
l1An mllnderecatından mesuliyet kabul edilmez Cümhunuetın ve Cümhunuet esertenntn bekçısı sabahları çıkar !tyasi ga2etedı1. 

BerJin • lstanbula geldi e1Ç1Ill1Z 

Milli Şef biıyuk elçiyi u
ra abul u urdular 

Almanva arasındtdıi müna~ebet1er tart1 bir 
çivesi içinde halıilıi gelişme yo!undalfır •• n 

dostlulı çer-

--------------- İstanbul, 21 (Telefonla) - Berlin se-
firimiz B. Hüsrev Gerede tayyare ile 
Berl'nden şehrimize gelmiş ve karşılan

rülerin tamirine int:zar edilmektedir.• 
Berlin sefirimiz yarın •Bugün• Anka

rava hareket edecek, Ankarada bir kaç Pasifikte 
Asıl savaş 

mıştu-. 

Berlin sefirimiz bana beyanatında 
oüıı kaldıktan sonra tekrar Berline av-

1 
Rm cephen: Kerç rehrittde Ruslanı ll"Çen bir Alman topu 

det evliyecektir. ---------------------------------

----·'*----
Avustralya ya Japon 
taarruzu ile bqlamış 
buJanac:afıtır .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Bu topyekfuı harbin diğer harplere 
hic benzemiyen bir hususiyeti vardır : 

Zaferden zafere koşan ordular, ken
dilerini sonuncu merhaleye en çok yak
lnşnıış saydıklan bir zamanda hamlele
linin istikametini değiştirmek ihtiyacını 
Şiddetle duyuran lıir zafer serabı karşı
lında olduklanm anlamaktadırlar. 

Batıda, Doğuda, Atlantikte ve Akde
biz savaşlarında bu ııercej!in bir rok Ör· 
ll•klerini gördük. Simdi Uzak Doğuda 
olayların ayni şekilde tekranna şahit 
olmaktayız. 

Fran•n harbinin altı hafta içinde kay 
bt,dildii\'i günleri göz öniine ırctirelim : 

şunJan ~övJemistir : 
- •Türkiye ile Almanva arasındaki 

münasebetler tam bir dostluk e<>rcivesi 
içinrle hakiki bir ı<el'sme yolundadır. 

Mal mübadelesi esasına dayanan ti
caret anlasmaların1n daha geni~ ölC"üde 
tatbiki i~in Trakva hududumuzdaki köu-

Berlin sefirimiz. şehr'.mizde bulunan 
Alman büyük elcisi Fon Pa!>"nle bir 
meslekdaş sıfativle görüşeceitini de söy
Jemistir. 

İstanbul, 21 (Hususi) - Berltn sefi
rimiz di!n aksam M'll! Şef İnönü tara
fm.lan kabul edilmistir. 

ızmır lTL ffl()Cl Y ve eıt:k.rıR ıesısıert 

saf-Satın alma isi son 
haya g-elmis hulunuyor 

M IHIM BiR HADiSE 
~~~-·'*~~~-

Mü tt e f ikl er ye-
ni Kaledonvayı 
iş~al ettiler -·Avustralva hava kuv-

Ankara, 21 (Telefonla) - lzmir 
tramvay ve elektrik tirketine ait tesisle
rin aahn ahnmas1 hakkmda evvelce ve
n1mit olan karara uygun olarak yapılan 
temas ve konUJITlalar son safhadttıd11". 
Nafia vekilMi tirket1er reisinin lzmirde 
yap~ tetkiklerle ıirketin satın ahnma
ıma dair m1tli m~1.,.1,... h"l C"lımmut

tur. 
Satın alma bazırlıklan ikmal edildi

öinden müz~k• .. .,.lerin iki ha~aya kadar 
hitam bu1arek ~İr muk,.vele imzalannıa
sma inti7:,._r .. d!J.,, .. lqedir. s;rket müha
yaa i•;n.ıP büyük bir anlayttla hareket 
ey1 .. mitıtir. 

Devt.,.tcıe bu tf'sisler satın aJındıktan 
ıo"ra trmir .ı ... ktrôk ve tramvay i•lerinin 

J R ns cı>pht>s f 
·~ "!'• 

Cenupta bir 
tank harbi 
vapıldı 
• 
----·-k----

S n V V t> İ hatarvaları 

bir çok tanı< tahrip 
·tn1 istir -·--Alman iratları gerisinde 

çeteler faaliyet 
9österiyo"-

Moskova, 21 ( A.A) - Sovyet tebliği, 
cephelerde ehemmiyetli bir değişiklik 
olmadığını bildiriyor. 

Moskova, 21 (AA) - Cenuo batıda 
büyük bir tank muharebesi olmuştur. 
Almanlar ağır kayıplar vermişlerd'r .. 
Sovyet bataryaları bir çok Alman tank
larını tahrip etmiştir. 

Alman hatlan gerisinde faaliyette bu
lunan çeteler dü<rrıana büyük kayıplar 
verdiriyor. 

Moskova, 21 (A.A) - Sovyet tebliği: 
KıtaJarımız düşmana karsı taarruzi 

hareketlere devam ederek aihr kayıplor 
verdirmislerdir. 
Ayın 19 unda 39 düşman ucağı tahrip 

ett'k. Bizim kayıbımız 17 tayyaredir. 
Moskova dolavlannda avın 20 sinde r. 

düc::man urağı. diic::ürülmU.,.tür. 
Ayni tarihte 8 tank, 5~ top, 12 uçak 

savar mevkii. bir çok va~on ve harp 
ma]zeme"'I t&ı'h,..;,., vP.,~ ilrtin~m edilmiş

tir. 
Akla durlflınluk verecek kadar mütl,iş 
olan bu yıkım takip eden !({inlerde İn· 
rilterenin mukavemette devam etme~i
he ihtimal veren yoktu. A vrupanın en 
•zametli a•keri kudreti teslim olduktan 
lonra İnl(iltere hanı:i kuvvete l(iivcne

vetleri Şaotiye 
taarruz etti.. 

Tokyo. 21 (A.A) - Japonyanın Hin
cliçin'deki elçisi Ni<i Zava şunlan söy
lemiı:;tir : 

idt'~i frmir b..ledivesine de'Vft'di1f"i"''"'k- ---------------

l'ek davımaraktı? 
F.ğe; lnı:iliz milletinin felaket dakika

lannda devl.,,.en ve keokinlescn a?:Jni 
olma~ydı Franc;ad,_ kat'i Alman zare,.i
lli iliin eden Kompiyen mütnrekec;i, Bü
l'iik Rritanve icin de. sakınılmaz bir in
lıldamın be~lanıııet olabillrdô. Faknt mil
lct1er1 yasatan, hatta ebediliiie kavu~
tııran <ır hövle zamanlnrda kendini ııös
terır. İnııilizler, tarihlennin en çetin 
lıııtıhamndan istilaya uiramadan. enl
lııcden rıktılar. Hu netire, bu harbin ta
)Hni de!'istiren hir döniim nokta~ oldu. 
'l'arih, hunu böylece kaydedecektir. 

Avrnpa harbinin i!Pnoi hiiviik safha
llnıda, yani Kusva barhi basladığı 78· 

lıtan. Sovvetler BMiP-inin h;r kac hnlta 
!,,inde vıkılacaiiı, Doi(u ccn'he<i orta"~" 
\ıılktıktan sonra Alman ordulannm tn
kilterevi ve imDRratorl11i(u dnha kolav· 
lıkıa i~ila edeccii •nvlenmisti tki mil
)on kilometreye yakın Sovvet topnoV. 
lstn11va uhadı. Endüstri ı,;;ı~elPri Al
lıtanlar eline düstii. Kttmlinin kanıla· 
tına kadnr davanıldı. Fnknt neden•e 
lı.uwa vıkılmadı. Bu lıeklenmiven neti
te ~vvf'la ic::e ıtt bac;)anmı~ olmaqna 
lnnrA Ru"' devinin maddi ve mnne'\"Ç 
lll:tlllardaki kuvvetinin ypnh"' he~on 
edilmP<inP atfedildi. Bununla berııt...r 
••ı.erlik !>akımdan artık krvmet irade 
tden bir Rus ordusunun mevcut olma
dt:Jı sövlt."ndi. K•ıı;; bu id"iantn ak-r'ni iıı;;
Jaat etti. Sovyetler. in~nn ve mnlzCfl'e 
ltaYnıılrlannın tiikenmez1i"1ni !'öor;teren 
lıir •iddctle taamı•a ırttnl.-r. Almanlar 
lıütiin kı• ellerindel<i ka•anolan miida
faa if'in tac::avvur edilemiverck kadar 
lıüviik l(i.i<Hiklerle kaJ'<'tlastılar. Milv<>n· 
la insan feda ederek 7aptettikleri verle
tin en az iicte hirini bırakmai!a m~hur 
01ıhıı.r. Gerd böviik merke-ıler buoriin 
de Almanlann elindedir. Sovyetler, Le
llittgrad ku•ağını (Öztne~. Harkofu. 
Sınolenski, Kiyefi Jrnrtannal!a. Alman
laıı. Kınmdan atmağa muvarfak olama
dılar. Fakat Alman ordusunun taarru• 
~dretine hissedilir darbeler indirdiler. 

•lada Almen ordusuna esil bir lıaska 
~•vvetin lıi\la mevcut olduğunu ı:ö~ter
b~~er. Bu netice. bu1'iinün ve y~nnın en 

UVilk m11ammacı;ınt tacttınnktadır. 
Babarda neler olacaktır? 
Alman taamızu nA!i.ıl hir va2ivetlr 

~•T<ııla•acnktır? Bunu bilen yoktur .. 
'"'ıtclif iııote.lerin 7.aif ve kuvvetli ta

l'ılnan orl~va konmnktadır. Kanaatimiz
r~u ~ahlfe %.. Sümn 6 da) 

•Gazete haberlerine göre Avustralyalı 
,.e Amerikalı kıtalar yeni Kaledonyayı 
is~aı etmislerdir. E~er bu haber doğru 
i!e Japonya ve Avuc:tralyalılara karşı 
kat't harek~te gecmelidir. 

Talim det>Teleri S01l11rırlıı lnq1liz Kralı tarafından teftiş edilen 
tngiliz paraşütçü kıtalan 

(S"n'ı Sahife " . Stitiin 1 de) 

UZAK D ~GUDA DURU'VI ____ ... ___ _ 
General Mak 

Ar tür vazifesi
•ne basladı -·-Amt"rika hu harptf'n 

de mutlaKa gaııp 
çıkacak 

ORTA $\R~A HÜCU'ı1 MU? ____ .... ___ _ 
Mihver adalar

da hazırlık 
yapıvor _ ... _ 

ln:zilizl,,r faz 1a para· 
şütçü hirliklt>ri 

hazırladı 

-·- -·-o d .. .. d Ruz elt 1 Londra, 2 l (A.A) - Moskova rad-
,. U gunun e V yosuna göre mihver Balkanlarda ve 
beyanatta bulundu.. Adalar denizinde hazırlıklarını lazlaş

Melhum. 21 (A.A) - Avustralya or- brmıştır. Mihvercilerin açık ta58vvurları 
dulan baskumandanlığına tayin edilen (Sonu Sahife 2. Sütün ı de) 
~eneral Mak Artür aşağıdaki demeçte 
bulunmuştur : 

q RUZVPLT 

•Avustralya ordusu ile işbirliğinde 
bulunacağımdan memnunluk duyuyo
rum; yüklendiğim vnzifen:n muvaffakı
vet1e neticeleneceğine güvenim vardır .. 
Modern harplerde yalnız cesaret ve ölü
mll göze almakla harp kazanılmaz. Düş
manın bilinen kudretine mukabele ede
cek kadar büyllk kuvvetler ve malzeme 
llzundır. Muvaffakıyetim, hükümetleri
mizin elime verecekleri kaynaklara bağ
lıdır. Hilkümetime emn:yetim vardır .. 
Askerlik vazifemi yapacağım ... 

Çunking, 21 (A.A) - Mareşal Çan 
Kay Şek general Mak Artüre aşağıda
ki tel~rafı göndermiştir : 
•Kumandanız altındaki askerlerinizin 

barbarlara karşı mücadelemize yeni mu
vaffakıyetler faslı ilave edeceğinden 
em:nim .. • 

Vasin!(ton, 21 (A.A) - Bay Ruzvelt 
"!azeteciler toplanhsında sorulan bir su
a1e asakıdaki cevabı vermistir : 

IS<>nu Snhife 2 Sütün 2 de) 

Ruslar IlkbaJı ar icin muazzam 
bir ordu hazırlamışlardır 
----------- --------

Voroıilofun hazırladıjı ordulara t:ofı büyüfı bir 
ehemmiyet atfolunu~or •• 

Radyo gazetesine göre muharebelerin ı \merikanın yardımı ile büyük kuvvet
gelişmeleri hakkında .?~gün .pek a~. ma- ler hazırlamaktadır. Burada 75 tümen, 
lumat alınmıştır. Mühım bır degışme 20 tank tümeni, 20 süvari tümeni ve 12 
yoktur. piyade tümeni hazırlanmıştır. Mareşal 

Rus ordusunun hazırlıkları hakkında \' oroşilofun genel kurmay başkanı Gene
yabancı bir kaynaktan verilen haberler ral Macaroftur. 
arasında dikkate. değer şun.lar vardır. General Budyeni de kurmay heyetiy-

Mareşal Voroşılof Arkanıel - Vololda le birlikte Stalin hattında bulunmakta
Gorki - Voroşilof hattının doğusunda, dır. Budyeni burada fazla mikdaada sü

vari ile motörlü birlikler hazırlama1<ta
dır. Bu yeni kuvvetlerden bir kısmı 
şimdiden cephelere sevk dilmiştir. 

Bu iki ihtiyat ordunun malzemE"si 
Anglo - Saksonlar ve şimdi Volganın do
['usundaki Rus endüstrisi tarafından ha
ıırlanmaktadır. Burada, 7 uçak, 6 tank, 
5 kamyon fabrikası vardır. 

Amttikanın mukaddeTatım ellerinde bulunduran şefler: Hariciye nazın Hul, Vilyam Knokıen, 
maliye """"" Morgentav, harbi11e "4.ı1n Sıimaoıı, Hari Hoplciu ve bahri11e nazın Knolca 

Bunclan başka Ruslar, Sibiryanın do
~unrla 20 piyade, 6 motörlü tümen!er
le ağtr bombardıman tankları japonlara 
karşı tutmaktadırlar. Bunların bir kıs
mının bu kış içinde Almanlara karşı 
nakledilmiş olması ihtimal dahilinde
dir. 

(Sonu Sahile 2, Sütün l de) 

tir. Bu h1•sus satın "'1.,,,a ;tı:.,in intacmdan 
sonra tekarrür ettirilecektir. 

Suikast! 
Bir talebe Mısır 

Başvekiline 

ateş etti 
-'*-

Ha has Pa$anın yanında 
buJunanlnrdPn biri 

yaralandı.. 

Roma. 21 (A.A) - Ofi ajansı bildiri
vor : Kahireden ıı:elen haberlere göre 
Mısır başvekili Nahas pasava dün bir 
suikast yapılmıştır. Bir talebe cam'den 
cıkarken Nahas paşanın araba<ına ta
banca sıkmıstır. Kurşun başvekilin el
bisesinden ~ecmistir. 
Yanında bulunan bir zat yaralanmış

tır. Hadise üzerine talebeler nümavi~ 
yapmışlardır. Polis nümayişçileri daq,t
mıştır. Talebeden üç ölil vardır .. Su:
kastçı yakalanmıştır. 

iaşe maddeleri 
-·lıtanbul. 21 (Hususi) Ticaret 

ofisinin elinde bulunan ve ş~hrin iate-ıi 
iç.in böl~e iaşe müdürlüğüne devTolunan 
pirinç, fasulya. yağ ve peynir gibi gıda 
maddelerinin t~slimine pazaTtesi günün 
den itibaren başlanacakhT. 

SON DAKİKA 
• • • • • • • • • • • • 

Jauonlar Bir
manvada 

ilerlivorlar 
--k-

Tokyo. 21 (A.A) - Domei ajansı Bir
manya cephesinden bildiriyor : 

Japon kuvvetleri Sittang nehri bo
yunca sürat1i ilerlemelerine devam ede
rek Rangonun 90 k'lometre şimalinde 
bulunan Tanguda 6000 kişilik bir düs
man kuvvetine taarruz etmjsJerdir. İleri 
hareketlerine devam eden Japon kuv
vet1eri Rangon - Prome demiryolu üze
rinde bulunan Letpadeni 19 martta iş
gal etmişlerdir. Burada düşman 300 ölü 
ve 11 es!r bırakmıştır. 

B. Hitler GeneTal Antoneaki ile 
harita ba~ndtı 

TRANS LVANYA l'fESELESI 

Romanvada he-
•• yecan her ~t&n 

artı.vor 
-w--

Bükreş, 21 (A.A) - Hariciye nazın 
Mihail Antoneskonun Tran•ilvanva hak
kındaki demecinden doi!an heyecan an. 
mıştır. Hariciye nazırının ~esi vUrek1ere 
ferahlık vermiştir. Zira hanl!i partiye 
mensup olursa olsun bütün Romanyalı
lar Transilvanva me•eles'ne bllvllk bir 
ehemmiyet veriyorlar. 

Antone•konun mücadele<i bu kadarla 
kalmıvacaktır. Romanya Vivana hakem 
kara~n1n hükümleri eE"reitince Transil
vanyadaki Rumenlere MAc-el'1ann daha 
ivi muamele etmelerini istivor Roma.o
va Macari:ı::tnn1n her !ki Anlasmavı boz
du,"ı;ıına kanidir. 

Macaristan1n Bükrec; sefiri harıciye 
nezaretine J{iderek Mihail Antnnesko
nnn nntlnı n?"~n .. durumu l!Örilsmiiş

tür 
Berlin. 21 (A.A) - Macar ba«vekili 

Kalavın Bnlc:ev:,.mP knrc:1 ~n?"leri Mnca
ri~an1n mihverle do!Cttluk miinac:ebetle
rinin ve m11l~;:ı,.1rlprat ht .. li.ıHnin hir ifa-. 
desi savı lmnktadır. -R .. .;:...-:::;;;; ... ~-~,...,...~===» .. 

~ 8. Refik ince 
1 'l'e~sno tekriri.ni 
~ f::~!"l elc!L. 
§ Ankn•a 21 IH•ısusi) - Manisa me
§ '-usu B. Refik İnce. ma<tıniyeti kal
§ dınlan bir mebu~un hevcti 11nıumive 
g 1rnran al1nmac1nn tevkif edili'l edil-
8 miyecej!inin tefsir yoluvle hallin' is-
8 ti ven takririni P'eri ~ lrrnctn· 



SAHiFE 2 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Sata Sibiryada Tuznef, Guro ve Mai
litulia 8 tank. 3 uçak fabrikası; Türkis
a.4ia 2 uçak ve 2 kamyon fabrikası fa
aliyet halindedir. 

Ba maltlmata göre Rusyada şimdi 15 
upk, 10 tank ve ll kamyon fabrikası 
galı;ınaktadır. Bu fabrikaların aylık ve
mai 2,500 tank, 2000 uçak ve 10,000 
hamyondur. Bu mikdar Sovyet ordula
r•ı:R ihtiyaçlarını karşılıyamamaktadır. 
h sebeple Sovyetler İngiltere ve Ame
rlkıdtm malzeme yardımı istemektedir
ı. •. 

Almanların bir ayda tank istihsali 
~vyetlerin 2 - 8 misli fazladır. 

Yme aynı kaynağın verdiği malQmata 
t,in Rus ordusunun topçu hazırlığı du
r-.:ıu daha milsaadesizdir. 

--~ ............ ~.·---

Orta şarka hii-
cunı mu? 
(Ca tarafı 1 inci Sahifede) 

eıta ~arkta hücuma geçmektir. Yunnnis
u.JHfa, Ciritte ve diğer adalarda büyük 
ha:ı•rlıklıır yapılmaktadır. 

Kahire, 21 (A.A) - Şimdi ifşa edil
~c göre bütün orta ıarkta muazzam 
pölYa~üt birliklerinin talim ve terbiyeleri 
ta.mamlanmt$tlr. 

ALMANYA VE INGILTEREDE. 
lASf. DURUMU 

&erlin, 2 1 (A.A) - Oiplomatişe 
K•respondans gazetesi Almanyanın iaşe 
ci-umuna tahııis ettiği bir yoztda, Al
m,:n:vadaki yeni iaşe kısınblariyle İngil
tCJrcde alınan tedbirleri kıyas1ıyımık di
Y•r ki: 

-c !ki memleketteki kısıntıların se
bepleri başka ba~dır. lnıdltere iaşesini 
dışarıdan temin eder. Halbuki Atll\ntik 
ve Pı-sifik harbinin gelişmeleri tn~ilte
re.Din bu sahada maruz bulunduğu teh
liJı:r l•ri gösterir. Biz ~ıdamızı kendi top
rn1ı.1nnmızdan alınz. Mihver bu yıl faz
la olarak ba~ka memleketlerin de ihti
Y rlarını tcmın etmektedir. 

Almnnyn. fngilterenin hatası yüzünden 
haı"e sürüklenen memeleketleri de bes
le.aırk zorundadır. İngiltere can damar
Luırıı ~it gide daha ziyade sıkıstıran de
nl:ı muharebelerini kayğı ile takip eder
ke::ı Avrupa milletl~ri sağlam toprakta 
)'&!Uld•'klanm bniyorlar. 

lıtgiliz ablokn!'lı ne kadar şiddetli 
olın..o.a ol5un kıtanın yaşayısı tehlikeye 
ci:r>iyecektir. 

Bugiinkü muvakkat tedbirler ancak. 
sıkU\" verir.• 

---o---
fiihinı hiı hadise 

· Başiarafı l inci Sahifede) 

• an. e«i, 21 (A.A) - Bir ağır Japon 
kaınxöründe yangın çlkanlm.ı.ştır_ Ge
~ battığı sanılıyor. 

Xambera, 21 ( A A) - Avustralya 
teb'1.~ : 
~yyareleriıniz A vustralyadan 480 ki

lmmetre şimalinde Şaotiye taarruz etmiş
ı..... Düşman tesisleri bombalanmış
bıl'. 

Japon tayyareleri Port Darvine taar
na etmişlerdir. Port Darvin ci\•armda 
~le b!r gemi tayyare taarruzuna uğ
r.....,ıır. 2 ölil, 7 yarnlı vardır. 

------------...~~---------
Bir mavana battı. 

ı..ebolu. 21 (A.A) - Dün gece lima
na gelen Karadeniz vapuruna mavuna
tM"1ıa eşya yükletilirken birden bıre bir 
br1ı.ıa çıkmış ve bu yüzden mavunalar
~ eşyanın -deni7.e do1cülmesine mec
ı.-lret hlsıl olmuştur. Bir mavuna sa
IWe ~ batmış fakat mürettebatı 
k \ll"'latılm ıştır. 

YENJ ASIR 22MAR2' PAZAR !942~ 
s::::z-

Uzak doğuda durum .,---------------~----mr.1--.mm--.. 
(Baştnrafı linci Sahifede) ŞEBi• ~ HABE..,LE.., ... 

ıBugün mümkün olan her şey ve ~ .lli1IW .llllWA 
bütün gayretler yapılmaktadır. Birle-
şilt devletlerden Avustralyaya bir şey 
göndermek çok zamana ihtiyaç gösterir. 
Bütün dünyada her yerde ticnret gemi
si az.lığı vardır.• 

Vaş:Ugton, 21 (A.A) - Bay Ruzvelt 
altı nisanı ordu günü olarak kabul et
miştir. Bu münasebetle şunları söyle
miştir : 

•Yaptığunız her harbi nasıl kazanmış 
isek, bu harbi de öylece kazanacağız .. 
Ordu günü topyekun harp günüdür. Or
du, donanma ve sivillerin bütün kuvvet
leriyle müşterek gayretlerle düşmanı 
yeneceğiz. Ordu, yaşıyım Amerikan an
anesinin sembolüdür. Amer:kan asker
Jeri uğrunda can vermek fedakfirlığına 
değer bir dava için çarpışmağa koyul
muşlardır .. • ---·---

Borsa 
ÜZÜM 

27 4 jiro \'e şü. 52 50 
149 Hasan Sertel 52 50 
143 M. j. Tnrnnto 44 50 
129 İnan şir. 51 50 
119 İnhisarlar 51 75 
110 Nuri Sevil H. Erol 52 50 
119 H. Elbirlik 51 75 
102 j. Tarnnto l\ta. 53 75 

99 Mustafa Şeker 53 
59 B. Alnzrnki 55 
59 j. Kohen 54 50 
57 Sami Ruso 54 
40 Horsit Gün~ 52 50 
27 Öztiirk şir. 50 50 
21 JJüsnii Rumo\'alı 53 50 
lG A Mikalef 51 50 
4 Betino Gabay 48 50 

1527 Y ekim 
1816.16 Eski yekun 
183163 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCiR 

55 
53 50 
53 50 
56 
52 
53 
51 75 
54 
53 
55 
55 
55 
52 50 
51 50 
53 50 
56 
48 50 

49 
51 
52 50 
54 
5G 

Bir fırıncı ek
mek sakla~ı -·-Bir IJaldıaJda mühim 

milıdarda gaz ve IJen· 
zin bulundu 

Anafartalar caddesinde hrıncı Osman 
oğlu Ahmet, fırınında mevcut ekmek
lerden 29 kilosunu satışa arzetmiyerek 
tahmis Bekirin dükkanına götiirerek 
saklamıı ve hnkkında meşhut suç zabıt 
varakası tutularak adliyeye verilmiştir. 

ismet paşa bulvannda bakkal Refik 
oğlu Ömer halka dağılmak üzere veri
len gaz yağlannı halka satmıyarak hariç 
kaza ve vilayetlere voförler vasıtasiyle 
sevkett.iği tesblt edilmiş ve dükkanda 
yapılan aramada 200 kilo gaz yağı, 2 
teneke benzin, ayrıca 8 kapalı teneke 
gaz, bir buçuk teneke vakum, bir tene
ke vnvalin yağı bulunarak alınmıştır. 
Suçlu dün adliyeye verilmiştir. ---·---

s~ıt'dive reisinin 
clii n k ii tf-'tk i k leri 

-*-Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
dün belediye muhendisleriyle birlikte 
Karşıyakada Cüzeltepe gazinosuna gi
derek bu gazinonun yeniden tanzimi ve 
yollarının yapılması hususunda etüd 
yapmıştır. Bu gazino tevsi edilerek iz-
mirin en mükemmel gazinolarından biri 
haline gelecek ve güzel bir yol yapıla
caktır. 

Belediye reisi bilahara Kültürparka 
giderek fuar hazırlıklariyle mctgul ol
muş. cümhuriyet koruluğunda ve Kadi
fekalede ağaç faaliyetini tetkik eylemiş
tir. Dün Kadifekaleye yeniden çam di-
kilmitıtir. 

43? Nihat Üzlimeü 
3~2 A. Miknlef 

19 50 
30 

19 50 -·-------~o !Kırk ton df>ınir creldi 
317 Rifat Kaptan 
266 F. Soydnn 

29 
30 

36 r"' 

35 --·--172 Necati Gnçsal 
1479 Yekun 

:m 35 Uç demiri imali için ikinci parti de 

148470 Eski yeklın 
149949 Umumi yekun 

bir vagon lama demiri vilayet emrine 
gelmi tir. 40 tondan ibaret olan bu de
mirler 10-100 ebadındadır ve hepsi uc; 

ı demiri imalinde k.ullanılacaktır. Bu 40 
ZAHİRi~ 

514 Ton susam 
ton demirin 20 tonu imalatla kullan-

65 50 72 50 mak üzere Söke kazası emrine gönderil-
50 çuval Kendir T. 56 miştir. ---·---

Hayvan 'lıayıt muame· 
lesi IJaJlıyor-
942 yılı hayvan kayıt muamelesine 

Defterdarlıkça nisanın ilk gününden iti
baren başlanacaktır. 
Kayıt işleri şehir ve kasabalarda be

lediyeler ve köylerde ihtiyar heyetleri 
nezdinde açılmış olan kayıt defterlerine 
knyddilecek ve kayıtlar 25 nisan tarihi
r..e kadar devam edecektir. Kayıt harici 
zuhur edecek hayvanlardan vergi iki kat 
ceza zrunmiyle alınacaktır. ---·---

TİREDE 
Bir yaralama valı'ası 

Tirede kundura esk!cisi Ahmet Pala
bıyık eski bir husumet yüzünden İhsa
niye mahallesinde Gürcü Melek soka
ğında on sayılı evde oturan Urgancı Ali 
TüzUnil bıçakla ağır surette yarnlamış 
ve kaçmıŞtır. Suçlu aranmaktadır .. Ya
ralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Yakında daha 80 tonluk muhtelif eb
adda bir demir partisi Karabük fabrika
sından göndt"rilecektir. 

Sanat mekteplerinde ziraat aletleri 
imaline devam edilmektedir. Erkek 
sanat mektebi bu mevzuda faaliyetiyle 
ziraat vekaletinin tekdirin! lc.azanmıştır. 
Bu mektebin yapbğı aletlerin nümunele
ri Ankarada ziraat aletleri komisyonu 
bu hafta içinde vilayette bir toplantı ya
parak imalat olerini gözden geçirecllk
tir. 

--------""""""~---~~----
Lastik geldi -·-lzmir belediyesinde bilumum taksi, 

kamyon ve kaptıkaçtılar için ıoförler 
cemiyeti tarafından muhtelif ebadda 
lastik tevzi edilecektir. 

C. H. P. eanaf birlikleri merkezinde 
müteıekkil lastik tevzi heyeti tevziatı 
yapacakbr. 

Gıda maddeleri ihtiyacı 
Ekmeğe katılan mısır unu mık

tarı dünden itibaren azaltıldı 
Yarın halka pirinç tevziine başlanıyor- Peynir 
ve sadeyağı hakkında henüz emir gelmemiştir 

lzmir fırınlan ihtiyaca cevap verecek 
nisbette ekmek çıkardıkları halde dün 
öğleden sonra bazı merkez ve semt h
rınlarında. ekmek kalmamışh. Buna se
bep bazı ailelerin pazar günline ait ek
mek ihtiyaçlanru da cumartes.i günün
den almalandır. 

Şimdiye kadar lzmirde buğday ek
meğine yüzde 2 5 nisbetinde mısır unu 
karıştırılırken gelen talimat üzerine 
dünden itibaren yüzde l O nisbetinde 
mısır ve yüzde 90 nisbetinde buğday 
unu kanııtınlmağa başlnnmıtıtır. 

CIDA MADDELERi 
Uzun zamandanberi lzmirde pırınç 

mevcut olmayışı hastahanelerle okulları 
ve halkı sıkıntıya ıevketmigti. Bundan 
sonra parti parti pirinç 1zmire- getirile
rek piyasaya çıkarılacakbr. 

ilk. olarak yann 20 bin kilo pirinç 
hastahanelere, yatılı okullara ve halk 
ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Bunlar
dan halk ihtiyaçlan için ayrılan kıııım 
sekiz müteahhit bakkal marifetiyle hal
ka sattınlacak ve her müracaat edene 
azami iki er kilo pirinç verilecektir. 

Piyasada hala beyaz peynir ve sade 
yağı mevcut değildir. 400 teneke beyaz 
peynirle 600 teneke sade yağının da 
önümüzdeki hafta ortalannda piyasaya 
çıkarılacağı anlaşılmaktadır. 

FIAT KONTROLO 
Fiat mürakabe te§kilatı, kadrosunun 

müsaadesi nisbetinde piyasada fiat kon
trolüne devam etmektedir. Kontrolü 
daha ziyade yiyecek maddelerine inhi
sar etmektedir. Şimdiye kadar yapılan 
kontrolden müsbet neticeler alınmıştır. 

Dünkü cenaze töreni 
Doktor Ali Riza Ünlenin cenazesi 
~öz yaşları arasında kaldınldı 

Memleket hastanesi nisaiye mütehu
•11 muavini doktor Ali Riza Onlenin ce
naze töreni dün kendisini seven ve tak
dir eden arkada§larının ve dostlannın 
göz yaşlan arasında kaldırılmIJbr. Me
rasimde vali. belediye reisi, askeri ve 
sivil bütün doktorlar banka müdürleri, 
heman §ehrimirin bütün tanınmıt aiına
lan hazır bulunmu§tur. 

Asri kabristanda dini meroısimi mü
teakip çocuk doktoru Ali Agah mer
humun ahlaki faziletleri, emsaline na
dir tesadüf edilen çalışma gayreti et
rafında çok heyecanlı bir hitabe irat 
etmif bilhassa Türk tababetinin kırk se
kiz saat için doktor Adil Tavbaş ve AU 
Riza Onlen gibi iki kıymetli uzvunu kay
betmekle büyük bir f clakete maruz kal
mıı bulunduğunu tebarüz euirmi,tir Ali 
Agahın çok heyecanlı sözleri dinliyen
lere yeni göz ya§ları döktürmüştür. 

1313 de Denizlide doğmUf 333 te 
askeri tıbbiyeden neş' et bir sene sonra 
askerlikten istifa bir çok hükümet ta
bipliklerinde ve milli mücadelede bulun 
duktan sonra Avrupada muhtClif hasta
nelerde nisaiye ve viladiye şubelerinde 
çalışmış ve ihtisas yapmıştır. Avrupa
dan dönüşte Denizli haııtanesi nısaıye 
mütehassıslığuıa 9 31 de İzmir memle
ket hastanesi nisaiye muavinliğine tayin 
edilerek on bir ıenedenberi bu vazife
de muvaffakıyetle, ve büyük bir fera
gatinefs ile çalı!!mış ve memlekete hiz
metleri sepkebniıtir. Dürüat, ciddi, çok 
çalışkan hayabnda daima iyilik yapmt§ 
hayır sever fukara perver, bütün mana-

Merhum Ali Riuı ünlen 
kendini tanıtm11br. 

Vakitsiz ölümü memleket için büyük 
bir kayıptır. Matemzede ailesi erkam
na ve bütün takdirk&.r arkadaşlarına ta
ziyetlerimzi aunanz. 

TEŞEKKÜR 
Babamı% Dr. Ali Riza 'Vnlenin kı

sa bir hastalıktan sonra şifayap ola· 
mıyarak vefatı üzerine gerek bizzat 
gelerek ve gerekse telıraf veya tele
fonla tccssürilmüze ~tirak eden bü
tün samimi dostlanrmza aleni te
şekkür ederiz. 

'ÜNLEN AİLESİ 
sile tam ve mütekamn bir insan olarak !:02•••••••••••••••• 

ÇilıuJata hırsızı KIZI KAÇJRDI 

Pasifikte 
Asıl savaş 

--------~ ... ~~~--
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

cc lm harbin asıl mucizeli kuv\'etini ter 
kil eden ruh ve iman kuvveti hakiki 0 • 
çüsüyle göz ününde tutulmadıkra şaşı~
nıaçlann birbir.ini kovalaması muka • 
derdir. 

Uzak doğuya gelince Japonlar, }tayr~t 
vcril'i zaferler kaznnmı$1ardır. Anıerı· 
kan gururunun müdafaa ettiği Filipinler, 
İngiliz ha.~metine dayanan l\1alc~11t 
Singapur, kosko<'a bir imparatorluk teŞ" 
kil eden Hollanda llindistanı Jnpo~ı~r 
elindedir. Burmanın büyük kısmı istı~at 
~;a uğramıştır. Japon harp ~emile.ri Il~~ 
okyanusunda faaliyettedirler. Buyuk 
Britanya imparatorlu*unun iki muhte
şem direğini teşkil eden Hindistan ve 
Avustralya tehdit altına girmişlerdir. 

Tıpkı Fransa yıkınından sonraki dıt" 
ruma bcnziyen bir durum.. • 

1940 haziranının <ıon giinlcrindc, .SJ"!" 
tnnya adnlıın mukavemet edecek nıi. dı
)"e düşünüHiyordu. Bugün Avustrah'• 
dayanacak mı. diye sonıluyor .. 

Avustralya ve Bir1eşik devletler bll 
sun1e tC\•ap ,·ererek : 

- Avustralya teca\'üzü, Japon tıı~r
rıız lmdrctinin sonunu ifade edecekf i!ı 
diyorlar. 

Demek ki müttc(ik1cr, Avustralyanıll 
yaln11: müdafaa edileccl:-ine kani obnnk
la kalmıyorlar. Ayni zamanda bu savaŞ" 
tan Japonyayı yenecek tecaviiz kudrt"' 
tini kazanacaklarına inanıyorlar. 

Göriinfüıe göre inanan ~dece onlıat 
değildir. 

Zaferlerinin baş döndüren sarb~lui'd 
kinde bir müddet her şeyi olup bitJnif 
gibi gösteren Japonlar bile ilk defa olıı• 
rak şüpheye diişmüşlerdir. Cenup J>nU 
Pasifikteki zaferlerinin kat'i olaca!JDlı 
bu kadar zengin toprnklar kaybedell 
Anglo Snksonlarm uzlaşmaya yanaŞS· 
caklannı ümit etmişlerdi. Halbuki d~" 
manlannda savaş nıhunun her znmıııt• 
dan dnha kuvvetli olduğunu görmeJde" 
dirler. Bundan dolayıdır ki resmi JaJ>O" 
söuüsU, hayal kınklığm.ın önüne gtW 
mek i~te:reesine, Japonyanın asıl sa''~ 
r;mdi başladığını söylemi~tir.. Böyle~e 
~imdiye kndar kazandıklan znferlerttl 
kat'i ~avaşa doğru bir hu: alma mcrtı~; 
le .. inden başka bir şey olmadığını itifll' 
etmiştir. 

Amcrlknn dcnizaltılnnnın büyiik Jo5" 
mı ile mithim mikdarda hava kuvvetleri 
Avustralya üslerinde yerleşmişlerdir. 

General Mak Artür : •Avustralya!' 
müdofaa etmekle knlm1yacağıru, b1JJ11" 
dan l"ilipinlere de geçeceğini temin edl· 
yor ... 

Bu sözler, bir t~ci propnganda!l ola" 
maz. Gerçekten Aınerikanın şerefi '" 
hayati menfaatleri mevruubah!!tir. 1Jİ1'" 
lcşi.k devletlerin Avustralya slu~~ 
Japon taarnmmu kınnak için her r~ -
yapacağı muhakkaktır. Japonlar, J.l
manJarrn Britanya harbinde utrradıldatlf 
ınuvatfalayetsizliğe benziyen bir mu"!a
fakıyetsiiliğe tığrarlar.m PMifik h~" 
nin bütün ~ekli ve mahiyeti d~~ccktif• 

ŞEVKE!' BILGflf 
--~----tt~~---

Bir tavzih --·-dlk. okul öğretmenlerinin haldarJP1 

cooooo°""°""ooooo~~•oooooo~I 

BUGUN !1"'4r~~··~E 1 

lzm.irdek.i taksiler ve diğer makineler 
için verilecek bu lastiklerin bqkalarına 
devri imkansız olduğundan bunlann 
alan taraf ındıın istimali icap etmekte
dir. 

Karşıyakada , Nuh sokağında 14 ya
şında Isa oğlu Adnan adında bir çocuk, 
şekerci Mustafanın oda kapısının kili
dini kırarak içeri girmiş ve iki kilo şe
ker 28 adet çikulata ve iki buçuk lira 
para çalmıştır. Suçlu çocuğun şeker ve 
çikulatalan bakkal Mehmede sattığı an
laşılmış ve bu şekerler bulunduğu yer
den alınmıştır. 

Bergamanın Kurtul~ mahallesinde 
oturan 30 yaşında Mümin Toprakse
ven adında biri, 15 yaşında Gülsilm is
minde bir kızı evlenmek vadiyle kaçır
mış ve tutulmuştur. 

gözetelim.> başlığı altında ve ( 1 1090) 
numaralı sayımızda nevredilcn y•'/J 
üzerine salahiyetli makamlar I\ezdind11 

bir tedkikte bulunmağa lüzum gördülc. 
Bjze vernen malUnıata göre (3656) _... 
yılı kanunun neşri tarih.inde vazife gör
mekte olan ilk oku11ar öğretmenlerinirı 
almakta oldukları maaşlara göre derece" 
leri tesbit ve teadül cetvelleri bu suret" 
le tanzim ve tasdik olunduğundan ,1-
1.ayet bütçesindeki kadrolarda bu esaY 
lar dairesinde ve tahsisatlan da on;. 
nazaran hesaplanarak bütçeye konu 
mUftur. Böylece tahakkuk ettirileJI 
maaşlarda ne intıôak ve ne <le terfi farlı:" 
lanrıdan verilmemiş bir şey yoktur. 

-----
İKİHCiLISE 

:DJ~ANNA DURBIN'in HOLLYWODDA 1941 de çe\'irdiği }~"il SON \'C 1 
en fazla musiki, şarlalı 1 

Ç~şme ka:1.asında 

-*Denizden bir ceset 
çıJıarddı.. --------

Parmalıları lıoptıı 

İZCİLERİ.-
Yüzu aşkın ikinci erkek lisesi izcile

rinden bir grup başlarında öğretmenleri 
M. Özbey olduğu halde dün Torbalıya 
gitmişlerdir. 

Binaenaleyh ild defa terfi gördüiil 
halde terfi zamlanru alamadıiınd•" 
hahiale iaim ve bulunduğu okul zikredilil" 
miyerek sadece bir öğretmen imzası ı e 
vaplıan ıiUyet halin cereyanına uy(ttl" 
bulunmadığından keyfiyetin bu ,ekilde 
tavzihine lüzam görülmektedir. 

BAHAR RESI\'!İ GEÇİDİ 1 
Filmin~e VİYAN ve VAL.5LERL. MACAIÜSTAN ve çardıışları~··· 

MATiNELER : 11.15 - 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 te.. 

Çeşmenin Snkarya mahallesinde otu
ran Hüsey!n Dönmez adında bir adam, 
kazanın Boyalık mevkiinde sahilde bir 
ceset görmUş ve ceset denizden çıkarıl
mıştır. 

İkinci kordonda bir marangozhanede 
çalışan Ali oğlu Mehmet, tahta kesmeğe 
mahsus makineye ellerini kaptırarak sağ 
elinin iki ve sol elinin bir parmağı ke 
silmiştir. Yaralı hastaneye kaldınlmış
tır. 

Yıllardır sıtma yatağı olan, cümhuri
:vetimizin nurlu eserlerinden birui olan 
Sağlık durağında eğlenceli geziler ve 
oyıınlar tertip edecek olan izcilere iyi 
yolculuklar dileriz. JCC'/~-c:r ...... ~..o:.ceeccco~~ 

Bu cesedin Sakızlı Andoni oğlu Ma
sovaya ait olduğu anlaşılmıştır. 

Ttrkiyede at koşulannın modem bir 
eas üzerine tatbiki 1865 - 1870 tar:hle
rine tcsadilf eder. Bu müddet esnasında 
cAydın Dcmiryolu• imtiyaz multavelesi 
ifv..al:ırup tatbik mevkiine konulmuştur. 
Bu imlivazı alan kumpanyanın direktö
rü "Ve büyük kosu meraklısı olan mösyö 
Parc~t İz.mire muvasaletındcn az sonTa 
Parnoi!';O ve şimdiki ismiyle Kızılçullu 
ıncvkiinde bir kosu sahasının vücuda 
getirilmesi icin büyük gayretler sarfct
m4; ve kısa b:r zaman zarfında bu güzel 
T:ilrk şehrine bir yarış sahası knzandır
n-..::ık suretiyle miikemmel bir teşebbü
sün ilk bar.arıcısı olmuştur. Mösyö Por
cet 1zmirde temas cttiğ: zengin frenle 
tiierMlarmı da teşvik etmek suretiyle 
yardım ve iştiraklerini tem:n etmiş ve 
baylelikle İzmirde ilk defa at yanşlan
na baslanm.ışbr. 

Bundan evvel Türk.iyenln ekser yer
lerinde köyliller arasında ampink bir 
tarzda koşular cereyan ettiği ve hnttıi 
lstanbulda merdiven köyü :le diğer 
köyler arasında düz yarışlar yapıldığı 
muhtelif kaynaklardan nakledilmekte
dir. 

K'Wlçullu yanşlarına ilk defa Aydın 
demiryolu kumpanyasının bfiyük me
aıurlariyle İngiliz tilccarlanndan Mazat, 

Vitel, Paterson, C8kson ilA ve direktör 
Poreetin atlarının iştirakiyle başlanmış 
az b!r zaman sonra yerli ve yabancı di
ğer kimselerin de iştlrak: ettiği ve hal
kın umumt nlAkasına mazhar olduğu gö
rtilmUştür. Dk yanşlar sırf yerli ve arap 
atlarının iştirakiyle yapılmıştır. 

Türkiyede ilk 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

At kos.uları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abdülizizin himaye ettiği ilk at 
koşusu lzmirde nasıl olmuştu? 

Büyük bir koşu meraklısı olan Kara metodlariyle çalışumağa başlnıunış .,e 
Osman zade Bekir ağa Manisadaki ç!It- bu suretle mükemmel neticeler~ 
liğinde elde ettiği yavruları mtihtellf ko- tır. Türkiyeye gelen İngil~ antrenörl~ 
şulara iştirak ettirmiş ve parlak netice- modern tatbikata vı\kıf büyük ve lct1" 
ler almıştır. metli Türk binici ve antrenörlerinin ye-

Memlekete büyük ô1çlide saf kan İn- tişmesine de !\mil olmuslardır. 
giliz atlan gird!kten sonra Anglo - Arap- Cümhurlyet idaresi altında mmnleke
lann şöhreti duyulmuş ve Mösyö Pa- timizin muhtelif şehirlerinde Hipo~: 
terson Lonclradan Anglo Araplar getirt- far tesisiyle y~ hayatı yeni ve es&5» 
miş ve aynca elindeki İngiliz hayvanlan bir safhaya girmiştir. Türkün ftlrl teJT!~; 
ve Tumutan Sidi Talet har.ısından sa- yülü olan bu a~ spora karşı hevesıw 
tın aldığı arap atlarlyle fevkalMc güzel bir kat daha arttırmıştır. Yeniden tesi-' 
Anglo - Araplar elde etmiştir. Paterson edilen yanş ve ıslah encümeninin org8" 
10 sene zarfında bu uğurda 30 bin altın nizasyonu sayesinde yan~ar her r,ü.n dil" 
sarfetmişti:r. ha büyük bir istı"kba:1c do~ iler1eınelc" 

İzmir koşularının muvaffakıyetli bir 
surette iılki$ıf ve cereyanı Sultan Azi
ze kndnr aksctm!ş, spora karşı meraklı 
olan Sultan İzmir! ziyaretinde İngilizler 
tarafından tesis olunan modern koşula
n görmeği arzu ettiğini irade etmiş ve 
yarışlarda hazır bulunmuştu. Padişahın 
geçeceği yollara halılar döşenmiş ve ya
rış mahall! kesif bir halkla dolmuştur. 
Sultan Aziz yanşlan çok beğenmiş ve 

SA B A 11 ET T t N K A p AN t Antrenör ve binici Ahmet Bekri Türk tedir. Haralamntz fasılam: bir surette 
Yükc;ek ziraat enstitüsü Zootekni asistanı koşucularma antrenmanın bir çok ince- ve metod!k bir çalısma ile fevkalade ın~" 

liklerini göstennit ve memlrketimi7.de kemmel hayvanlar yeti$tirmekte011" 
Matmazel Geduoville gıöi Londrada ya- :kıymetli koşucular y~işt!r. Ondan Husust teşebbtlslerin elde et.ml$ oldulc· 
nş kazanın~ çok kuvvetli hayvanlar da sonra İzmire Kanedi isminde prens Şe- lan neticeler her tilrlD ümitlerin fe'/" 
vardı. Paterson İngiltereye yapmlŞ ol- rifin cokeyi ve ayni zamanda antrenörü ldndedir. Y enl açılan ufka doğru ilet" 
duğu siparişi~ al~eber Londranın ~- ve daha aonralan Patersonun Londra- Ierken bu savaşta tecrübeler geçirt11!.ş 
runmış an~orlennden . Ced1e vasıtasi- dan sureti mahsusada getirtmiş olduğu ve büyük muvaffakıyetler elde etın~ 
l~ yapar y.:.ne ~n!-11:1 tavsıye ':. tavasu- antrenör ve cokey Raz, yine meşhur İn- memleketlerin k0$U tar.hini tetkik et 
tiyle meşhur bınıcı ve antrenörler celp g!liz cokey ve antrenörlerinden Greve- mek faydadan hlll kalmu. Bilh&ssa sO~ 
ederdi. oer gelmiştir. Bu saydığımız ıne$hur sene]erde mükemmel hayvanlar yetişti" 

her sene kendi adını taşıyacak 100 altın rafından kazanılmışsa da bir müddet 
lira milkMatlı bir koşunun tertibini ira- sonra .Mı.sı.rdruı Ahmet bey Bekri na
de etmiştir. Bu suretle İzmir at yarışla- mında büyük bir koşucunun gelmesiyle 
nnda en büyük mükAfatı taşıyan 100 al- koşu neticeleri tamamen Türkler lehine 
tın lira ikramiyeli Sultan koşusu milh!m değişmiştir. 
bir yarış olmuştur. İngiliz atlarına verilen ehemmiyet 

Bu çok mOhim yarışı kazanmak haki- takriben Arap atlarından 20 sene sonra 
katen meraklılar için bUytik bir gaye başlamı.ştır. İngiliz atı 53 - 54 seneden 
ve şerefti. O zaman için Sultan koşusu- beri memleketimizin bazı at cinslerin.in 
nu kazanabilmek Meta Londradaki ıslahına hizmet etmektedir. Koşulann 
Derby ve Parlstekl Grand Prix yarışla- doğurduğu rekabet dolayısiyle memle
rını kazanmak derecesinde bir şeydi. Bu kete bir çok mükemmel İngil!z atlan 
büyük yarış bidayette hep frenkler ta- girmiştir.. Bunlar meyanında Poline, 

Mösyö Patersonun rakipleri de dur- antrenörlerin Türkiyeye gelmesi ayni ren İtalyayı göz önilnde bulundunnıJc 
madan hariçten güzel hayvanlar getirt- zamanda bize İngiliz metodlarının gel- Paris büyük miiklfatmı kazanan N9C

mişlerdir .. BiWıare Türk y~ciler!- mesini ve yayılmasını temine vesile ol- royu hangi şartlar altında ~_ır. 
nin ellerine geçen bu hayvanlardan mü- muştur. CUrilk bir esasa istinat eden rini ~ bWm için çok istifade» 
kemrnel yavrular elde edilmiltir. Çerkes idmanları terkedilerek ln.giliz olabilir. 
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T. C. lZMtR T1CARET S!CtL ME
llURLUQUNDAN: 

Dünkü nüshanın snnu -

ısbu esas mukavelenamenin her nevi 
tedilih ve yeniden maddeler ilavesi hak
lı.• heyeti umumiyeye teklifatta bu
hunır. 

Heyeti umumiyelcri içtimaa davet ve 
i!l.n içtimaların ruznamemu tanzim ve 
tee\ıit eder. HeyeU umumiyenin bil<i
:tau• mukarreratını icra ve infaz husu
SUndıa meclisi idare heyeti umumiycnin 
vekfiletini haizdir. 

ldQre mecllsl azasının heyeti umumi
Yece azilleri ve icra ettikleri muameJA
taa aeycti umumiyece ademikabulü ha
liMe üçüncü şahıslar tarafından iktisap 
edil..i§ olan hukuka halel gelmez. 

Madde 30 - 1dnrc meclisi haiz olduğu 
ik'*r ve salahiyetlerin bir kısmını 
umar ve muamelatı cariyenin tedvirini 
\re ittihaz ettiği kararların tatbikini azA
suadu bir veya bir kaçına teffiz edebi
•. Bu zevata mürahhas aza denir. 

Murahhaslar müteaddit ise ekseriyeti 
ara ile ittihazı karar ederler. Murahhas 
naya verilecek vezaif ve salahiyetler 
Ücretler idare meclisi tarafından tayin 
olu.ur. Bu Ucretler masarifi umumiyeye 
ita.al elunur. 

-SONU YARIN-

'l'URGUTLU C. MODDEtUMUM1-
Ltôt1IDEN: 

P-kende olarak :tahnn helvasının k.i
le.mau 50 ve inek yağının kilosunu 140 
A111'ap satması icap ederken helvanın 
kiloı.mıu 80 ve yağın kilosunu da 220 
ltvqa satmak suretiyle milli korunma 
kanu.iıuna muhalif hareketten suçlu 
'l'urcutlunun Yılmazlar mahallesinden 
&.di oğlu 1340 doğumlu İbrahim 
Berecik hakkında Turgutlu asliye ceza 
la&lakemesinde yapılan duruşma sonun
da auçlunun 1660 kuruş ağır para ceza
siyle mahkttmiyetine ve dükkanının 7 
gün müddetle scddlıle karar verilmiş ve 
hükt.m katileştiğinden infaz edilmlş ol-
dtlja ilin olunur. 1564 (658) 

URLA C. MüDD--!U~ .... .. HLfOfN
DJ:N: 

DeYletçe fiatı tcsbit edilmiş olan has
fle lMzinln metresini 140 kuruştan sat
taalt suretiyle miUi korunma kanununa 
1Mllııa1if harekette bulunmaktan maz
nua Urlanın Eski cami mahallesinden 
liüeyin oğlu Eyl<U 339 doğumlu Meh
ıaet Selllhattln Yöntem hakkında Urla 
asliye ceza mahkemesinde C. M. U. si 
Needet Uzer hazır olduğu halde maznun 
ve vekilinin yüzlerine karşı 3005 sayılı 
kanuna tevfikan icra kılınan 10/11/941 
tarihine tesadüf eden günde maznunun 
diikklnına giden Hasan km Kemale 
Göbever devletçe lzmirde toptan met. 
:ra 78 kul"U§ 25 santim fıat ve yüzde 15 
kır konan ve Urlaya kadar nakliye fiat.ı 
kiled.a 7 /5 santim olan hasse bezinin 
dört metresini 140 kuruştan sattığı din
l•ea şahit Kemale, ve Hasanın yeminli 
~an ve ihbarları ve maznun ikran ve 
dosyada mevcut Urla kaymakamlığının 
14/11/941 tarihli cevabı müzekkeresin
dıa anlaşılmıştır. Maznun ve veklll her 
na kadar bu bezi !zmirden 125 kuruşa 
aldıklarını iddia etmişlerse de ne aldık
ları yeri söyle~ler ve ne de bu husus 
hakkında hiç bir beyyine göstermemiş 
ola.ilan gibi milli korunma kanununu 
bilmedikleri ve bezin dükkanda değil 
keJMlisinden sattığı hakkındaki mildafa
&İarı kanunu bilmemek :mazeret aayıl
nuyacağı ve dUkk8.nda müşteriye satılan 
maJıa da ancak dükkina alt bir 
Jnal olarak kabulden başka çare bulun
ınadığı cihetinden şayanı kabul görüle
ın~miştir. 

Binaenaleyh ınauıunun temin ettiği 
ve ~tmcslni kastettiği menfaatın pek ha
fif olduğu gözönUnde bulundurularak 
harekatı vakıasına uyan 3780 numaralı 
ıniBI korunma kanununu ındil eden 
3934 sayılı kanunun 31 '2 ve 59/3 cU 
lıuıddeleri mucibince 25 lira ağır para 
CHMiylc tecziyesine ve dükkimın 7 gün 
ıntiadetle kapatılmasına yalnız rnaznu
mm işbu suçu işlediği anda 18 yaşını bi
tinıl~ 21 ya§ını bitirmemiş olduğu cihet
lı T.C.K. nun 56 ncı maddesi mucibince 
ceaı1ının altıda biri indirılerek ve gü
ntia küsuru ile 10 kuruşun kUsuru maz
nıuı lehine hesaba katılmıyarak netice
deıt maz.nun Mthmet Sclfihattin 20 lira 
~O kuruş ağır para cczosiyle tecziyesine 
ve Deş gün müddetle dUkkinın kapntıl
tr.asına v~ bedeli mahki'ıma ait olmak 
~e fakat 25 lirayı geçmemek şartiyle 
h\i1ı::mün ne~rine ve fazla aldığı 200 ku-
111~ Kemaleyc iadesine ve 2503 sayılı 
adliye harç tarifesi kanununun 50/3 ve 
52 •ci maddeleri mucibince takdir kılı
na• 200 kuruş ilnm harcının ma1.nun
da. alınmasına kabili temyiz olmak üze
re mucip sebeplerle birlikte 14/111941 
tarihinde karar verilerek C. U. M. si 
l'iecdet Üzer hazır olduğu halde maznun 
ve Yekilinin vicahında alenen tefhim kı-
Jı • .;. 1584 (661) 

lZMtR S!CtLt T1C.A RET MEMUR
LUCUNDAN: 

Pav1e G. Pavlovıç ticaret Unvanı ile 
11.mirde Tuhafiyecilerde 1342 nci sokak
ta 3 numaralı mağazada pamuk iplik, 
Y•ş ve kuru meyve hububat çuval. ka
ne.nçe sicim ve sabun alım satımı üzeri
ne ticaretle iştigal eden Pavle G. Pavlo
"İÇiıı 4bu ticaret Unvanı ticaret kanu
nu hUkilmlerine göre sicilin 4264 numa
l'Uıııa kayıt ve tescil edildiği ilin olu-

nur. 1580 (657) 

llANlSA ASL1YE HUKUK HA-
klMLtCtNDEN: SAYI 155 

Manisanm Karaoğlanlı köyilnden Mu
aa o~lu İbrahim tarafından kaıuı lzmir
de tklçeşmelikte Mısır cadde.si birinci 
:Ruyi baba sokağında on sayılı evde Ali 
lliu kw Hatice aleyhine ikame eyledi
ii boşanma d!vasının icra kılınan muha
k~ede: 

'Müddeialeyh Haticenın ıkanıetgahı 
llıeçhul kaldığından dAvetiye ilanen teb
liğ edlldit} halde mahkemeye gelmediği 

YENi ASJR SAffll"E i 
!!!1!!!Z $ = 

Aydm Nafia Müdtirlüğiinden : 

Kapalı zarf usuli!e eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 23760.2 7 lira keşifli Aydın • MuiHa yolunun 

l 4x840- 16x940 kilometreleri arasında terfi ve ııose esaslı tamiratı ve üç 
mr.nfez inı~ası 

2 - Bu İşe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme eartnamesi 
B - Mukavele r:ıroiesi 
C - Bayındırlık ieleri genel şart11ımlefii 
D - Tesviyei turabiye şose ve ka$:ir inşaatına ait fenni şartname 
E - Keşif hülfısa cetveli ve ailaild fiyat 
F - Taş ve kum Jtrafik cetvelleri 

lıtiyenler bu şartname ve evrakı nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2/4/ 942 tarihinde perşembe RÜnü saat 15 te vilayet daimi 

encümeninde yapılncaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilemek için iıteklilerin 1 782 liralık ~uv~kkat temi

nat vermesi ve Avdın vilayetinden ihaleden 3 gün evvel bu ıe kın alınmıı 
müteahhitlik vesikası ve ticaret odası vesikası bulunması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı ıaattan bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümenine ~etirilerek encümen reisli~in.e makb~;Z .~u.: 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nıhayet ucuncu 
maddede yazılı aaata kadar gelmiı olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
14 18 22 26 1410 (599) 

----------------------------
.. MAMA GÜRBÜZ ~ .-._-_ ,·.~ 

• • "-'! - • ~. ., . 

Vitamin ve · Kalö~i cihet~nden çok zengind\f 
: Yavrularınızı 'besler, sıhhatini. korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artJrır. Hayat, "."eş'e verici bir cevt)erd!r'.:. 

Bütün Eczane .va depolarda bulunur .. 

-DEVLEr LİMANLA.IÜ İŞLErME u. "'· İZMİR 
ŞUBESİNDEN: . . 

idare lostromolarile bekçi, ateşçi, ve gemk.ileri için kumaşla~ı ı~a~eye aıt 
olmak üzere pazarlıkla 48 takım elbiııe yaptın)acaktır. Pazarlı~a Jttirak et
mek üzere isteklilerin 2 3 mart pazartesi günü saat 15 te tube b~nasında top
laqacak komisyona müracaat etmeleri ve şartnameyi görmeleri ılan olunur. 

21 23 1508 652) 

Güvt>n Kulübünün Esa"t Nizamnamesi 
( Dünkü niilbadan devam ) 

Bayraklıda Muradiye caddesinde 36 No.lu evde oturan T. C. tebaasından 
lzmlr belediye reiai muavini Suat Yudkoru. 

Bayraklıda Bornova cad. 77 No.lu hanede oturan T. C. tebaasından ve 
İzmir tadilat komisyonu azasından Hüsnü Özırs. 

Bayraklıda Bornova cad. 91 No.lu evde oturan T. C. tebaa11ndan ve İz
mir inhisarlar memurlanndan Zeki Türkmen. 

(J) numaralı telılif melıtaba niimunesl 
Güuen lıuliibü idare Heyetfne-

A,ağıda adı ve sanı, iti ve adresi yanlı Bayan, Bay nın 
kulübümüze girmeğe btekli olduğu tesbit edilmiş ve dahili tal~at~an:ı.e mu~ 
cibince yapılan teklifi kabul etmiş olduğundan esas nizamnamenın 4 .. uncu mad
desinin A fıkrasına tevfikan kayıt ve kabulumu hususunun teemmül buyurul
m.asıru arzederim. 

isteklinin adı ••••••••••.•••• •·.··•···•·· 
Jıi~······································ 
Adreai ..••••••••.•••• • ·• · • • • • • • • · · · · • • · · • • • • • 

t dare heyeti baıkanı 

(2) numaralı telılff melıtullu 
Giiuen lıulübü idare heyetine. 

Afağıda adı 'Ye .. na iti ve adresi yazılı Bayan, Bay ..•.•••••••••••••. nm ku
lübümüze girmeğe istekli olduğu ve nizamnamemizin 3 üncü maddesinin B. 
Eıkraıına tevfikan kayıt ve kabulü hususunun teemmül buyurulmasmı an:ede-
rlıp. 

raahlditname nümıınesL 
Güven kulübüne zati arzumla girdiğimden esas nizamna.mesının bütün 

al}.kamını kayıtsız ve prtsız olarak tabi olmağı, duhuliye olarak (2) ve 11ene
lik aidat olarak ( 6) lira vermeği, ve bu parayı ödenmesi mqrut bir borç 
olarak kabul ebneyi taahhüt ederim. 14 78 ( 61 7) 

İzmir VetePiner Mü· 
diirliiğünden : 

1 _ !zmir llkbahar at yanşlan 22 
Mart 942 de b~lıyarak 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 yerine gitmek ve dönmek için 
Alsancak ve Kemer istasyonlarından 
hareket ettirilecek trenlerin saatleri aşa· 
ğıda gösterilmiştir. 

Gidiş 
Saat Dakika 

12 
13 
13 
14 

21, 

15 
15 
55 
40 

22 

Dönüş 
Saat Dakika 

663 

17 
17 
18 
18 

(663) 

15 
30 
00 
45 

Satılılı rralıtör l
~..c 

Tamamen yeni vaziyette otomatik 
manyetolu Fordson traktörü Oliver 

R puJluğu ile birlikte satılıktır. Trak-

1 
tör benzin, petrol ve mazot yakabi
lir.. TaliııJcrin Bayındırda Yahya ' 
Kerim Onart ticarethanesine miira-, 

ıı caatJan. 1-3 (673) S 
B ~!ol 

1ZM1R S1C1L! T!CAREr Mll\'IUR
LUCUNıDAN: 

Demir Uzun ticaret Unvanı ile Bomo
vada Selçuk sokağında 3 numarada sa
bun imali ve her nevi toprak mahsulle
ri alım ve satımı işleriyle iştigal eden 
demir Uzunun işbu ticaret Unvanı tica
ret kanunu hükilmlerine göre sicilin 
4268 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 160 (6&.>) 

1ZM1R ASLtYE 2 NCt HUKUK HA
KtMLlCtNDEN: 

İmıirde Karşıyakada 1709 ncu sokak 
17 noda mukim Baba ve tstanbulda Ak
saray Kemalpaşa caddesi Girdap dokak 
lOnoda Rayıka taraflarından mahkemeye 
verilen arzuhalde Sezdirmez soyadının 
Miroğlu soyadiyle deği§tirilmesine karar 
verilmesi .istenilmiş ve davacıların tale
bi muhik sebebe müstenit bulunmuş ol
duğundan medeni K. 26 ncı maddesi 
hükmüne tevfikan davacıların sezdirmez 
soyadının Miroğlu soyadiyle değiştiril
mesine 16/3/942 tarihinde karar veril
diği maddei mezk<ire hükmüne tevfikan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
~ Deviet IJemır Y oiiarınaan 5 • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden : 
1 - Devlet demir yollan umum müdürlüğü hesabına Almanyada tech

niche hochutelerle elektrik ve makine mühendisliği tahsil edecek lise me
zunlariyle technikum tahsili görecek bölge sanat okulu mezunlanndan daire
mize müracaat edenlerin seçme imtihanlan 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 komisyonuna 
bq vurarak hüviyetlerini tevsik etmeleri ve bu komisyonun vereceği belge
leri almalan lazımdır. Her ne sebeple olursa olsun belge almamq olanlarla 
seçme imithanlanna girmeğe hak iddia edemezler. 

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

4 - Seçme imtihanlarının neticeleri muvaffak olanlann adreslerine teb
liğ edilecek muvcffak olmayanlann vesikaları adreslerine iade olunacaktır. 
5--Seçme İmtihanlarını kazananlardan remıi makamlara bir taahhütle bağ

lı olanların tebliğ tarihinden itibren bir ay zarfında bu makamlara olan ala
kalannı kesmeleri litzımdır. Aksi takdirde hiç bir hak iddiasında bulunamaz· 
lar. ?1 22 1561 (659) 

(Çinko üstiibecı ahuacak) 
D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (8992.50) lira muhammen bedelli ( 15000) kilo çinko üstübeci 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 2/4/ 942 perşembe günü 
saat 16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzda var:ıılacaktır. 

İsteklilerin ( 674.44) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mek
tuplnnnı ayni ıı:ün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri veya tenh
hütlü olarak posta ile göndermeleri lmmdır. 

Sartnamesi işletme kaleminden alınır. 
17 20 22 27 1455 (618) 

(ODUN ALINACAK) 
D. D. YOLLARI 8 NCJ iSLETME KOMiSYONUNDAN 
Mecmuu ( 15340) lira muhammen bedelli ( 767 ton odun kapalı zarf uau

lile eksiltmeye konulmuetur. ihalesi 31 /3/942 Riinü saat 16 dt. lzmir - Al.an
cak ta iıletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

isteklilerin ( 115 0.5 O) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mck
tuplannı ihale Riinü saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri veya taah
hütü olarak posta ile RÖndermelerl lazımdır. Sartnamesi komisyonumuzdan 
talepedilir. 10 15 19 221317(560) 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
şirketinden: Anonim 

Şirket hinedarlarının 18 eylül 939 tarihli fevkalade heyeti umumiye 
toplantısında tirket sermayesi bir milyon liraya ve her hisse senedi elli lira-
ya iblağ edildiğinden elinde tirketimiz hisse senedatı bulunanların keyfiyeti 
ıerh ve kayt ettinnek üzere 1 /niaan/941 tarihinden iuôaren iz.mirde tehit
larde kain ılrket merkezine müracaatları ilan olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 
il.An olunur. 1586 (660) ,---------------

~oı:ıo:xx>ı:ı c ~ cı cı cı cı a= cı Q = ı:ı ı:ı cıcoc 
CUMAOVASI tSTASYONU 
YANINDAK1 ÇtFTLJKTEN: 

Ağaç aşısı bilir, bahçıvanlıktan 
anlar, bir az okuyup yazma bilen 
evli bir bahçıvan lhımdır hınir 
Gazi bulvarı 46 N. lu mağazaya ve
yahut Cuvaovası istasyonunda İz. 
mirli B. Osman Karabıyığa müra
caat eylemesi. 22, 24, 27 (665) 

lZMtR BELEDtYESlNDEN: 
Varidat dairesinde münhal bulunan 

kay1t memurluğu tak.ip ve tebliğ me
murluklarına müsabaka ile memur alı
nacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
şubesi müdürlü~nden: 

1naao gıdasından gayri bir yere sarfedilmek üzere değirmenlerde mütera
kim domuz. inek. öküz. yiyeceği matbaacı ve keaekağıtçılara elveriıli süprün
tü unlar satıta c;ıkanlm11tır. 

Taliplerin ofis müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 
20 21 22 

İLAN 

1548 (646) 

Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek 
meraklılan ve Çiftçilere Müjde 

Türkiyede ilk ziraat ec.zaoeai açıldı. 

Yazı makinesi kullanmak, orta mek
tep mezunu olmak ve ask.erlik. fili hlz
nıetini yapmış olup 35 yS§ından yuka-

'
~~Atff d • rı olmamak şarttır. JzınJıt MııllaselJel Hm uslye Müdür .. ~-n ~n • Bu evsafı haiz taliplerin imtihan gilnü 

lıtihaal aeferberliiinde: Çok ve temiz mahsul, bol ve lekesiz meyva, seb
ze, güzel çiçek yet.ittirmek prttır. Bu da ancak her yıl malı.ula musallat olan 
haatalılclan tedavi etmekle kabildir. Hatice Bezmialem ve kızı Saniyenin müterakim 165 1 lira 82 kunlf bına olan 25/3/942 Çarşamba günü saat 

ve buhran vergileri borcundan dolayı mutasarrıf oldukları ve tapu kaydına 9 da evrakı mU.biteleriyle birlikte riya. Her çqit mahauldald haıtalıklann ne olduiunu öirenmek ve bunlara kar
fi ucuz ve iyi ilacı bulmak isterseniz lzmir - Bornova Ziraat mücadele iıtu-göre Karııyakanın Alaybey mahallesinin Mir.at aokağında 19 adanın 25 set makamına milracaatlan ilAn olunur. 

parselinde mukayyet ve 88 6 hisseden 6 3 7 hinesi 1 O 5 3 7 lira 66 kuruıa mu- (68()) yonuna yazınız. Telefon Bornova: 16 8 15 22 29 1216 ( 538) 
kabil hazineye ipotekll ve 375 lira varidatı gayri aafiyeli 3000 lira kıymetin
de 23 numaralı hane ile altındaki 50 lira varidatlı 400 lira kıymetindeki 21 
numaralı dükkan 839 lira 25 kuruş varidatlı 7714 lira kıymetli dükkan ma 
b-•hçe ve 55 lira iratlı ve 440 lira kıymetli 49 numaralı dükkanın mahcuz 
miilkyetleri viliyet idare heyeti kararile satılığa çıkanlarak 21 gün müddet
le müzayedeye vazedilmiıtir. Taliplerin % 7. 1 /2 teminat akçeleriyle 7 / 4 / 
942 günü saat 16 da vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

1556 (655) 

Fazla flatıa seten satan lsrail Doğanyaz lhtl· 
lıbdan mala lılim oldu.. 

lzmir C. l\':üddeiumumiliğinden: 
Faz.la fiatla seten satmak suretiyle milli korunma kanununa muhalif ha• 

reketten suçlu Jzmirde Karataı icadiye sokak 8 numaralı evde oturur Jzmir
de beşinel sipahi pazannda 3 7 numaraL terzi levazım sahcııı Ya,uvanın ya• 
nında çıraklık yapar Bohor oğlu 16 yaşında lsraiJ Doğanyaz hakkında lzmir 
asliye birinci ceza mahkemesince yapılan açık duru,ma sonunda: 

Suçlu lsraiJ Doğanyazın fazla Hatla terzi levazımatında olan aeteru sattı
ğı anlaııldığından milli korunma K. nun 32/A, 59/3 ve T. C. K. nun 55/4 
ve 63 ncü maddelerinetevfikan 8 lira ağır para cezaaiyle mahkumiyetine 
çalııtığı dükkanın yedi gün"lapatılmasına ve mahkumiyetinin gazete ile ili
nına 13/2/942 giinünde karar verilerek hükmün katilestl~ ilan olunur. 

1593 (671) 

izrnıı. İnhisarlar Eaşm!!~lü~ünden : 
Satılığa çıkarılan bat müdüriyetimiz yanındaki emanet anbarında mevcut 

mikdar ve muhammen bedelleri aoağıda yazılı 936 mah9Ulü yaprak tütünlerin 
ih.ıılesl bir hafta müddetle uzatılmıobr. 

Muvakkat teminatı 33,08 liradır. 
Şartnamesi l~vazım şubemizde ve tütünler mezkur anbarda görülebilir. 
lııteklilerin 2 7 /3/942 tarihine mÜ!ladif cuma günü saat 1 S te baı müdür· 

lüğümüzdeki komisvona g~lmeleri ilan olunur. 
Tutarı Muhammen Fi. 
Lira K. Kuruı S. --
313 95 39 

40 82 13 
26 10 15 
43 52 16 
10 00 8 

6 72 14 --
441 1 1 

~ibi bir vekili kanun' clııhi göndPrmC'miş 
olduğundan bu kerre gıyap karannın 
da ilanen tebliğine mahkemece karar ve
rilmi§ olduğundan yevm muhakeme ta
yin kılınan 15/41942 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 9 da müddeialeyh 

Kilo Denk 

805 14 
314 1 
174 3 
272 5 
125 3 

48 1 

1738 33 
1586 (672) 

!Jatlcenin mahkemede hazır bulunması 
veya bir vekili kanun! göndermesi aksi 
takdirde gıyabında karar verileceği teb-
liğ makamına kaim olmak üzere keyfi
yet 942/155 sayılı dosya ifadesiyle illıı 
olunur. 1606 (667) 

1lr 

Havagau idaresine, mevcut nilmune
lerlne göre 490 adet havagazı sayacı, ya
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile kapalı zarflı eksiltme ile satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 22490 li
ra muvakkat teminatı 1686 lira 75 ku
ruştur. thalesi 6/4/1942 pazartesi gUnU 
saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanun tari
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mektup.. 
lan ihale gilnU aziml saat 15,30 a kadar 
encUmen riyasetine verilir. 

22, 26, 30, 4 1599 (666) 

* İzmir belediye muhasebesinde aslisi 
20 ve tutarı 60 lira maaşlı münhal vazi
fe için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
tmtihane girebilmek için en az orta oku
lu bitirmiş ve muvazzaf askerliğini yap.. 
mış olmak şarttır, Taliplerin nüfus kA
ğıtlan ve askerlik veslkalariyle 25/Mart 
942 Çarşamba günil saat 10 da belediye 
hesap işleri mildürlütfuıe milracaatlan 
illn olunur. 1508 (668) 

* Fuarda münhal kırkar lira ücretli iki 
kişe memurluğu için 30/31942 günü sa
bahı saat 9 da Fuar müdilrlüğünde im
tihan yapılacaktır. Askerliği bitirmiş ve 
lalkal orta mektep mezunu olmak şart
tır. Taliplerin müracaatları. 

1607 (670) 

inşaat llinı 
Sümerbank müdürlü-A 

umumı 

ğünden: 
1 - Karabükte yapılacak 100 itçl evi. yollar. harici ıu tesiıab ve toprak 

tesviyesiyle kanalizasyon intaatı kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat 
esasiyle ekıiltmeye konmuttur. 

2 - Jebu intaat ve ameliyabn muhammen ketif bedeli 699.357.70 lira
dır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamelat eubeainden 35 lira 
mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3 ı 725 liradır. 
S - Eksiltme 27/3/1942 tarihine müsadif Cuma günü ıaat 16 da Anka

rada Sümer Bank umumi müdürlüğü in,aat tubesinde yapılacaktır. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında, eiındiye kad~r vapmq olduktan 

bu gibi işler ve bunların bedellerine firmanın teknik teskilltının kim
lerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gÜnÜ saat 15 e 
ltadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi kltipJ.iii
iine tesilm olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat evveli
ne kadar gelmie ve zarfın kanuni şekilde kapatılmq olması lizımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazan itibara alınnuyacakbr. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. ( 1743) 
14 16 16 20 1413 (600) 

Vilayet Daimi .. • d 
encumenın en: 

Nev"i 
Arsa 

No. 
Eski 

Bulunduğu 
yeni Kaza 

23,24 Çqme 
Mahallesi Sokağı 
Hükilınet kale civan 

M. M2. 
99,99 S: 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
so 00 

teminat 
miktan 
Ura Kr. 

3 7S Tamamı 

Depo 11 

25 
27 

9 

meydanı van 
Menemen Ahı hıdır Şehit 

Kemal 
Kupdua Camii ke- Eski ka-

250 

700 

18 c 

sı so c 
bir narya yeni 

Sailık 
1 - Yukanda evaah yazılı Çeıme, Menemen ve Kupdaaa kazalarında Uin idaret bUIUaiyei villyete ait pyri m.

kullerin mülldyetlerl atılmak üzere aleni müz.ayedeye çıkanlmııtır. 
2 - Müzayede müddeti 17 /3/942 tarihinden itibaren yirmi bir gün, müzayede ve ihale muameleai yevmi ihale 

olan 6/4/942 tar''· e müaadif pazarteai günü saat onda viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat her gayri menkulün hizasında göıterilmittir. Talipler bu miktar teminab mubuebei b~ 

susiye veznesine yatırarak makbuzlannı ibraz edeceklerdir. 
4 - Taliplerden gayri menkulleri görmek iıtlyenler <;etme, Menemen, Kupdaaa muhuebei hususiye memmbt

iuna ve ıeraiti müzayedeyi öğrenmek iatiyenler her gÜn lzmir muhuebei hususiye varidat dairesiyle mezkOr muba.-
bei hususiye memurluğuna müracaat cdebiloce.lderi ilin olunur. 18.22 18 22 1448 (627) 



SiY ASİ VAZİYET 
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Rafta so liı nda 
d··nvanın siya-

A 

sı manzarası 

-*-
B. Hitlerin Balkanlar 
hakkında biir sözü •• 

Radyo gazetesine göre hafta sonu 
dünyanın siyasi mam.arası şöyledir : 

Bu f(ecen ha!ta içinde dünyanın poli
tika fa aliyeti şu noktalar üzerinde top
lrnmıştır : 

1 - Japon zaferlerinden doğan vazi
yet, 

2 - Almanyanın yapacağı ilkbahar 
taarruzu ve buna yardım edecek devlet
lerin durumu, Amerikanın hazırlıkları 
Balkanlar durumu ve nihayet Vişi ile 
her iki muharip tarafın münasebetler!. 

Japonlar Malezya ve Hollanaa Hin
dic;;tanını tasfiyeden sonra Avustralya 
ve Hindistan önünde duraklamışlardır .. 
Bu duraklama iki suretle tefsir edil
mektedir: 

1 - Mihver basını Japonların hazır
lıkhınnı bitirdikten sonra taarruza ge
çe~klerini yazıyorlar. 
Anıdo Saksonlar da Japon taarruzu

nun hızını kaybettim ve yeniden yapıla
cak taarrU7Jarın kolav inkişaf göstere
mivcce!il kanaatinded:rler. 
Rusyanın, ııerek Amerikanın ve ge

rek İngilterenin taarruza gecmelerini is
tediği belirtilmektedir. Fi1ip~nlerde 
Amerikan kuvvetleri kumandanının 
Avustralya müttefik ordular başkuman
danlığına tnyini. böyle bir taarruz ha
zırlıi!ı oldu~ söyleniyor. 

Uı.ak doğu mücadelesinin muammas1 
b:r Rusva - Japon harbinin çıkıp çıkmı
yacağıdır. Çin mahfilleri ] npon1arın ya
kında Rusvaya taarruz edecekleri kana
atinc! ... dir. Son bir habere göre iki dev
let arasında balık avlama m.ıkavelesi 
yeniden bir sene daha uzatılmıştır .. Bu 
haberin bir Rus - Jaoun ihtiltıf1 olmadı
J:•mı gösterd:ğini söyliyenler vardır. 

Fakat bunun tecavüz fikirlerini örte
cek bir man~vra olduğu sÖy!enebilir .. 
Ma-ım::ıfih bu iki devletin biroirlcrine 
Eal-i•rmak şimdi 'ş]crine ,gelmemektedir. 

İran mec:e!csi de Hinriistan meselcc;ile 
i!<'ilidir. Hafta içinde !r&n propananda 
sahasının ön plfinına gecınic;tir.. Mihver 
kavnaklannın İran hakkında bir çok ha
btn•ler vermes'ne mukabil, İran Pars 
radyosunun tekzinleri devam edivor. 
Bununla beraber, İran imparatoriçec;inin 
avdeti bu haberlC'rin biris:ni olsun fiilen 
yalanlamış demektir.. Ve muhakkrıl· 
olan bir şey de İran ahvalinin henüz 
m\in1'"m olduğudur. 

Almanlar Rus _ İngiliz anlasmaz.lığı
nın gün geçtikçe fazlalastı~ını iddia edi
yorlar. Alman radyosuna göre CörçiJ 
hafta sonu tatil'ni Sovyet elçisi Maiski 
ile gecirmiş ve iki gün görüşmüştür. 

Almanlara göre Rusyanın ~tekleri 
şunlardır: 

1 - Harpten sonra Rusva Avrupada 
serbestce hareket için şimdiden İngilte
re tarafmdan teminat ic:temektedir. 

2 - Önümüzdek; haftalarda İngilizler 
ve Amerikalılar tarafından g&.~te ikin
ci bir cephe vücuda getirilmesıni isti
yorlar. 

Mihver radyoları bu noktalar üzerin
de hiJhııssa durmaktadırlar.. İnmlizlere 
göre lWhver radyoları, İngiltere ve 
Amerika iie Rusyanın, İngiltere ile 
Amerikanın arasını açacak şekilde neş
rivat yapmaktadır. 

Fakat mihverin bu plan1 muvaffak ol
mıyncak ve bir netice vcnniyecektir .. 
Fakat her halde mihver, ilkbahar taar
ruz hazırlıklarında Avrupanın işgal al
bndakİ memleketlerin mücadeleve işti
rakini temin kin calışmaktadır Maksat 
Bolseviklik tehlikesine karşı Avrupayı 
Rucry'ava karşı toolamaktır. 

Ve her memleketten bir mikdar aske
rin doru cenhesine gideceği de anlasılı
yor. Fakat bunlar anrıık c:emlıolik • h'r 
şt-kilde olacaktır. Almanvanın en çok 
güvendiği M<ıcaristan, Romanya ve 
BulJ.Yaristandır. 

Doğu Avrupa devletlerinin Rusyaya 
karşı harbe ~irişecekleri su sırada bir
birlerine girmek füı:ere oldukları da ~ö
rülüyor. Romanvada e5ki hudutlardan 
baru:edenler çoğalmıştır. Esk: hudutlar
dan bnhsetr.'!ek ise gerek Macaristana ve 
gerek Bulgaristana karşı cephe almak 
demektir. 

Macaristanda da Romanyaya karşı 
niimayisler yapılmıstır. Son vekayie gö
re bu devletlerin birbirlerine karsı har
be hazırlandıklarını hissetmek icap ede
cektir. 

Berlinin bu :ki ortak arasındaki bu 
durumdan favdalandıjb !>anılıyor: Maca
ric:tana Transilvanvanın heniiz tehlikede 
olduihınu l?Ö.,fermek bir nevi tehdit ma
h;,,{'tini anrder. 
Bu vesile Bulgaristanın da Rusya seferi 

ne iştirak vaz1yeti hakkında Otro gaze
tesinde dikkate değer bir yazı çıkmış
tır. Bu ya71Cfa Hitlerin 1!'139 ha'!iranında 
Eul!{ar basvekilin:n Berlin zivaretinde 
Köse İvano'a •Ben Balkanlarda sükfm 
istiyorum. Bulgar hükiimefnin \·anara
i:'I vardım. ordu ile varrhmdan daha mü
him olacaktırn dedirri ileri siirülrniirttir. 
Bulgar g,a7ete~nin bu sırarfa Hitlerin 
bu söıünün hatırlatılmas1 dikkate de
ğer .. 

Vic:inin İspanya vasıtas1yle. tesYik ve 
tazvik edilm"'l;:te olduğunu İngilizler id
dia etmektedir .. 

Riom mahkemesi vesilesivle Alman
yanın Vişiden mel'Ylntın olm~dığı anlac:ı
lıyor. Bu mesele İtalvanların da Fran
sızlar plevJı:nP hik11"Tl etmeluine bir 
sebep hazırlamaktadır. 

Martinik adnsma, bir Alman deni7al
tısınm geldiği haberi Amerikanın Vi i 

'2~.AR!' PAZAR 

BıR~Aa~ YADA DURU '1 ~11HVERE GÖ" E ALMIN TEBLIGı 
----*----- ~~~-.. ---~ 

~~~~-k~~~~ 

lnaiitere Bolşe· Alman tayyare.., fitanrrda Cin .. 
vikleşmek teh- leri Sivastopola Ecnebi profesörler rr.en:-
rke ile karşı taarruz ettiler ı k ti . d .. k 

kuvvetleri taar-
eçti ruza 

karşıya Berlin, 21 (A.Af=-Alman teoliği: e e erıne onme -*-
Yeni Delhi, 21 (AA) - Birman-

va resmi tebliği: 
Şitang cepheginde Cin kuvvetleri ha

rekete {?'f'l'mİ'llerdir. Bir Çin .. üvari müf
rezesi, 400 piyade ve bir miktar ~üvari 

-*-
Cenubi Amf?rifıa millet· 

ler; harbe 

Kerç yarım adasında düşman netice- •• ı d 1 
siz taarruzlarına devam etmiştir. Yeni- uzere ayrı 1 et" r 
den 1 6 Sovyet tankı tahrip edilmiştir. 

ile zırhlı kuvvetlerden müteşekkil Ja- .siirifrlıEeni~~O~ttlU!': ... 
pan kıtalarına t?nrruz etmiştiT. Düşman 1 -' T 

Berlir., 21 (A.A) - İngiliz başvekil: yÜ7: öHi vermiştir. 
Sanghay, 2 ı (AA) _ A'.lkeri bir Cörçille Sovyetlerin Londra bi.iyük el-
- c:=. çiı: i .Maiskinin hafia sonunu birlikte ge-kavnnktan verilen bir hf'bere göre - ang- · 
· ~irmeleri, foniltere ve Sovyetler S:rli-hav dol,.vlılrında harekette bulunan ko-
. d r ğinin daha sıkı bir isbirliği yapmak is-miinist Cinliler imha edilmicıl0r ir. e-

te harplf'Tin-:le p.eçAn hafta 38 bin aeker tediklerinc delil sayılıyor, 
ölrnüs, 1 200 eeir alınm"I, 5 ~ mitralyöz. Folkişe Beobahter diyor k! : cÇördl 

· günd~n güne daha fazla beliren zor bir J 000 tlif,.k iğtinam edilmi .. tir. İ 
Londra, z ı (A.A) _ Rovtt-r ajan- me!;ele karc:ısındadır. ngiltere, şimdi 

jısı"'ın Birmı>nva muhabiri hildirivoT: tamamen Bolşevikleşmek tehlikesine 
1 1 maruzdur .. • Janonlar kurulmuş pirinç tara arın-

dan ibarl't biT alanda ve yakıcı bir güneş Berliner Lokal Ancayker divor ki : 
altında }>;;cuma gecmi .. lerdir. Japon hü- •Sovyetler birli~iyle İng:ltere arasın-
cumu, Tanczoyu hedef tutmaktıvlır. da daha sıkı bir isbirliği icin ümitsizce 
Kuvvetlerimiz müdafaadarlırlar. Ana çareler arandıi!ı dikkati cekmektedir.• 
kuvvetl-r şimale çf'kilmi~lerdir. . Berlin. 21 (A.A) - Doyçe D·ploma-

1 di cephe i adı vnilen Kron yo- tıse Korespondas yazıyor : 
l dva lı>ponla s hazırlıklar yapıyorlar 1 Birle1;ik devletler cenup Amerika 
un aahlli yardımlar teminine çalışıyor- devletlerini mihvere karsı harbe sokma-
~e m · ğa calısmaktadır1ar. Sili Bandıralı Toy-
ar. ·ı · b k l Japon ana kuvvetleri Taravidinin 70 t~n v~ouruna ve~ı e~. e~ır u ma sata 

ı i1 mt>tre cenubundad1rlar. lnailiz ana bırle!'ık devletlc-rın uçlu pakt devletle
;<ı 

0 
tl rivl temas kin en az J 00 kilo-! rivle cenup Amer:ka milletleri arasında <UVVf' e e b" h h ı· k . d•V• • •• 

t lik bi mesafe kat etmeleri lazım ır arn a ı :varattna ıste ıqını goste-
me re r · C A "k ·ıı 1 h .,.elir. rlvor. enuo merı a mı et eri arp-

ten 'karınmak Lc;tivorlar. ---------
Dr. Gobels bir 
nutuk sövledi 

-*-
Berlin, 2 J (AA) - Alınan propa-

~anda nazırı Dr. Cöhels Das Ray, mec
mua"ında yazdığı bir makalede Alman 
milletinin ve ordu'lunun kışı nasıl geçir
diğini anlatarak diyor ki: 

c- Aşılmaz görünen kış karanlığı 
ıocı]mak üzeredir. Bu karanlık bir ara
lık bizlere kadar sirayet etmişti. Bir az 
sonra gec;en ayların yükleri ve acıları 
bir hatıra olarak kalacaktır. 

Mihverin deniz harb:, beynelmilel 
usuller dahilinde yapılmaktadır. Ticaret 
gemilerin~n harp zamanında tabi olmak 
zorunda bulundukları usuller vardır. 
Alman deniıaltılan bevnelınilel kaidele
re hürmetkar olmadıkları asılsızdır. ----·--

I~int ş-eflt.ri 
·---"1r---

26 maf'tta İngiliz nazırı 
ile bulıqacahlardır.-

Sivastopol limanında Alman pike 
tayyareleri bir petrol gmisini o kadar 
ağır hasara uğratmışlardır ki hu gemi 
kavıp sayılabinr. Bombalar deniz tez
.. ~hlanna, elektrik santralına ve benzin 
d"'nolanna tam isabetlerle düşmüş ve 
pek P~ır teJ.•ibat yapmıştır. 

Gerek Doneç havza~ındll, p-erek 
ct>1'1')enin orta ve şimal ke~iminde Sov
"fttlerin yeni taarruzları püskürtülmüş
tür. 

Muvaffak•vetle netİct"lenen Alman 
taarruzlarmda dii'lman çok yüksek ka
vı-1-..f\ uQ.Tıınu'ltır. 

. İngiliz adala~ ve şimali Afrika üzerin
deki hava mt•har.-beleri,,de düşman beıt 
av t-.vyare .. i kayb .. tmiştir. 

Alman denizalt•lan yekılnu 35 bin 
tonil~tovu bulan 6 dü .. man ticaret va
purivl~ . bir devriye fre~isini, Amerika 
ve Afrika sahilleri açıklannda batırmış
lardır. 

fn .. ilterenin dt-niz cevrelerinde AJ
mlln hava kuVYl"tleri k11fi1f'de Ridf'n 4 
bin tol"Hntolt>k bir yiik vapurunu batır
"''"tır. DP~ .. T biT ticar.-t Vf"mİ'Iİ de bom
ba .tesiriyle hasara u~ramıştır. 

---ft----
A vustralyanın 
\""aş!n~ton elç:si 

----*--~~ 
Vaşington, 2 1 (A.A) - Kahirede 

devlet nazırlığına tayin edilen Rişard 
Kazey ~unları söylemiştir: 

-c Beni B. Çörçilin teklifini kabule 
sevkeden amilleri münakaşaya lüzum 
görmüyorum. Herkes tayinimi tasvip 
etti. Avusturalya menfaatlerinin bu ta
yinden zarar görecegıne inansaydım 
kabul etmezdim. Ben verilen vazifeyi 
impnratorluk menfaatlerini bakımından 
mütıılea ettim.> 

Ankara, 21 (Telefonla) - Amd - Ka
bir projelerini tetkik eden jüri heyetine 
dahil ecnebi profesörler işleri hitam bul
muş olduğundan bu akşam memleketle
rine gitmek üzere şehrimizden ayrılmış
lardır. Jüri heyeti reisi Alman mütehas
sıs profesör Pavul ve İsveçli profesör 
Pivar Ankarada kendilerine karşı gös
terilen hiisnü kabulden ve samimi dost
luktan fevkalade mütehassis oldukları
nı söylediler, Macar profesör Karoli ba
na dedi ki: 

- cMüteaddit defalar Amerikaya gi
dip geldim. Amerikalıların bir anda bir 
şehir kurmak yolundaki muvaHakıyet-

lcrine hayrandım. Ankarayı görüşü• 
bu bakımdan bir sürpriz oldu. Türkiye 
baş şehrinde gezdikçe imar ve inşa ~ 
hasında sarfedilen enerjinın beşer kud-
retinin fevkinde olduğunu teslim et.
tim.> 

Profesör Karoli Türkiyenin eski esew
ler bakımından zenginliğinin bütün düıı-
yanın alakasını çekecek ihtişamda oldu-
ğunu tebarüz ettirerek bu eserlerin AA-
karaya naklinde fayda olduğunu, yalnıs 
bu eski eserler için Ankaraya asarı aU
ka meraklılarının büyük kütleler halin
de akın edeceklerini söylemiştir. 

Kömür havzemizin faaliyeti 

Istihsal3t haftada 70 bin 
tona baliğ oln uştur 

--------------
Ankara, 21 (Telefonla) - Alınan ted

birlerle kömür havzamızda istihsalat 
artmaktadır. Son hafta içinde kömür is
tihsalatı 70 bin tonu geçmiştir. Günde
lik istihsali vasati 9 bin tondur. Yıkan
mış 60 bin tondan fazla kömür ve 15 bin 
metre mikabı direk stoku vardır. 

Yine son hafta içinde lstanbula 15 bin, 

miştir. Diğer taraftan kömür işletmea 
pahalılık zammının işçilere de teşmiliDi 
kararlaştırmıştır. Bu ay başından itiba
ren tatbik edilen zamlar ocak içinde ça
lışanlara yüzde 15 - 35 arasındadır. 

Ocak dışında çalışanlara yüzde 10 - 30 
arasında ve tahmil tahliye işçilerine yüz
de 20 nisbetinde zam yapılmaktadır. Ankaraya 17 bin ton kömür sevk edil

~...:;;:::..<:::..<:::><:::><:::><:::><:::><:::><:::><:::><::><:::;,.<:::;,.<:::>-<:>-<:::,..c;:::,..c;:::::,..oı;::::,..c:::::,..c::::::,..<::::>"'-=::.. 

Sümerbankla ona bağlı müesse
se~erin bir senelik safi karları 

Cdt>ct-ğin ge]iııimini düo;man ne ka
dar korkuyla bekliyorsa biz o kadar 
müsterihiz. Geçen günlerin ıstırapların
dan aramı7da şikayet etmemiş pek az 
kimse vardır. Bununla beraber savaş-

Bombay, 21 (A.A) · - İngiliz hükil
metinin tekliflerin! getiren Sir Stafford 
Cripsin buraya geleceği gün yaklaştık
ça bütün partiler ve Hint efkarını tem
sil eden gruplar daha fazla bir faaliyet 
göstermeğe başlamışlardır. 

Berlin, 2 t (AA) - D. N. B. ajan-
sının a~keri muharriri yazıyor: Ankara, 21 (Telefonla) Sümer-

Avu!!turalyanın Vaşington elçisi Ka- bankla ona bağlı mücssese.Jerio 1940 yılı 
zeyin büyük Britanya harp kabinesi bilançoları tetkik ve tasdik olunmuştur. 
az,..lığına ve merkezi Kahirede olan orta Bu hesaplara göre Sümerbankın pamuk 
şark devlet nazırlığına tayini alaka ipliği dokuma fabrikaları 1940 yılında 
uya..,dırmışt.n 1,767,715 lira, yün ipliği dokuma ve sun'i 

iplik fabrikaları 1,636,454 lira, Karabük 
demir ve çelik fabrikaları 18.870 lira, 
sellüloz sınai müessesesi 401,133 lira, 
deri ve kundura sanayi müesseseleri 
~92,690 lira ve yerli mallar pazarları da 
400,284 lira safi kar getirmişlerdir. 

•ık. çalı~tık ve muvaffak olduk. 

26 martla ve ou tarihi takip eden gün
lerde şir Stafford Kr:ps ile buluşmak 
üzere Hint şeOeri ve parti Jiderleri da
vet edilmislerdir. Bu va.,ıflarımız sayesinde doğuda kı

c;ı yendik. Yakında kıtamız yeni acılnr 
...örecektir. Fakat müsterih olunuz. Bu 
'lcılardan yeni bir i\lem doğacaktır. 

Kongre partisind..:n 4 ila 6 mümessilin 
gönderilme!>i istenilnıiştır. Krips, umu
mi vali, icra üyeler·. prensler meclis er
kanı ve bu mecliste temsil edilmemi."? 
bulunan p:enslerle a~ı ayrı görüc:ecek
tir. Bu görüşmeler 15 gün sürecektir. 

Avu•turalya başvekili Kurtin Kaz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~..<:::~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----o---
Rür Polonya 

Londra, 21 (A.A) - Polonya milli 
meclisi General Sikorskinin siyasi deme

----·----ÇİMLE AMERİKA 
~ini tasvip tmiştir. Bu demece göre Po- Arasında bar anlasma 
lonya J?Olitikas~?ın. esas gayesi deniz ı Vaşington, 21 (A.A) _ Mali;e nazır
mahrecı olan hur hır Polonya kurulma- lığından biltlirildiğine göre mal!ye na-
sıdır. . zırı mister MorgenUıv ile Çin hülcümeti 

yin ".'İmdi Vaşingtonda bulunma!n Avus 
turalya için çok ltizumlu olduğunu ve 
oradan ayrılmasiyle Avusturalya - Ame 
rika iş birliğinin müteessir olacağını 
hissettirmiştir. Bu tayinde Çörçil ne 
Avu!lturalyanın muvafakatını almış, ne 
de Amerikanın fikrini sormuştur. Çör
çil Kazeyini Kahireye göndererek 
Avusturalya kıtalannın şimali Aftika
dan ayrılmasına mani olmağa çalışıyoT. 

Vaşington, 21 (A.A} - Avustural
ya hariciye nazın Evat ve Vaşington bü
yük elcisi Kazey dün Ruzveltle görüş
müşlerdir. Bugün tekrar görüşecekler

Meclıs, Pol~n~~~ın Çekoslovakya ve mümessili arasında 300 milyon dolarlık 
Sovyetler Bı;lıgıyle anlaşm~la~ından 1 oir ödtinc VPrme ve k!ralaı"na mukave-
memnun oldugunu ,.!>eyan etmıştır. 'esi imzalanmıştır. 

dir. ____ .,.__'71'._..._.~~~~ -~---~-------~-

Ingiliz tayyare-,~ Ja_p_;;.• f-.. f-Io-su 
lerinin Libvada -+-

Avııstraıya sularında 
faaliyeti faaliyet gösteriyor-

Milano, 21 (A.A) - Batı Avustralya 
--*-- .

1
.. B U G u·- N 1· sularında görülen Japon filosu cenuba 

Kahire, 21 (A.A) - Orta şark umumi 
1 

dog~ru hareketine devam ediyor. Bu fi-
karargahın tebliği: , 

Libyada ileri karakollar ve keşif müf- 9 Matinelerden İtibaren S lo şimdiden 30 arz derecesindedir Bun-
rezeleri faaliyeti olmuştur. Tayyareleri- ı lıır 100 kadar olup bec: gün evvel Cava-
nıiz faaliyette bulunarak Martubayı 1 dan hareket etmiş olup ve şimdiye ka-
bombardıman etmiş bir düşman tayya- t dar 3000 kilometrelik bir mesafe katet-
resi düşürmüş ve diğer bir tayyareyi de i mislerdir. 
hasara uğratmıştır. if Bunların Perte ve Alloniye hücum 

19/ 20 Mart gecesi ve 20 Mart günü edecekleri sanılıyor. 
düşman Maltaya hücum etmiştir. Avcı- Bu suretle Avustralyaya hem doğu-
larımız tarafından bir Messcrşmit 109 ve dan ve hem de batıdan taarruza başlan-
topçumuz tarafından bir Messerşmit 88 mıs olacaktır. 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. üç Yeni Ginede Japonlar Port Morzbiye 
t;ıyyaremiz üssüne dönmemiş ise de doğru ilerliyorlar. 
bunların pilotlar1 sağ ve salimdir. Popolo Ditalya gazetesine göre Yen: 

-----•----- Gineye çıkar1lmış olan Japon askP.rleri 

B J •• 60 - 80 gemi ile ihra~ edilmiştir. 
ir apon kı· u"·azo· ---•--

r ii vak ı 1 d ı Kar yüzünden kayak 
Kambera, 21 {A.A) - Başvekilin 20 müsabakaları kaldı.. 

Mart tarihli raporunda mevzii hava ha- Ankara, 21 (Hususi) - Alma dağın-
reketlerinin yapılarak bir. japon kruva- da yannki pazar gUnü yapılacak olaıı 
zörünün yakılarak batırtldığı bildiri!- kayak müsabakaları yağan 'bol kar .vü-
miştir. Bu hücum gündüz yap1lm1ş ve zünden yolların vesaitin gidemiyecew 
tayyareler 9000 metre yüksekten uça- kadar çamurlu ve karlı olmasından 29 
rak bombalar:nı japon kruvazörünün n:s.uı tarihine tehir edilmiştir. 
yanlarına atmıştır. Havalanan japon av- ----a----
rılar1 ile bir hava muharebesi olmuş ve Almanlara göre 
altı düşman avcısı düşürülmüştür. Bun- Berl:n, 21 (A.A) _ Alman mahfi1le-
dan sonra, tayyareler tekrar japon kru- 1 
v~zörüne bombalarım atmışlar ve kru- l ri, Macaristan ve Romanya araswda bir 
vazör evvela bir siyah duman ıçinde kal- i . takım ihtilaflar olduğunu kabul etmek-

b 1 ' le beraber, dün hariciye nezareti harp mış ve sonra yanmağa aş amıştır. • 
Avusturalya uçakları üslerine salimen i 1 esnasında bu gibi münakaşaların yapıl-
dönmüşlerdir. i İ masına taraftar olmadığını bildirmiştir .. 

• ---o---
nezdinde bir teşebbüsünü mucip olmuş
tur. Vaşington, Vişin'n böyle bir teşeb
büse meydan verilmiyeceği hakkında 
teminat verdiğini bildirmiştir .. Fransa
nın bu hafta içinde poEtikanın tarafsız
lık esac:ına dayandığı görülüyor. 

Bulgar radyosunun verdiği bir habere 
göre, Bulgaristanda Alınan mühendisle
rinin nezareti altında otomobil yollan 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu hu
&usta mütalaa yürüten bir gazete. Bul
gar hükümetin:n böyle buhranlı bir za
manda hu yollara para verilmesinin yer
siz olduğunu yazmıştır. 

1 i Fin teb!Fğ,i 
•f i Helsinki, 21 (A.A) - Tebliğ: 

i Düşman Anud berzahının batı kıs-
i İ mında bir hücum teşebbüsünde bulun-
i i muşsa da topçumuzun ateşiyle dağıtıl-
i i mıstır. t i Başka kesiml~rde kayda değer bir fa-
l i aliyet olmamıştır. 
·ı· j Hava kuvvetlerimiz düşmanın taşıt 

kollarını ve kıta topluluklarını bomba-'j"SEANSLAR ___ : ... --·--·--··· ------· ... --, t Iaın:ışt~r. Bu a~ada bir mühimmat depo-

' 

9 d C • 1- su infilak etmiştir. 
1 - 3 - 5 - 7 - a.. umartesı Fin körfezinde bir dilşman deniz uça-

1 Pazar 11 de- l x. d;ı.,,,_,:1dli. +• -·- m mı••••-·-·-·-·--·~ 6 1 '"'1lurU1 

Atatlirk Bulvarı sui:Uastı davası
na f ~isanın ilk o-ünü ba~lanıyor 
Ankara, 21 (Hususi) - Atatürk 

1 

miliğince Ankara ağır cezasına verildi· 
bulvarın_d8:ki .~~mba hadisesi hak~ında ğini bildirmiştim. Ağır cezada suikast 
sorgu hakımlıgınde yapılan tahkıkatın 
neticelenerek evrakın C. müddeiumu- davasına nisanın ilk günü bakılacaktı~. 

Trakya hududunda 
~~~-~-~--~~-----------~~--~-

l a~ıian bazı kaçakcılık vak'a· 
?arı meydana çıkarıldı 

- -·---
Edirne, 21 (Hususi muhabirimiz-

den) - Son günlerde şehrimizde ve hu
dutlarımız arasında bazı kaçakçılık ha
diseleri olmuş ve kaçakçıların hemen 
hepsi gümrük muhafaza memurlarunız 
tıırafından yakalanmışlardır. 

Bu hususta 3}dığım malumata göre 
hadiselerden biri Meriç kazasına bağlı 
Sarhanlı köyü karşısında Meriç ne-hrinin 
Türkiye hududu tarafma Yunan ba
lıkçıları tarafından çile halinde ipek ip
lıği ile ıslah edilmemiş koyun derisi so
kulmak istenilirken yakalanmışlardır. 

Bundan başka Lalapaşa nahiyesinin 
Uzunbayır köyü halkından Nazif adın
da birinin Bulgaristandan kaçak hayvan 
nalı çivisi alarak memleket dahiline 
sokmak isterken hududun 300 metre da
hilinde memur1arım1z tarafından yaka-

• 

lanmış v~ derha! adliyeye verilmiştir. 
Evvelki gece de Doyran köyü ile Ta

tc.rköy köyü arasında Yunanistana sa
bun ve kırmızı biber geçirilirken yaka
lanan Tayakadın köyünden Behzatla 
Elçili köyilnclen bakkal Hasan derhal 
tevkif edilmişlerdir. 

Dördüncü vak'a da Edirnenin K1y1k 
semtinde olmuştur. Kıyıkta oturan Ah-
met çavuş adında birinin evinde kaçak 

~ bu1·•r · " alınmış vP 
ki gün yapılan araştırma neticesind~ ya• 
tak yastık haline sokulmak suretiyle 
gizlenmiş olan külliyetli mikdarda san 
büyük çile halinde ipek ipliği bulunmuş 
ve derhal müsader~ edilmiştir. Bunların 
da Yunanistandan kaçak olarak getiril
diği anlaşılmıştır. 

Ur lada Toprak ha•ramı dün 
neşe ile kutlandı 

Urla, 2 t (Telefonla) Halkevi 
köycülük kolunun tertip ettiği program 
mucibince başta kaymakam Ali Riza 
Acar, belediye reisi Kemal. parti reisi 
Fuat, halkevi üyelerinden bay ve bayan
lar olduğu halde 28 kişilik bir kafile bu
gün Y elki köyüne gitmişlerdir. Y elki 
köyünde yapılacak toprak bayramına 
Kızılhahçe nahiye müdürü ve köy halkı 

UMUMUN İSTECİYLE 

BUGUN 
ÜSTAD SADETTİN IiAYNAK 

Tarafından bestelenen 

da gelmişti. 
Köy alanı büyük bir kalabalıkla dol

muştu. Törene istiklal marşiyle başlan-
mış, Nedim Mete, Mehmet Ali Aktaf 
ve Ahmet Niyazi Ocakoğlu hayramıD 
önemi ve toprak mevzuunda birer ıöy
lev vermişlerdir. 

istifadeli geçen bir günden sonra ka
file Urlaya avdet eylemiştir • 

Türkc:e ~ariaları MÜZEYYEN SENAR tarnfından TÜRU.Çt: SÖZLÜ ve 
TÜRKÇE ŞARKILI Bi.iyük Şnheser 

HARUNl 1HHE,ilJi~ (;öZl)ESi 
AYRICA (İJk Defa) Piyer Rişar Vilm tarafından .... 
CENUP POSTASJ 

~...o--.r.r~:r/J"'J.)"'"JJ'"J"'J"~J"J"'// ...... .,Q"J"J"//JJ'"J".o"J"~/~ ..... J.:XY~~ 
SEANSLAR: 11.15 - 2.15 - 5.15 - 8.15 te. Cmartesi, Pazar 9.30 da .• 


