
••rtnak için elhirliğile alınan tedbirler. 
Jap0n başvekilinin tekliflerine karşı 
lam bir meydan okuma teşkil etrni,.tir. 

Bilindiği gibi. Curtin. miittefiklcrin 
hiicuma gecmesini i .. t . ~n nutkunda 
lriıhassa sunlan sfü·lcıni:;.ir: 

"Biz hücumun ~n iv ı mıidafaa tarzı 
elduğuna kaniiz. A vu5turalya. Anı eri-
~ batı kıyısı ile Japonya arasında 
lon kaledir. Eğer Avusturalva düşerse 
"-al ve cenup Amerika büC"um1ara arık 
hale lt'elecektfr. Bu ham, yiiz elli "ıllık 
lbev~ftlyetinüs eıawsmda lmrduiumuz 
lrir ~k şeylerin sonu l{ihi göriinehilir. 
t'ekat her şey ortadan knlkca bile Avus
tıır.Jya topraklan üzerinde dövii-ıen 
.\vustura1yab1ar bu1unacakhr. Bizler, 
>'aıınus, harap olmuş şehirlerin kapkara 
taaraheleri Uzerinde ve tahribe up-nmıs 
tarlalanmız arasında diişmanı denize 
4ökiincevc kadar ilerleyeceğiz. Avushı
l'alva ordusunun ve hava lnn"'•etlerinin 
lrudreti bOyUkttir. Düşmana bulabilecc
lbniz her yerde hücum edeceğiz. Hü
ttlnılanmızm smınnı silahlanını7JD sınm 
'-Yin edecektir. Avmıturalya Lincolin'in 
"lhillet, minetle. millet için .... düstunı
lltın medeniyet dünyasından kalkmama· 
it icin cnrpı<>•:!>·or.• 

Londra, 19 (AA) - (Taymis) ga
zetesi haı yaz~ında diyor ki: 

lngiliz ordusunun 1 O muhtelif cep
hede sayıca üstün, daha iyi teçhiz edil
miı. top yekun harbe daha iyi alışmııı 
düımanlarla çarptıtığını, bununla bera-

( Sonu Sahife 4. Sütun S te ) 

Hintli ltı.r ara laı ında 
ha a anlaşamıyoı·lar! 

Londra, 19 (A.A) - Dcyli Ekspres 
gazetesi yazıyor: Amerika dan A vustu
ralyaya malzeme gelen yolun himayesi 
bu kıtanın müdafaası kadar ehemmiyet
lidir. A vusturalya ve diğer yerlerdeki 
Amerikan askerlerinin sayısı öğrenilin
ce memnunluk verici bir hayret duyula
caktır. Londrada açığa vurulduğuna gö
re son iki ay içinde Amerikan tayynre
leriyle dolu vapurlar gelmiştir. Bazı şe
hirlerde Amerikan askerlerinin sayısı 
A vusturalya askerlerinden daha fntla
dır. 

MÜDAFAA NEYE BAQLJ 
Mütehassısların fikrince eğer General 

Mak Artürün emri altında iyi te~hiz edil
miş yirmi tümen asker, 1000 tayyare ve 
elli denizaltı bulunursa, japonların ta
arruz için kullanacakları kuvvc.tlcrin 

8japonkru
vazörü ba
tırıldı mı? 

lzmirdeltl gençlik kulüplerinden ek
serisi, muayyen faaliyet müddetlerini 
doldurduklan halde nizamname muci
bince yeni kongrelerini akdetmemiıler
dir. Bu gecikme kulüplerin faaliyetleri 
bakımından zararlı görülmüştür. 

ilk olarak önümüzdeki pazar günü aa
at 1 O da Ateş gençlik kulübü .enelik 
kongresini kulüp binasında yapacaktır. 

(Sonu Sahife Z, Sütün 4 de) 

RUS CEPHESİNİN EHEMMİYE'l'l 
Londra, 19 ( A.A) - • Yorkşayr Posb 

gazetesinin askeri muharriri yazıyor: 
Bilyük Britanyanın Cebelüttank Mal

ta, Mısır ve Hindistanda emniyeti Al
man kuvvetlerinin Rus cephesindeki 

(~onn 'O:nhilf'., <mtr. .. '~e) 

Bu sö'7lcr e. !.ckC'e hir S8\ aş azmini ta
llınaktadır. Curtin, genenl Tojoya de
lbek istemiştir ki, tavsiyeleriniz kadar 
lehditleriniz de beyhudedir.Zira Avus
turaıva karanm vermistir. Karşılaştığı 
~keler ne kadar büyük, savaş ne ka-
41ar öldüriicii olursa olsun asla esareti 
kahul etmivecektir. 

Curtinin · hitnhesi Amcrikada muaz
taırı akisler yanmıs. tesirini derhal ~ÖS· 
lerıni~tir. Amerikadan A\'ushıralyaya 
lıtiviik kuvvetler sevki hızlandınlm1 .. tır. 
!tir Amerikalı f!'enera1. Cenup Pasifikte 
t~ılmak ii7f'.~rP olan yeni harn cephesinin 
ua'lına geçirilmistir. General Mac Ar-
t&ı"ün Avusturalvadaki miittefik knv
~tler ba~kumandanlığına tavini miina· 
lebetite Ruzvelt'in mesaiı Pasifik snva
lhrı111 hu son safhasında Rirlesik dcvlet-
1eıin bütün yükii ve bütlin mesuliyeti 
~i omm:lanna aldığına şüphe bırak· 
bıaınıştır. Artık bahis mevzuu olan sev. 
Sadece Avusturalvanın miidafaası deJ!il
dir. Anyi zamanda Amerika umumi ef
IE&rının günden ,-tine artan asabiyeti v.öz 
-..Unde tutularak muvaffakiyetsizlikle-

<Sonn Sahife 2. C:::iittm 6 da) ----

- ~ 

En mühim müslürnan 
hüfıUrndarlarından 
biri İngiltere ile 
yapılacalı müzalıere 
esaslarını beğenmedi 
Madras, 19 (AA) - Hindistanın en 

mUhirn müslüman hükümdarlarından 
Beobal Nababı prensler mecl:sini terk 
etrneğe karar vermiştir. Nabab bu mec
lisin kurucularından biri olduğuna gö
re kararından Stafford Kripsle müzake
re için prensler meclisinde kararlaşan 
esasları kabul etmediği anlaşılmaktadır. 
BİNGAI,E KÖRFEZİNDE 
TAHLiYELER 
Madras, 19 (A.A) - Bingale körfe

zinde Ardaman takım adalarından tah
liye ed!len 400 kişi burnya gel~lerdir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 
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§ Ista'' hu 1.-ia tı.k ıne-k- § - -- -- -§ ltı.re karışbrı 1 an § 
- -
§ nnsır azaltılacak § - . ~ 
= İstanbul, 19 (Yeni Asır) - Son § 
E günlerde şehrimize buğday getiril- 5 
: mesi vaziyeti tam intizama girmiş : 
§ olduğundan ekmeklik unlara karış- § 
: tırılmakta olan mısır nisbetinin ;: 
§ yüzde yirmi beşten yüzde ona indi- § 
E rilmesi için tetkikler yapılmakta- § 
:d~ ~ 
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Smoleı sk bölgesindeki 
harpler de şiddetlendi 

------------- - ---~-~--~~--------
Radyo gazetesine göre gelen haber

ler, Smolensk bö~esindeki muha~ebe
lerin Harkof önlerindeki kadar ııddet 
bulduğunu bildirmektedir. Bu haberler
den anlaşıldığına göre Sovyetler timdi 
Smolenık • Viazma aııfalt yolunu ve 
buna müvazi ıimendifer hathnı kesmek 
istiyorlar. Bu yollann keııilmeııi belki 

de Alman ikmal itlerini imk&nııız hale 
sokacaktır. 

Stokholm haberleri de, Rusların bu 
yollara çok yaklaşmıı ve hatta yolu top
çu ateşi altına almı, olduklannı bildir
mektedir. Bu haber doğru ise. Viaz
madaki Alman kuvvetlerinin pek nazik 

(Sonu Sahife Z. Sütün 5 te) 

-+
A.merflıa ve Auustu· 
ralya flahri17esanin 
bö~le bir muvaf 
f alıiyet Jıazandığı 
sanılıyor 
Va~ngton, J 9 (AA) - Bahriye ne-

zaretinin tebliği: . 
Amerikan ve A vusturalya harp gemi

leri tarafından yapılan mfişterek hare
ket neticesi olarak 8 Japon harp gemisi

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

GENERAL VAVEL 

General Vavel 
yeni bir başku
mandanlı ~·a 

tayin ediliyor 

Bahçevanın 2300 lirası 

incir altı saf asından son
ra nereye S{İtmiş? 

BlR MEYDAN OKUMl 
----*----

Macarlarla Ru-
menlerin arası 

açılıyor 
-*

Romen hariciye nazll'I 
şiddetli IJIP natalı 
söylalıen hallı 
n rranslluanyayı 
isteriz n diye bağll'dı 

-*
Bükre$. 19 (A.A) - Ofi bildiriyor: 

Şehitlerde oturan bahçıvan AIAeddin 
Akdarı adında bir adam zabıtaya mlira
caatla üzerinde bulundurduğu 2300 l!ra 
parasının bazı şahıslar tarafından bir 
tertip neticesi olarak çalındığını iddia 
ebnişt.ir. 

Alaeddin Akdarı, bacanağı izzet Ora
larla birlikte gece yarısından iki saat 

(Sahife 4. Sütun 4 te) 

SONl>AKIKA 
•••••••••••• 

Japonlar da 
Sovyetlere 

saldiracaklar 
Hariciye nazırı Mihail Antoncsko Vi-

yana hakem karanndan sonra ilk defa -*-
olarak bir toplantıda Transilvanya me- Çunking, 19 (A.A) - Ç!n sözcüsü 
selesinden bahsederek demiştir ki : ilkbaharda Almanlann doğu eepbesin-

--+-- • - Romen ordusu, ne yaptığımız mü- deki taarruz1arile beraber Japonyanm 
Batı Aınısfaralyadan cadeleye ve ne üçlü pakt hükümlerine, da Sibiryaya taarruz edeceğini göste-

... ,.~ı~-aa. Hint ne de $erefirn!ze uymıyan yazılarile Ma· ren delillerden bahsetmiş ve demiştir ki: 
u~ •JI" ... - H • - İki Japon tümeni Koreden Man-
d 1 1 

' 

J ... e car gazetelerinin hakaretine uğramıştır. en Z ne, ran, raH 11 Herkesin bilmesi gerektir ki kalbinde çuriye gönderilmiştir. Sahalin:n cenu-
S•-a-ue-ue Jıaınanda bundaki kıtalar şimale g6nderilerek ur•., ı sevgi taşımasını bilen Romen milleti kin Sovyet hududu karşısında toplanmıştır. 
edecelı beslemesini de bilir. Rome~ • Ma~ sul~ Japon kurmay şefleri de Mançuriye gel-

Londra. 19 (A.A) - Deyü Meyl anlaşmasına Macarlann nayet gösterdı- m~lerdir. Eğer müttefiklerden malzeme 
snete.i :JUIYOT: lnslllz mahfillePine il müddetçe Romanya da riayet edecek- alabilirlerse, Çinliler Sibiryaya tecavüz 
söre seneral Vuelin yeni bir bat ko- tir. • .3.-ıalar edecek Japonlara hücuma ham-dırlar.• 
mutanhia tlıJ'lnl muhtemeldir. Bu yeni HllZU' bulnmnlar, bir ~lt u.cı 
....Ue Hint OkyanNU bals.S hat koma- • Tramllftnyayı isteriz • diye haykır- 11 

.(S-Wılle~~lta} .....-. 



'J'arihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 31 ••• 

-- Kızlan çağır gelsinler! 
'J'urgııt reis lıanbur isalıa bu emri 1t1ermi1ti. 

Musifıi faslı da başlamıştı-
1Wıu1duğum heyecandan kendimi 

~ftkle kurtarabildim. Yoldaşlarım 
şimdi yerde yatan Çalık Kemali ayağa 
k.aldırmağa uğraşıyorlardı. Herifin yedi
ği mt\thi§ tokat, onun yüzünde ve çiçek 
b<mlkluğundan mütevellit nişanelerin 
arumda derin bir iz bırakmıştı. Ağzı, 
bama kan iç.inde idi ön dişlerinden iki
si de bnlnuştı ... 

O:ea epiyce u~tıktan sonra yattığı 
yerdem. kaldırabildik ve sedye ile hasta
gBtiirür gibi karga tulumba ederek, yüz 
em olla ağırlığındaki :iri herifi bin be
la ile evin içine attık ... 

hin orta katındaki odalardan birine 
giı'dlk... Orada ilk gördüğüm şey çeşit 
ç~ :mezelerle donanmış bulunan gayet 
nnalı~em, mükellef bir içki sofrası ol
mllf&a .. BillQ.r bir sürahi içinde duran 
yakuı& renkli şarap, kırmızı bir güneş gi
bi. ortalığa kıp kızı) parıltılar saçmakta 
idi. J'ağf().r meze tabaklarını da, bu 
kıp kırmızı - güneşin etrafını kuşatan 
peyklerden farksız bulmuştum!. 

Gel keyfim gel!.. Ömrümde bu kadar 
7~ ve bunun gibi muhteşem bir içki 
sofr.uıa hiç rastlamış değildim ... 

&1ıısonya ve Çin mamulAtından, kıy
metii, nadide kayık tabakların içinde, 
iy'-e lı:ızarblmaktan üzerleri mercan gi
bi kıp kırmızı bir renk bağlamış olan ne
fis lııahklar bulunmakta idi. Bunların ve 
giiıla1iş sahanlarda bulunan sair bin bir 
çeşit mezelerin manzarası, hepimizin 
göalü.ne derin bir neşe ve ferahlık getir
mi~i... 

Mladerin üzerine oturduk. Tur-
gut ttis, konuklarını en son derece
ye lmdar ağırlamak isteyen gayet kibar, 
nadt bir ev sahibi tavnnı takınmıştı .. 
Arı.a.,ında yazı çekmecesi büyüklüğUn
cie lıi bir kanbur taşıyan ve ihtiyarlığı
na ..ağmen sofranın etrafında pervane 
gibl farıl fırıl dönmekte olan çıplak ka
falı ve uzun ak sa'kallı bir adama sesle
nen Turgut reis ona dedi ki: 

- i:yy! .. Hadi bakalım !sak Çelebi.. 
Şi...A bu gençleri neşelendirmek lazım 
ge-.,.or! Kızlan buraya çağırda gelsin
lerl.. Yeni çeri kabadayıları da. biz Le
veaıtlıtr gibi tabiat sahibi erlerdir .. On
lar senin kel kafana bnkarak, titrek elle
rinle sunduğun şarabı alıp içmek iste
mmer ... tçkiyi, melek yüzlü kadeh ısu
n--1arın gUmllş parmaklan arasından 
al&klan vakit, bundan pek ziyade hoş
lamrlar ~. 

Şimdi aılladın mı? .. Bak daha duru-

Uzak dofu harpleri 
(Baıtarafı 1 inci Sahifede) 

nin 1.atırılmıt veya huara uğrablml§ ol
<luia aanılıyor. Batırıldığı .anılan iki 
ajııır kruvazörle ağır hasara uğratılan 
C!a.t knıvazör ve iki torpito muhribi
(fü, •s Amerikan torpltoau kaybedilmit
tir. 

Dlpnanın beı nakliye gemisi ile biı 
uçak iqe gemW, ve bir mayn gemisi 
ba.....ımışhr. Bir çok küçük gemilere 
isai>etler kaydedilmiştir. Üç Japon de
nia llÇllğı düşürülmüştür. Bir uçağımız 
ıdö.,..emiıtir. 

A VUSTIJRAL YA TEBLlôl 
~ambera, 19 (A.A) - Tebliğ: 
u.aklarımız çarşamba günü Babao-

ya laiieum etmişlerdir. Limandaki ge
mlSewe bombalar isabet etm.İf ve iyi ne
tied.r alınmıştır. Bir Japon ağu kruva
zörhiin arka tarafına isabet kaydedil
miftir. 

Y eoi Ginede keşif uçuşları yapılmııJ
tır. 

japon uçakları Y ork bumunda bir 
adil berinde keşif uçuşları yapmışlar
dır. 

A.,.ustura}ya. tayyareleri Korepana 
bir lcerre daha hücum etmişler ve çok 
bomba atmışlardır. iyi neticeler alınmıt
tır. Yangınlar 80 kilometre uzakta gö
rülıı.üıtür. Bir uçağımız geriye dönme
ıru,.ir. 

JAPON KRUVAZöRONE 
.iSABETLER 
Slney, f 9 (A.A) Rabaoda 

bir Japon huvazörüne tam isabetler 
ka~edilmiştir. 

Va~ington, 19 (A.A) - General 
Mal: Arturun Avusturalyaya gelişinden 
so.ra neşredilen ve büyük bir deniz 
m••affakıyetini ihtiva eden tebliğ Ca
va muharebesini müteakip bat gösteren 
yeiısli havayı dağıtmıştır. Her sınıftan 
22 geminin hasara uğratılması veya ha· 
tırılması ehemmiyeti inkar edilemiyecek 
kadar büyük bir hadisedir. 

Londra, 19 (A.A) - Royter ajan
j ı..-ıın askeri yazarı Analist diyor ki: 

Günün en iyi haberi Yeni Gine açık
lannda 23 Japon gemiainin bir kısmının 
babnldığını ve bir kısmının da hasara 
uğratıldığını bildiren Amerik.an tebliği
dir. Bilhaasa bunların aruında batınl
dığı sanılan altı kruvazörün kayıbı ha
diae.inin Japon deniz gayretlerini fren
liyeceğine ıüphe yoktur. Büyük Ameri
ka. bomba uç:ıklarının hava üstünlüğü 
bımu mümkün kılmışbr. Japonlar böy
le bir kayıbı soğuk kanlılıkla karoılaya
mazlar. Çünkü onların stratejileri deniz 
mlinakalalarına bağlıdır. 

Londra, 19 (A.A) - Yeni Oelhi 
radyosuna göre Birmanyada §iddetli 
mılharebeler yeniden baılamıştır. Ja
ponlann başhca taarruzları İravadi neh-

yor!.. Var git, sana verdiğim bu emri 
derhal yerine getir!.. 

Kambur herif arkasındaki uzun, kır
mızı hırkanın eteklerini toplıyarak öy
le gülünç bir teltış içinde oradan fırla
mıştı ki ben onun bu halini görünce gül
mekten kendimi alamamıştım ... 
Şimdi Çalık Kemal de bir az kendisi

ne gelir gibi olmuştu .. Sanki bir kaç da
kika önce Turgut reisten sille yiyen o 
değildi. Artık bir kuzu gibi uslu duru
yordu. Çenesine koyu renkte bir yağlık 
bağlamıştı. Yediği müthiş tokadın yü
zünde vücuda getirdiği nişnneyi bu su
retle gizlemiş bulunuyordu. Ve sofranın 
parlak manzarası karşısında, bizim gibi 
onun da, iştahı kabarmıştı. Bu, Çalık 
Kemalin sık SJk yutkunmasından belli 
olmakta idi. .. 

Ben Turgut reisin yanına oturmuş
tum. Benim yanımda Sonturlu BelA bu
lunuyordu, Diğer yoldaşlar bizim karşı
mızda oturuyorlnrdı ... 
Dışarda çınlayan gevrek bir kahkaha 

duydum ve birden bire yüreğim oynadı. 
Elimi kalbimin üstüne basıverdim. Tu
tulduğum bu heyecanı fark eden Turgut 
reis bann dedi ki: 

- Ne var? Ne oldu? .. Neden bu ka
dar sararmış bulunuyor sun? .. Seni gidi 
yaramaz seni! .. Loranzayı hfil~ unutma
dın mı?.. Sen şimdi Loranzadan daha 
güzel, ondan daha körpe kızlar görecek
sin! .. Fakat sakın Loranzaya yaptığın gi
bi bunların içinden biric;ini bcnimseme
ğe, ona tutulmağa kalkışmıyasın! .. 

Bizim gibi askerler geçici eğlencelerden 
başka şeylerle meşgul olmamalıdırlar .. 
Bizim için süreksiz zevklerle gönill eğ
lendirmek, o da ancak makul bir had 
dairesinde bulunursa, o zaman caiz ola
bilir!.. 

Turgut reis, Çulsuz 1brahimle Ali Mu
rada baktı. Onlara dedi ki: 

- Siz.in güzel saz çaldığınızı bilirim! 
Gemide iken duymuştum. Galiba biriniz 
Keman, biriniz de kitara çahyordunuz .. 
Sazlarıruı. yanınızda bulunsa ne iyi olur
du! Vaktimizi daha hoş geçirırdik! .. 

Ali Muratla İbrahim, her ikisi birden 
söze atıldılar: 

- Fakat çalgılarunız yanımızda! .. Si
ze memleket türküsü mü çalalım? Yok
sa bir taksim mi yapalım? Hangisini 
dinlemekten h~lanırsınız? •. 

Turgut reis cevap verdi: 

- BİTMEDİ-

L\ us ya sac asları .. 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

hırpalanma derecesine bağlıdır. Kış mu
harebelerinin son safhaları Viazmadan 
Rijele kadar uzanan çevrelerde oyna
nıyor. Burada Smolenski ihtiva eden 
bir cep has1l olmuştur. Bu cep Alman 
merkez cephesi için felaketli neticeler 
verebilir. Çünki bütün düşman hattının 
stratejisi bu mihvere bağlıdır. 

RUS YAVAŞLAYIŞININ SEBEBİ 
Rus kuvvetlerinin ilerleyişinin son 

1.amanlarda ya.vaşlama'imın sebebi tab
ya değişikliğidir. Sovyct komutanlığı 
Almanların yeni kıtaları harp hattına 
soktuklannı anlayınca onların bütün 
ihtiyatlarını ateş hatbna sokturmr.k için 
düşmanı zorlamak yolunda gayret sar
!etmiştir. Bu çevrelerde Alman ihtiyat
lanna Rus kuvvetleri si.irckli hücumlar
da bulunuyorlar. 

Yaz seferinin nasıl başlıyacağını şim
diden kestirmek mUmkün değildir. Fa
kat muhakkaktır ki Almanlar nisanda 
hücuma geçeıniyeceklerdir ve hırpala
nan ihtiyatlarının yerini almak için mih
ver ortaklarına baş vuruyorlar. 

Sovyet kuvvetlerinin Smolenskin et
rafında kurdukları kıskaçın iki ucu ara
sında. şimdi ancak 55 kilometre bir me
safe kalmıştır. Bütün Alınan cephesinin 
mihveri olnn Smolenskin akibeti bu mu
harebelere bağlıdır. Ruslar kıskaçın iki 
ucunu nisana kadar kapatacaklannı 
umuyorlar. Bundan sonra doğrudan 
Smolenske hücum ba.şlıyacaktır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 19 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Kerç yarım adasında evvelki hüt"um

lar kadar şiddetli olmak üzere yeni düş
man hücumları pü.skiirtülmüştür. 

Doneç havzasında Alman ve Rumen 
kıtaları düşmanın şiddetli hücumlarını 
püskürterek Sovyet kuvvetlerine ağır 
kayıplar verdinnişlerdir. 

Alman kıtaları muvaffakıyetli karşı 
hücumlar yapmışlardır. Başka kesimler
de savaşlar oluyor. 

Berlin, 19 (A.A) _ Buraya gelen ha
berlere göre Sovyetler dün 34 uçak kay
betmişlerdir. 

ri ile Krome ve Mandalay arasında vu
ku bulmaktadır. 

Londra. 19 (A.A) - Royter ajansı
nın askeri yazan Analist diyor ki: 

Birmanyanın ıimalinde Japon ilerle
mesinin tekrar başladığı anlaşılıyor. Fa
kat bunun hakiki bir hareket mi, yokııa 
lngilizlerin kuvvetini anlamak için ya
pılmış bir keşif hareketi mi olduğu he
nüz belli değildir. Diğer taraftan Bir
manyanın cenubunda da Japonlar mev
zilerini takviye etml;ı1erdir. Hücum için 
burada yeni ihtiyatlar topladıktan anla
şıyor. 

YENi ASIR 20 MA.Rr CUMA _ :a:z l 

Milli korunma 
işlerine baka
cak mahkeme 

-*Yeni mahJıeme 
lıuruldu • 'J'ütün 
salılıyan tutuldu 
Bir mahlıumjyet 

-*-.Milli korunma kanununun hükümle-
rine giren ceza dılvnlarını görmek için 
İzmirde tek hakimli bir asliye mahke
mesi kurulmuştur. Bu husustaki emir 
vilayete gelmiştir. 

TÜTÜN SAKLIYAN BAYİ 
İkiçe.şmelikte 568 inci sokakta oturnn 

tütün bayii Mehmedin beyanname ha
rici olarak tönbeki, tütün ve sigara sak
fadığı tesbit edilerek evi aranılmış ve 
mühim miktarda tütün, sigara, tönbeki 
bulunmuştur. Mehmet adliyeye veril
miştir. 

İBTİKARDAN l\lAIIKÜMİYET 
Çeşme kazasının Fahreddin mahalle

sinde oturan ve Hurmalık caddesinde 
bakkallık yapan Yunus oğlu Hayrullah 
Alsan, yüksek fiatla l:mon sattığından 
ihtikar suçuyla adliyeye verilmiş, mah
kemece 20 lira para cezasına ve bir haf
ta dükkanının kapatılmasına karar ve
rilmiştir. ---·----Yeni ekm~k kart-

ları ~fAtirildi -·-Nisan ayına ait ekmek kartları şehri· 
mize gönderilmiştir. Yeni kartlar hemen 
numaralanacak ve belediyece daha sa
lim usullerle zamanından önce tevzi edi
lecektir. 

Kartların İzınirin 14 kazasile kart 
usulü tatbik olunan nahiye ve köyleri. 
ne gönderilmesi i.şi hemen mutemetler 
vasıtasile yapılacaktır. ---·----Bir Alman enstitüsü 
müdürü şehrimizde 
İstanbul Alman asarıatika enstitüsü 

müdürü B. RocloH Nauman sehrimize 
gelıniştir. --- ----Yeni ve esfıi 
devirleri nıulıa~ese 
İkinci F..rkek Lisesi tarih öğretmeni 

B. Şinas~ Acar tarafından cumartesi gü
nü saat 16 da Halkevi salonunda ( ka
pitülasyonlar, düyunu umumiye, salta
r.at devri ile cümhuriyet devrinin mu
kayesesi } mevzulu bir konferans veri
lecektir. ---·---10 saıı~im 
borunun cezası 
Andon oğlu Jozcf adında bfri Kemer

deki belediye hel!l.lnrından 70 santim 
uzunluğunda. kurşun boru çaldığı iç!n 
tutulmuş ve adliyece 3 ay hapse mah
kOm edilınL~tir. ---·---ZABITADA: 

Cafer 
... 

a~ır 

is1ninde biri 
vara landı -·-İki çeşmelik caddesinde bir had.ise ol-

muştur. Meşhur sabıkalılardan Ali bu 
caddeden geçerken evvelce dükkan 
komşusu bulunan ve bir kavga netice
sinde araları açılan Naki oğlu Cnfcre 
rastlamıştır. Ali hemen tabancasını çı
karmış ve Caferin üzerine beş el ateş et
miştir. 

Kurşunlardan ikisi Ca!erin vücudu
na. rastlıynrak ağır surette yaralanması
na sebep olmuş ve zavalh adam yol üze
rine yıkılmış, memleket hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. Fazla 
kan kaybetmiş olduğundan ifade vere
memiş ve bu tecavüz hadisesinin iç yü
zü henüz aydınlanmamıştır. 

Ali yakalanarak adliyeye teslim edil-
miştir. 

Altın bileziği çaldırm11 
mı, hediye mi etmiş? 
İzınirdc bir otelde misafir Ömer Han

soy, zabıtaya mUracantla, arkadaşt Uşak
lı Mustafa Aral ile birlikte bir gün ev
vel kuyumcu Nadir Erkayadan 156 1:.ra
ya satın aldığı bir altın bileziği cebine 
koyduğunu, bir eğlenti sonunda altın 
bileziğin Didar adında bir kadın tara
fından çalındığını iddia eylemiştir. 
Zabıtaca Didarın ifadesine müracaat 

edilmiş, Didar bileziğin kendisinde ol
duğunu, çalmadığını, Ömer Hansoyun 
bu bileziği kendisine bir hatıra olarak 
hediye ettiğini, hatta kuyumcu dükkanı
na beraber giderek bileziği aldığını ve 
koluna taktıktan sonrn da kolunu öptü
ğünü söylemiştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
'J'alJancanın 
ihanetine uğl'adı 
Tiren!n Gökçen nahiyesine bağlı De

reli köyü muhtan Mehmet Sezer evinde 
tabancasını kurcalarken bir kaza olmuş, 
çıkan kurşun vücudunun sağ tarafına 
rastlıyarak ağır surette yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Mehmet Sezer Tire 
hastanesine kaldırılmıştır. 

_ LA~ 5!l - a 
----~~~'*------------~ 

Pasefik . . Sivrisinek mevsunı erken geldi! 
Savaşının 

Mes'uliyetini 
Yüklenmiştir 

Vilayet ve Belediye mü
cadeleye hazırlanıyor -*-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

~--------~~-------------*Ntıltl-~--------------------
rin intikamını alırcasına Japonya)'~;:; 
dürücü darbeler indirilmesi, Pasif I• 
kaybedilen hakimiyetin yeniden ka%Bn1 

ması asıl hedefi teşkil etmektedir. ~il· 
dııHa tabyasının liizumundan fazla f 
vam ettij:;rine kani olan bir kısım asker

11 mütehassisler, Avusturalya sava~lfl.d 
müttefiklerin tescbbüsü Japonların etın· 
den kurtarmalar"ını temin edocek bir ht!" 
susiyet görmektedirler. 

M azot temini için teıebbüslere hcqlanddı 
Bu yıl kış mevsiminin yağmurlu geç

mesi bir çok yerlerde açılan çukurlara 
su toplanmasına sebebiyet verdiğinden 
mart ayında bile İzmirin bir çok yerle
rinde sivrisinek artmış, hatta kara si
nekler bile görülmeğe başlanmıştır. 

Belediye ve vilayet sıhhat müdürlüğü 
sivrisineklerle mücadele mevzuu üze
rinde ehemmiyetle meşgul olmağa baş
lamıştır. Sivrisinek mücadelesi için ma
zot teminine teşebbüs edilmiştir. Bir ta
raftan belediye kendi teşkilatı tarafın
dan umumi çukurlara ve s:vrisinek yu~ 
valarına muntazam bir surette mazot 
doldururken öte taraftan da evlere para 

Yeni spor hareketleri 
(Baştaraiı 1 inci Sahifede) 

TüRKiYE BiRiNCiLiKLERi 
Milli küme depla!man maçlarından 

vaz geçilmesi üzerine yakında Türkiye 
grup birincilikleri müsabakalacı ve grup 
~ampiyonlan Ankarada Türkiye birin
ciliği için karşılaşncaklardır. 

lzmir şampiyonu Göztepe gençlik ku
lübünün iştirak edeceği bu karşılaşma
larda, fevkalade bir vaziyet olmazaa 
lzmir şampiyonunun lzmir bölge5i grup 
birincisi de olması beklenir. Mıntaka
mızda Göztepenin karşısına çıkacak ta
kımlar arasında Aydın ve Balıkesir kuv
vetli birer futbol kadrosuna sahiptirler. 
Aydın takımı, her sene Jzmir ,ampiyo
nu karşısında kendisine üstün bir dere
ce elde etmeğe muvaffak olmuştur. 

Balıkesirde futbol faaliyeti iki sene
denberi azalmış ise de Balıkesir şampi
yonunun lzmir karşısında müsbet bir 
derece almağa çalııacağı muhakkaktır. 

AT YARIŞLARl 
Pazar giinü Kızılçu\lu hipodurumun

da başlıyncak olan ilk bahar at yarışla
riyle mevsim spor faaliyeti açılmş ola
caktır. 

lzmirin, Türkiye at koşuları tarihin
de büyük bir mevkii vardır. At ko~uları 
ihdas yolunda Türldyede ilk adımı iz
mir atmış ve bu bilahara başta lstanbul 
olmak üzere diğer şehirlerimizde bu ya
rışlar yapılmıştır. 

Son üç senede İzmirde yapılan koşu
lar bir az ehemmiyeti kaybeder gibi ol
muşsa da bu sene İzmire getirilen kıy
metli koşu atları yeni bir hız olarak mü
talea edilmektedir. 

Yarış ve islah yük'lek encümeni ev- · 
velce kaydedildiği gihi l2'mir ilk bahar 
yarışlarının altı hafta devam etmeıunı 
münasip görmü~tür. Ko~ular 22 ve 29 
mart, S, 12, 19 ve 2 6 Nisan tarihlerin
de devam edecektir kayıt muameleleri 
devam etmektedir. 

BOJ sene pavyon Hatları erkeklere 
100. kadınlara 50 kuruş, tribun erkek
lere 40 kuruş, talebe ve kadınlara 20 
kuruş, meydan erkeklere 1 O kuruşa, 
asker ve talebeye 5 kuruotur. 

Müşterek bahsinden başka ikili ve 
çifte bahisler de koşuların zevkini bir 
kat daha arttıracaktır. 

* Pazara yapılacafı 
gUre~ıe,. 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü

nün tertip ettiği bölgeler arası güre' mü
sabakalarına pazar günü şehrimizde de
vam edilecektir. fzmir güreşçileriyle 
karşıla~cak olan Kocaeli güreşçileri 
dün akşam şehrimize gelmişlerdir. Bu 
güreşçiler 5 6 kiloda Sezai Tüysüz, 61 
kiloda Niyazi Yıldız, 66 kiloda Meh
met Aktar, 72 kiloda Beslen Kışbay, 
79 kiloda lsmail ve 8 7 kiloda Enver 
Y enerdir. Müsabakalara pazar günü sa· 
at 14 te Kültürpark açık hava tiyatro
sunda başlanacaktır. 

Milli güreo takımına müteaddit gü
reşçiler vermiş olan Kocaeli bölge~i ta
kırniyle yapılacak olan bu müsabakala
rın çok heyecanlı ve zevkli olacağı tah
min edilmektedir. 

~------~~-Bir gençlilı fıulübünde 
yeni bina ve salon 
Şark Sanayi kumpanyası gençlik ku

lübü tarafından kendi fabrikasındaki 
mükellefleri çalıştırmak ve beden? ka
biliyetlerini arttırmak düşüncesile bir 
kulüp binası ve bir de spor salonu mey
dana getirilmiştir. 

Dün akşam saat 17 de bu kulüp binası 
ile salonun açılma töreni davetlilerin 
buzurile yapılmış ve gençler türlü spor 
şubelerinde eksersizler yapmışlardır. 

İRAHDA 
fevfıaJtidelllı yofı 
Londra, 19 (A.A) - Bir müddet ev

vel Kahlreye gelmiş olan İran kraliçesi 
Fevzlyenin Tahrana dönmesi yeni şahın 
memleketini terkettiğine dair şayialan 
filen yalanlamaktadır. Berllnin hilr 
Araplar radyosu Bağdattan gelen haber
lere atfen İran hakkında bir çok asılsız 
haberler vermiş ve şahın 16 martta kat
ledildiğini bile bildirmişti 

mukabilinde ayda ikişer kilo mazot ve
rilerek bunların memurların önünde siv
risinek yuvalarına dökülmesi temin edi
lecektir. Eğer sivrisinek mücndelesi ge· 
çikirse bu yaz mevsiminde çok zorluk 
çekileceği muhakkaktır. 
Şehrimizde sivrisinek mücadelesi için 

bir esas hazırlanmaktadır. 
Karşıyaka sıtma mücadele mıntakası 

için lüzum gösterilen mazotlar temin 
edilmiş ve sıtma mücadele mıntakası ri
yaseti emrine verilmiştir. 

Vilayet makamı, şehrimiz ihtiyacı için 
mazot teminini ticaret vekaletinden is
tiyecektir. 

Askeri v cızi yet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

durumda olduklan anlaşılır. Bununla 
beraber Almanlann bilhassa bu yol bo
yunca cenuptan ilerliyen Sovyet kıtala
rını durdurmak için büyük mukavemet 
gösterdikleri muhakkaktır. Çünkü bu 
yola 25 kilometre me.tafede olan Duru
gar şehri bir ay evvel Sovyetler tarafın
dan işgal edildiği halde, Sovyetler bu 
bir ay içinde 2 5 kilometrelik mesafeyi 
bir türlü a~mağa muvaffak olamamıt
lardır. Bununla beraber bu mühim yo
lun tehlikede olduğu da aşikardır. Al
manlar, buradaki Sovyet kuvvetlerini 
gerilere atmadıkları müddetçe tehlike~ 
den kurtulamazlar. 

MAHSUR ALMAN ORDUSU 
Çenber içinde bulunan 1 6 ncı Alınan 

ordusu hakkında yeni bir haber yoktur. 
Londra ve Stokholm haberleri bu ordu
nun durumu ümitsiz olduğunu göster
mekte ise de, Sovyet resmi tebliğlerin
de bu huswıta verilmiş bir haber yok
tur. 

DlCE.R YERLERDE 
Kerç yanm adasında 9iddetli muha

rebeler olmakta i'e de yeni bir değişik
lik haberi alınmamıştır. Yalnız Alman 
tebliğine göre bütün Sovyet taarruzları 
muvaffakıyetle püııkürtülmüştür. Sivas
topol ve Leningrad önlerinde muhare
belerin hızı eskisine nisbeten bir az gev-
şemiştir. 

BlRMANYADA 
Birmanyada Japonlar Sitang ve fra

vadi boyunca ileriye hareket etmişler 
ve J ngilizler bir az gerilemişlerdir. ln
giliı.lerin Binnanyaya önemli hava kuv
vetleri gönderdikleri anlaşılıyor. 

A VUSTURAL YA YA 
HOCUM BEKLENiYOR 

Şimdiye kadar, irtila mıntakatarınd; 
Japonların üstünlüklerini temin ede 
şey deniz \'C han hakimiyetleri oiıntıŞ• 
tur. 

A \'ltsturalya, denizden ve ha,·ad~ 
Japon akınlarını durdurabilecek üStii 
bir kuvvetle müdafaa edihnezsc, tehllk11t~ Holanda Hindistanında olduğu kadar b 
yiik ve hatta kat'i olabilir. Bundan aJ!ta: 
şılabilir ki, elinde mevcut en geniş iJJI 
kanlardan faydalaruırak A vustııraJ)'aY' 
her ne pahasına olınsa olsun miida{aaY8 

karar veren Birleşik Cwnhuriyetl~ 
Japonyayı en hassas yerinden vurrn 
için gereken tedbirJcri de almaktad!' 
lar. Şu halde Avusturalya sularJllP"! 
Pasifik hakimiyetinin gerrek sahibİJJ1 

belirtecek kat'i deniz muharebeleri sa· 
kınılmaz birsey olacaktır. Hangi bakıJI'' 
dan mütalaa· edilirse edilsin Pasifik ııar· 
binin gelişimi Japonyanm bütün taarfU: 
kudrt>ti üzerinde kat'i tesirleı .. yapact, 
nazik bir safhaya girmekte olduğu ~·· 
kardır. 

Bu bakımdan Avusturalya kap~~t 
da karşıJaşacak olan kuvvetler J)ll&"'"'" 

bir kudret imtihnnı vereceklerdir. AVlJS' 
turalyada büyük bir müdafaa , .c teeıı• 
vüz kuvvetinin teşkilatlanması Jap011' 
yanın kolay kazanılmış zaferlerini teb· 
ilkeye koyabileceğinden şimdi JatJOj 
başkunıandanlığınm her şeyden ~e 
Avusturalyayı tstilAya ve miittef'ıJJe· 
ri Cenup Batı Pasifikten taınarıt~ 
atmağa en ~k ehemmiyet ve~ 
tnbüdir. Bu hareket zaruri o e 
Hind Okyanosunda Japon tehdidinin ~ 
baskısınm geci~ mucip olabilece • 
tir. 

ŞEVKEr BİLGilf 

ıocr..ocıcıcxıaacoc=cDac=c=cocacco< 
338 Doğumlular 
Sevfıedllece'fıler .. 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESIN· 

DEN: 
338 doğumlu ve bunlarla muamele

S ye tabi erat pek yakında sevkedile
S ceklerdi.r. Şubeleri haricine çıkına' 
§ maları ilan olunur. 
IOCO"~CCCDDCDDDDDDDD~ Yabancı kaynaklara göre Japonlar 

tarafından Avusturalyaya karşı bir ta
arruz hazırlanmaktadıı. Avu!tturalyada 
da imkanların müsaadesi deıeceııinde 
kuvvet toplanmıştır. lngilizlere göre 
Avusturalya hava kuvvetleri Avuatural
yanın şimalinde büyük Japon deniz kuv
vetlerine müeıısir surette taarruzlar yap
maktadır. Japonlar da havadan Avus
turalyaya tecavüzlerine devam etmek-
~ili~ Al, 

Yeni Cine dolaylarında Japon deniz 
kuvvetleri mühim bir vazifeyi üzerleri
ne almış bulundukları bir sırada, Avus
turalyanın Amerikadan gönderilen bü
yük kara, deniz ve hava kuvvetleriyle f 
takviye edildiği gelen haberlerden an
laşılıyor. Bu kuvvetlerin derecesi bilin
miyor; fakat Avusturalya gibi mühim 
bir yerin müdafaası için esaslı hava tak
viyesinin yapılmış olması ihtimal için
dedir. 

BUGÜN 
Matinelerden İtibaren 

fAPON DE.NIZ ZAYiATI 
Avusturalya hava kuvvetlerinin ~on 

faaliyetleri hakkında Londra radyo~u
nun verdiği bir habere göre, şimali 
Avuııturalya ile Yeni Gine arı:ısında J a
pon deniz kuvvetleri üzerine şiddetli 
bir hücum yapılmı~ ve iki ağır kruvazör
le bir çok diğer gemiler batırılmıştır. 

İsviçre radyosunun Vaşingtondan al
dığı bir haberde 12 adedi taşıt olmak 
üzere 23 Japon gemisinin Avusturalya 
hava kuvvetleri tarafından batırıldığı 
hildirilmiııtir. Bu haberi bir az tabii te
lakki etmek lazımdır. Çiinkü Japonlar 
henüz Yeni Gine hava üslerini elde ede
meden ve yeni hava üsleri kurmadan 
harekata devam ettikleri için yeni çı
karmalarda valnız tayyare gemilerinde
ki hava ku.vvetlerinden faydalanmak 
zorundadırlar. Buna karşı, Avusturalya
nın şimalinde hava üsleri vardır ve ha
rekat Avusturalya ile Yeni Gine arasın
daki dar sularda cereyan ettiği için 
Avusturalyanın Japon deniz kuvvetleri
ne ciddi kayıplar verdirdiğine dair ha· 
berlerin do~ru olması mümkündür. 

LIBYADA 
Libyada hardc.at olmamı~tır. Yalnız 

yabancı kaynaklara göre son üç hafta 
içinde İngilizler mühim ııuıette takviye 
edilmişlerdir. Fakat evvelce ele söyledi
ğimiz gibi bundan sonra Libyadaki ha
reketler mevzii kalmağa mahkumdur. 

YENİ NESRİYA!' 
•••••••••••••• 
KÜLTÜR - Aydında bir senedenbe

ri c.ıkarılan ve muhitine Aydınlık saçan 
KÜLTÖR isimli aylık mecmua 2 yaşına 
girmiş, bu münasebetle 11 ve 12 inci sa
yıları bir arada, bol resim ve özlil yazı
larla intişar etrntştir. 

---~ .;, s'EAN5LAR:---· .... --. ·-· .. --·--· --- .1 
1 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da .. Cwnartcsı 1 

Pazar 11 de-. 

1 DİKKAT: 1 
Film.in birinci ıünü 9 seansında 

1.~~~~K!~~-!1~~_:1!!.'°.; __., 



20 Jf ARr CUMA 
!!EZ - J 

Horsa 
OZOM 

S14 M. j. T aranto 
268 inhisarlar 
166 F. Solari 
, 51 M. Bqikçi 
16 H. Elbirlik 
12 inan firketi 
71 jiro ve ıüre. 
65 A. Papqno 
S6 ôıttürk pr. 
<t9 kaptan Fuat 
l.f K. Taner 
l.f Ahmet ç. 
22 Muiz Naan 
20 Necati börekçi 

'670 yekOn 
176112 dünkü yek6n 
'178SS2 umum yekOn 

.... 7 
Ne. 8 
Ne. 9 
Ne. 10 
N.. 11 

tNCtR 

47 25 54 
49 50 50 
50 50 54 50 
48 50 53 
50 51 
50 51 
50 50 53 
52 52 
51 SO Si 50 
52 50 56 50 
52 .ıs 52 25 
53 50 53 50 
Si 50 Si 50 
Si Si 

48 
49 SQ 
51 
53 
55 

ll2 R j. Franko 23 
14M70 umum yekGn 

24 

Z. YACI 
5 700e kilo 100 
'2.f 215 kilo eeki sahfbr 3 7 
81JH yekan 

ZAHiRE 
-'IO ton~ 60 

.f5 ton kum dan 2 3 
15 ton fuu]ya 21 

9M'f kilo b.lmuma 200 
l797 lr.ilo T. B. içi 

9l0 kilo cehri 

ıos 
67 

68 
23 50 
25 50 

410 
150 
23 

"""lllllWRllllllll•HllllllllllllHllll11111'5 

Ankara Radyosn 1 
.... 8 .. 0.!!~l~!i!~.!!! .. n .. I 

7.39 propam. ve memleket aat a,.a-
h. 7.JJ ..... : (pl) 7 . .fS ajana haber
ı.t. 1.00 mtlzllı:: (pl) 8. f S-8. JO evin 
...._ 12.,0 propam n memleket aat 
.,._ 12.JJ m&zik: mulıtelif ,arialar. 
12.4' afanıa halJerlerl. 13.00-13.30 mü
zll: ...a ve türküler. 18.00 program, 
ve ....Ieket aut ayarı. 18.03 müzik: 
&.il~ 18 • .fS zirMt takvimi. 18.SS 
._.., ndyo ..Jon orkeatrarL 19.30 
.IDuıııldet aat qan, ve ajana haberlerL 
'19 • ., müzik: klaaik Türk müziii pro
~ 20.1 S radyo pzete.i. 20.4S mG-
~. ..m...k malcunından prlalar. 
21.11 konupna (iktlaat aati). 21.IS 
le ... 22.00 mllzdc: (pL) 22.30 mem-
le .... Mat yan. alam hahederl ve hor-

YENJ ASIR rm:z: === -:SC: 5 Si _ 

1ZM1R BELEDlYESlNDEN: 
1 - 661 sayılı sokaktan itibaren 672 

sayılı sokakta 135 metre boyda yeniden 
kanalizasyon yaptınlması, fen işleri mü
dürlüğündeki keşif ve prtnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 814 lira 40 kuruş muvak
kat teminatı 61 lira 8 kuruştur. Taliple
rin teminatı i~ bankasına yatırarak mak· 
buzlariyle ihale tarihi olan 30/3/1942 
Pazartesi gilnU saat 16 da encümene mü
racaatları. 

2 _ !nönU caddesinde 128 sayılı so
kak ağzından itibaren Güzelyalı istika
metine d<>tnı bir kilometre dahilindeki 
parke döşemenin esaslı surette tamiri 
.fen l§leri mildUrlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3559 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 266 lira 96 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
30/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

15, 20, 24, 29 (608) 

* 348 aayılı sokak kanalizasyonunun 85 
metre daha uzatılması İJi, fen i§leri mü
dilrlilğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

bedeli 426 lira 41 kW'U§ muvakkat te- T. C. 1ZM1R TtCARE'I' stClL ~ 
minatı 32 liradır. Taliplerin teminatı iş MURLUGUNDAN: 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 3/ 4/ 942 Cuma günü saat - Dünkü nüshanın sonu -
16 da cncilmene müracaatları. OÇONCO FASIL 

2J, 24, 28, 2 (649) İdare meclisinin sureti teşekkülü, va-
Başı boş tutulup temizlik işleri hanına zifeleri ve şirketin idaresi. 

lZMtR SfClLt TlCARE'I' MEMUR-
LUGUNDAN: SAYI 4261 

Tescil edilmiş olan (Ege ticaret Türk 
Anonim şirketi) nin 16 3 1942 tarihinde 
aleIAde toplanan umumi heyeti zabıtna
mesi ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4261 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilAn olunur. 

1 - Zabıtname. 
2 - Himedar cetveli. 

teslim edilen bir kısrağın vesaik ibraziy- Madde 20 - Şirketin umuru hissedar
le sahibi çıkmadığı takdirde 25/3/ 942 lar arasında heyeti umumiyece intihap 
tarihinde hayvan pazannda satılacağı olunacak a.sgari Uç, azAınt dokuz addan 
ilin olunur. (650) mürekkep bir idare meclisi tarafından 
~ı:ı:ıı:uuuun:ıı:ıı:ıcnı:ıaocoı:ıı:ıı:ıı:ıac:ıc idare olunur. İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
İZMİR SULH HUKUK HAKİMLİ- tık idare meclisi azAaı: mühril ve F. Tenik im·"'-. 

ÖİNDEN: 1504 ....... 
Davacı: Hazine vekili avukat Sadık Tahsin Piyale, Mehmet Burhan Ma- Heyeti umumiye zabıtnamesi. 

Boratav tarafından İzm!rde Şehitler ner, Tahsin özçubukçudur. Ege ticaret Türk anonim şirketinin 
1457 nci sokak 42 numarada oturan Madde 21 - ldare meclisi azAsından 941 takvim yılma ait alelAde heyeti 
Mehmet Gümüş aleyhine 941/ 656 numa- her biri bedeli kıymeti asliyesi itibariy- umumiye toplantın as8leten ve vekAle
ra ile açılan alacak davasının muhake- le .şirket SC:~Yesinln yüzde birine m~a- ten doban. dokuz bin bet yüz lira ser
mesi sonunda: Müddeabih 30 liranın dli kıym~ti haız ~500 lirablc bir adet his-. mayeyi temsil eden ortaklar tarafından 

ed i te d b d B '-'--- 16/ 3/ 1942 tarihine müsadif Pazartesı· maa masanf muhakeme ve ücreti ve- se sen m v ıe mec ur ur. u ~ 
kalet tahsiline 2617 /941 tarihinde karar senetleri üzerine azlsından bulunduğu giinil .saat 15 de İzmir Esnaf ve ahali 
verilmiş olduğundan müddeialeyhin iş- idare meclisinin hissedarlar heyeti umu- bankası binasının ikinci katındaki §irket 
bu hüküm gıyabi ihbaratmın tarihi· nec- mi_resince. teb.riyesine kadar atılamıya- hususi dairesinde ticaret vekiletini tem-
. d · ·ha kiz il · · d mah,.. cağına daır hır damga vurularak hıfze- silen İzmir mıntaka ticaret mUdUrü B. 

krın en ıti ilrren stela t g ~ ıçınl e . • dilir. tşbu senedat zamanı idarelerinden Ekrem F.diz huzuriyle ve umumt heyet 
em~~e m . acaa emyız ~o una gıt- mütevellit mesuliyetlerine kar§ı teminat başkanlığına seçilen B. Mehmet Nebioğ· 
medi~ tak~e hUkmUn katiyet kesbe- hükmündedir. Bu hususta intifa (jui- lu riyaseti altında aktedilmi§ ve şu ka-
decegı teblig makamına kalın olmak ve ) eti ri dahi t di edil b'lir rarlar verilmiştir. 
bir n~.ası d:vanhaneye talik kılınmak ;;:kdr s:neaerin saıw:masım :~ Rei!, ııizamnameye tevfikan iki k!tip 
suretıle ılAn olunur. 1504 (639) idare meclisinin vazifeleri cllmleainden- ile art camil i9in iki zat seçilmesi icap 

• 
iz mir 

ilin 
Vilayetinden: 

dir. Aksi halde idare meclisi mesuldilr. ettiğini söyledi. Kltiplildere B. Atıf 
Madde 22 - İdare meclisi azası ilç İnan ve B. Mehmet Seyrek arA camili

sene için intihap olunurlar. İlk idare iine de B. Şerafettin Serbes ile B. Ta
meclisi. üçüncü senein nihayetinde ta- J~t M°'~ seçildiler .. Ruzname muci-

tecdit 1 Ondan sonra ilk bmce §irlcetin bir senelik çalışma rapo-
:=e kur'a 

0 il:~iwıara kıdem iti- ru ile bil!n9<>, kir ve zarar hülAsası 
barile her sene sUlüsU çıkarılarak yer- okundu. Bir senelik çalışma raporu, bi
lerine aharları intihap ve tayin kılma- lAnço, ~ !e zarar hü!Asası ve murakıp 
caktır. Şu kadar ki çıkan uzannın tek- raporu ıttifakla kabul olundu. tdare 

1 - Koordinasyon heyetinin 300 sayıla lı:ararile her nevi çayın toptan sa
tıt fiabna kiloda 7SO (yedi yüz elli) .kul'Uf ve her nevi .kahvenin toptan atış 
Rabna kiloda 300 {üç yüz) kunıt zam yapılmaftır. 

2 - 299 sayalı karar mucibince alınmıı olan beyannamelerde yazılı çay 
ve kahvelerle beyan harici teıbit edilen çay ve kahvele: de birinci maddede
ki yazılı zamlara tabidir. 

3 - Bu zamlar al&kadarlar tarafından Ziraat bankaaana üç ayda ve üç 
aaii9aYi tabitte yabnlır. Zamlar Ziraat bankası olmayan yerlerde mal sandık
larına yabnlır. 

4 - 19/Mart/1942 tarihinden itibaren tayin edilen esaslar dairesinde 
eakbi gibi her nevi çay ve kahve aatıı,;ı serbesttir. 

S - Keyfiyet tebliğ ve ilin olunur. 1560 (644) 

rar intihabı caizdir. İdare meclisinin R. A. 
mürettep adedine nazaran sUlOs adet K. S. N. İsim ve adresi A.sAleteıı 
tamdan fazla kUsilrlu olursa ilk sene
ler kilsürlarda bir .det add.:ıdilir. Bu 
suretle yedi kitilik idare m'=Clisi aza. 
nm birinci senesi üç ve müteakip iki 
sene ikişer azası için ve beş kişilik ida-
re meclisi azasının birinci ve ikinci dd
ser ve 6'°ncii sene bir azası ~ intl

B. Atıf inan 
c Mehmet Nebiojlu 
c Mehmet Seyrek 
c Klzım Musal 

- · - hap yaplbr. -~-~-~-------~-----------·---------------
....... Y~ Dalıni Encüınenlnden: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

c Hamdi Akytırek 
c K. TalAt MU§kara 
c Şerafettin Serbes 
c Atıf tnan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Madde 23 - idare meclisi aza.flllldan 

!!W!S!& 

meclisi ibra edildi. 
Müteakıben rUmame mucibince idant 

meclisı azalarına eskisi gibi onar lira net 
huzur hakkı verilmesine ve murakıp Uo. 
retinin senevt net dört yüz liraya çıka
rılmasına karar verildi. Yine ruzname 
mucibince ticaret veklletinin 22/12/941 
gün ve 4/9522 sayılı yazısına ek 
10/ 3/ 942 gün ve 4/1790 sayılı tamiminde 
yazılı apiıdaki iki maddenin firket esu 
mukavelenamesine ithali kararlaştırıla
rak ruznamede göriifUlecek bqka biJı 
şey kalmadığından toplantıya nihayet 
verildi. 

Esas mukaveleye ithal edilecek mad
deler. 

Madde 1 - Şirket, ticaret vekaleti ta
rafından her talep vaki oldukça muame
lltı hakkında ına1C1mat vermele meo
burdur. 

Madde 2 - Şirket, sermayesine t.em
ten sonra iştirak edecek olan ecnebU. 
rin bu ~tirakini kabul etmezden evvel 
ticaret veklletinden müsaade istihsal et. 
mele mecburdur. 

Ticaret veületi mfüneeeiJi, .mmtaka 
ticaret müdilrü Ekrem F.diz, heyeti 
umumiye reisi Mehmet Nebfollu. 
Ari camiileri. 
Tallt MU§kara, Şerafettin Seıbes. 
Ege ticaret Türk anonim flrketinla 

16/3/1942 tarihine milsadif Pazartell 
gUnU saat 15 te &nal ve ahali banlrUI 
binasında §frket salonunda aJdettlkled 
alellde toplantıya as&leten ve wWetm 
~ctirak edenlerin isimleri ne temsil ey]e. 
dikleri sermaye mikdarmı g&terir cet. 
veldir. 

R. A. R. A. Tem.sil edilen 
Veklleten YekQn Senmye T. L. 

10 10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

98.000 • 
500 • 
580 
DM 
500 
500 • 
500 
500 

( llttatalnel luunyon a••acaktır ) 
lzmir TariatiE yollan idaresine açık ekailtme ile llatikaiz olarak miirtamel 

iki kamyon •bn almacaktır. 

bir veya bir kaçuun wfatı veya f9tifasl 7 10 10 99.500 • -
vukuunda veya sair bir sebepten dola- Tlcaret eW · eaaili 

Kamyonlar Turiatik yollar mıntaka müdürlüiünce müteı..... bir bey,.te 
muayene ettirilerek alınacak raporlar muvafık olduiu ahit olanlar haklun
da teklif mektubu kablarak 6/4/942 tarihine raathyan pazartesi siinü aaat 
11 de vila;ret daimi encümenine tevdi edilec.eğinden allkalılann encümene 
müracaatlan. IS59 645) 

inşaat ilanı 

yı bir veya bir kaç aza yeri mUnhal b- v eü mUm .. Ekrem F.diz, Heyeti umumiye reisi Neblollu 
lırsa idare meclisi işbu yerleri şerait ~;t~:= Uzerinde lS/llart/19'2 tarih '" Ete ticaret 'ftr1c 

ve evsafı lAznneyi haiz zevattan mu· ~~~~~---------
vakkaten aza intihap eyliyecek ve ilk -.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••~•'::••~•'::••~ •• ~.~ •• --.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -•• -.-.. -.-.. -.-•• -.. -,-.. 
i(tima edecek heyeti umumiyenhı -- D I D 
dikme arzedecektir. Bu suretle idare i ev et emir y oliarından i 
meclisine intilıap olunaıt aza heyeti .... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' 

::~v~=aı:ı~ifam'1tiha": (Çinko üstübeci alınacak) 
vaki tasdik olunursa selefinin bakıyel D. D. YOLLARI 8 NCI iSLETME KOMiSYONUNDAN : 

Sümerbank 
müddetini ikmal eder. Mecmuu (8992.SO) lira mab•mmen bedelli (ISOOO) kilo cinko ii8tGbed 

A mu·· dur·· ıu·· - Madde 24 - İdare meclisi her sene kapah zarf muliJe eksiltmeye konulmuttar. lhale.i 2/.f/9.f2 peqemhe ... 
.._ 22 . .f5-22.SO yannki program ve 

"....... ğiinden: 
mdR SULH HUKUK HAKIMLt-

umumı azası meyanında bir reı. intihap eder. aat 16 da Alaaacakta ielebne binumda komiqonamazda yaınJacabr . 
Reisin bulunmacfıb celselerde azanın isteklilerin (674.44) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mek
birl o içitimaa mahsus olmak Uzere tuplanm ayni aiin aaat 1 S e kadar komjqon rebliiine vermeleri veya teaJ... 
idare mecllsince muvakkaten reislile bütlil olarak poata ile Köndermeleri lazımdır. 

ft!ıc>Jıa: 1505 
na...:.: Hazine vekili avukat Sadık 

Bı in .tllnfmclan İmllrde Tepecikte 
IU .t .akta 18 aayıJı evde oturan 
11...,. ,Billal llllır1alDe 942,148 numara 
........ --- ppııbelrıewd 
IO fte· lftddeülh Hl ltra 1Z kuru-
1\a w m.._mfı mvhakeme w ücreti 
"fW t tahsiline 9/2/!M2 tarlhiııde ka
ıv 'ftrilmft olduimıdan müddeialeyhin 
--- MlkGm llJllP ihlmmm tuihl Def° 
........ --- ..ım gllD içinde mabb
~ ...._... ....,.. JQhma gitme-

- ..... h6kGm btl,et bebede
... tllıı1ll melmmma blm olmak ve bir 
... 7 ...........,. taHk ln1nnnak --
....... ilin olunar. 1505 (8.18) 

••nuır 
•b'P""lfı oldulum Kültür ma-

...._ lGO IObkta • ..,.W büb1 
er 1 

• -·· blltOn ,.,.ı.anes1y1e be
-- IG'nl dakta 55 ve 88 w ZO 
_. evlerin mGDdyetlerinl •tam-
11 ,,_ ta11btntn dftkklnnnde her u-

- llftblleeelderlnl nan ederim.. 
llAIDltJ'1' BZBNCİ 
1-3 (633) 

!ZIOR stctLt TtCARl!!T MEMUR
LUCUND.A.N: 
.. Seyrek ticaret Unvanı ile hmir

L Ş8la11 8araçollu bulvarında 1332 :ncl 
•bkta 33 numaralı malazada her türlil 
...... flzerlne dahili ticaretle qtigal 
W.. l!mlıı Seyrek:in işbu ticaret Unvanı 
._.. bnunu hUkUmlerine &öre sicilin 
aet aumaruma kayıt ve tescil edildiği 
illa tıhmur. 1502 (M7) 

1 - Kar.bükte yapılacak 100 ieçi evi. yollar, harici eu tesisab ve toprak 
tesvİyeaiyle kanalizaayon intaab hpah zarf uauliyle ve vahidi fiat 
erariyle eba1tmeye lconmuetur. 

2 - febu ineaat ve ameliyatın muhammen ketif bedeli 699.3S7.70 lira· 
dır. 

3 - f.biltme evrakı Aakarada Sümer banJr. murımollt eubninden 3S lira 
mubhOincle almacaktır. 

.f - Muvakkat teminat miktan 31 725 liradır. 
S - Ebiltme 27/3/19.f2 tarihine müa.dif Cuma Rfinl aaat 16 da Anb

rada Sümer Bank umumi müdürlüiü ineaat eube.inde yapılacaktır. 
6 - latekliler teklif evrakı meyanında. eimdiye kadar yapmıe olduktan 

bu ldh! itler ve bunlann bedellerine firmanın teknik teekilltmm kim
lerden terek.küp ettiiine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
lanna dair vaikalar koyacaklardır. 

7 - T ek1if mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale rinü aaat 1 S • 
kadar ınakbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi UtlpUii
iine teailm olunacakbr • 

8 - Poata ile 11önderilecek teklifler nihayet ihale aatinden 1 raat eTYeli
ne kadar selmie ve zarfın kanuni eekilde kapatılmıe olmuı Jazımdır. 
Poatada vaki olabilecek pcikmeler nazan itibara alınmıyacakm. 

9 - Banka ibaleyi icrada aerbeettir. ( 1743) 
14 16 18 20 1413 (600) 

l\lanisa Belediyesinden: 
Bundan ıonra Maniuda hayvan pazannın Cumartesi, Pazarteai, peqembe 

aünlerlnde olmak üzere haftada üc stün kurulaciı il&n olunur. 
14 16 18 20 (S9S) 

Keıeeste satın aıınaealııır 

lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
Bornova ziraat okulu deposunda tea'lim edilmek üzere f&l'tname ve ö~ 

lerine tevfikan beher metre mikabı 9 S liradan 9 S. 7 S 4 metre miklp fabrika 
mah kereste 9096 lira 65 kul'Uf bedelle 17/3/1942 tarihinden itibaren 1S 
ııfin müddetle kapah ekalltmeye konulduiundan iateklilerin 2490 rayıb yasa 
hükümlerine tevfikan bazırlayacaklan 682.S liralık teminatlarile birlikte tek
lif mektuplannı 1 /Niaan/942 çarpmba günü aaat 11 de Nafıa müdürlüiün
de mütqekkil komilyona tevdi etmeleri ilin olunur. 20 26 1467 (648) 

lzıııir 4 üncü icra memurluğundan: 
Dorya No. Alacak miktarı 

942/84 

'42/16 

942/90 

942/91 

942/107 

'42/111 

942/11.f 

942/117 

Ura kmat Alacaiuı müatenidi: Borçlunun iaml: 
2.f 2.3 ve aynca mu- 4/8'32 kira mukavele- Ahmet Rasim 

8 so 

13SO 00 

160 00 

.fS 19 

64 00 

22 so 

. -

raf ve faiz namert 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

.f/7 /32 kira mukavele- Halil oflu Katellicle 'bakkal 
name9i Oaman 

DUk.k&n bedelinden Mehmet Ali 
bakiye 
31/1/926 kira maka- Abclullah Fevzi 

yeJename9i 

lkİçllflllelik T uqa Mh. Huta So. 
No. 1. 
Çuha bedeetentnde 16 No. dikkhda 

20/6/933 tarihli miiza.- Abclallab Kaetelli caddeıG 89/91 No. 
yede bhneal oilu Hamdi 

21/6/932 kira mukavel• Eama 
nameel 

2.f /6/9.38 tarihli maka- Muatafa oğlu 
velename9l Süleyman Köf. 

ke ve mUtael
ail kefili kundu

CI Haan Mupzb 
oi1u 

Kahramanlarda Aziz aobk 11 No. 
Haran boca maballeai HUIUI hoca 
So . .f No. 

26/7 /938 tarib1i kira Mehmet brdet ıc..tel1i cadde.i 113/97 No. 
mukavelenameai Ye kefili 

Ali Kaçar 
:Vubıda Wmleri pZlh ..... ı 
baalr vakıflar iclarerlae olaa horcwaazdan do~ al~ açılan Jcra takibinde Mra;rl teblii adrealeriniu sönd .. 
~ ademe ..mledaia blll teblii iaderi BzerlDe zal:>ıtaca da ibmetsllmım tıeeb1t eclilemediiindea balckmızda 
U emrinin ilanen tebJiilne karar ftrildiiinden ltbu lllnm nepi tariblndea idbarea on süa zarfmcla boıcunuzu 

°Wenlz ... huna karlt itirazda balumnamz lAamd•. 

..... 
• •lcldet zadmc1a ho19 ad.ama ~ itirazda balunulrMva cebri icra yolu De takibata tn..al oltmacail 

-ı •ak- - kaim olmak 6zere taıafuuza llbea tebBi oluam. 1466 (626). 

!ntlhap olunur. Kltiplik vazlfeslnl ifa Sutnameai ieletıne kaleminden alnur. 
etmek üzere idare mecllsl azasından 17 20 22 27 l.fSS (618) 
veya hariçten biri intihap olunur. Rl- (Bezip Yflll alınacalı) 
yaset veWfi reise meclis ceJselerinde D. D. YOIJ.ARI 8 Na 1$1.ETME KOMiSYONUNDAN ı 
lntbam ve milzakerabn mUDWzaJ!\All Mecmaa (S3CM.2S) lira muhammen bedelli 2SOO kilo kQaa-. 1qilia 
~ ve hqetl umumiye lçitf,. Bezir Pil kapah u.rf ma1iJe eblltmeye kon..ı .. ,..ı ... lMW 26/J/042 ... 
bir hakla ~başka hiç aaat 16 da Ahancakta itletme binunda komls,.aaun m ppllı r h-. 

isteklilerin (397.82) liıahk muvakkat teminat makbuzlarile leldif ----
Madde 25 - İdare meclilıi flrket larnu ural8 v~hile muayyen ııünde ... t 15 e kadar komiqon nıiallil- ..

umuru ve muamelltı lüzum g&lterdik- meleri veya taahhfltlü olarak posta ile Köndenneleri lbuncbr. Sutnaınerl .. 
çe içtima eder. Ancak lAaka1 ayda bir ı miz kal 
defa içtima mecburidir. ReWn yahut etme emiaclen ahnabilir. 10 13 17 20 1316 (SS9) = =J~~i:re ~i~ Inh. 1 •• d.. ı·· v •• iz 
malan ew itibarile tirket merkednde ısar ar umum mu ur ug11 -
akdolunur. Fakat azanın nısfından ziya- • f b ••- ••d•• ı•• 
desinin muvafakatlJe iafjmMn ,,. bir mır ıarap a n•ası ma ur ·
sene zarfında qbu esas mubvelename 
mucibince ın•ikacb mecburi olan içti- " •• d 
malarm rubunu tecavüz etmen.ek Oze- gun em 
re Tilddye Cumuriyeti hudutlan da- . 
hılinde Unasip görillecelıc diler bir FabrMcamızda ;rapbnlacak olan itç1 yemekhane taclilata iP J 1 /J/942 ... 
mahalde mde idare meclisnin içtimaı ca- nü açllr. ebiltme ile iba1e edilecektir. Muhammen bedeli .f88 I. H Bracl.r. 
izdir Bu takdirde keyfiyet Ticaret ve- laıeklilerin fenni prtnameyi sörmek üzere yüzde 7, S pey akçelile ada &eçe9 
klleb tahriren Oıbar olunur. ~brika müdürliiiüne müraca11tllın. 13S.f (580) 

Madde 26 - İdare meclisi kararlan
nın muteber olabihnesi için azanın ya
rısından ziyadesinin huzunı şarttır. 

Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur 
olmaz mukarrerata bQlamazdan evvel 
zabıtnameyi imza etmesi suretile ekse
azanın ekseriyeti ile itt:haz olunur. 

Ceı.e esnasında eberiyet zail olursa 
müzakere tatil olunur. Karalar mevcut 
azanın eberiyeti ile tesbit olunm. 

Tesavil ara vukuunda keyfiyet içti
maı atiye talik edilir. Anda dahi tesavil 
ara vuku buluna mevzuubabs olan 
teklif reddedibnüt addolunur. 
Azanın yekcfilerine nlyabeten NY 

vermeleri caiz delildir. Ancak ceı.. 
terde hazır bulunmayacak olan aza ruz. 
namede mevcut m..U baklanda fDdr 
ve mutalaamn tahriren bildirebilirler 
ve bu takdirde mutalaast r.abıtnameye 
geçirllfr. 

-SONU YARIN-

lzM:tR ASLİYE :MAHKEMı!Sl tıdN
Cİ HUKUK HAKİMLlÖİNDEN: 1509 
İmirde mumcu C. 785 nci sokak 30 

numarada oturanAhmet Cemil Cailar 
tarafından İzmirde gaziler caddesinde 
108 numaralı evde oturan Saniye aley
hine ibme olunan boşanma davasının 
icra lnJmmı muhakemesi -unda: Me
deni kanunun 132 ncl maddesine tevfi.. 
kan Ahmet Cemil ile Gölr•lin ve)Ayet 
haklarmın babaları Ahmet Cemile veril
mesine her cumartesi altı .. ana1armm 
çocuktan ziyaret edebflmesine ve Jr. 
balıath olan mUddeia1eybanm bir aene 
müddetle evlenmemesine ve hOktlm bal'
cı olan 400 ~ masanfı muhakeme 
olan 1484 lıcunqun da müddeialeyh Sa
niyeye tahmlline temyizi bbll olmak 
üzere 4/31942 tarihinde davacmın vim
hmda ve mUddeialeyhln gıyabında karar 
verlldlli ve usulen tanzim kılman 11}'8b1 
htlkOm lhbuumeslnin Saniyenin ib
metglbmm meçhuliyetlne mebni mah
keme dlwnJymesine talik Jnlmchll tebQ 
mahnnna kaim olmak üzen ilin oJu.. 
nur. lJOI (8'0) 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
ıubesi müdürlüğünden: 

insan sıduından gayri bir yere atfedilmek üzere deiirmenleıde • ......_ 
kim domuz, inek, alcüz, ylyecefi matbaacı ·ve k~ alndt1l rıllprflD. 
tü unlar-· ~-Taliplerin ofis müdürlüiüne miiracaatlan ilin olunur. 

20 21 22 1S.f8 (6.f6) 

Güv~n Kulübünün Esas Nizamnamesi 
( Diinldi nörhadan denm ) 

F - idare beyetile mürahbe heyetinin ıaeçimini ,.enilemelr. 
G - Kulüpten kaydı terkin edileceklerin fiklyetlerlni dinlemek ve lcabmi 

karar altına almak. 
Madde 23 - Umumi heyet toplantılannda nisab kayıth mma mefm rle• 

bir fazluıdır. Birinci ittimada ek.eriyet temin edilmeae ikinci ictima bir haf. 
ta roma :yapılır. Ve kararlar ekaeriyetle verilir. içtimada bulıaunqanlar ~ 
rilecek bütün kararlan kabul edilmif addolunur. Y alam nizamnamenl• dııldl 
hakbndaki kararlar mensup azaıun nıafmdan bir fazl•unm ittirak ve apl 
dqecede eberİyetle verilir. Ve bu ruretle verilecek heyeti wmgniTe Jc.uu. 
ları kulüp ralonuna tilik auretlyle umamt azamn nazarı ittil&ma vueclilir. 

Madde 2.f - Umumi heyet lüzum görüne idare heyetini itte• çabnr. Ve 
toplanb müddetince idare beyetile mürakahe lıe,-etinin itini üzerine almak 
reWıi;retini alan bir heyettir. 

DORDOHCO FA.Sil. 
YCIPldcd IH! .tfll'flyal-_ 

Madde 25 - Kulübüır 'b.tbca varidab applakO.mlir. 
A - Bir defa,.a mabrua olmalı: üzere azadan cluh..U,.e almacalr iki lira. 

B - Her azadan •nelik aidat olarak albpr lira 
C - Yapılacak teberrüler, baiJt]ama vqa ~et ruretd. ppdacak ... 

berrilrler ararmda pyri menkul bulunur ve bu pyri IDIDkaDeda ~ m. 
bafazalan kulübün ihtiyaç, ikamet ve gayeti için zanad 'balama,_ batibl 
edecek bu pyri menkuller hükllmetin tayin edeceii mUddet l;lnde praJa ~ 
rillr. 

B - Müwre. balo ve sezlnti ı,..ttab. 
D - Biife Ye eilenceJer harll&b, 
Madde 26 - KulübGn bat11ca meearifab &1&iıdakilerdir. 
A - Senelik 1ıear marrafı 
B - Alınacrk demir '-t w mefıul8t murafa 
C - Ten"rir, tethia w müteferrik marra8arla bGfe .......a.n. 
D - Ma.tahd...U. Gcretled. 
Madde 27 - Varidat umamlyetle bir makbuz aıbl:riJiade alam ft ... 

tet.dk ........ bq.ı.k olacak em Un.daa fazla hMUlt mlll1 baabludaa 
Wdnc:le muUfm ..... 1 

( SONU YARIN ) 1478 (6171 



SıYASI VAZıYET 

Rusya ve Ame
rika yeni bir 
cephe açılma

sını istiyorlar 
-*-Radyo gazetesine göre uzak doğuda-

ki harckiitta bir duraklama hissedilmes.i 
Anglosaksonları, japon hamlelerinin ön
leneceği hakkında ümide düşürmüştür. 
Geçen 7 son kanunda bir baskınla baş
lıyan Japon hamelcsinin timdi Hindis
tan ve Avusturalyada durdurulabilece
ği kaanati bilhasşa Amerikada kuvvet
lenmiştir. 

İngiltere Japonya ile Hindistanda 
döğüşecck. Avustura]yanın müdafa!l!lı 
Amerika tarafından yapılacaktır. 

General Mak Arturun Avusturalyaya 
baş komutan tayini burasının müdafaası 
birleşik Amerika tarafından deruhde 
edildiğini göstermektedir. Jaon ve mih
ver kaynakları bu tayini başka başka 
tekilde tefsir etmektedirler. Japonlar, 
Filipin düşmek üzere olduğundan Mak 
Arturun adadan kaçmak 11rası geldiği 
için bu suretle Avusturalyaya nakli ya
pılmıştır, diyorlar. Mihvere gelince, 
Mak Arturun yüksek bir kumandan ol
duğunu tasdik etmekte, fakat hiç bir 
kumandanın mucizeler yapacak kudret
te olmadığını ileriye sürmektedir. Şu 
vardır ki Filipinde yine kudretli olduğu 
söylenen bir kumandan idaresinde mü
dafaa devam etmektedir. Bu sebeple 
general Mak Artur Filipinlerden kaç
mış değildir; bilhassa Avuıturalyaya 
davet üzerine tayin edilmiştir. 
Şu da bir hakikattır ki bu davet n 

yardım bu dominyonu lnglltereden zi
yade Amerikaya bağlamıştır. Esasen 
harp devam ettikçe Amerikanın oralar
da nüfuzu artacaktır. 

AMERiKA VE tNGILTERE 
Amerikada lngilterenin kafi derece

de çalışmadığı hakkında bir zan hası] 
olmuştur ve Rusların fikrine uyularak 
lngiltere ikinci bir cephe kurmağa da· 
vet edilmektedir. 

Son gÜnlerde lngı1iz radyolan ve ba
sını bu mesele üzerinde dunnaktadır
lar. 

HALIFAKSIN BEYANATI 
lngilterenin Vafington büyük elçisi 

de söylediği bir nutuk ile ingilterenin 
harp gayretini izah etmek ıuretile Ame
rikadaki tenkitlere cevap vermiştir. 

Lord Hallfaks, lngilteredeki harp le
vazımı istihsalatının yüzde sekseni de
niz aşırı memleketlere gönderilmiş ve 
eldeki vapurlann alabildiği kadar aske
rin de cephelere gönderilmekte olduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

IEHI ASIR 
s -

DARLANIN öGOTLERI Almanya ve uıda ArlERIKADA ÇALIŞMA 
----* "' tı ----* *, ___ _ 

Fransa teh- Esirler tar- harp işçileri 
likecien kur- lada çalı~- 8 milyonu 

tulmuş tırılacak aşkın -·-Diyor iti : Bizi tehdit 
eden tehlilıenin önüne 
Deuıet · Matbuat 
ahengi ile 

-·-MARESAL GORING ZiRAAT 
SEFERBERLIGILE ~~EŞGUL 

-*-Berlin, 19 \A.A) - Mareşal Göring 
geçilm~tir köylülere hitap eden bir demecinde Al-
. . --*--. 1 man köylüsüne yiyecek temini bahsinde 

Vışı, 19 (A.A) - Amıral Darlan ga- başardığı büyük işlerden dolayı bütün 
zeteciler ~e~era~yonunun verdiği ziya- millet adına teşekkür etmiştir. 
fette d:mıştır kı: . .. .. .. Göri_ng köylüye yardım için işgal al-

- Sıze uzun za~ndan ben dorduncu tındakı memleketler işçilerinin seferber 
kuvvetvadını.ve~diler. Bunun doğrl;I olup edileceğini ve aynı zamanda yabancıla
olmaflı~ını bılmıy?rum. Fakat .. yenı de~: ı ~ın v~ harp esirlerinin de çalıştmlaca
let1? sıze v.e~ece~ı şere~ ve yu~~ece~ı gını söylemiş ve cs~zin işiniz cephedeki 
vazıfe.l.e~ ıtıbarıyle daıma muhım hır ~kerin i~i kadar ehemmiyetlidir.> de-
mevkıınız olacaktır. miştir. 

Harp ve ondan doğan şartlar faaliye- ----- · - ----
ti~izi ço~ .süçleşt~rmişti:. Kalem harbi- fR l\NSIZLARI TE.,KiT 
nın tahdıdı ve kagıt azlıgından bazı tah- .~ n 
rir müdürleri ve müdürler gazetelerinin *-----
hacmını küçültmek ve trajını azaltmak 
gibi ağır mecburiyetlere katlanmış ola- ı F raı sız hezı·me-
bilirlcr. Bu şartlar altında, yeni devlet .ı. 
en iyi neticeler almak için, yardımınıza 
ihtiyaç olan milli kurtuluş işine sizi iş
tirak ettirmek arzusunu değiştirmemiş
tir. Bu devlet gazeteler arasında tam bir 
ahenkle mümkündilr. Bu ahengin dola
yısiyle Fransayı pek yakından tehdit 
eden tehlikelerin önüne geçilmiştir. 
Böylece, fikir ayrılıklannıza rağmen, 
vatan severliğinizle kendi kendinize bir 
disiplin kabul edeceğinize eminim. 

SANSöR VE MUHARRtRLER 
Sansör harpten doğmuştur ve sulh 

kurulmayınca ortadan kalkmıyacaktır. 
Sansörü methetmek bir tezat olur. Bu
nunla beraber sansörün yalnız fena ga
zetecileri rahatsız ettiğini ve diğerlerine 
bilakis kuvvet verdiğini ıspat etmek ko
laydır. Muharrir sıfatına layik olan 
adam kendisi için en kuvvetli sansördür. 
Fakat insanın, düşündüğünü yazarken, 
bunun hakikat olduğuna inanması o ka
dar kolaydır ki! Öyle sanırım ki sansö
rün yazılması lüzumlu olan şeyleri be
lirttiği pek nadirdir. 

İlk sahifelerinizin biribirine benzerli
ğinden şikayet ettiğinizi bilirim, bir ga
zetenin şahsiyeti kadar hürmete de!!er 
az şey vardır. Ben süratle iş gören aıas.. 
tiki bir sansör isterim. 

Bir takım maddi meseleler vardır ki 
zamanımızda elemli bir ehemmiyet al
mıştır, Bunları geçen hafta inceledim. 
Siz şimdi bir teşkilat komitesi kurmuş 
bulunuyorsunuz. Bu komite yakında 
resmen tanınacaktır. Gazeteciler ailesini 
yarın siz kuracaksınız. ---·----RI JIV.D Ki MUH~ME:.:E 

t :nin sebepleri 
ve Mihver 

Roma, 19 (A.A) - (Mesacero) gaze
tesi 1870 - Riom başlıklı yazısında diyor 
ki : Fransada yeni hiç bir şey yoktur. 
Riom mahkemes! takip edilirken bugün
kü durumla 1870 felaketini takip eden 
vaziyet arasındaki fevkalade benzerlik 
göze çarpar. Her iki durumda da fela
ketler gülünç sebeplerle izah ediliyor. 
Açık hakikate karşı inatcılık! 

Mozzini 1870 felBkecnin sebeplerini 
izah eden makaleler silsilesinde Fransız 
mizacının bu tarafını pek iyi belirten ve 
hezimetin sebeplerinin başında Fransa
nın daima yenmek idd=ası ile hudutsuz 
gururunun geldiğini söylemiştir. 

Felaketten sonra da bu mizaç değiş
memiştir. Fclfıketler gülünç sebeplerle 
izah ediliyor. Muayyen bir silahın nok
sanlıi;rı, b:r generalin yaptığı taktik ha
ta veya bir strateji yanlışlığı, itham 
edenler ve ittiham olunanlar Fransanın 
hezimetini hep ayni sebeplere yüklüvor
lar. 1R70 de olduğu gibi bugün de Fran
sa fclfıketin sebebini gülünç bir muha
keme ile aramaktadır. Bunda hakiki 
mesuliyetler ve hakiki mcsuller bir ta
rafa bırakılıyor da ufak suçlular aranı
yor. Aradan yetmiş şu kadar sene geç
mistir, ancak Fransa dalına ayni Fransa 
oJ~·ı~unu ispat ediyor. 
J~f"htaf!an Fransa31ı 
tehdötler 

-*-
Şimal ue cenup 
Amerilıaları uapurıa
rının yalnız lıafile 
halinde ltarelıeti 
düşünülü~or 

-*-
Vaşington, 19 (A.A) - Harp istih-

salleri dairesi sözcüsü harp endüstri
sinde erkek kadın işçi sayısının mart 
başında 8 milyon 250 bin kişi olduğunu 
söylemiştir. 

AMERİKALILAR ARASI 
MÜDAFAA KONSEYİ 

Vaşington, 19 (.A) - Amerikalılar 

arası müdafaa komitesi 30 martta topla
nacaktır. Komitenin görüşeceği mesele
ler arasında Amerikan ticaret gemileri
nin konvaylar teşkil ederek hareketleri 
vardır. 

------·--------M a ca r i standa ya hu-
dil~r hak kında ye· 

n i karar lar 
- *-

BÜTÜN Y ~ HUDI MALLARI 
HUK0;.1ETE GEÇiYOR 

- *-Budapeşte, 19 (A.A) - Yahudiler 
hakkında hazırlanan bir kanun Iayihası
n;:. göre yahudilerin bilumum gayri men
kul servetleri hemen hükümet eline ge
çecektir. Kanun istihlakin şeklini ve ve
rilen bedellerin ödenme şeklini tayin et
mektedir. Bu 15yiha Parlamentoya veril
mi§tir. 

* Radyo gazetesinin verdiği tafsilata gö-
re Peştede yahudiler hakkında hazırla
nan kanun mucibince menkul ve gayri 
menkul yahudi malları derhal hüküme
tin emrine geçecek ve bu maliann satın 
alma hesaplan kurulacaktır. Yine bu ka
nun mucibince yahudiler ~llerindeki or
manları da derhal hükilmete verecek
lerdir. 

Macaristanda da bu kanun kabul edil
dıkten sonra, yahudilerin pek rahat du
rumda olmıyacaklan tabüdir. -----·----ITALYADA KIZGINLIK 

c - Bugiln geçen ağustostaki i"tihııa• 
lahn iki misli tank yapıyoruz 1941 de 
imalat nisbeti üç misli artmıııtır. 1940 
temmuz ve ağustos aylarındakine nis
betle istihsalat beı misline çıkmıştır. Bu 
aeneki hafif tank imalatı 1941 senesin
dekine nlııbetle 7 misli artmışhr. 

Halifaks tank yaoımı he1kkında da *----
malumat vermiştir: Bir tankta 8000 F h • 

Roma, 19 (A.A) - Gayda bir yazı
sında Fransızların askeri yenilgi az gel
miş g:bi şimdi de siyasi tam bir bozgu
na doğru koştuklarını imzaladıkları mü
tarekeye riayet eder gibi görünerek h5Ja 
kendilerini harp dışı saymadıklarını, 
Almanya ve İtalya ile henüz barışma
dıkları gibi bunlara karşı suikastlarda 
bulunmnktan ve muvaffakiyetsizlikleri-

------*'------
A frikada ku-parça vardır. Ve 8000 parca ayrı ayrı raDSIZ ezıme• 

fabrikalarda imal edilmektedir. 
Halifaks sözlerine devamla demiştir 

ki: 
c - Dost memleketlere gönderdiği

miz malzeme ve asker miktarı, Britan
ya adalarının müdafaası ve eldeki ge
mi sayısiyle il~ilidir. İngiltere, batı Av
rupa için tele üstür.> 

Büvük elçi Almanyaya bahdan ta
arruzdan bahsetmiş ise de bunun ne za
man yapılacağını söylememiştiT. Anla· 
ıılan Sovyetlerle 1 nl{iliz1er arasındalci 
anlaşmazlığın en mühimi budur. Ruslar 
bu taarruzun ilk baharda yapılmasını is
tiyorlar. · Bu cephe açılmaz ve Sovyet 
cephe.si Alman hamlesi önünde yıkılırsa, 
o zaman batıda bir ceohe armak imkl\nı 
ebediyen kaybedilecektir. Diyorlar. fn. 
gi1izler ise henilz hazırlıklara ihtiyaç ol
duğunu ııöv)üyorlar. Anlaşılan Ameri
kalılar da hazırlanma fikrindedirler. 

_______ _,...,,tt....._--------

J a p on ı rla haro 
(Rastarafı 1 inci Sahifede) 

mikdan ne olursa olsun, Avusturalyayı 
müdafaa edebilecektir. Mesele şurada
dır: Amerika en iyi kuvvetlerini deniz 
aşırı servislerinin müdafaasına ayırmağa 
karar vermiş midir ve az zamandan bu
ralara göndereceği kuvvet ne kadardır? 

1Yl HABERLER 
Londra, 19 (A.A) - cNiyuz Kronikb 

gazetesi yazıyor: 
İngiltereden Amerikaya ve Ameri

kac'ian da bize ferah veren haberler 
geliyor. Bataan arslanı General Mak 
Artürün Avusturalya başkumandan
lığına tayini, bir nümayişten pek fazla 
bir şeydir. Bu, japonlarla nasıl çarpış
mak gerektiğini en iyi bilen adamın bü
tün tecrübe ve meziyetleriyle en lüzum· 
lu olan yerde cepheyi idare edeceği de
me>kf r. 

Lord Halifaksın da tngiltercnin kazan
dığı başarılar hakkında az söz söylemek 
itiyadını bozarak dünyayı aydınlatmak 
içın en iyi zamanı bulmuştur. Bundan 
dolayı k ndisi tebrike değer. 

HAVA KUVVETLER! 
KUMANDANLICl 
Sidncy, 19 (A.A) - Avusturalyada 

müttefikler hava kuvvetlerine General 
Bret kumanda edecektir. 

AVUSTURALYA VE 
YENt ZELANDA ESAS HAT 
Vellington, 19 (A.A) - Başvekil ja. 

ponların Avusturalyaya karşı tehditleri 
münasebetiyle beyanatında cenubi Pa
sifikte A vusturalya ve Yeni Zelanda üs
lerinin müdafaası müttefikler stratejisi
nin esas hattı olduğunu söylemiş ve şun
h..rı ilave etmiştir: 

- Teşebbüsü japonlann elinden ala· 

tinin sebebi: 
Uçaksızlık . --*-- n! istemekten de geri durmadıklarını. 

R!om, 19 (A.A) _ Mahkeme Longvy 'ı mb_ihver şimffakl .Afri~zla~~nda veyadıkRusytahada 
bölg • ku d d 1 F ır muva a ıyetsi ıge uğra ça _ 
sova ey~ın:inl~a~ a ~ en gf neraaksaran- rik edici vaziyet takındıklarını yazıyor 

ş • enera uç var ve d"vo ki, 
topların a.z. olduğunu, halkın müdafaası- ~ r İ b .... k b" suzı kl 
na ait tedbirlerin alınmadığını sövlemiş- ··ıu ansıfz atlr . u~uh. hır şuur u a 
t . K d tt"ğ· ş· ı· Af .1· k t mı men aa erın: ıç esaba katmnk-
ır. uman a e ı ı una ı rı ~a ı a- k d" k dil · · ahk · ı~ ··k l d"" ··ştükl" • . . .. sızın en ı en crını m Om ettık-
arının mu emme ovu erıru soy- !er· k dd t ·· 1 ·· .. ·· ki )" 1 F b"lh ı mu a era ı oy e gorunuyor 
:yen genera ransova ı assa Fransız yine kendi ıı ·1 h ] ak isti _ 

hava kuvvetlerinin kifayetsizliği üze-
1 

e erı e azır am yor 
· d d ar. • 

rın c urmuştur. ------·-ŞahitJcrden general Reken Fransız G ----
hezimetinin hakiki sebebini hava kuv- enerat v avel yeni 
vetlerinin muvaffak'yetsizliğinde ara- b L [ 
mak icap ettiğini söylemiştir. bir aşr:ıatnandan l · 

Bugün Rekc'nin dinlenmesine devam '"' 
olunacaktır. ğa ta virı edıli vor 
bilmek için muazzam bir gayret sarfot
mek icap edecektir. İngiltere ve Birleşik 
cümhuriyetler büyük yardımlar vadet
mişlerdir. Bu yardımlar bazı sahalarda 
fili bir şekil almaktadır. 

BtR JAPON HÜCUMU 
Sidney, 19 (A.A) - Salomon adaları

nın merkezine karşı japon tayyareleri 
bir hava taarruzu yapmışlardır. 

Kambera, 19 (A.A) - Başvekil Cur
tin General Mnk Artürün Avusturalya 
orduları başkumandanlığına tayinini ri· 
ca için Ruzvelte çektiği telgraf ta demiş
tir ki: 

cFilipinlerin Mak Artür tarafından 
hazırlanan kahramanca müdafaası dün
yanın takdirini kazanmıştır. Bu müda
faa düşman ileri hareketini durdurmak 
için sebatla hır mücadelenin misalidir. 
Avusturalya milletiyle birlikte FiJipin
liler kahramanının kumandası altında 
çalışacak bütün milletler için bu hadise 
bUyük ilham ve gayret kaynağı olacak
tır.> 

Berlin, 19 (A.A) - General Mak Ar
tlırün Avustuıalya kuvvetleri başku
mandımlı"ına tayini Birleşik cümhuri
yetlerin Filipin adalarına kat'i suret
te kaybolmuş mızariyle baktığına 
bir delil sayılmaktadır. Doyçc Algcman
ya Çaytung diyor ki: 

cGeneral Mak Artürün meziyetleri ka
bul edilse bile her halde bu General mu· 
cizeler yapama?..> 

Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

General Mak Artürün A vusturalya or
duları başkumandanlığına tayini bu kı· 
tanın AmeriknJıla~masına doğru yeni bir 
adım sayılmaktadır. 

(Baştararı 1 inci Sahifede) 

tanlığıdır. Bu bölge batı Avusturalya
dan Basra körfezine kadar olan çevre
yi, Hindiııtan, iran, Irak ve Suriyeyi ih
tiva edecektir. 

General Vavel evvela stratejik mes· 
uliyetleri üzerine alacak ve muhte
lif mıntakaların komutanlığı için genç 
lnıı:iliz generallerinin en iyilerini seçe
cektir. 

Bu yeni baı komutanlığın kurulması 
müttefik stratejisinde, general Mak Ar
turun Anzak bölgesi baı komutanlığına 
tayinini takip eden değişikliklerle ilgili
dir. --·-----(( Bu harpte 
tarafsızlılı 3701ıtur » 
Belfast, 1!) (A.A) - Dövaleranın rad-

yo nutkunu tenkit eden lrlandalı hatip
lerden Andros şunları söylemiştir: 

• - Bu harpta tarafsızlık olamaz, 
müstaldl Irlandanın da harba iştirak et
mesi ve harbın neticeler!ni kabul etme
si lfızımdır. • 

~-.. ~_,..._,....,,...,,.._,....,r.,.v/.r.r/~~///~:r ~ i 
§Bt·rlin;l'okyo vtJ. Ho 
s 8 ına ho mbalanacak 8 
~ -· § Nevyork, 19 (A.A) - Nevyork § 

Sand gazetesi Amerikan bomba 1 
uçaklarının yakında Tokyoya gide-
rek ağır darbeler indireceğini ve 
Berlin ile Romayı da ziyaret ederek 
Bitlerle Mussolininin rahatlarını 
kaçıracaklarını yazıyor. ' 

manda Alman
la11n elinde ••• -·-Bem. 19 (AA) -- General Rome-

lin Libyadaki mihver kuvvetleri baş 
kumandanlığına tayini haberi Romada 
ltalyan mahfillerinde çok fena karşılan
mıştır. Şimdiye kadar Romel harekahn 
filen baş kumandanı olmakla beraber 
ismen baş kumandan olan İtalyan ge
nerali idi. Rome! bundan sonra İtalyalı 
ı:ırkada!nnı bü!!:bUtür- ihmal ede<>ek ve 
belki de ilk fırsatta Romaya dönmek 
zorunda bırakacaktrr. 

GENERAL ROMEL NEREDE} 
Stokholm, 19 ('*'.A) - Bir Fin ga

zetesi general Romelin doğuda Hitle
rin karargiihını ziyaret ederken çekilmiş 
bir re!lmini ne!lretmiştir. Ayni gazeteye 
ı?Öre Romel 15 gün evvel Berlinde gö
riilmüştür. Simdi Şimal Afrikasına dön
düğü sanılıyor. 

-------- ---B a hçev :: n ı n 2300 
Nrası 

(B~tarah 1 inci Sahifede) 

sonra İnciraltına gitt!ğini, • Ü• adında 
birinin vasıtasile Karataşta otran 30 
vaşında (M.A) isminde bir kadının da 
İnciraltına getirildiğini, orada Hakkının 
gazinosunda sabaha kadar rakı içtikle
rini ve eğlendiklerini, sabah olunca (M. 
A) nın daveti Uzerine İzmirden Arsalı 
Ahmet. Mehmet, Konyalı Süleyman ve 
Antalyalı Alinin geldiklerini, daha son
ra iki kadının daha oraya gelerek hep 
beraber rnkı !çtilclerini ve kendisinin 
•arhoş edildiğini bildirmiştir. 

Şikayeti yapan şahsın iddiasına göre 
bu içkili. kadınlı eğlentin!n son safhası 
şöyle cereyan etmiştir : 

Alaeddin Akdan iyice sarhos edildik
ten sonra yaya olarak Güzely~lıya gel
mek üzere aksam i.izeri yola cıkılmıştır. 
Yolda, bahçeler arasına götürülen Al5.
cddin tmırruza uğrrunış. iç cebinde bu
lunan ciizdanından 2300 lirası alınmış
tır. 

Maznunlnrın zabıtaca tesb!t edilen 
ifndelcri de şayanı dikkattir. Bunlar 
AH\eddini Arsahnın evine götürerek 
kumar masasında paralarını almak iste
diklerini, fakat bilahara bundan vaz ge
çildiğini söylemekten çek!nmemişlerdir. 

Paralar henüz meydana çıkarılmamış
tır. Zabıtaca tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. 

!EL 
20 MARr CUMA. 

Istanbul Gazinolarında 
~~~--~------..,.,....,·--~-----~~~- . -. 

Kahve ve çay yerine şim-
dilik ıhlan~ ur veriliyor 
Jstanbul, 19 (Yeni Asır) - Kahve 

ve çay fiatlanna yapılan zam üzerine 
gazino ve kahvehaneciler belediyeye 
müracaat etmişler, fiat tarifelerine zam 
yapılmasını iııtemişlerdir. Yeni fiatların 

tesbitine kadar bu gibi yerleriR dued

sinde müşteriylere ihlamur verilme-' 

kararlaştırılmış ve böyle harekete bar 
lanmıştır. 

Anıt - Kabir projeleri
ni n tetkiki işi bitti 
Bıqueıııı juri heyetine ziyafet ueredl 

Ankara, 19 ( Telefonla ) - Rasat te- Başvekil Dr. Refik Saydam jun _.. 
~e yapıl:ı~ anıt~ kabir projesini tet- şerefine bugün (dün) Anadolu ıaaınMb.
k!.k eden Jun heyetı çalışmalarını bitir
di. Raporunu hazırlamağa başladı. Ra
por yarın (bugün) başvekAlete verile
cektir. 

de bir öğle ziyafeti verdi. Maarif. Nafia 
vekilleri ile matbuat umum müdüril .. 
Ankara val!si ziyafette bulundular. 

Urfa mebusu ve yeğeni 
beraat karan aldılar 

-------
Ankara, 19 (Telefonla) - Maarif ce

miyetindeki yolsuzluklar yaptıkları id
diasiyle masuniyeti teşriyesi kaldırılan 
Urfa mebusu B. Refet Ülgenle yeğeni 
Kollej veznedarı Zeki ülgenin ağır ceza
daki muhakeme~ri bugün neticelendi. 

Suçlu sanılanlar müdafalannı yaptılar. 
Müdafaalar geç vakte kadar sürdil hey~ 
ti hikime müzakereye çekildi ve · bir 
müddet sonra Refet ülgenle Zeki uı,... 
nin beraetlerine dair olaıı kararım ıeı
him etti. 

Iktısadi teşekküllerde tekaütlük 
Ankara, 19 (Telefonla) - iktisadi devlet teşekkülleri mensuplannm teı..

ütlüklerine dair kanun layihası bugün bütçe encümeninde müzakereye bar 
landı. 

bıru. ciı ıği 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bölgeler 
arasında grup birinciliği futbol müiaba-

kalarına 27/Nisanda başlanacaktır. Mu
ayyen merkezlerde yapılacak olan bu 
maçlarda grup birinci.si olanlar Türk.iye 

Küçük şişe ile rakı 
satı lmıyacak 

-*-Ankara, 19 (Telefonla) - İnhisarlar 
15 santilitrelik küçük şişelere 45 dere
celik rakı doldunılmasıru kesmiştir. Pi
yasadakiler bittikten sonra 25 santilit
relikler de peyderpey ortadan kaldırı
lacak ve 45 derecelik rakılar 50 derece
lik rakılarda olduğu gibi yarını litrelik 
§işelerde satılacaktır. 

-----·------Almanları bal-
talamahareke

tine teşvik 
- *-Londra, 19 (AA) cHürriyet 

için> adındaki yeni Alman radyo istas
yonu Almanları baltalama hareketleri
ne tegvik ederek şunları söylemiştir: 

- Hitler için çalışmak zorunda ise
niz yavaş çalışınız. Hitler Hollandaya 
Alman amelesi ve Alman askerleri gön• 
dermiştir. Bu Hitlerin bir İngiliz - Ame
rikan çıkartma hareketini hesaba kattı
ğını göstermektedir. Böyle bir ihraç ya
pılır yapılmazAvrupanın bu kısmında 
ayaklanmalar başlıyacaktır. Bunun neti
cesi olarak Hitler çok korktuğu iki cep
hede birden harp yapmak zaruretinde 
kalacaktır. ---·---},, gılteren ın y ük ü 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

her hayal sukutu veren muvaffakıyet
sizliklerin yanında büyük muvaffakıyet
ler de kazandığını belirtmek pek yerin
dedir. lngiliz ordusu iki büyük İtalyan 
ordusunu imha etmiı, bir uçuncusunu 
de ağır kayıplara uğratmıştır. Bu mu
vaffakıyetler dominyonlann, Hint ordu
sunun ve müttefiklerin yardımiyle kaza
nılmıştır. Bunları Amerikalılara hatır· 
}atmış olduğundan dolayı Lord Hali
faks tebrlke layıktır. Bir çok muhare
belerde en ağır yükü İngilizler çekmiş
tir. 1941 senesi sonuna kadar impara
torluk ordularının kayıplarının yüzde 
yetmişinden fazlası İngiliz askerlerine 
aittir. ------·---Japonlara göre 
Amerilıa ef lıi.irı 
031alarnalı isti~ormuı 
Tokyo, 19 (A.A) - Japon mahfilleri 

son Amerikan tebliği hakkında fikirle
r!ni hil<lirmektedir. Bu mahfillere göre 

.fut bol maciarı • 

birincilikleri için Ankarada k~ 
caklardır. 

Bu sene milli küme maçlannm yapıl
mamasının sebebi lstanbulun hava vazi.. 
yelleri dolayısiyle maçlarını geç bi~ 
sidir. 

J)ahilivf-1' V~kilinio 
,/ 

kaynanası öldü 
- *-

Ankara, 19 (Telefonla) - Dahiliye 
vekili B. Faik öztrakın kaynanası Bn. 
Emine Yenice vefat etti. Cenazesi bugün 
öğle namazından sonra Hacı Bayram e»
miinden kaldırıldı. Meclis reisi, Başv .. 
kil, vekiller ve bazı mebuslar ee:aue 
merasiminde bulundular. -----·-

DİYARIBAKIRDA KOŞU 
MOSABAKALARI 

Diyanbakır, 19 ( Hususi ) - 22 mart 
pazar günü yapılacak bölgele:s arası ko
şuya iştirak için Hatay, Sivas, 1i:l..k 
atletleri gelmişlerdir. 

Malatya, Seyhan, Gazi Antep, lçel at
letleri de cumartesi günü geleceklerdb-. ______ _,..,.,,·---~~ 
Afrilıa 11e Alıdenlzde 
haua sauaşları 
Berlln, 19 (A.A) - Resmi tebDi: 
$imal Afrikasında Alman uçaklan 

Tobruk'u ş:ddetle bombalamışlardır. 
Gündüz ve gece Malta üzerine c.kınlar 

devam etmiş, yangınlar v~ patlamalar 
olmuştur. 

Akdenizde 8 düşman uçağı düşilr(ll
müştür. 3 uçak ta yerde tahrip ecliJ.m,if
tir. _________ , ____ _ 

ASOR VE MADER ADALA.Rl 
TAKVlYE ED1LtYOR 

Lizbon. 19 (A.A) - Asor ve Kader 
adalan garnizonlarını takviye için gid.
cek olan yeni kıtalar bugün hareket d
mişlerdir. _______ ..,.,.,,..,·----~ 
AMER1KANIN tSVEÇ VE tSPANYA 

1LE M'ONLSEBETLER.t 

ır~c:ınrrton, 19 (A.A) - tsveç elçisi 
hariciye müsteşarı Velsi ziyaret etmiş
tir. Konuşulan meseleler arasında Ame
rikan mell§eli bazı eşyanın tercihan İa
veçe gönderilmesi vardır. 

YUNANlSTANA YARDIM 
Vels Yunanistana gidecek yiyecek 

hakkında tsveçin işbirliği yaptığını söy
lemiştir. 

AMER1KA ·-E lSPANYA 
Hariciye müsteşarı, lspnnyaya so• 

'günlerde jakıt gönierildiği hakkındaki 
snale, böyle bir şeyden malumatı olma
dığını ve İspanyaya karşı Amerikan si
yasetinde hiç bir değişiklik buluıımadı
ğını söy lemi§tir. _____ .. _______ _ 

Amerikan tebliğlerinin yer bildirmeyen JAPONYADA UMUMtsEÇDııf VAR 
müphem mahiyetleri uydurma olduğu-
nu göstermektedir. Amerikalılar böyle- Tokyo, 19 (A.A) - Domei ajansına 
ce umumi efkin oyalamak istemekte- 30 nisanda yapıhnaııı kararını detiftir-
dirler. aıiyecektir. 


