
llAn münJ . ı.cdtuıaan mesuliyet kabul edilmez.. 
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Riyomda eski Fransız başlarının muhakeme edildiği tarihi salon 

-------- HEZiMETiN DERSLERi 
Fransa ya --"-*

Fransa neHücunllar 
----*----

Fransız eflıôrının 
l'ıilıver aıevhindelıi 
hissiyatından Ueri 
gelmefıtedlr-

ŞEVKET BİLGİN 

Kompiyen mütarekesinin imuhndığı 
elinden beri, Vişinin güttüğ'ü politika ne 
llıüttefikleri memnun etmi. tir, ne de 
ltıihveri.. 

Müttefikler, Vişlnin ehemmiyetsiz ha· 
tı tavizler molıabilinde mütareke bil· 
kiirnlerini genişleterek mih,,erin zaferi
ile yarduncı olmasından sikiyekidirler .. 
lıeri sürdükleri Cikre göre, Vi~i. işgal 
lltındaki topraklarda, Fransız harp en
düstrisinin Almanya menfaatine azami 
lıuıdınanla çalışmasından mesuldür. Zi
ıra Almanyaya yaranmak hevesiyle bu 
faaliyeti teı;ki!Atlanılıran ve kamcılıynn 
kendisi olmustur. 

1
_ Reno fabrikalannın İngiliz uçak filo· 

"'l'l tarafından bombardımanında ko· 
llanlaıı gürültüler de bunu isnat 
tder. Halbuki bu fabrikalarda yapılan 
Ca:yyareler, tanklar ve toplar, a)·ni 2'1-

ltıanda hür Fransanın mevcudiyeti idn 
dövü'i<!n müttefiklere karşı kullanılmnk
ladır. 
Almanların ho<nutsuzlui\'wıu tahrik 

, tden sebeplere e:elinrc, bunlar daha ŞÜ· 
lbulliidür. Berlin her şeyden evvel 
l>ransız efkiinnın mihver aleyhindeki 
hissiyatı dcğic:memis olma..c:ından mütc
tssirdir. Nazilere !(Öre, doğuda, A vru
l>ııyı Bol~evik Mctindm konıyarak kat'i 
bir savas ha7ırlanırken Vi~inin yeni Av
l'ttnanın kuruluşunda yer almaa-:ı ~ami
ltıiyetle karar verdiij'İni Wlen i•ııat et
lnc.i !Jizımdı. Visi bu sckilde bir •İYİ 
lli:vet. daha doğrusu bir teslimivet ııös
terınemi<tir. Donanmnqnı ve Afrikftda· 
l.i ü~Jerini mihvere vermei!e razı olma· 
~l~hr. Almanlar aVicoinin .intizar Politi-
•sın diye ifade ettii(i hu vaziyetinden 

fÖvJp 'Mr rrınna <ıkanvorlar : 

den yenildi? 
-*-

İlıi sebep gösteriiiyo,. : 
ı ·· Uçalı azlığı.. 2 •• Uç 

tane b~lıomutan 
bulunması.. 

Riom, 20 (A.A) - General Rekenin 
ifadesinden sonra Dalad'.ye söz alarak 
şahitlerin ifadelerine cevap vermiştir. 

Daladive demiştir ki : 
• - General kendi kumandasındaki 

kıtaların maneviyatı kuvvetli olduğunu, 
stukalann Norveç harb'nde tesiri görül
düğünü söylemiştir. Acaba bu hususta 
harp konseyine teklifler yapmış mıdır?• 

Daladiye ştukaların kuvvetli tesirine 
inanılmadığı için konseyin hiç bir ted
bir almadığını ilave etm'ştir. 

Reis, general Rekene • 1940 ta hava 
müdafaası kuvvetli miydi?• diye bir su
al sormustur. Şahit : 

- Kendi kumanda ettiğim bölgede 
tayyare görmedim, demiştir. 

General Herink te şah:t olarak dinlen
mistir. 

General feli\ketin asıl sebebi tayyare
lerin azlığı olduihınu. 16 milyarlık 1937 

(Sahi(c 4, Sütun 4 tc) 
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~ lngiltt>rt" yakında ~ 

~ Pasifikte hakimi- ~ 
1 yeti elt" alucak 1 
§ Londra, 20 (A.A) - Donanma § 
§ Amiralı Çetfild Büyük Britanyanın § 
S Pasifikteki deniz vaziyetinin tasav- E 
§ vur edilemiyecek kadar kısa bir za- § 
E manda düzeltileceğini, bunun bir E 
§ hayal olmadığını söylemlştir. § 
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iaşe işlerinde 

~---r ı l 1zak Doğuda • 

Avustural-
yaya taar
ruz yakın! 

----*·----
" Japon h'"•zİlneti 
A \-Usturalyaya hii
cunıla başlıyacak" 

-*-Kambera, 20 (AA) - Avustural-
ya harp kabinesi memleketin müdafaa
sı için bütün Avueturalyalılann mecbu
ri seferberliğine karar vermiştir. 

cJAPON HEZiMETiNiN 
BASLANGICI> 
Londra, 20 (AA) - Avusturalya 

hariciye nazın lvar Vaşingtona gider .. 
ken aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

c - Japonların Avusturalya ve Ye-
ni Zelandaya hücum ettikleri gün Japon 
hezimetinin bnş]ang1c1 olacakhr.> 

JAPONLARA HOCUMLAR 
Vaşington, 20 (AA) - Amerikan 

ıı~ır bomba tayyareleri Timor adasının 
Hollandaya ait kısmında Japon işgalin
deki Köpang tayyare meydanına hücum 
etmişlerdir. Meydan ve tesisleri haaara 
uğram1,tır. 

Tokyo, 20 (AA) - Alınan haber
lere 2öre Avustura}yadaki Amerikan 
hava kuvvetleri $iınal Avusturalyayı çe .. 
viren adaluda Japonlar elindeki yerle
re karsı hareketlerde bulunmaktadırlar. 
Müttefik hava kuvvetleTf Timor adaSln .. 
da Kutnng tayyare meydanını bombala .. 
mı~l.,,rdıT. 

Belburn, 20 (AA) - Ağır Japon 
( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

" Ankara " da 
patlıyan bom-

ba hadi "esi 
----·*----

Muhal,eme ay sonuna 
doğru baslıyor, celseler 

aleni olacak.. 
Ankara, 20 (Yeni Asır) - Atatürk 

bulvarında patlıyan bomba hiırlisc..;ne 
dair tahkikat neticelenmiş, evrak adli· 
lC;\-'C \'erilmi!f.itir. 

Sorgu hfildmliğinee yapılan talıkikal 
dahi bittiitinden evrak ve suçlular An· 
kara Cümhuriyet ı . ~ddeiumumiliğincc 
a!(u- ceza mahkemesine tevdi edilmişler· 
dir. 

Bu hlldisenin muhakemesine ay sonu
na doğru ağır eezada ba~lanaeak ve mu· 
hakemeler aleni olacaktır, 

vt-ni tt>dbirlrr 
• lı Maö;ll\p Fransa. ,;k; müttefiklerinin 

u harbi kazanmalnn ihtimalinden hiıliı 
llınidöni ke<memi•tlr ve onlann tesebhüb° ellerine alacaklan ı;inü snbır.ı7lıkla 

•klemektedir. Olaylar şayet mihver 
•leyhlnde l!"li<meler arzeder<e Fransa 
•Ynklanacaktır. 

İl:ılyan e:azctelerinin nesriyatı bu şüp· 
lıeleri nrık~a belirtmektedir. al\fcsaee· 
::'.'~• •Riom• baslıklı vazısında, Fransız
"""'" harbi kaylıetmelerine rağmen gu
"urlarıru kavbetmemi• olmnlarma kızı· 
l'or, Ilu"1inkü dunımla 1870 felaketini 
~kin eden ı;inlerdeki durum arasında 

Başlıca gıda nıaddelerİ· 
ne azami fiat konulacak 

•r nı,.,•rrlôk ııöriivor. Gayda ise •GİOr· 
::'!~ D'İtnlin• da Fran<nnın fırsat bekle· 

1V•ni iddia ediyor. 
Bu hileumlnn köriikliyen bilhassa Ri

Otıı d5vası olmu<tur, 
l\JnH\mdnr ki, Riomda harbin hazırlı1' 

'l>e idaresindeki noksanlardan, yani 
~sayı bngünkii s.~r he7İmete siiriik

(Snnu Sahife 2. Slitun 6 dal 

İaşe müsteşarlığının daveti üzerine 
İstanbul ve İzmirdeki tüccar birlikler! 
umumi katipleri iaşe işleri et.rafında alı
nacak tedbirlerle alAkalı mevzularda 
izahat vermek iizere bugün yapılacak 
bir toplantıda hazır bulunacaklardır. 

Besleyici maddelerden borsada mua
mele görenlerin fiat temevvüçler'ne 
mani olmak üzere iaşe müsteşarlığınca 
tedbirler alınacağı haber verilmektedir .. 
Zeytinyağı bu maddeler meyanında

dır .. 
Devletçe zeytinyağlar için evvelce 
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SONDAKtKA 
•••••••••••• 

l\lilli Şt>fi.nizin son 
lzmir nutukları 

ve In~ilizlt"r 
----*----

Londra, 20 (A.A) - Cümhurreisi İs
met İnönünün İzmir nutku Büyük Bri
tanyada büyük alaka uyandırmıştır. 

Nutkun (Ve eğer harpten kaçınmak 
mümkün olmazsa vatan borcunu şeref 
ve haysiyetle ödiyeceğiz) sözler:nden 
anlaşılan Türkiyenin kendine uyan ha
reket tarzı, asaleti ve azmi Büyük Bri
tanyada pek yüksek bir hayranlıkla tak
dir edilmiş1.ir. Bu cümle Atatürkün çiz
diği yolu taktı> eden genç Türk mille
tinin merdliğine uınuınt bir delil olarak 
teıakki ediliyor .. 

}_ıt_u_sy_a_d_a_C_t>n_k_J 
Ruslar 
SmolensJıete 
ilerlediler 

~-~~·*~~~-

Lt> n in g r adı muhasa· 

Avusturalyayı müdafıuı eden bataryalardan bir kaçı 

radan kurtarmağa 

da çalışıyorlar 
-*-

İsmet İnönü d~n lzmite 
uğradıktan sonra lstan

bulu şereflendirdiler 

Moıkova, 20 (AA) - Moskova 
radyoıouna göre Smolensk cephesindeki 
Rus kııalan lr.uvvetli bir surette tahkim 
edilmit olan bi rçok köyü geri almıştır. 
Çarpışmalar çok kanlı olmut ve köy
ler hücumla zapt edilmiıtir. 

Cenup batı cephesinde Sovyet hava 
kuvvetleri hava muharebelerinde yeni 
muvaffakıyetler kazarunııılardır. 

RUS TEBU~ERI 
Moskova, 20 (AA) - Bu sabahki 

tebliğ: İstanbul. 20 (Yeni Asır) - Reisicüm· 
hurumuz İzmite uğradıktan sonra bu
eiln (Dün) saat 14.30 dn Savarona yab 
ile fstanbula gelmi<lerdir. 

Milli Sefimizi limanda C. H. Partisi 
Genci sekreteri, vali, örfi idare komuta· 
nı kllJ'1!ılamışlardır. 
İSTANBULDAKİ TALEBE YURT
LARI VE YENİ BİNA 
İstanbul. 20 (Yeni Asır) - Parti Ge

nel sekreteri B. Fikri Tuzer. İstanbul
daki talebe yurtlarının vaziyetini tetkik 
ettiğini, muhtelif yurtlarda bulunan ta
lebe sayısının 2158 olduğunu, Partinin 
te•ebbüsleri üzer'ne hUkümetin bin ki
•ilik asrl bir talebe yurdu yaptırmai!a 
karar verdiğini söylemiş ve şunlan ilA
ve ebni~: 

• - Sev"İli Milli Şefimiz bu sefer İs· 
tanbtıla vaki olan te$rif!eri vesilesiyle 
binanın ynpılaeai(ı yerin tayin ve tesbiti 
ile de ilı:ilenerek bu isle olan yüksek 
alakalarını devam ettirmek Jütfunda 
bulunmu5Jardır .. • 

B. Fikri Tuzer, yeni talebe yurdu bi
nasının Şeh1ade başında direkler arasın
da yanan Ferah tiyatrosunun arkas•na 
dü<cn büyük arsada 700 bin kilsur lira 
sarfiyle yapılaeağını ve 1943 senesi ders 
rılına kadar ikmal edileceğini de ilive 
eylemiştir. 

BIRMA~lA Hf RPLERI 
~~-~*--~-

J a., onlar son sa-
hil şehrini de 
iş2al ettiler 
~~~-*~~~-

Tokyo, 20 (A.A) Japon kıtalan 
Birmanyada Kassein şehrini ve limanını 
ısgal etmi§lerdir. Bu suretle lngilizler 
Birınanya sahilindeki son münakale yo
lunu da kaybetmi§ oluyorlar. 

Japonlar 1ravadi ve Sittang vAdileri 
boyunca ilerlemektedir. Şimdi Tungu 
ve Orame yakınlarında şiddetli muhare
beler olmaktadır. 

JAPON HEDEE1 
Saygon, 20 (A.A) - Birmanyada ja

ponların asıl gayretleri Mandalayın 350 
( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Binnanyadaki Japon Bıı.,kumandanı 
General Juichi Terauchi 

Mühim bir 
Japon sözü 

----*·----
Hakiki mücadt>1e 
henüz başlamış 
d~ğildir diyorlar 

-*-Tokyo, 20 (A.A) - Binbaşı Nakajima 
şunları söylemiştir : 

- Müttefiklerin Malezya, Filipinler, 
Hollanda Hindistanı ve Birınanyadaki 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Geceleyin cephede esaslı bir değişik
lik olmamıştır. 

Moskova, 20 (AA) - Bugünkü 
Sovyet tebliğine ek: 

Leningrad cephesinde 2500 ıubay 
ve er öldürülmü,tür. 9 mü"tahkem mcv· 
ki tahrip edilmiştir. Mühim miktarda 
harp malzemc!llİ ele S?eçirilmittir. 

ALMAN TEBLICI 
Berlin, 20 (AA) - Resmi tebliğ: 
Kerçte diitman yeniden bütün lruv .. 

vetleriyle hücum etmiştir. büttiıı hücum
lar çetin aavaş)aTdan ıonra piit:kürtül .. 
müş ve 26 düıman tankı tahrip edilmlr 
tir. 

Doneçte SovyeUer muvaffakıyetsiz 
hücuml11.nnı tekrarlamıı ve Alman hava 
teşeklcüllerinin mevzii bir hücumu mu
vaffakıyetle neticelenmiıtir. 

Harl<ofun doğusunda bir dü,man 
kolunu ağır zayiatla püskürtülmüştür. 

( Sonu S..hôfe 4. ~üttm 1 de ) 

Rmların eline düş.,. Alman erirlerinden bir kaçı 

Anıt - Kabrin inşasına doğru 

Anıt - Kabir etrafındaki 
park ve meydan 3 rr .. il

yon liraya çıkacak 
Ankara, 20 (A.A) - Rasattcpede ya-

i.)r. Hehçet l 1z hak· 
kındaki dava 

pılacak olan anıt - Kabir jüri heyetinin 1 
çalışmalarını bir kaç gün zarfında tama
men bitireceği ümit ediliyor.. Veden 
mall\mata göre elliye yakın proje ara
sından üç proje seçilecektir. Bunlar için
den kat'i olarak kabul edilecek projenin 
sahibine anıdın inşasını kontrol salMıı- Esfıi Belediye refsi-
yeti verilecektir. nin masuniyeti teş-
Anıt - Kabir etrafındaki park ve mey- as • ! f'i 

danla birlikte üç milyon liraya mal ola- r .. yesın n re 
eaktır. Bu paranın iki m:lyon lirası anıt neden istenildi? 
kabir binasının in<asına sarfedilecektir. Bazı İstanbul gazetelerinde eski be-
Yapılacak park önünde on beş bin ki•i- lediye reisimiz Dr. Behçet Uzun ma
nin topbnabileceği bir meydan vücuda suniyet: tcşriiyesinin ref'i BUyük 
getirilecekt'r. Millet Meclisinden talep edildiğine 
Anıt - Kabir şehrin her tarafından gö- dair haberlere tesadüf edilmiştir. 

rülebilccektir. Bu mesele hakkında İzmirde salfı-
Llhit, 250 ziyaretçiyi birden alacak hiyetli makamlar nezdinde tahkikat

şekildc ~eref yerinde olacaktır. Arut-Ka- ta bulunduk.. Aldığımız malfunata 
birde bir Atatürk müzesi de bulunacak o;öre beled'ye fen heyeti kadrosunda 
ve üç salonu ihtiva edecek olan bu mü- kondoktör olarak çalışan 1hsan adın-
ze Ebed! Şefe ait bir çok kıymel\i hab- (Sonu sayfa 3, Sütün ı de) 
raları ihtiva edecektir. c• --------'--------
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ZABITADA: 
Yazan: Şahin AJıduman 'J'arihi Roman Yeni Ekmek Kartları ~-~~·~---

(Ba~af t 1 inci Sahifede) 

••• 32 ••• 

-- Yakında sila patlıyacak 
..... ..._ _______ ----

'J'urgut reis 17alıınala harp olac ğ ı, AB:den~z·n 
IJlr 'l'ürlı gölü haline geleceğini sö~IE~crdu 

- Bir gemici şarkısı vardır! Bilmem kikada sanki senin gönlünde imişim gibi 
}R onu çalabilir misiniz! Galiba rast ma- aklından ne gibi düşilnceler geçirdiğini 
kamın.dan olacak!.. Hele bir az durun tamamiyle fark ediyorum. Şüphesiz 
bakayım ..• Bu şarkının güftesini, baka- şimdi senin zihnini yine o kadın, yani ge
lım laatırıma getirebilecek miyim?.. mide gördi.iğün Loranza işgal etmekt~ 

Çalınan 2,300 
lira aranıyor 
-~--*~~~-

Bah~Euan Altiettinin pa· 
l'asından pelı azı 

bulunabildi-

Çarşam ha veya perşem
be günü dağıtılacak 

!emekten mesol olan şahsiyetler ınuhıı· 
keme edilmektedir. Mihver, bu nıuba· 
kemenin daha ziyade harbin mcsııliyet: 
leri davası olmasını, Fransruun keııdı 
kendisini mahkiım etmesini beldiyordu. 
B. Hitler bile son nutkunda bu (;neınli 
noktaya iş:arct ederek Riom dôvnsınt~ 
mevzuıınu tenkit etmişti. Göriilüyor ki 
mihvercileri sinirlendiren şey, mn!lfıP 
Fransanın mukaddcrntını Almanyaya 
teslim ederek her şeyi ondan beldiycn, 
onun merhametine sığman bir vaz"'y~t 
almağa hir tiirlii tnhammiil gfü:;tcrmcnu~ 
olmasıdır. 'Ye kahraman denizci durdu. Bir kaç dir! 

saniye süren bir düşünceye vardıktan Sakın bana yanıldığımı anlatmak için 

Şehitlerde bahçivanlıkla işt!gal eden 
Alaettin Akderenin çalınan 2300 lirasını 
meydana çıkarmak üzere zabıtaca tahki
kata devam edilmcl."tcdir. 

l!artsız elımelı veren bir fırıncı adliyede· ıı te• 
nelıe benzin ve 205 fıilo gaz 2'ul'gutluya lıaçırı· 

lıl'lıen tutul da... 
s.nra: beyhude yere çeneni yormağa kalkışma! 

- Bunun yalnız bir misra'ı aklıma gc- Bu zahmet pek beyhude olur! Senin 
liyor, dedi: gözlerinin içinde okuduğum mana bu 

Akclenizde durma, Hayrettin paşa, fikrimde hata olmadığını kat"i bir vu-
11ezken aç._ zuhla bnna anlatmış bulunuyor! İşte SU• 

'il~ b k b" · ldasla k suyorsun! .. Evet, suk11t itiraf demektir! ..... ~er u şcµ- ıyı ızım yo r ço N ıl d v .. ı · ., 
iyi biliyorlarmış! .. Sazları akort ~ttikten as , ogru 50~ emı?.'or muyum··· 

· Al" . Ben bu çok dogru sozlere ne cevap bu-
sonra, tbrahımle ı Murat gemlcı şar- 1 ta bil" d" , B"ttab" k•ft k ftft1-.. :ı:... k yuldul up vere ır ım. ı ı susma wın 
~ ~·&06.. 0 ar, A • başka bir şey yapamadım. Turgut reis 
Kit:ara ile Kemandan yayılan latif ses- bir az durduktan sonra yeniden söze de

leriD bizi tam coşturduğu bir sırada, oda vam etti
kap15ı açıldı ve lsak Bezirg8.n. yanında, _ Bu -dakikada Loranza tstanbulda 
.9QylB1 hemen dilzüneye yaklaşan güzel değildir! .. O şimdi buradan çok uzak bir 
k~ olduğu halde, hep birlikte içeriye yere gitti! 
gırdiler... Ve bu yerin uzaklığını tayin etmek 

Burtların gelmesiyle birlikte, meclis- ister gibi elini uzatarak pencerenin dı
teld neşenin de artması lazım gelmekte ;ında beliren denizin sonsuz ufuklarını 

Alaettin Akdere bu parala.-ı. sattığı 
arazisine mukabil kooperatifler vezne- Belediye dün yeni elanek kartlarını 
sinden almı.şt.ır. Hadise gecesi kendisi teslim almıştır. Kartlarn soğuk damga 
bir eğlenti sonunda İnciraltında sarhoş vurulmasına başlanmıştır. Bize verilen 
edildikten sonra Knrataşta bir aile evin· malfunata göre mart ayma ait ekmek 
de Arsnlı Ahmedin odasına götürülmüş, kartlarında tecrübe edilmiş olan numa· 
zoyularnk paralan alındıktan sonra üç ralama usuliinden müsbet bir fayda gö
şahıs tarafından bacaklarından, kolla- rülememiş. bir kart kaybolmuş bulunsa 
nndan tutulnrak taşınmak suretile Balı- dahi bunu bulmak iınkfınsız oldu&'U an
ribaba parkına götürülerek bırakılmıştı. lnşılmıştır. Çünkü lokantalar ve gazino· 
Şayanı dikkattir ki bu işi yapanlar Ala- lar kuponla elonek almakta, fakat bu 
eltinin cüzdanında bulunnn 2300 liradan kuPonların kartlarını ibraz edcmcmck-
2290 lirasını alnrak yalnız on lirasını bı- tcdirler. 
rakını.şlardır. 
Yapılan arnştJ.rma neticesinde, eğlen

tide bulunan kadınlardan Muazzezin 
evindeki kömürlükte iki yüz lira. Arsa
lı Ahmcdin ndamlanndan birinin kö
mürlüğünde de on lira bulunmuştur. 

Yeni ekmek kartlarının tevziine çar
şamba veya perşembe günü başlanacak 
ve dört gün içinde teni işi tamamlanmış 
bulunacaktır. 

31 KİLO KARTSIZ EKMEK 
Anafartalnr caddesinde fırıncı İbra· 

him oğlu HulUsi, kartsız 31 adet ekmek 
sattığı iddiasiyle adliyeye verilmiştir. 

11 TENEKE BENZİN VE 
205 KİLO GAZ 
Dün bir kamyonla İzmirden Turgut· 

luya kaçırılmak üzere bulwıan on bir 
teneke benz:.n ve 205 kilo gaz zabıtaca 
tutulmuştur. 

Bu petrollerin nereden, nasıl tedarik 
edildiği tetkik edilmektedir. 

Bir şehir ihtiyacına tahsis edilen pet
rol müştaklarının diğer bir yere nakli 
memnu bulunduğundan hadise, Milli 
Korunma kanunu hUkümleri dairesinde 
takip edilecektir. 

•Fignro• gazetesinde Thierry eRionı• 
davası münasebetiyle yapılan tenkit1cte 
şu mAnidar cc,·abı veriyor : 

idlt Çünkü yanımıza gelen kızların hep- işaret etti._ 
si de biribirinden gUzel bulunuyorlardı. - Zannetmem ki, sen ona bir yerde, 
.Fakat benim gözüm başkasında idi!.. bundan sonra bir daha rnstlıyabilesin! 
Oaa rastlıyacağıını umduğum ve bunu Bu dediğimin aksi olacak olursa, pek 
iüşünerek gönlilmiln hoplamış bulun- hayrete değer bir iş gibi gelecek bu 

Hadisede adı geçen jandarma Mehmet 
ismindeki şahsın da jandarma eri olma-

Milli koı onma davalart 

uBUtün Frnnsızlnnn üzerinde mutabık 
oldukları bir nokta vardır. Riom diivtı• 
sının hedefi bugünkU harbin hakiki sc• 
beplcrini meydnna koymak değildir .. 
Harp o kadar çabuk dünyaya yayıldığı· 
na göre sebeplerin Fransız olması şaŞI· 
lacak bir şey olurdu. Asıl gaye, gittik
çe muhtemel görünen bir harbe uzun 
seneler hazırlanmamış olmamızın, as· 
kerlik ve politika bakımından kafi de
recede hazırlanmadan harbe girişimwn • 
düşmanın lrnvvetlcri hakkında tam bir 
t"ehalet içinde olmanıızın, harbi (enn 
idare etmemizin kat'i savaş günlcrind0 

bile siJiih<>ız olmaıruz.ın kabahatı kinıO 
ait olduğunu anlamaktır. Şurası mu• 
hakkaldır ki, Fransa, kimseye ~ı 
kendi kendisini suçlrunağa sevkedecek 
bir harekette bn1unmamış1ır. Bir buçuk 
milyon evladmın kam bahasına olarak 
dört sent-lik bir savasta kazandığı neti· 
celeri müdafaaya teşebbüs etmesi vey• 
tehlikede olan bir müttcfıkin yarcµınmıı 
koşması böyle bir düşünceye sebep ola· 
maz. Eic.r Frnnsanın hatalan varsa bıı 
)alnız kendi nefsine karsı işlenmiştir. 
Riom davası Fransayı diğer milletlet 
veya insanl.lk karşısında suçlu mevkiine 
koyan bir dava değildir. Bu davada 
Fransa yanan şehirlerinin, ölen evliit· 
lannın ve istilaya uğrıyan toprakları· 
nın davacısıdır. Riomda başka bir mil· 
lete karşı işlenmiş bir cinayet asli bahic; 
mevzuu olmıyacakbr.o 

Cluj11 bir sırada, ümidimin boşa çıkması bana!.. 
'belli fena halde sinirlendirmişti.. Pek kısa süren ve uzadığı takdirde 

yıp •Jandarma Mehmet- adiyle maruf 
olduğu anlaşılmıştır. ---·---Kocaili takımına 

karşı çıkacak 
Likin bu teessUrüm uz.un sürmedi. sana büyük bir zarar vermesi muhakkak 

Bir taraftan bize mütemadiyen içki da- bulunan bu macera, daha başlangıcında 
ğıtası dilber kadeh sunuculannın gös- iken kapanmış ve bir daha başlamamak 
terctiklerl ikram ve iltifat, bir yandan da üzere artık tamamiyle sona ermiş bulu- •• • 1 . . , 
i~ halis Kıbns şarabının gönlilme nuyor!.. ~Urt"ŞÇI fl'fllTIIZ 

Yeni mahkeme dün ilk 
dela faaliyete başladı 

yaydığı Iatü bir sıcaklık, hayal sbkutu- Sen zihninden onun hayalini büsbü- · · *----
:na uğramaktan mütevellit durgunluğu tün. silip çı~nnalısın! · . .• . Kocaeli bölgesi güreşçileriyle yarın 
Uaerimden çar çabuk gidermişti. Şimdi Şımdı benım sana ~~latmak ~dıgım ı saat 14 te Kültürpark açık hava üyatro-
ib de arka.:ı .... lanm gibi gevezelik et- şey aklına gelen bu ışın tamamıyle dı- d 1 k 1 .. k lnc:ınn 

~ d d · · "kb linl ·ı ·1·d· r sun a yapı aca o an gureş arşı ~ -
ınegve yavrıc: yavncı gu""lüp eğlenmegve baş- şın a ır ve senın ısti a e ı gı ı ır.. 1 1 . b'.lg . d b t 56 kilo 

• ~ -;>' _ • v arına zmır o esın en ser es -
laınış bulunuyordum. Merakım gı:t.ıkçe ~rt.~naga başlanu~tı. da tlhaml, 61 kiİoda Ali Berrak, 66 kilo- . 

Milli Korunma ve ihtilıcir davalarını görecelı 
mahlıerne için hıı.susi IJir lıadro tebliğ edil· 

mesl be lıleniyor •• 
Çalık Kemalin bile keyfi neşesi yerine Onu ca_n kulagıyle dinlıyo:dum. . da Ali Çclikkol 72 kiloda Ziya Elbirler 

gelmişti. Biribiri üzerine sık sık doldur- . -. Bılm~m, sen de ,;belkı ~ark etm~ 7!) kiloda Muhli~ Tayfur, 87 kiloda öınC.: 
dı.:ğu ve bir hamlede boşalttığı Kıbrıs sındır, dedı, devlet mutem~~ıyen ~ken Yeğit, Gerkoromende 56 kiloda Recep 
şarabı, yediği tokadın acısını, şifa verici, hnzırlıkl~r?~ .. bulunuyor! .sızı ncemı oğ- Tatar, 61 kilCJda Fazlı Annç, 66 kiloda 
müessir bir ilaç gibi ona çar çabuk unut- tanlar bo!Ugunde pek zıyade ~al~ştı~ı- Mahmut 72 kiloda Abdullah 79 kiloda 
turmuştu ... Yalnız zihnimi işgal eden bir yorlar. Sen bunu elbette sezm~~ındı_~! Muhlis Tayfur, 87 kiloda M~harrem iş
diişthıce vardı ki benim sık sık kafamı ~.u hummalı çal~ma~ .. yalnız. sı~n bo- tirak edecektir. 
raİlatEız ediyordu: Turgut reis bana mü- lukte y~pılmıyor .. Butu~. Y;nı~en oca- BUGüUKO VE YARINKİ 
him bir diyeceği olduğunu bildirmişti. ğını yerınd;n oynatan muthi! hır. ~aur- MOSABAK.ALAR 
Kahraman gemici acaba bana ne söyle- hk hareketı tstanbulun her koşesını sar- Bugün ve yarın sant 15 le Alsancak 
yecek diye düşünüyordum. mış b~lunuyor. . . . sahasında mecburi spor hareketlerinden 
Bunun-aklıma geldiği dakikalarda de- Padişah Sultan Selim kuvveüı .h~r ka- olan Basketbol voleybol hentbol müsa. 

riıl bir merak duymaktan ve büyük bir ra o~usunun ~~ında, bun~:ı ~ıb~ sağ. baltaları yapıla~k ve bu~lan seyretmek 
tidntüye kapılmaktan kendimi ala- lam hır temele ıstina~ eden g~çlu. hır d.o- isteyenlerden hiç bir duhuliye alınını
:mıyordum ve sık sık Turgut reisin gö- nanma meydana getırmek nıyetındedır. a ktır 
ztı.an içine bakıyordum... Bu~un için .~e Gelibol~da olduğu ~ibi, Y ca ·---·---

Nihayet o bendeki bu üzüntünün fnr- Halıçtede mukcmmel bır tersane vucu-
kma vardı: ~a getir~i. Eğer Kasımp~ .~afların- Diinkü 7..elzele 

- Pala Bıyık sende bir şey var! .. Bi- aan geçli.nse her halde gormuş olacak
zim ~ôi sen niye gülüp eğlcnmiyorsun? sın ki deniz amelesi gece gündüz, dur. 

Böyle diyen Turgut re.ise işin doğru- madan dinlenmeden çalışıyorlar. Her 
suaıı anlatmaktan çekinmedim: gün tersanedeki tezgahlarda yapılması 

- Ağam, dedim demin bana bir şey biten yeni yeni gemileri denize indiri-
Cleaı.lştiniz! Bu benim i~e dert oldu! yorlar... v .. 
Boa söyleyeceğiniz ehemmiyetli söz ne Yakında Osmanlı İmparatorlugu bu. 
olabilir? .. Aklıma bir takım §ilpheler ge- tün devletlerinkine üstün kuvvette müt
U,er. İşte dilşilnceli görünmekliğimin se.. hiş bir donanm~ya ~ali~ olacak!. Ve 
bebi budur! Turgut reis gUlümseyen ba- o zaman Akdenız de bır Tiirk kara suyu 
kışla beni derin derin süzdükten sonra: haline girecektir! 

- Bana bak Yusuf!. dedi, ben bu da- - B t TM E D t -

Memleket kıyn .. etli bir 
evladını kaybetti 

Dr. A. 2'aş1Jaş dün elledi medfenine tevdi edildi 
Askeri lınstruıesi dahiliye mütehassısı 

binbaşı Adil Taşbaş çok kısa bir rahat
sı:ılığı müteakip hayata gözlerini pek 
genç yaşında kapamıştır. Merhumun ce
nazesi dün askcrt meras!mle bir çok 
büyük ve küçük silah arkadaşlarının ve 
sanaimi dostlarının iştirakiyle Güzelynlı
daki evinden kaldırılarak Göztepcyc 
kadar sevdiklerinin ellerinde götürül
m~. oradan mutat merasimle ebedi 
medfenine tevdi olunmuştur. 

Dr. Adil Tnşbaş memleketin çok gü
zide bir evladı idi. Kuwetli iradesi, dü
rüst ve temiz çalışması ile arkadaşları 
arasında temayiiz etmiş, kelimenin tam 
mannsiyle kumil bir insandı. Faziletkar· 
lıi,'lnın yüksekliği karşısında kendisini 
bir defa tanımak bahtiyarlığına kavu· 
şanlar ona sonsuz sevgi duygularile bağ
lruıırlardı. Ziyru yalnız İzmir için değ!l 
biltün memleket için elim bir hadise ol· 
muştur. 

Dr. Adil Ta§ba§ merhum 

Dün sabah saat sekizde şehrimizde 
hafif bir zelzele olmuş ve üç saniye silr
milştür. Zarar yoktur. ---·---

l\lilano sergisi 
Milano beynelmilel sergisinin XXIII 

cü tezahüratı bu sene 12/Nisan tarihin
den 27/Nisan tarihine kadar vuku bula
caktır. Ekspozanlara ve ziyaretçilere gc. 
çen senelerde olduğu gibi bu sene dnhi 
aynı te.shilat yapılacağını ve bu hususta 
malUmat almak isteyenlerin ya Konso
losluğa veya ltalyan ticaret odasına mü
racaat etmeleri Iaz.ımdır. ---·---Agoranın planı ve 
İsa bey camii .. 
İzmire gelen İstanbuldaki Alman asarı 

ntika müzesi mi.idürü İzmirde bir müd· 
det kalarak Agora pl!nını taruamhya· 
cak ve Selçuğa giderek İsa bey camiini 
tetkik edecektir. 

DR.ALİRİZA 
ÜNLEN ÖLDÜ ... 

l\Icmlekct hastanesi ni niye müte
hassıs mua\ini Dr. Ali Riza Ürllen 
vefat ctnıi ·tir. Cenazesi bugün saat 
11.50 de Birinci Kordonda tayyare 
sinemn ı yakınmdnki evinden k:ıldı
ralarak Cümhuriyet meydanına ka
dar omuzda taşınacnk, oradnn oto
mobille J{emcralh cnmiinc götüriile
rek namazı kılındıktan sonra yine 
omuzda tn ınarak Günıriik önlinc 
kadar getirilecek ve otomobille nsri 
mewrlığa götürülüp ebedi mcdfcni
ııe bırakılacnktır. 

İzınirde Milll Korunma kanunu hü
kümleri içine giren ceza davalarını gör
mekle mükellef hususi bir mahkeme ku· 
rulduğunu dünkü sayımızda kaydeylc
miştik. Bu mahkeme dün ilk olarak, 
dükkanında fazla un bulundurmaktan 
suçlu sanılan Hüsnü oğlu Yusufla Fer· 
hat oğlu Sıtkının duruşmalarmı yap
mıştır. 

Asliye ceza mahkemesine evvelce gel
miş olan ve Milli Korunma rncvzuuna 
giren ecza davalarına nit evı·ak dün sa
bah yeni mahkemeye devrolunmuştur .. 

Milli Korwuna müddeiumumiliği de 
faaliyete geçmiştir. 

Milli korunma ve ihtikar davalarını 
görecek mahkeme iç:n hususi bir kad
ro yakında verilecektir. Kadro verilin
ceye kadar. adliye vekilliğinin tensibiy
le ve muvakkat salahiyetle bu mahke-

Fabrilıaların ihtiyacı 
i~ln fıömiiP •• 
Fabriknlar ve sınai müesseseler ihti· 

~açları için Etibank tarafından gönderi
len kok kömürlerinden mühim kısmı 
İzınire getirilmiştir. Bu suretle fabı·ika
ların ve sınat müesseselerin acele ihti
yaçlarına cevap verilecektir. --·---Posta ve telgPaf memu· 
ru olmalı istiyenler .. 
Posta ve Telgraf memuru olmak için 

müracaat edenler dün başmüdürlük bi
~asında imtihan edilmişlerdir. İmtihan 
sualleri umum müdürlükten gelmiştir .. 
Cevaplar da oraya gönderilecektir. 

Muvaffak olanlar umum müdürlükçe 
tesbit edilerek bildirilecektir. --·---ZİRAA""' ~LE'J'LERİ 
iMIALi iCiH •• 
Uç demiri v; pulluk gibi ziraat ulct

lerj imalinde kullanılmak üzere villlye
tımize mühim m!kdarda demir gönderil
miştir. Bu demirler ziraat aletleri imal 
eden müesseselere ve fabriknlarla iş 
yerlerine dağıtılacaktır. 

• ICf"//A~JJ"'_,.._,.._,.~~J.:O"'~J"~N 

§ Mevliit 
~ Urla Eczahanesi sahibi merhum 
X Eczacı Hilmi Gökçenin kızı Saadet 
~ Tunçun vefatının kırkıncı gilnUne 
N müsadü ynrınki Pazar günU Kemer-
S altı camü şerifinde öğle namazını 8 
N müteakip mm•ltidu okunacağından § N nkraba ':'e dostlarımızla gelmek ic;- 0 l\ teyenlerın teşriflerini rica ederiz. q 
,ı . \ 
'' Annesı Kardeşi Zevci S 

Ail Taşbaş 318 senesinde Edimede 
doğmuş, Edirne Sultanisinde okumuş ve 
335 te askeri tıbbiyeye girm!şti. 340 ta 
teğmen rütbesiyle mektepten çıkmış, çn
bskanlığınm bir mük~fatı olarak derhal 
Gülhane hastanesi Dahiliye asistanlığına 
tavin edilmişti. İki sene bu vazüede kal
dıktan sonra ayni hastanede baş asistan 
oldu. İki sene sonra baş asistanlıktnn 
askeri tıbbiye mektebi müzakereciliği
ne ve Almanca öğretmenliğine tayin 
edilmişti. 935 tc .şark hizmetini ifa iç!n 
Erzuruma gitmiş, 938 de Çorlu asker1 
hastanesine tayin edilmiş ve ayni sene 
içinde Gümüşsuyu hastanesi Dahiliye 
mütehassısı olmuştu. 941 de İzmir aske
ri hastanesi Dahiliye mütehassıslığına 
tayin olunmuş ve çok kısa bir müddet 
içinde İzmirde de temayilz eylemişti. 
Henüz 40 yaşında kara topraklara tevdi 
<:dilen memleketin bu güzide çocuğu· 

nun arkasından gözyaşı akıtmıyanlar 
hemen yok gibidir. 

Merhum uzun seneler İzmir mem· 
leket hastanesinde büylik hizmetleri 
~örülmliş, hayırscv'er, arkadaş ve· 
fası :kuvvetli, lukarnpervcr bir ~ttı. 
Ölümü znyiattandır. 

~ Pakize İnhisarlar Hulôsi Tunç g 
• Gökçe Muhasibi ö 

mes'ulü Nevres Gökçe 8 
ı .... 11:11 .......... .a ........ ır:~ ~~J"~~~~~· 

Taşbnş ailesine bu çok acı hadise do
lnyısiy le Yeni Asır tahrir nilcsi baş sağ
lığı diler. 

TEŞEKKUR 
Vefatı kalplerimizde derin yaralar 

açan aile reisimiz Dr. Adil Taşbaşm 
cenaze merasimine iştirnk eden ze
vata, yazı ile ve şifahen acımıza or
tak olarak taziyet ve tesellide bulu
nan tanıdıklarımıza kederli günü
müzde ayrı ayrı teşekküre madde
ten imkun bulamadığımızdan bu va-
1lfcnin gazeteniz vasıtasiylc yerine 
getirilmesini rica ederiz. 

TA B AİLESİ 

R~~.r.r.#'..caccc~~J"~~~~~a 

lsuGUN ~ ~~' .~ µ ~·ı 
1 DEANNA DURBİN'in HOLLYWODDA 19U de çe'\irdiği EN SON ve 

1 BAHAR en RESMiıuı. GEÇİDİ 
§§ Filmin~c VİYAN ve VALSLERİ.... MACARİSTAN ve ~ardaşlan .... 
n l\IATINELER : 11.15 - 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.1:5 te •. 
·~..cr.-cco-~~~~ıocıccıoo~oocococ:ıoooo:;ıoı:7.:)l:t.:ııı:ıcc:ıccxıı:ıır.a 

me hfıkimliğine izm:r asliye ceza ıınki
ıni B. Hnlit Evren, haklın muavinliğine 
a!:tır ceza ftza muavini B. Sellin Demirel
li, müddeiumumiliğine asli vazifesi de 
uhdesinde bulunmak üzere İzmir baş 
müddeiumumisi B. Kemalettin Sanu, 
müddeiumumi muavinliklerine BB. Sa
dık Tüzel ve Sabri Atamaner tayin edil
m!şlerdir. 

Ayni suretle muvakkat kfttipler aşa
ğıdaki suretle tesbit olunmuştur : Milll 
korunma ınüddeiuınuıniliği başkAtipliği
ni İzmir cümhuriyet mUddeiumumiliği 
başklltipliği vazifesi uhdesinde kalmak 
üzere B. Sabri Alışık, Utipliğini mUd· 
deiumumt kAtibi B. Kenan Ongan idare 
edeceklerdir. 

Mahkeme zabıt katipliklerini Asliye 
ceza kadrosundaki katipler yapacaklar
dır. 

MEKrEPLERDE 
Dinlenme tatilleri 
Liseler ve orta okullar dünden itiba

ren bir haftalık dinlenme tatiline başla
mışlardır. 
Öğretmen okullarında dinlenme tati-

Bu gijriiş tarzı mih\•crcileri küplere 
bindirn1istir. Bundnn dolayıdır ki yarı 
resmi nl<'olkişc Beobahtera Vi i devlet 
adaınlarını şiddetle tenkit eden yazısuı· 
da : "Vi~inin Riomda muhakemeleri gö· 
riilmekte olan suçlulan, Almanyaya 
harp ilan etmek ve Fran.'ilZ milletini 
böyle caniyane bir tanrruzi harbe sU· 
rüklemeldc itham edeceği yerde, Al· 
manyaya ka~ harp lınzırlark~n kafi de
recede azimle hazıı·lanmamış olmakla it• 
bam etmesi bugünkü Fransanın dünkü 
Fransadnn başka bir şey olmadığına de· 
liJdir .. • Diyor .. 

Bu satırlar, ınihvercilerin Fransaya 
ka~ daha kat'i bazı tedbirlere başvu· 
racaklanıu duyurmaktadır. Fransa tara
fından ihtiyar edilecek vaziyet.in bilbas· 
sa Akdeniz 58vaşı üzerindeki ehemmi· 
yeti göz önünde tutulursa Fransanm si· 
yasetini sarahatle belirtmesi için yeni 
tazyikler beklemek lazımdır. 

ŞEVKE!' BİLGİN 

li. 1 nisanda başlıyacaktır. Ticaret lisesi, 
Kız Sanat okulu, Kız lisesi ile erkek Sa
nat okulunun dinlenme tatilinden isti
fade etmiyeceği Manrif vekaletinden 
bildirilmiştir. İlk okulların dinlenme ta
tilinden istifade edeceklerine dair bir ~ 
iş'ar yoktur. ı .. 

Orta okullarda ve liselerde talebeye 
karneleri verilmiştir. t 

BUGÜN 
• Iatinelerden itibaren 

i 
1 
s ---·--- j Hava ııurumumuza 

Yardımlar .. 
Torbalının Dagkızılca nahiyesinden B. 

Ahmet Topçu ve Hortuna köyünden Ve
li Töngüş Hava kururmuna yüzer lira 
teberrü etmişlerdir. Bu iki yurddaşımı
zın hareketi takdirlere şayandır. ---·---ŞadıR-van al!ında 
Eczane acılacalı •• 
Sıhhat vekfileU İzmirin Şadırvan alb 

semtinde bir eczaneye ihtiyacı bulundu
ğu nazara alarak burada bir ~czane açıl
masını muvafık görmüş ve ruhsat ver
miştir. ---·---MVZELER MiJDiJRV 
iYiLEŞri .. 
On beş günden beri rahatsız bulunan 

İzmir milzeleri müdüri.i B. Salnhettin 
Kantar iyHeşerck vazifesine başlamıştır. 

338 lilerin ve bc:?l'G• 
IJer muame!e~e ttilJI 
olanların sevlıi 
başlıyor •• 
İZl\tİR YABANCI ASKERLİK 
ŞUBESİ BAŞKANLIÖINDAN : 

1 

1 
1 

i 
1 

942 senesi ilk ve :;on yoklamnlarını 
şubemizde yaptırarak sınıf almış 
olan 338 doğumlu ve bunlarla mua
meleye tabi tutulmuş d:ğer doğum· 
lu yabancı erat ile yoklama knçağı 
ve bnkaya erattan sınıf alınış olup 
ta fenüz sevkedilmemiş eı·atın birkaç 
güne kadar sevkleri icra kılınaca
ğından gereken muameleleri şimdi· 
den tamamlanmak suretiyle bu işte 

ön kazanmak ve sevkedilecekleri .;,.-SEAN--SLA-R-·. -·-·-·- -·-·- -·ı 
günleri öğrenmek üzere yarından iti- ı 
haren yabancı askerlik şubesine mü- 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da .. Cumartesi 
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-!l MARr Cl1MARTF.SI -=== 
Dr. behcet Uz hak-

• 
kındaki dava 

{Ba5farah 1 inci Sahifede) 

ola bir memur görülen lüzum üzeri
"" memuriyetinden c;ıkarılmış, kad
IO harici bırakılmıııtı. Bu memur 
l>evlet sarasına müracaatla dava 
~e eylemiş, Devlet Şilrası da Ba
:ı.ı..,.;,,de bu davanın rüyetine karar 
Vennişti. Bir kaç aydan beri Balı
keairde rüyet edilen bu dava doktor 
Belıçet Uzun Denizli mebusluğuna 
~es.i üzerine inkıtaa uğramııı ve 
ıılelbul mahkeme tarafından dava
tuıt rüyetine devam edilebilmesi için 
~ belediye reisimizin masuniyeti 
teı;ruyesinin reri istenilmiştir. 

lrfe1ıtepten uzah!attırı· 
lan taJelJe ue asherlih .. 
#uobra, 20 (Yeni Asır) - Mekteple-

liııı Bozibat heyetlerince bir veya iki yıl 
~n uzaklaştırılması cezası veri
~ 1alebeden bu müddet içinde asker
... <;aiına girenlerin tecile tabi tutula
~arı alakadarlara bild:rilıniştir. 

lvıühim bir Japon so.zü 

laJe ışterınde yeni 
tedbirler 
(Baştarafı 1 inci Sahıfede) 

tesbit e~ bulunan 82 kuruşluk fiat 
borsada yapılan muamelelerle geride 
kalmış bulunmaktadır. Bir ihra<: mad
desi olarak zeytinyağı fiatlarının yük
selmesinde evvelce bir mahzur tasav
vur edilmemiş bulunduğundan azami fi
at tayin edilmişti. Şimdi bu ihr•ç fiatı 
dahi borsadaki muamelelerle geride kal
dığından bazı yeni tedbiı·ler düşünül
müştür. Halkın menfaatini korumak için 
her türlü fiat oyunlanna mani olunmak 
üzere zeytinyağı, sadeyağı, peynir, su
sam yağı gibi maddelerle diğer yağlı 
tohumların ve maddelerin fiatları dev
letin tay!n edeceği bir hadde kadar 
yükselebilecektir. 

BORSADA SATIŞLAR 
Bu hafta borsada üzüm fiatlarında ba

riz bir yükselme olmuştur. İncir fiatları 
da dahili istihlMtln artması yüzünden 
yükselmektedir. 

Palamut fiatları yeniden yük.selmiş 
bulunduğundan g!rişilen beş bin tonluk 
bir taahhüdün yerine getirilmesinde te
reddüt hasıl olmuştur .. Fakat ihracatçı 
birlikler için böyle mevzularda her han
gi bir dönüş tasavvur edilmemektedir. 

Susam fiatı, talepler karşısında 68-70 
kuruşa kadar yükselmişt:r. Susam fiatı
nın daha da artacağını ileriye sürenler 
ve piyasadan susam toplıyanlar vardır. 

{Başlara& 1 inci Sahifede) 

~inden atılmalarından sorıra nefes 
~ Japonya şimdi müttefik milletlere 
it..;. lıalı:ild mücadelesine girişıneğe ha
~· Japonya, İngiltere ve Birleşik 
~ ezmeğe çal.ışacakbr. Cenup 
~erinin işgali düşmanlarımızla har- Balıtlda yeniden 
\.. ~endirmek hususunda ancak bir .__I • 1 d 
-- ak olduğunu biliyoruz. Her şey pearv uU un U.. 
~ batı Pasifikte zaptettlğimiz kay- Moskova, 20 (A.A) - Bakudan Sov
llaklarm Japon harp gayretlerini en yet resmi ajansına bildirildiğine göre 
lolllıaek hadde çıkaracak şekilde işletil- yeni ve zengin bir petrol daman daha 

~--· ..;..;be=ğ:;;lıdır.;;;;.~-------~b.;;u;:.;lu;;;nm:;;;.;uş;;t;..;ur ... __ ._~-----· •!• 
HAYVAN SAHİPLERİNİN EHEMMİYETLE 

NA.ZARI DİKKATİNE 

Defterdarlıktan~ 

YENi ASIR 

Borsa 
ÜZÜM 

755 İnhisarlar 48 
263 Osman Altay 52 50 
200 M. j. Taranto 51 50 
161 Cemil Cüzlü 55 
156 j. Kohen 50 
137 jiro ve şü. 52 
137 A. Mikalef 52 
119 Mahmut H. Cemal 51 
113 K. Taner 51 
108 Hoı-şit Güneş 52 50 
100 P. Klark 53 
85 H. Elbirlik 51 5~ 
77 İbrahim Tanyal<,:ın 51 
65 A. Papagno 52 
64 A. Lafont 52 50 
64 F. Solari 52 50 
C'3 Emin Seyrek 52 
53 P. Mikalef 54 
60 Öztürk L. Ş. 49 
57 Salahetlin Zıhna 52 75 
53 Necati Börekçi 54 
47 HU.nü Burnovalı 50 50 
43 A. Şelik kaptan 55 
29 Riza ihracat 53 
2ll B. S. Alazraki 55 
25 Saban Özşınlak 55 50 
15 M. Beşikçi 45 

3084 Yekfuı 
!Blr-3~ Umumi yekfuı 

7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 
N<>. 

10 
11 

ZAHİRE 
860 Ton susam 

2980 K. T. B. içi 
3000 K. Acı B. içi 

l 0700 K. Anason 
24 Ton Mazı 

64 

52 

52 
54 50 
52 
55 
54 50 
53 
55 50 
51 
52 50 
53 50 
53 
51 50 
52 
52 
52 :;o 
52 50 
52 
54 
52 
52 75 
54 
54 
55 
53 
56 
60 
45 

48 
50 
52 
54 
56 

72 50 
198 
110 

65 
68 
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7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
S.~O Müzik pi. 13.30 Program ve memle-

T. C. 1ZM1R TtCARET S!C!L ME
MURLUCUNDAN: 

- Dünkü nüshanın sonu -

Azaya gönderilecek davetiyelerin ruz
r.amei müzakeratı ihtiva etmesi 15.zını 
olduğu gibi bu davtiyelerin ya imza 
mukabilinde teslimi veya taahhütlü mek
tupla gönderilmesi mult!ezidir. 

Madde 27 - İdare meclisi müzakera
tını zabıt defterine kayıt ve zirinin reis 
ve hazır bulunan aza ile katip tarafından 
imza olunması ve karara muhalif kalan
ların esbabı muhalefetin bu zabıtname
lere derç edilmesi lazundır. Zabtın bir 
suretinin veya fıkrai muhricesinin üçün
cü şahıslara karşı muteber olabilmesi 
için 30 ncu madde mucib!nce vazı im
zaya mezun kılınacak zevat tarafından 
imza edeilmesi muktezidir. İşbu zabıt
name1er münderecatı heyeti idare aza
sının kimlerden ibaret olduğunu ve cel
selerde kimlerin bulunmadığını ve aza
nın o devre esnasındaki sıfat ve vaziyet
lerini i..;;bat s~dedinde muteberdir. 

Madde - 28 Şirketin idaresi ve hisse
darlara veya üçüncü şahıslara karşı me
hilkim huzurunda temsili idare meclisi
ne aittir. tdare meclisi şirketin umur ve 
emvalinin idaresi ve şirketin maksadı ile 
alllkadar her nevi ukut ve muameliltın 
icrası için iktidarı tamını ve şirketin im
zasını istimal hakkını haizdir. Ve batı& 
sulh olmak ve hakem tayin etmek sala
hiyetine dahi maliktir. Gerek kanunla 
ve gerek işbu esas mukavelename ile sa
rahaten men edilıneyen ve heyeti uınu
miyenin müsaadei mukaddemesine ikti
ran etmiş olan tasarrufa eınlilke müte
allik muamelatı dahi ifaya mezundur. 

1 - 942 yılı hayvan kayt muame1esine bir nisan günü başlanılacak. ve 15 
nia;ua alqamına kadar devam edilecektir. Ellerinde at, eşek, katır. koyun, ke
çi, we, manda, uğır ve domuzu olanların cdamızlık veya nakliyatta kulla
rııı..aıan itibariyle kazanç vergisine tabi bulunanlar dahil cbu müddet zar
.fıacla tehir ve kuabalarda belediyeler ve köylerde ihtiyar meclisleri nezdin
d~ atdımt olan kayt defteT1erine imza ve yazı bilmiyorsa. mühür ve mührü 
Yokaa parmak izi mukabilinde kaydettirm<leri ve yoklamada hayıt harici zu
h- edecek hayvanlardan vergi iki kat ceza zammile üç kat olarak tahsil olu
naoağından ve yoklamanın baflıycğı 25 /nian gününden evvel kayıt müddeti 
~e hayvanlarının yanlış kayt edildiğinin veya hiç kayt edilmediğinin za-
3'1 ile haber verenlerden ceza alınmayacağından bu gibilerin de 24/nican 
aıltpm.ına kadar istida ile haber vermek suretiyle yanlı,ları düze1ttirme1tri 
•e zamanında kayt ettirmedikleri hayvanlarını bildirmeleri icap eder. 

2 - Hayvan sahiplerine teveccüh eden diğer kanuni mecburiyetler ile 
._iieyyedeleıini teşkil eden cezai hükümler aşağıda gösterilmiştir. 

A - Kayt müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilmeden veya ka
)'>t ilmihaberi alınmadan diğer köye nakil ve oradan kaydedilen hayvanlann 
V'ergilerind<*'J yüzde on. 

B - Talcait müddetleri içinde vergisi öderunebizin veya teminata bağ:
lanmak:B1Zın bulunduk.lan kaza hududu haricinde çıkarılan hayvanların ver
ır!lerinden yüzde 15 

C - Yoklama müddeti içinde yoklama muamelesi yaptırılmadan bulun
d.Jı:Jan köyden diğer köye nakledilen hayvarıların vergilerinden % 20 

' ket saat ayarı 13.33 Müzik : Beraber 
sarkılar 13.45 Ajans haberleri 14.00-14.30 
Müzik : R'yaseticümhur bandosu 15.30 
Müzik ; Riyaseticümhur filarmonik or
kestra.<ı konseri.. 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı 18.03 Radyo çocuk 
kulübü 18.45 Ziroat takvimi 18 55 Mü-
7-ik : Radyo d:ıns orkestrası 19.30 Mem
leket sa"t ayarı ve aians haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : Fasıl 
heyeti 20.15 Rad}•o gazetesi 20.45 Mü
z'k : Şarkı ve türküler 21.00 Konuşma 
(Büyük adamlar) 21.15 Müzik : Dinle
yici istekleri 21.45 Konuşma (Posta ku
tusu .. ) 22.00 Müzik : Radyo salon or
kestrası 22.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri, borsalar .. 22.45 - 22.50 
Yarınki program ve kapanış .. 

Şirketin dahili talimatnamelerini tan
zim, şirketin memur ve acentelerini ta
yin ve azli ve bunların maaş, yevmiye, 
ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit 
ve bunların kabul ve teahhülleri şeraiti
ni tayin, şirketin idare masarifi umumi
yesini ve muamelatına ı:nulı:tezi levazımı 
teshil, alacakları tahsil borçlarını tasvi
ye senedatı ticariye tanzim ve bunlara 
kefalet etmek ve şirketin maksadı tesisi 
ile münasebettar bilOmum mukavelena
meleri akit ve tanzim, mübayaatı icra 
ve bunların netayicinden olan muamela
tı ifa, muameliltı şirkette istimal olun
mıyan fazlai nukudun ve ihtiyat akçası
nın sureti istimalini tayin etmek ve iti
bar üzerine veya şirketin menkul emva
lini karşılık göstermek suretiyle istik
razatta bulunmak ve heyeti umumiye
den istihsal edilecek kararı mahsusa tev
fikan şirketin emvali gayri menkulesini 
terhin ve tahvilat ihraç eylemek sure
tiyle istikraz akdetmek gibi hususatı ifa 
meclisi idarenin cümlei salrutlyetinden
dir. !şbu salfilıiyetler tahdidi olmayup 
tadadidir. 

Madde 29 - tdare meclisi azil.s.ı kendi 
i~leri için ibraz etmeleri lAzun ve mutad 
olan dikkat. basiret ve faaliyeti şirketin 
işJ..,,inde dahi ibraz ve sarfa mecburdur
lar. !dare meclisi defatiri lllzımeyi tut
mak ve muayyen olan müddet zarfında 
sabık seneye ait mevcudat defterin! bi
lanço kar ve zarar hesabını bittanzim 
heyeti umumiye içtimalarından lalkal 
bir ay evvel murakıplara tevdi ve laAkal 
sekiz gün evvel hissedaranın na zan tet
kikine koymakla mükelleftir. Her senei 
hesabiye nihayetinde bilAnçodan maada 
şirketin ticari, malt ve iktisadi vaziyetin! 
ve yapılan muamelatın hi!]Asasını milş'ir 
bir rapor tam.im eder. 

D - Kayıt müddeti içinde bulundukları köye kaydettirilen hayvanlardan 
.. ayt ve yoklama müddetleri içinde nakil veya ifraz tezkeresi alınmadan ka
lla hududu haricine çıkarılan hayvanlann vergilerinden % 5 O 

E - Kayıt müddeti içinde kaydettirmeyip yoklamada meydana çıkanlan 
lıayvanların vergilerinden iki kat, 

F - Her mahallin yoklaması bittiği tarihten tıı.kıit müddetlerinin sonuna 
k.dar kayıt harici oldukları ihbar ve tahkikat ile meydana çıkarılan hayvan
lar mektum sayılarak vergilerinden 4 kat, 

C - Nakledilen hayvanlann nev·i ve adedi ile nakil ve ifraz tezkereleri 
nıuhteviyah arasında fark çıkarsa fazla mek.tum sayılarak keza 4 kat zam ce
•• abrur. 

Ve yine kanunun 25 nci maddesi mucibince nakliyatta kullanılan ve ka
~u.ç vergiaine tlbi hayvanlardan kayıt müddeti içinde defterine geçirilme
.U. olanlardan nevilerine göre bu kanun mucibince tayin edilen vergi 

>niktarının % 20 ai, 
Ve kayt edilemeden veya tezkeresi olmaksızın bulunduğu kaza haricine 

aelgl.dHmiı damızlık. hayvanlardan nevilerine göre bu kanun mucibince ta
:rin olunan vergi mikdannın yarısı cezaen tahsil edilecektir. 

Alikadarlarca malôm olmak üzere kaydiye! ilan olunur. 1590 (664) 

• 
Izmir Şoförler cemiyetinden : 

Taksi, Kamyon ve Kaptıkaçtı sahip ve 
$oförlerine ••• 

İzmir belediyesinde kayıtlı bilumum taksi, kamyon ve kapatıkaçtılara ce
ıniyetimiz tarafından muhtelif ebatta U.tik tevzi edilecektir. Otomobil. kam
~ ve kaptıkaçtı sahip ve şoförlerinin namlarmda kayıtlı bulunan otomobil 
•e kamyonların vesa.ikleri ile beraber aşağıda tayin olunan gün ve saatlarda 
C. H. P. lıçi esnaf birliğinde müteşekkil lastik tevzi heyetine müracaatları. 

Mazereti olup ta muayyen günde gelemeyeceklerin mazeretlerini ayni gün
de tevzi heyetine bildirmeleri mazeretlerini bildirmeyenlerin bu haklarından 
""'lnum kalacakları ilan olunur. 

Muayyen gÜn ve aaatlan : 
Çift No.lu taksiler 
Tak Nolu taksiler 
Çitf No.lu kamyon ve 
kapbkaçtılar 
Tek No.lu kamyon ve 

24/3 /942 salı saat 9-18 
25 /3 /942 çarşamba saat 9-18 

26/3 / 942 perşembe saat 9-18 

kaptıkaçblar 27 /3/942 cuma saat 9-18 1587 {662) 

DEVLET LİMANLARI IŞLE'l'ME 11. M. İZMİR 
ŞUBESİNDEN: 

idare loıtromolarile bekçi, ate~çi, ve gemicileri için kumaşları idareye ait 
olınak üzere pazarlıkla 48 takım elbise yaptırılacaktır. Pazarlığa jştirak et
tnek üzere isteklilerin 23 mart pazartesi günü saat 15 te şube binasında top
laq.cak komiıyona müracaat etmeleri ve şartnameyi görmeleri ilin olunur. 

21 23 1508 652) 

LALE deı· Senelerin, Asırlann unuttunıl TAN' a 
,_ TEL: 2 753 mıyacağı harikalı filim.. ,._T_EL_:_42_4_8_,,,,(/ 

T u R K ç E CECİL B. D. MİLLE'in yarattığı 

1 - KLEOPATRA =~~~~~~RT 
2 - GANGSTERLER Y atili rii:A 

Renkli Miki Çitlik Senfonisi 

TAN SEANSLARI 
Her gün : 13.30 - 16.45 - 20.00 
Cumartesi, Pazar 10.15 te Başlar. 

tZM!R VETER!NER MüDURLtr
CtrNDEN: 

1 _ İzmir tlkbahar at yarışları 22 
Mart 942 de başlıyarak altı hafta müd
detle ve Pazar günleri devam edecek 
26/Nisan/ 942 de bitecektir. 

2 - Yarışlara her Pazar saat 15 te 
başlanacaktır. 

3 - Her hafta Pazar günleri Kızılçul
lu yarış ye'rine gitmek ve dönmek için 
Alsancak ve Kemer istasyonlanndan 
hareket ettirilecek trenlerin saatleri aşa

Amortismanlar için mUnasip şekil ve 
sureti ve ihtiyat akçası milı:darıru tayin 
ve temettliatın sureti tevziini tesbit ve 
heyeti uınumiyeye teklif ede'r. 

ğıda gösterilmiştir. 
Gidiş 

Saat Dakika 
--

12 15 
13 15 
13 55 
14 40 

21, 22 

Dönüş 
Saat Dakika 

663 

17 
17 
18 
18 

(663) 

15 
30 
00 
45 

-SONU YARIN-

BAYAN 
Memur aranıyor .. 

Bir ticarethanenin yazı ve hesap 
!şleri için bir bayan memura ihtiyaç 
vardır. Talip olanların yazı ile •An
kara palas K H. • adresine müraca-
atları.. 1-2 (643) 

&:"Cioco::::ac:cıcı : ccı:: cc::ı:ıc::ıucıc:: 

TtRE TtCARET VE SANAY! ODA
SINDAN: 

Tire Karanlık çarşıda 20 no. dükk!n
da manifaturacı Hayim Bakış ve Nesim 
Barsanın Unvanı tüccarisi ticaret kanu
nun 42 nci maddesi mucibince sicili ti
caretin 321 numarasına kayıt ve tescil 1 

SATU.IK pty ANO 
Gayet güzel, me.şhur •GAVEAU• 
markalı bir piyano satılıktır. 
Müracaat: Karşıyaka, Kurtuluş so-

'{ kağı No. 16.. 1-3 (615) 
edildiği ililn olunur. 1546 {653) 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
Otobüs idaresine 2000 adet müsbet ve 

menfi Akimli'itör pilağı satın alınması. 
yazı işleri müdürlüğü.ndeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1900 lira muvakkat 
teminatı 142 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 23/3/1942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü- ı 
racaatları. 8, 12, 16, 21 1292 (546) 1 eo=oıııoc--ıcı:ıco:cıc::o:ıcc:coocıı:ıodl 
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~ Devlet Demır YoJlarınaan ~ . . 
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D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Devlet demir yolları umum müdürlüğü hesabına Almanyada tech

niche hochutelerde elektrik ve makine mühendisleri tahsil edecek lise me
zunlariyle tec.hniku tahsili görecek bölge sanat okulu mezunlanndan daire
mize müracaat edenlerin seçme imtihanları Ankara dil ve tarih coğrafya fa
kültesinde 1/4/942 çarşamba günü saat 9 da başlıyacak 2/4/942 perşem
be günü saat 1 7 de sona erecektir. 

2 - Seçme imtihanlara gireceklerin imtihan gününden bir gün önce bi
rinci madde adı geçen fakültede teşekkül edecek olan imtihan komi•yonuna 
ha§ vurarak hüviyetlerini tevsik etmeleri ve bu komisyonun vereceği belge
leri almaları lazımdır. Her ne sebeple oluna olsun belge almamış olanlarla 
seçme imithanlarına girmeğe hak iddia edemezler. 

3 - Seçme imtihanlarına iştirak edeceklerden Ankara dışında bulunanla
rın imtihanlarda muvaffak olsunlar veya olmasınlar Ankaraya geliş ve An
karadan dönüş yol ve zruri masrafları ve Ankarada geçirecekleri müddet 
için tahakkuk edecek sair muraflan kendilerine aittir. 

4 - Seçme imtihanlarının neticeleri muvaffak olanların adres1erine teb
liğ edilecek muvaffak olmayanların vesikalan adreslerine iade olunacaktır. 

5 - Seçme imtihanlarım lı:azannlardan reami mkamlara bir taahhütle bağ
lı olanların tebliğ tarihinden itibren bir ay zarfında bu makamlara olan ali.
kalarını kesmeleri lizımdır. Aksi takdirde hiç bir hak iddiasında bulunamaz-
lar. 21 22 1561 (659) 

SllYIFE J 
- -

inşaat ilanı 
Sümer Bank umum müdürlü

ğünden: 
1 - Karabük demir ve çelik fabrikaları ~çileri için yapbrılacak soyunma 

ve yıkanma binaları İn§aah kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle eksilt
meye konmu§tur. 

2 - lıbu inıaat ve ameliyabn muhammen keşif bedeli 212.744,10 lira
dır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada sümer bank muameli.tı ~ubeeinden 1 O lira 
mukabilinde alınacakhr. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 11. 888 liradır. 
5 - Eksiltme 31-3-1942 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Ankarada 

oümer bank umum müdürlüğü inşaat şubesinde yapılacakhr. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında, şimdiye kadar yapmıı oldukları 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine firmanın teknik lefkilihnın kimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesi• 
kalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarının havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada sümer bank umwn! kiitipliijine teslim 
olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale oaatinden 1 oaat evveli
ne kaadr gelmiş ve zarfın kanunt şekilde kapatılmıı olması !izımdır. Poıta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serhestir. { 1883) 
18 20 22 24 1485 {626) 

Toprak mahsulleri ofisi Izmir 
şubesi müdürlüğünden: 

İnaan gıdasından gayri bir yere sarfedilmek üzere değirmenlerde mütera
kim domuz, inek, öküz, yiyeceği matbaacı ve keseki.ğıtçılara elverifli ıüprün
tü unlar ıahşa çıkanlmıştır. 

Taliplerin ofia müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 
20 21 22 1548 {646) 

Staıı 
No: 

İzmir Defterdarlığından : 
Muhammen B. 

221 Köprü mahallesi tehit Nazım sokaiiı imtidadı 1730 ada, 4 
parsel 292 M2. numarasız arsa 

L K. 

75 00 

222 Kültür mahallesi bahçıvan ıokak 1 115 ada, 5 panel 69 M2. 
18/ 1 tajh hane 99 00 

223 Kuruçay 1547 ci mektep sokak 1376 ada, 7 panel 41 M2. 
1 tajlı arsa 

22-4 Kuruçay 1546 ncı Aydınlı ıokak 1376 ada, 8 panel 76 M2. 
18 00 

2 tajlı arsa 32 00 
225 Kuruçay 1S43 ncü dere sokak 1382 ada, 20 panel 101.25 

M2. 3/ 1 tajlı arsa 
226 Birinci ıüleymaniye mahallesi ana sokak 597 ada 13 panoel 

273 M2. numarasız ana 
227 Brinci ıüleymaniye mahalleai Tokaydın sokak 597 ada, 14 

parsel 145 M2. numarasız arsa 
228 Brinci süleymaniye mahallesi Tokaydın sokak 597 ada, 15 

parsel 128,50 M2. numarasız arsa 
229 Birinci aüleymaniye mahalleıi Tokaydın sokak 597 a.da, 16 

parael 123 M2. nunmaraaız arıa 
2 30 Brinci aüleymaniye mahallesi Tokaydın ıokak 5 9 7 ada, 1 7 

35 00 

68 25 

36 25 

32 00 

30 75 

parael 1 70 M2. numarasız arsa 42 50 
231 Köprü mahallesi ıehit Nazım eokak 816 ada. 5 parsel 304,75 

M2. numarasız arsa 91 20 
232 Köprü mahallesi şehit Nazım sokak 816 da, 6 parse1389,50 

M2. numarasız arsa 
2,?3 Köprü mahallesi Eminbey ıehit Nazun sokak 816 ada. 7 

panel 323 M2. numarallZ ana 
234 Köprü mahallesi Eminbey şehit Na:zım sokak 816 ada, 8 

parsel 28 7 M2. numarasız anıa 

116 70 

96 90 

86 80 
235 Köprü mahallesi Türkoğlu sokak 816 ada, 1 O parsel 271,50 

M2. numaraaı araa 71 30 
236 Köprü mahallesi Türkoğlu ıokak 816 ada, 12 panel 369 

11 o 70 
14 panel 452,50 

M2. numarasız ana 
2 3 7 Köprü mahallesi Türkoğlu sokak 816 ada, 

M2. numarasız arsa 
238 Köprü mahalleai Türkoğlu aokalı: 816 ada. 15 parsel 218 

M2. numaraeız atN. 

180 80 

87 20 
239 Köprü mahallesi eski kuyu ıoltak 809 ada, 4 panel 129,50 

M2. eski numaralı araa 65 00 
Yukarıda yazılı emvalin pqin para ile mülkiyetleri 17 /3/942 tarihinden 

itibaren 1 6 gün müddetle müzayedeye konulmuftur. 
ihaleleri 2/4/942 tarihine müsadif pertemhe günü saat 14 tedir Taliple

rin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçeaini müzayede b~ 
lamadan evvel yatırarak yevmi mezkllrde milli eml&lı: müdürlüğünde ınüte-
ıekkil aatıt komisyonuna müracaatları illn olunur. 1476 {651) 

tzmir MuhcuelJel Hususiye Müdürlüğünden : 
loak oğlu Yak onun müterakim 5 1 lira 22 kuruı bina ve buhran vergileri 

borcundan dolayı mutasamf olduğu ve tapu kaydına göre Güzelyurt mahal
lesinin Türkpazarı sokağında 503 adanın 15 parselinde kayıtlı ve 100 lira ir"'" gayri safiyeli 800 sekiz yüz lira kıymetindeki 67 numaralı hanenin 12 
hisse itibariyle dört hissenin mahcüz mülkiyeti vilayet idare heyeti kararile 
ıatılıiia çıkarılarak 2 1 gün müddetle icra kılınan müzayedei evveliyesinde 
bir güna talip zuhur etmediğinden müzayede müddeti 1 O gün temdit edil
miştir. 

27 /3/942 günü akşamı ihalei kafiyesi icra edileceğinden taliplerin % 
7.5 teminat akçeleriyle yevmi mezkCırde vilayet idare heyetine müracaatlan 
il~ olunur. 1557 (656) 

Güvt-n Kulübünün Esa., Nizamnamesi 
( Dünkü nU.badan devam ) 

Madde 28 - Masraflar umwnyetle idare heyeti kararile yapılır. Ufak te
fek müteferrik masrafların ilk içtimada idare heyetinin tasdikine iktiran edil
mesi ıarttır. 

Madde 29 - Bankadan alınacak paralar idare heyeti reisi ve muhasibi
nin müşterek imzalarile alınır. 

Madde 30 - Senelik varidattan kulüp ihtiyacı temin edildikten sonra ar
tacak para C. H. P si mahalli ihtiyaçlanna sarfedilmek kaydile idare heyeti 
kararile Bayraklı nahiye idre heyetine bir teberrü makbuzu mukabilinde ve
rilir. 

BEŞİNCi FASIL 
Vumumi hükümler 

Madde 3 1 - Kulübe mukayyet aza işbu nizamnameye ve kulüp idare hey
etinin tanzim edeceği dahili talimatnameye riayete mecburdurlar. Aksi tak
dirde ihtarat icar ve icabına göre muvakkat veya daimi tard yapılır. Ayni 
zamanda •~nelik aidah vermeyenler yani taahhüdatını ifa etmiyenler icaba 
göre muvakkaten veyahut tamamen kayıttan düeürülür. Ve borçlan olan pa
ralar hükmen tahsil edilir. 

Madde 32 - Kulübün infisahı halinde menkul ve gayri menkul, bütün 
eşyası emlilki, nakıt mevcudu ve ayni zamanda bakaya ka1mış paralannı 
tahıili keyfiyeti C. H. P. Bayraklı kamununa devredilir. 

Maade 33 - 34 madde olarak tesbit edilen iıbu nizamname aeağıda isim
leri yazılı müteoebbis heyet tarafından tanzim e-dilerek İzmir ilbaylığının 

/ / tarihli ve No.lu müsaadeaile tatbik mevkilne konmuştur. 
Madde 34 - Resmi makamlar ve mahkemelerde kulübü reia veya reis ve

kili temsil eder. Tahriri müracaatlar resmi kulüp mühürü veya imza ile ya-
pılır. 

MOESSIS AZA : 
Evvelce Bayraklıda Menemen cad. 1 O No.lu evde ve eylyövm Ankarada 

oturan T. C. tebaasından ve C. H. P. genel sekreterliğinde sekreter Abdur-
rahman oğlu Halim Cavit Arcak. 

Bayraklıda Menemen caddesinde 117 No.lu hanede oturan T. C. tebaa
ıından tüc:cardan Ali Naci Alnıak. 

C SONU YARIN) 1478 (617) 
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H INDıSTAN MESELESi UZtıK DOGU SAVAŞ I BU~ GAR VE MACARLAR 

----* *----
.fapoı~lar J_int- Filipinde "Japon Romanyaya 
lileri istiklale taarruzları 
layık bulmu- arttı 

yorlar ! 
-*-

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) - Hin-
distandaki siyasi durum Japonları ya
kından ilgilendirmckted!r. 

İngiliz mühür has nazın Sir Stafford 
Crips yola çıkmıştır. Crips Hint liderle
riyle serbest temaslarda bulunabilmek 
için Hindistan umum val!sinin misafiri 
olmıyacak. Dclhi civarında bir evde 
oturacaktır. 

Cripsle görüşecek olan Hint liderleri 
Yeni Delhiye gelmektedirler. 

Japonlara göre Crips vaz.ifes!nde mu
vaffak olamıyacaktır. 

Bir Japon sözcüsü Crips ve ~eneraJ 
Vavelin teklifleri veya tehditleri Hintli
ler üzerinde tesir yapmıyacağıru ve mils
bet netice vermiyeceğin! söylemiştir. 

Sözclinün beyanatında en şayanı dik
kat nokta Japonların Hintlileri istiklal 
ve hürrivete hak kazanmış bir millet 
saymamalandır. ---·---Rusvod:ı cenk 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Doğu cephesinin muhtelif kesimlerin

de düşmanın bütün hücumlan akim kal
mış ve hareketlerimiz iyi neticeler ver
miştir. Hava ordumuz Sovyet kıtalarının 
hareket mevzilerina, tanklara, hava 
meydanlarına ve demiryolu tesislerine 
hücumlarda bulunmuş ve müthiş darbe
ler indirmiştir. Düşmanın dün 62 tayya
resi düşürülmüı ve 5 uçağımız dönme
miştir. 

Ayın 18 inde Sivastopolun cenubun
da düımanın büyük bir petrol gemisi 
torpil uçak]anrnızın attığı bir torpille 
tahrip edilmiştir. 

'46 nı Jspanyol piyade alayı 1 1 gün· 
de 162 Sovyet tankını tflhrip etmiştir. 
32 nci piyade alayı Sovyetlerle yaptığı 
muharebelerde temayüz etmiştir. 

ALMAN TAARRUZU 
HAZIRLIKLARI 
Ankara, 20 (Radyo gazetesi) - Al

manyanm llkbahar taarruzu için hnzır
lıklara başlamıştır. İtalyan ve Rumen 
kıtalan mevzilerini almışlardır. 
Romanyanın İlkbahar taarruzuna iş

tirak derecesi son müzakerelerden sonra 
geniş olacağı anlaşılmaktadır. General 
Antonesko taarruza geniş ölçüde iştıra
ke arkadaşlarını ikna etmiştir. 

-1t
.Japonıara göre Sumat· 
ranın qgali 17 martta 

tamamıa~mış 
IJulunuyor-

Tokyo, 20 (A.A) - Asabi gazetesine 
göre Sumntranın şimalinde karı;ya çı
kan Japon kuvvetleri Padangı işgal et
mişlerdir. Böylece 17 martta bütün ada
nın işgali tamamlanmıştır. Altı günde 
Japonlar 500 kilometre ilerliyerek Pa
danga varmışlar ve cenuptan gelen kuv
vetlerle birleşmislerdir. 
FİLİPİNLERDE 
Tokyo, 20 (A.A) - Asabi Şimbun ga

zetesine göre Filipin1erde Bataan ve Co
rogidora karŞl Japon taarruzu şiddetin! 
arttırmıştır. Japon tayyareleri Corogi
dordaki hedefleri nefes aldırmnksızın 
bombalıyorlar. 
AMERİKAN '.MÜDAFİİ TERFf ETTİ 
Vaşington, 20 (A.A) - Gcnernl Mak 

Artürden boş kalan Filipinler başku
mandanlığına tayin edilen tümgeneral 
Veirnratm riltbesi korgeneralliğe çıka
nlmıştır. ---·---Avam Kamara!! n~~a 
istihsal me~elesi 
konuşul2cak-
Londra. 20 (A.A) - Hnric:ye nazırı 

Eden Avam kamarasında. umumi istih
sal meselesi ve bu arada tayyare istih
sali Avam kamarasının iki gün sürecek 
görüşme konusu olacağını bildirmiştir. -------Japonya rlört c~ph~ 

ilP m~ş~ul olmak 
zorunda bulunuyor ____ ,.. ___ _ 
Ankara, 20 (Radyo gazetesi) - J a

pon şehirlerinin Rusyadan olduğu gibi 
Kamçatkadan dn bombardıman edilebıle
ceği bildirilmektedir. japonlar muhare
benin ancak şimdi başlamak Uzere oldu
ğunu itiraf ediyorlar ve Rusya ile bir 
harp ihtimalini de g5zönünde tutuyor
lar. jnponya bala bir Avusturalya cep
hesi, bir Çin cephesi, bir Hindistan cep
hesi karşısındadır. Dördüncü bir cephe 
olarak Sibiryayı da hesaplamağa mec
burdur. 

-------·--------t. irmon v a har oıeri 
Macarların da Rusya taarruzuna geniş 

ölçüde iştirak edecekleri tahmin edili
yor. Yeni Macar Başvekili demecinde 
Macaristanm daima Almanya ve 1ta!ya. (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
nm yanı başında kalacağını ve Macar kilometre cenubunda Tungalaya tevec
askerleri bin kilometre uzaklarda dövüş- cilh etmiştir. Bu hücumun gayesi zen-
5eler bile yine Macar hudutları için dö- gin Kuang Luhang petrol havzasını 
vUşmüş olacaklarını söylemiştir. BtR 1NG1L1Z TAHL1YES1 

BULGARlSTAN NE YAPACAK? Mandalay, 20 (A.A) _ Gayrı resmi 
Bulgaristanm Rusya harbine iştirak kaynaklardan bildirildiğine göre 1ngıliz 

derecesi anlaşılmamıştır. Londra radyo- kuvvetleri Prome demiryolu üzerindc
su Bulgaristanın Rusya cephesine on tü- dir Rangondan 80 kilometre mesafede 
men asker göndereceğini bildinnişsede bulunan Taravadi şehrini almışlardır. 
başka bir kaynaktan bu haber teyit edil- Taravadi, Taikkinin bir az şimalindadir 
memiştir. japon kıtaları burada toplanmaktadır-

Ni§ - Belgrad demiryolu Bulgar asker- lar. 
!erinin muhafazı:sı altı?~adır. Bulgarlar ÇtN 1Ç1N YEN1 YOL 
bazı yerlerde Mihailovıçın Sırp kuvvet- Londra, 20 (A.A) - Hindistan nazırı 
leriyle. ~öv~şme~tedirler. Bütün bu se-ı Emcri Birmanyada geçen SonkAnunda 
b~plen ılen~e sUrer_ek ~usynya asker dağıtılan bozguncu partiden başka be-
gondermek ıstemcmışlerdır. şinci kol fanliyeti olmadığını, Assam yo-

LENtNGRAD _öNLERtNDE lunun inşası büyük süratle ilerlediğini 

ltarşı gizli bir 
anlaşma mı 

yapmışlar? 
-*-Moskova, 20 (A.A) - Tas Ajansı bil-

diriyor: Buraya gelen haberlere göre 
Almanlar devamlı Macar - Bulgar dost
luk eserinin Romanya aleyhinde bir an
laşmaya müncer olduğu şayialarından 
dolayı hoşnutsuzluk izhar etmektedirler. 
Budapeştedeki Alman elçisi bu husus
ta Macar hükUmctinden iznhat istemiş
tir. Macar hUkümcti böyle bir muahe
dcnin mevcudiyetini yalanlamı.~ ve Ma
car topraklarını kasten su altında bıra
kan Romanyanın kışkırtıcı hareketlerini 
protesto etmiştir. 

Macar - Rumen hudut bölgesinde 6 
Macar tilmeni toplanmıştır. Sırbistanda 
Almanlar tarafından boşaltılan yerlere 
daha iki Macar tümeninin gönderilmesi 
müracaatını Macar hükümeti kabul et
memiştir. Sırbistanın Morel bölgesinde 
iki tümenden bir kısmı, Nişten üç Ma
~ar süvari alayı geriye çekilmıştir. 

BULGARLAR YALANLIYOR 
Sofya, 20 (A.A) _Bulgar Ajnnsı Ma

carlarla Bulgarlar arasında Transilvan
ya ve Dobricayı Romanyadan ayırmak 
için anlaşmak.r yapıldığı hakkında ya
bancı kaynaklardan gelen haberleri ya
knlanuştl."'. 

----- - ----
HARP GAYRETLERi 
-~-~*-----

Müttefiki er 
Batı /J. frika kı-
yısında mühim 
b1r yol yaptılar _ .,._ 
Akd eniz ve Al rikada 

harekat hava faaliyeti· 
ne inhisar ediyor .. 

Yeni Delhl, 20 (A.A) - Batı Afrika 
kıyısını Kenyaya bağlıyan stratejik yol
lann in!lası b!tmiştir. Bu yollar Ameri
kan malzemesinin sevkinde büyUk bir 
ehemmiyeti haiz olduğu gibi batı Afrika 
kıyılariyle Mısır ve Sudan arasında 
müttefik kuvvetlerin seri nakillerin! te
min edecektir. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Kahire, 20 (A.A) - Orta şark hava 

kuvvetleri karargahının tebliği : 
1 - İngiliz bomba uçakları Martuba

ya yeniden taarruz etmişlerdir .. 
Bir m'kdar tayyare yerde tahrip e<lil

miştir. Bir Messer Şmit 109 düşürül
müştür. Çarşamba gecesi Bingaziye hü
cum edilmiştir. Bu harekattan beş İn
giliz tayyaresi dönmemiştir. İlesinin pi
lotu kurtulmuştur. 

2 - Bahriye torpil tayyareleri 18 
mart gecesi orta Akdenizde düşman ge
mi1erine muvaffakıyetli taarruzlarda 
bulunmuşlardır Bir ticaret gemis:ne 
tam isabet olmuş ve gemi baştan başa 
ateş içinde kalmıştır. Diğcr büyük bir 
gemi de tomillenmi.ştir. 

MALT ADA 
Düşmanın Maltava karşı tayyare hil

cumlan 18 martta da devam etmiştir. 17 Sovyetler Lenıngradı Alman çembe- söylemiştır. 
rinden kurtarmak için iki taraflı yeni bir ÇtN ORDULARININ 
harekete başlamışlardır. Çok kanlı mu- KUMANDASl 
hareb~ler olma~tadır. Sovy.etler kış har- Vnşington, 20 (A.A) - Harbıye na-
binde ılk hede~~ olarak Lenıngrad~n ku~- zırlığının bildirdığine göre geçenlerde 
tarılmasına gore almışl~r~ı. Tıkvının Mareşal Çan • Kay - Şekin kurmay reis
uıptından, Volkhof nehrının aşılmnsın- Hğine tayin edilen Amerikan Generalı 
ddll sonra LeniLgrad da çevrilmiş kuv- Stınvelli Mareşal Çan • Kay • Şek be
vetlere 60 - 70 kilometre yaklaşmışlardı. şınci ve altıncı Çin orduları kumandan
Bundan sonra Leningraddaki kuvvetler- uğına girmiştir. General Stinvellin ku
l<> doğudan gelen kuvvetler müşterek manda ettiği bu iki Çın ordusu Birman
hareketlerinde daha on kilometre biri- yada tngilizlerle beraber harekette bu
birlcrine yaklaşmağa imkan bulmuşlar- lunmaktadırlar. 

1 'artta Yunkers 88 tip=nde bir dUşman 
.~yyaresinin düşürüldüğU şlmdı sabit 
olmustur. Bu hareketlerden bir tayyare
miz dönmemiştir. 

sa da müteakip hareketler netıce verme- BtRMANY ADA JAPON 
miştir. Şimdi başlıyan hareketlerin aynı tCRAA Ti 
maksat uğrunda ~lması muhtemcl~r. Mandalay, 20 (A.A) - Japonlar şi-

A man r la Lenıngradı çember ıçıne male doğru taarruz için hala Rangonu 
aldıktan so~a bura~a es:ısiı bir tahki- karargah olarak kullanıyorlar. Bır çok 
mat hattı vu~uda getırmege ~lamışlar- yerlerde ve köylerde asayişi temin için 
d~r. ~u tahkımat hattının ~ugun~ kadar lngilizlere taraftar yerli muhtarlan iş 
Sıgfrıd hattına benzeyen bı; şekilde ya- başından uzaklaştırmaktadırlar. Resmi 
pılmış olmnsı muhtemeldir. Sovyetler mahfiller Stafford Kripsin Hindistan 
bu cephede on beşi büy_ük o_lmak üzere seyahatine büyUk ehemmiyet vermekte-
40 - 50 defa taarru~ ettıklerı halde pek dirlcr. İngiliz nazırının Birmanya da uğ
az kazanç elde etmışler, yalnız Alman- rayacağı tahmin ediliyor. japonlnr Ran
~ra malzeme ve ınsan kayıbı vern:ıişler- gon hububat deltasını işgal ettikleri hal
dır Sovyetler llkbahara kadar Lerungra- de Birmanyanın iaşe durumu iyidir. 
dı kurtaramazlnrsa ondan sonra bu şeb- BlR JAPON 1ŞGAL1 DAHA 
rin kurtarılması ihtimali çok azal~ış Tokyo, 20 (A.A} - Kalopama çıkan 
olacaktır. Hele Almanlar kurtarmaga jc:ıpon kuvvetleri Sanjojeyi 16 Martta iş
gelcnleri Llidoğa şölünden uzaklaştırır- gal etmişlerdir. 
larsa o zaman Lenıngradlıların teslim ol. • 
ması ihtimali de vardır. · .,--- - --

MAHSUR ALMAN ORDUSU lngı tereye son 
16 ncı Alman ordusunun durumu 1 Alman flitcumları .. 

hakkında yeni bir haber yoktur. Berlin, 20 (A.A) - Resmi tebliğ : 

ALMAN TEBLi(;t 
Berlin, 20 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Maltacla hava meydanları ve karşı 

koyma batarynları bombalanmıştır. 
Akdenizde üç İngiliz vapuru batırıl

mış, diğer ikisi ağır hasara uğratılmıştır. 
--- 4'- --

Sovvt't Rusva il~ 
J aponya arasında 

\'eni bir mesele 
-----*--- -

Tokyo, 20 (A.A) - Mayin patlama 
lan yüzilnden japon denizinde Sovyet
lerle çıkan hiidise hakkında görüşmeler 
devam etmekte ise de netice malQm de
ğildir. Bazı balıkçı gemilerinin mayin
lere çarparak batm~ bulunmaları müm
kündür. ---·---Doğu Asyalılara 
.Jaf)onca öğretileceh 
Tokyo, 20 (A.A) - Japonya doğu As-

ya milletlerine japon dilini öğrenmek 
için 600 1dogram (şekil) kabul etmiştir. 
Bunlarla kolayca görüşmek kabil ola
caktır. 

Vinzmanın şimal doğusunda Sovyet- Bir Alman avcı filosu birinci hava 
lcrın yeni bir cep husule getirdikleri. muvaffakıyetini kayderek üç ı ngiliz 
buradaki Alman kuvvetlerinin tama- tayyaresi düşürmüştür. lngilterenin ce
miyle çevrildiği bildiriliyor. Buna göre nup kıyılarında bir limana hücum ettik. 
Via

1
zdma şehri hem cenuptan hem de şi- 1 O marttan 19 marta kadar lngilizler j~ 

mn en çevrilmek tehlikesine maruz- 62 uçak kaybetmişlerdir. Bizim ayni 
dur. müddette Britanyaya karşı savaşlarda 

1~~ 

)\ UMUl\IUN İSTEGİYLE 

Harkof dolaylarındaki muharebelerin kayıbımız 16 uçaktır. 
neticesi hakkında bir haber yoktur. Har-

BUGUN 
tlSTı\O SADh'TTİN KAYNAK 

Tarafından bestelenen 

ALMANYA VE GIDA 
---------.----~ 

Almanyada pa-
tates mahsulü 

bu yıl az _ .,._ 
Yiyecefı milıdarını 

azaltmalı lıararının en 
m ühim sebebi bu 

diyorlar •• 
Berlin, 20 (A.A) - Almanyada yiye

cek tayını 6 nisandan itibaren deği.şt..!ri
lecektir. Ekmek ve yağ taymları ağır iş
cilerin ihtiyaçlannı karşılıyacak bir şe
kilde olacaktır. Geçen harpte 1916-1917 
senelerinde verilen tayınlara nisbetle 
.şimd: verilmekte olan tayınlar daha faz
ladır. 

Hi.ikümetin yiyecek mikdannı azalt
mak kararının en mühim sebebi patates 
mahsulünün daha az olması ve buna 
mukabil istihl!ikin artmasıdır. Bu artı.ş 
harp endüstrisinde ağır işçi mikdannın 
artmasından. bir m=Jyon muhacirin Al
manyaya gelmesinden ve Alman fabri
kalannda bir ç~k yabancı isçilerin calış
masından ileriye gelmektedir. İsgal al
bndaki yerlere de on milyon kişinin bir 
senel:k ihtiyaca yetecek kadar yiyecek 
göndeıilmiştir. 

Alman hükömeti tedbirlerini vaktin
de almaktadır. Almanyanın iaşe kay
nakları genislemiştir. Fakat bu kaynak
lnrın tesiri ancak gelecek sene hisscdi
lccekt!r 

Almanya gibi A vrupanın diğer mem
leketlerinde de yiyecek jstihsalini arttır
mak için büyük gayretler yapılmakta
dır. Avrupanın yiyecek bakımından da
ha iyi bir ist'kbale kavusmak !cin mü
cadele halinde olduihı söylenebilir. 
~----.a--~--

Cenup A m eri k a • Ja-
ponya arasında harp 

ihtimali artı \' or 
----*-~----

Ankara, 20 (Radyo gazetesi ) - Ja-
ponyanın cenubi Amerika devletleriyle 
harbe girmesi ihtimali belirmiştir. Şili 
ve Arjantin milstesna diğer cenup ve or
ta Amerika cümhuriyetleri japonya ile 
münasebetlerini kesmişlerdir. Brezilya 
japon tebeası ve malları hakkında bazı 
tedbirler almıştır. japonya bunlan pro
testo etmiştir. 

Tokyo, 20 (A.A) - Asabi Şimbun 
gazetesi Brezilyamn mihvere karşı al
dıilı vaziyetten bahsederek diyor ki: 

Bu hareket tarzı ateşle oynamak gibi 
bir şeydir. Bunun mesuliyeti Brezilyaya 
ait olacaktır. Mihver Brczilva hakkında 
düşmanca his beslemiyor. Bu memleke
tin haklarına saygı gösteriyor. Bununla 
beraber Brezilya mihverle münasebet
lerini kesmi~tir. 

---~---tt------
H ez meıın cı.e ı s eri 

(Baştarafı ı inci Sahifede) 

1940 planının tamamen tatbilc edileme
diğini, harp ilan edildiği zaman tank, 
top ve b!r çok harp malzemesinin eksik 
olduğunu, milli müdafaa nazın ile baş
kumandanın salahiyetleri zannedildiği 
kadar geniş olmadığını söylemiş ve şwı
lan ilave etmiştir : 
•- Hava kuvvetlerinin idaresi baş

kumandanın kontrolU dışında !di. Bizim 
bir başkomutnnıllll7. yoktu. Kara. hava 
ve deni~ başkomutanlarımız vardı Fela
ketimizin esası buradadır. Bence Alman
ların muvaffakıyetleri malzeme üstün
lüğünden ziyade kumanda heyetlerinde
ki koordinasyondadır .. • 

GENERAL GAMLEN 
SUSUYOR 
Riom, 20 (A.A) - Yenilgi mesulleri 

davasındE ~hit olarak dinlenen bir Ge
neral hava kuvvetleri noksanının boz
gundaki ehemmiyetinden bahsetmiş ve 
General Gamleni bildiklerini söylemeğe 
dnvet etmiştir. Gamlen susmak kararın
da i.srar etmiştir. 

GENEL KURMAY ZIRHLI 
TüM&~ İSTEMEMlŞ 
Daladye, Genel kurmayın zırhlı tU

menler yapılmasına muhalefetinden 
bahsetmiş ve ceğer bu karşı koyma ol
masaydı 1939 yılında dört zırhlı tümeni
miz olacaktın demiştir. - -·---.ıa,onlara göre iranda 

lngiliz • Rus nüluz 
bölgeleri! .. 

Tokyo, 20 (A.A) - Asahi gazetesinin 
Tahrandan öğrend:ğine göre İngiltere ve 
Sovyetler birliği İranda karşılıklı nüfuz 
bölgeleri kuran yeni bir hudut anlaşma
sı akdetmi.şlerdir. Sovyet kuvvetleri bu 
anlaşma mucibince Musul petrol hav
zası hudutları boyunca ilerlemektedir
'er. Yeni hudut hattı Hemedan ve İsfa
handan geçmektedir. 

kofun Almanlar elinde bulunduğu kuv- kerley dört Sovyet tayyarecisine Alman ~ 
vetle tahmin ediliyor. tayyarecileriylc sava~larda gösterdikle-

Sovyetler takviye kuvvetleri alarak ri muvaffakıyetlerden dolayı nişanlar 
~erç boğazında muharebelere şiddetle vermiştir. General Kuznelsof, Makker
aevam ediyorlar. Yeni arazi kazandıkla- leye cevabında demiştir ki: 

Türk<?e şarkıları MÜZEYYEN SF.NAR tarafından TÜRI~ÇE SÖZLÜ ve 
TÜRKÇE ŞARKILI Biiyük Şaheser 

n hakkında haber yoktur. - Tnyynreciledmiz Alman pilotlarma 
tNG1LlZLER NİŞAN VERDİLER 1 darbeler indirmeğe devam edeceklerdir. 
Moskova, 20 (A.A) - Sovyetler Bir- Barentz denizi ve buz denizi düşmanla

liiinde İngiliz askeri heyeti reisi Mak- nmıza mezar olacaktır. 

HARUN l ' l<RE~il)iN GöZl>ESi 
AYRICA ( ilk Defa) Piyer Bişar Vilm tarafından .... 

CENUP POS'J'ASI 

Pahalılıkla mücadele 

Hükümetin zeytinyağı 
piyasasına müdahalesi 
ır.uhtemel görülüyor 

Ankara, 20 (Yeni Asır) - Bazı gı
da maddeleri üzerindeki pahalılaştırma 
hareketleri hükümetin nazarı dikkatini 
celbettiğinden esaslı tetkikler başlamış
tır. Bu arada Egede zeytinyağı fiatlan
nın durmadan yükseldiği görülmüştür. 

Müstehlikin zaranna olan bu vuiyetl 
düzeltecek tedbirler alınmak üzeıedir. 

Ticaret vekaletinin fiatları nizanıın
koymak üzere zeytinyağı piyuasııı• 
müdahalesi muhtemeldir. 

Türk Coğrafiya kurumu 
işe başlamak üzere .•• 

Ankara, 20 (Hususi) - Türk tarih ve tir. Kurum Milli Şefimizin yüksek bi
Türk dili kurumlarına yeni bir kurum mayelcri altında bulunacaktır. Fahri 
daha katılmıştır. Türk çoğrafya kurumu 
teşkiline ait hazırlıklar bitmiş ve kuru- başkanı Başvekil Dr. Refik SaydaıO 
mun çalışmalarına başlamak için Anka- ve fili başkanı ise maarif vek.lli Hasa» 
ra valiliği icap eden müsaadeyi vermiş- Ali Yüceldir. 

Millet Meclisi dün toplandı 
·--- ---

Ankara, 20 (A.A) - Büyük Millet\ climenlerden gönderilmiş bir lAyiha ol~ 
Meclisi reis vekillerinden Şemsettin madığından Meclis Pazartesi günll toP" 
Günaltayın reisliğinde toplanmıştır. En- Janmak üzere içtimaına son vermiştir. 

İstanbulda Milli Korunma işle
rine bakacak mahkemeler - -

İstanbul, 20 (Yeni Asır) Milli hususi mahkeme kurulacaktır. 
korunma kanununa muhalif hareketlerin Oaküdarda da bir hususi mahklllD• 
davasına bakmak Üzere ıehrimizde ku- teıkil olunacaktır. 
rulan üç hususi mahkemeden bir numa· Bir numaralı husust mahkeme hakiı..
ralısı bugünden itibaren asliye ikinci ce- liğine asliye ceza hakimi B. Kemal Ar 
za mahkemesi salonunda faaliyete geç- kın, Oaküdar mahkemesine de Oııküdar 
miştir. Yakında bu mahkeme gümrük .... Jiye ceza haltimi B. Nuri tayin eıl 'Dit" 
binasına taıınacak ve yerinde diğer bir 1 ~erdir. 

Alm an muga11nıyesi 
nka1 a .,a 

Ankara, 20 (Yeni Asır) - Kızılay 
menfaatine konserler vermek Üzere 
meşhur Alman muganniyesi Emazak 
Ankaraya gclmiıtir. -----

Uzak Doğuda 
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

bomba tayyareleri Port Moresbiyeye 
taarruz etmiştir. Taarruz yanm saat ka
dar sürmüş ve liman tesisleriyle gemiler 
yöneltilmiştir. Kırk kadar bomba atıl
mıştır. 

Port Moresbi, 20 (A.A) - Buraya 
yapılan hücumlar, Japon komutanlığı
nın hakiki hedefini gizlemek için yapıl
maktadır. 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) 
Avusturalya kuvvetleri baş kumandanı 
Mnk Artur aşağıdaki demeçte bulun
muştur: 

- Amerika birleşik devletleri reisi 
hana Jaon hatlan arasından geçerek 
Avusturalyadn Japonyaya bir taarruz 
hnreketi hazırlamak emrini verdi. Bun
dan gaye Filipinleri kurtarmaktır. Ben 
Filipinlerden buraya geldim. Buradan 
Filipinlere g~cecı-~im. 

Adelayt. 20 (Radyo) -- Avustural
va başvekili Curtin baş kumandan Mak 
Arturun son demecini teyit ederek de
miştir ki: 

- Mak Arturun söyledikleri doğru
dur. Elimizde bulunanlan muhafaza 
edecek ve kaybettiklerimizi geri alaca
ğız. 

Vaşington, 20 (A.A) - R1thrİye na
zırlı~ının bildirdiğine göre Filipinlerde
ki deniz kuvvetleri kumandanı da ge
neral Mak Arturla birlikte Avusturalya
ya varmıştır. 

Vaşington, 20 (A.A) - Avuııtural
ya hariciye nazın bugün buraya vamııt
tır. 

Melburn, 20 (A.A) - ~on Cava 
deniz muharebesinde batan Elektro de
niz muhribinden 54 kişinin kurtanldığı 
an l"c' lmıştır. 

Sidnev. 20 (A.A) - Port Mnres
hiden ıılınan hPber1ere göre yeni Gine
de Vf"rlcsmiş Alman misyonerleri Japrın 
istilacılarivle iş birli~i yapıyorlar. Rıı 
misyonerlerin evlerinde kırmızı renkli 
ve gamalı haçlı bayraklarla tt>lsiz maki
nPleri bulunmu<1tur. Miııvonerler Japon
hra hava meydanları da hazırlamışlar
dır. Ceçen harpte pilot olan bir mi!'lvo
ner hnro bıı'l)ar b11"Iamaz tayyareye bi
nerek K •n-oli., adalA"lrıa !"İtmiştir. Yer
li çocuklan Nazi u.sulü selam veriyor ve 
Nazi ,arkılım söylüyorlar. Bunlar Ja
ponlara rehbPrlik Ptmektedirler. 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) 
l aponlann A vusturalvaya karşı taarruz 
için geniş h11zırlarda bulundukları lngil
tcrcden bildirilmektedir. 2 3 Japon ge
misinin battığı veya tahrip edildiği hak
kındaki haber Vaşinptonda şu suretle 
tavzih edilmektedir: Bu gemiler son on 
stün içinde vuku bulan muhtelif d eniz 
hareketlerinde batırılmışhr. Ya ni Avuır 
turalya açıklanndn bir deniz muharebe
ai olmamıtbr. 

lVıaı: ye memurları 

u ra5ında 
Ankara, 20 (Yeni Asır) - Maliye 

memurlan arasında yeniden bazı terfi 
ve na.killer yapılmıştır. 

Makineye 
~ ·erilirken 
Ti 1 1 

AV'-iS t Uroı ya OOfVekili 
tarafından neşıedi

ıen tebtıt 
Kanbera, 20 (A.A) - Avustutalya 

Başvekili M. Curtin tarafından neşredi
len tebliğ: 

Japonlar Salamaua ve Laç çevresinde 
faaliyet gösterm~lerse de çarpışma ol· 
duğu bildirilmektedir. 19/M.art öğlede:o 
~onra Partdarvine karşı yapılan akJJI 
hakkında alınan malfunata göre iki kişi 
olmUş bir kişi ağır 6 veya 7 kişi hafü ya· 
ralanmıştır. 19/ Mart günü japonlar i.1d 
defa Port Moresby üzerinde uçmuşlar· 
dır. Salomon adasına dün yeniden bil· 
cum edilmişse de ehemmiyetli hasar ve 
can kaydı olmamıştır. 

O. şaı k ııngfiız tebliği 
Kahire, 20 (A.A) - Orta şarktaki 

Britanya hava kuvvetleri umumi karar
gahının tebliği: 

Bomba tayyarelerimiz dün yenide:o 
Sirenaikada Martuba tayyare me1daıu· 
nı bombalam~lardır av tayyarelerirniı 
de aynı çevre üzerinde faaliyette buluıı· 
muş ve bir Messerşmit 109 düşUrülm~ 
tür. 18/ 19 Mart gecesi Bingazideki he
deflere hücum edilmiştir. Aynı gece ve 
ertesi günU dil§man tayyareleri Maltaya 
karşı hücumlarına devam eylemişlerdir. 
18/Martta bir av tayyaremiz bir M~ 
serşmit 109 düşürmüş ve düşman bava 
teşkilinden diğer !>azı tayyareleri basa· 
ra uğratmıştır. Bu ve diğer hareldittaJI 
5 tayyaremiz üslerine dönmemişse de pf.. 
lotların ilcisi hayattadır . 

P • rman vaaa dur um 
Londra, 20 (A.A) - Salahiyetli bir 

kaynaktan bildirildiğine göre japonlar 
Birmanyada yaptıklan başlıca hücUJll 
henüz gelişmemiştir. Sanıldığına göre 
düşman buradaki müttefik kuvvetlerin 
ehemmiyet derecesini anlamağa çalıt
maktadır. Tahmin edildiği gibi japonlar 
biri Prome istikametinde diğeri Tongo<> 
yolunda olmak Uzere iki koldan Manda· 
laya doğru bu iki vadi boyunca ilerli
yorlar Birmanyadaki doğu yolu üzerin
de küçük ölçüde bir hücum yapılmıştır· 
j.::.ponlann Britanya kuvvetlerine yak· 
laşmasına müsaade edilmiş ve Britanya· 
lılar sonradan karşı hücuma geçerek 
düşmana kayıplar verdirmişlerdir. ja
ponlar küçilk kayıklarla rman üzeriııd~ 
devriye h areketleri yapıyorlar şiınd1 
Amerikan Generalı Stilwellin lcwnen· 
dası altında bulunan Çinliler BritaDYa 
kuvvetlerinin sol hnArl.ında hareket e t
mektedirler . 


