
nAn mOndeTeC&hndan mesuliyet kabul edilmez.. 

Harp genişliyor 
----··----

Bulgaristan 
harbe ha
zırlanıyor 

----*·----
Sofyada Türk t~hdi-

di var diye şayia
lar çıkarılmış!!. -·

Bahar taarı uzo 
----··----

Orta şarka 
mı taa1·ruz 
edecekler? -·-

s 

Mih1'erin i~gal etmek iste ı.ıeceği aanılan Kıbnatan 
bi" görihıüf: Fcımagwta limanı 

MihvPr Kıbrısa veya 
1 Suriyrye hücum l edecek sanılıyor 

-*-

--:..-----------------~ 

Bıılgaf' &,vekili B. Filof Alman Generalleri ile bif' arada BalgllPldanın ra.ıı tefi· 

1 

dldl .,,.,. diye toplıyaca. 
ğı asfıef'i Rasyaya gtin· 
de.eceğl de söyleniyor .. 

Londra, 24 (A.A) - Bulgar kralı Bo-

1 J_a~~~~~~~a harp l J Rusya savaşları 
Rirmanya- Briansk 
da muhare- Rus tehdi
be kızıştı di altında 

fftflllls gazetelePlne gö-
•e ndltueP deuletlerlnln 
JH2 senesi ~ paPOkuı 

Milyonları 
Eriten 
Sava~lara 
küPllı milletlerin sinir• 
lel'I ne de•ece taftam· 
ınıtı göde.ecelıtll'? 

ŞEVKET BİLGİN 

Bulgar kralı Borisin BerJin seyahati 
aaiinasebetiyle bir çok tahminler yapıl
lbıştır. AncJo Sakson kaynaklarından 
~ilen haberlere bakı1ırsa, Alman bas
.... altmda olan Bulgaristan, Doğu sa
~ fiilen iştirak için yapılan teklif
leri nihayet kabul etmek zorunda kal
~tır. Şimdi Führerin karar1rahında bu 
ııtUrakin şekli tayin edilecektir. 

Sal8hfyetli Alman şahsiyetleri, yarın-
111 Avrupada mihver ortaklannın ~I 
tdec.-ekleri mevki_ h•kkmdaki demeçle
~ almetlerin külfete ~öre te\'Zİ edi-

l'fnl, yani ancü fedllirlıklonn mü· 
lAfatlandmlacaiuıı ihsas etmiıılcrdir. Bu 
te.in ifade etffll llWUI .Wur : 

•Yeni bir Avn11111 lnnıılurken Awu
.. .Uesine mensup olan her milletin 
bndi kudret ölçiml dahilinde bu işe 
le.adini vennl$ olması lizımdır. A'\TU• 
aıı.,ı Bolşevizme kanı müdafaa eden bir 
~ta vahın Alman neslinin erimesi· 
'- ve difer ortaklann kan borçlanm 
~eden son zaferi p1tylaşmalanna im
qn yoktur.• 

Bu sebeple, bu yaz girimi doğuda ya
llllank çok kanlı muharebelerde Al· 
lllanyanın yUktinU hafiOetme~e bütün 
... ihver ortaklan davet edilmislerdir. 
t.kat mtlşldilit halledi1mise be~-ıemi
hr. Zira Ut'hl paktla zahiren birl~en 
'-illetlerin birbirleriyle ~örülecek o ka-
6.r cek hesaı>lan vardır ki bUtün bu ih· 
tblf mevzulan ortadan kalkmadıkt'a ne 
tereddütleri yok etmek. ne de şüphele
tl dabtmak kabil olamıyacaktır. 

Balpristanm vaziyetine Je1ince, Ro
lllany• - Yupslavva Yunaniıı;tan zaran
.. olarak topraklaom ~i leten bu 
lbenıleket, kan dökmeden kaundiklanm 
-.,halaza edebilmek İt'İn zaif düşme
'-ek ihtivamu slddetle duymaktad•r. Et· 
taftnda Tiirkiyeden ba<;ka dofrlu kalma· 
"-tır. Ordularını uuk seferlerde eri· 
~k olursa yannki d11rumun daha ka· 
... nhk olmacından endice etmektedir .. 
biter taraftan alevhinde mficadele:ve 
Jabnldıiı memleketle ırk. kültiir bağ
lara oldntunu. Bulpr köylücünün Rus· 
hyı lı~li thkdis ettiiini düşUnmekte
~r. Balkanlarda 'komünistlik akidesinin 
en fazla Bul~r çifte-ileri ara.-;ında yayıl
~nı da unutmamak lamnd•r. Bu psi-
11110lnjik sebenler ytizilnden Bul~r as
~lerinin Bolşeviklere kanı A imanları 
~ memnun bıralcmıyank bir savaş 
)•.,malan muhtemeldir. Bulur devlet 
ld• ... lan, önlemeie muktedir olanuya
taJclan stirnrizler bas «österdiği tak
dirde, btlyUk müttefiklerinin tevec· 
tGh ve ltimadmı büsbilttin kaybetmek-

(Sonu Sahife Z. Stitun 6 da) 

AMERiKA VE VlSI 
----*·----

Fransız donan-
ması denize açıl
ma~a hazır 
bekleyormuı ! -·Dıqmesl lınlıdnsız göl'il· 

len Maltayı Almanlar 
allf'sa sürpf'lzler 

mi olacalı? .. 
Londra, 24 (A.A) - Vişi ve Vaşing

ton arasındaki müzakerele~in neticelen
diğine, Vişin:n Vaşingtona memnuniyet 
verici teminat gönqerdiğine dair haber
lerin burada teyidi yoktur. Her halde 
şimal Fransız Afriknsına Amer1kadan 
yiyecek gönderilmesine tekrar başlan
mıştır. 

(Sonu Sahife 2, SUtiln 5 te) 

Dağıtma ofisi 
kurulu.yor 

-*-
Ofis meff'U tlcaPetl aı· 
mıyan tadf'lef'e ralıip 

olmıvacalıtlf' .. 
Ankara, 24 (R.G.) _ Yarın (bugün) 

neşrolunacak koordinasyon kararları 
arasında bulunan cdağıtma ofisb hak
kında bir az malömat vermeyi faydah 
bulduk: 

Hükümet millt korunma kanununun 
verdiği salAhiyetlere dayanarak ticaret 
ofisi, petrol ofisi gibi bu yeni ofisi de 
kurmuş bulunuyor. 

Ofis, halkın esas ihtiyaç maddelerini 
temin etmek, bunlan ihtiyacı olanlara 
kadar götilrmek ve dağıtmak için kurul

( Sonu Sehife 4, Sütun 2 de ) 

risin Berlin seyahatinden bahseden Tay
mis gazetesi d:yor ki : 

Bu ziyaret, müşterek gayretleri kuv
vetlendirmek maksadiyle, mihver ortak
Jannın Nazilerin davetiyle yapbkJan 
görüşmeler takımına girer. E.!aslı top
rak mükMatlan elde etmi4 olan Bulga
ristan Almanyayı bir kerre daha meşum 
yolunda takip etm!ştir. Bunun neticesin
de İngiltereye ve Amerikaya harp ilfuı 
etmiştir. Fakat bu kazandığı mükafat
lann hakiki bedeli sayılmaz. Hitler bun
dan fazla bir bedel istiyor. Bulgar de
poları boşaltılmış, Bulgar işçileri Al
man fabr'.ka1annda çalışmağa gönderil
miştir. Bununla beraber Bulgaristan 
Rusyaya karşı harbe iştirak etmek iste
memiştir. Hatta işgal altındaki toprak
larda polis vazifesi görmek için b'le 
mihverin emrine kuvvet vermemiştir .. 
Bundan dolayı kral Boris Berline ken
disine verilen avansı ödemem1ş kusurlu 
bir borçlu ~ibi gidiyor. Almanya Bul
garistanın fiilen harbe iştiraki iç!n ısrar 
ediyor. Nasıl ki evveJce Bratislavada da 
Slovak ordusunun fedakarlık hi~sini 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Anıt - Kahirin 

----·----
Japonlar uçaklarını 
çoğa:ttılar ve iki 

yeri aldılar 

* Ruslar muhtelif ke-
simlerde bir çok 

mevz1 ı~re girdiler 

Btrınanyada ÇlnJUe• ~lı Bazı ye.ferde ıölüs gö· 
iyi flarp ediyor ue müt• ğüse çlll'pqddı.. Berllne 
tefllı laaua hJkumlaf'ı göıee laücuınla. 

. . artıyor.. •v püslıürtlildM 
Y~nı Delhı, 24 (A.~) - Teblıg.: . Moskova, 24 (A.A) - Dün geceki 

. Bırrn~y~ cephesınde lravadıde hiç Sovyet tebliği : Cephede ehemmiyetli 
hır değışıkhk olmamıştır. biç bir değişıne olmamıştır 

Şimali Sitrangda ci~di çarpışmalar ol- 23 martta 26 Alman uça~ tahrip et-
muş ve bir kasaba hır kaç defa elden tik Moskova yakınlannda Uc; uça dU
el~ geçmiş, nihayet Çin kuvvetlerinin şü~Uldü. Bizim kayıbırnız ıı uçaktır. 
ehnde kalmışttr. Lenin d Kal · k 

So Sahil ., Sütil ı d ) gra - enın ve mer ez cep-
( nu e ... n e h l rind "dd ıı· uharebel im ee eş: eı m ero uş.-

inşasına doğru 

Kazanan pro ielerin 
tetkikine başlanılıyor 

tur. Leningrad cephesinde iki gün süren 
bir muharebeden sonra otuz düşman 
blokhavzı ve makineli tUfenk yuvası ile 
müstahkem bazı noktalan ele geçirdik .. 
Almanlar 1800 ölü verdiler .• 

Kalenin cephesinde göğüs göğüse bir 
c;arpışmada düşman müstahkem iki mev
ziden çıkarılmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Siita 4 tel 

Almanya t:isan-
Ankara 24 (Telefon) - Anıt-Kabir mil- Millet Meclisinde bir komisyon kurul-
sabakasına iştirak hakkı görülen kırk ması da ihtimal dahilinde görülüyor. da taarruza ne-
yedi proje bu sabahtan itibaren Sergi Anıt - Kahirin kunıluş şekli baklanda ~ 
evinde teşhire başlandı. Soğuğa ve kara katı karar verildikten sonra inşaat saf- • k •? 

ya llep, ya ldçtlP-
Londra. 24 (AA) ·- Aderf darum 

hakkında bu aabahki gazetelere hiltiıa 
olan kanaat mihverin orta prkta taar
ruza geçeceği merkezindedir. Yananı.. 
tanda ve adalarda toplanan kuvvetleria 
Kıbnaa hedef tutmalan mümkGndib. 

(Sonu Sahife Z. Siltiln Z de) 

FON PAPEN 

Fon "Pa11en" 
Sofyada beya
natta bulundu rağmen Sergi evi projeleri görmEğe ge- basına geç!lecek ve kabul edilen proje- çemıyece mı 

len Ankaralılarla günün her saatinde nln tatbiki i(in aynlması !Azım gelen 
dolu idi. tahsisat hesaplanarak Meclise bir kanmı ----•·---- '* --

. M~~da kazanan projelerin tetlö- IAyihası eevkedilecektir. İn$aat işiyle jJıl fllPGflft yedefı ,,...,_ l'öPfılye flclplıe glrrnefı 
kine onümUzdekl aYda başlanacaktır. Nafıa vekAletinln tavzif ed:lmesi muhte- __..__. ___ ,..a JOO ..aa. ._._,...__ .... tCll'Clfs-lı-
Anıt - Kab!r nihat eekli verecek esas meldir 9"S•scrs _.._....... ... ,.. • .._ .... .r_.- .,..._ -

üzerinde kararlar almak üzere Bilyük --· --------- ınenlllı ,,.,. f11Plı UC1P1111f Oını lıOPllYGealı, dlyoP 
- •• -.-•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-•• -.-....... ~HlllllHIHllllllllllllllllllllRllllllllllHllllllllllllg Londra. 24 (A.A) _ Yorkşayr Post Sofya, 24 (A.A) - Almanyanın An~ 

===·= • ·-==.= Askerı,/ v·a·····z····,·=·.Y····e····,·····:===···.·······=·== ~Japonya Huslardau§ gazetesi B. Bitlerin nisan aymda doğu kara büyük elçisi Fon Papen ~dan 
: • - _ •• ~ cephesinde harekete geçrriesine lht!mal ayrılmadan evvel Bulgar gazetecilerine = ~mi O ~OfUDUYOr : verilmediğini yazıyor. Sovyet ve Alman beyanatta bul~uş, Bulgaristanın Al-

R~~Y~'d~ ... AI;"~'~"'~I~;·~;·~ ; ::.=:=.:a.! ss;:~s;~ [$~tgtfE 
ı k k 

•• •• •• : fıePelet'de lıaJandulı• ~ dir. Alman devlet reisinin halle mecbur line gittiği vakit vaziyet hak1onda bir 

ı. teı1 uza goru = - olduğu en mühim mesele asker mesele- rapor verecejtini, suikast akim kaldıktan 
O UY O r - tan sonra döndü.. 5 sonra sol kulak zannın patlamasından 

; Tokyo, 24 (A.A) - Japon gazetele-~ sidir. A1man1ann bu sefer Rusyada ya- müteessir oldu~u. Türk hükümetinin 
: ri Sovyetlerle yapılan son balıkçılık : pacaklaiı taarruz Ludendorfun 21 mart suçlulan çabuk yakaladıjını ve bunla· ------- - ---------

Müttefllı donanmanın 3 aponllll'a """'' haz•· 
lanrnuı lfln lld sene UiZ an oldlığa söylenlyo• ... 

Radyo aazeteaine aöre cephelerde 
önenlamlibbirbdeiifik.lik

5
· · olmam11uzltır. Bhu- 1111111 11 ~~~~fif'F 

nu era er, ovyet taarr an er 
gün artan bir tiddetle devam edip du- SON D K•KA 
ruyor. Bu arada Doneçteki taarruzlar r. 
birinci derecede önem kazanmıt görü· • • • • • • • • • • • • 
nüyor. 

Lenlngrad bölgesinde bir kaç gün ev
(Sahife 4, SUtun 4 te) Rusya 

Berlin 
·"Tek başına 
yı y~n~miy~n 

müttefik arıyor,, -·-Moskova, 24 (A.A) - Pravda gaze-
tesi, Rusyayı yalnız başına yenmeğe 
muktedir olamıyan Almanların her ta
rafta kendilerine milttefik aradıklarını 
kaydederek diyor ki : 

•Almanyanın ~bilerinden her yen! is
teği bunlarla Almanya arasında bir sU
rU anlaşmazlıkların doğmasına sebep 
oluyor. Zaten müttefiklerinin her birine 
ötekilerin zararına olarak yaptığı vait
lerle bu lhtilAflann büyUmes:ne bizzat 
Almanya hizmet ediyor. Tlbiler arasın
daki bu mücadele Bitler ordusunun ge
risindeki kararmhia işarettir .• • 

~anlaşması münasebetiyle )406kova- 5 1918 senesindeki taarruzuna benzemek- nn yakında muhakeme edilecekler.ni 
§ nın Japonya ile iyi münasebetler 5 tedir. Hatırlardadır ki 18 ağustos 1918 bildirmiştir. 
: muhafaza etmek hususundaki dü- 5 de Sir Duglasın taarruzu Alınan Um1t- Sefir Ttirkiye ve Almanya arasmdakl 
5 rüstlüğünü meydana koyduğunu 5 lerini boşa çıkarmıştı. münasebetlerin, bilhassa iktısadl •landa 
E kaydeden yazılar yazmaktadırlar. : ıünden ıBne ilerledllini ve hundan IOD· 

S MANÇÖKO BA$VEK1Lt DÖNDÜ § ts'VEÇTE UMUMi SEFERBERLİK n daha ziyade sıklaşacatmı söylemis ve 
E_ Tokyo, 24 (A.A) - Mançuko ı...AA. 5 YOK. Tttrldyenin muharebeye ıinnek isteme· 
E vekili Mançukoya dönmüştür. lfu. : ·· diğini, fakat tarafsazlıPu konıyaeaiım 
5 maileyh istasyonda başvekil general § Stokbolm, 24 (A.A) - İsveç mahfil- ilave eylemiştir. 
5 Tojo, hariciye nazın am!ral Togo 5 teri umumt seferberlik şayialarını ya- G~enlerde reisicümhur İsmet İnönü 
:: ve yüksek subaylarla hükümet er- : Janlaınqlardır. Kış manevralan ,fUbat-. ve Türkiyen~n Bertin bU~k elc

1
sl Htis

§ klru ve kordiplomatik tarafından E : de harbin başınd beri rev Gerede ıle yanbğı "orilsmeler hak· 
E uiurlanmıştır. §: ta sona erm:şse an kında sorulan suaJJere büyük elçi cevap 
:111111111111111111111111111111111111111111111n1111mı:r olduğu gibi bazı ihtiyat smıflan sillh vermek istememiştir. 

·'tında tutulmuştur. 

• 
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J LEBEYE DAlR 
----*----

2'arihi Roman Yazan: Şahin Alıdııman Kü rur ar ta yenilikler 
••• JS ••• 

• g -- Mısır ce e g·diyoruz! 11 m: b:e.U .... '4-~~~ Bah_r_i_b_a_b_a_P_a_r_ın-a-'' n-
Sava lara -·-(Ba taraCı 1 inci Sahifede) 

ten ~ckinmektedirlcr. Kral Borisin ~ 
Bitlerle görüşmeJcrinde Bulgar mille~· 
oin busu.si dunımu üzerinde daha bit 
defa durmnğıı lüzum göreceği taıuniıt 
edilebilir. 

---mıvanlar önü,, parkı adı verildi 
-*-

ıtan SeUm, AUitJddev!e31i öldü;etmiiş; ha ıı ba· 
şını ısır sul anına gönderm _ti.. 

- O gün ben boş bulundum, diyece- ne Şah fsmaWe, ne de Nemscliler ve 
verdi, levendin çarçabuk üzerime Rados Şövalyeleriyle çarpışacağız! .. 

a mı birdenbire hesap edemedim. Doğrudan doğruya Mısırdaki Çerkes 
Y;ıptığım tclımin beni yanılttı... kölemenleri devletiyle cenge gidiyoruz. 

Ali Murad da söze karıştı: ZUlkadir beyi Alaüddevle Mı.sır padi-

evam müd dol· 
el! nuyanlanela muval• 
~a aye izlil' göste en· - Gülmeyin, yoldaşlar! .. dedi, K emal şahı Sultan Kansugorinin dostu ve 

çok :dogru söylUyor! öyle müthiş bir sil- mUttefıki idi. Sultan Selim AlAUddevleyi le "3~dski ıa I
Je yeat'kten sonra şaşırmamak mümkün yakalattı. Onu öldürterek knnlı başını 1 Devam milddetinin üçte ikisini dol-

ti? O dakikada tokadın şakırdısını du- Mısır SultanılUl hediye olıı.rak gönderdi. durmıynrak sını~a knlnn talebe hak
yn .duymaz sanki bunu yiyen benmişim lste o uımandan beri padi~hımız Sultan k1nda maarif vekaletinden a~ğıdakl tn
gibl birdenbire aklmı bac:ınıdan gitti! Selimle Mısır Sultanının arası nçılmıli mim gönderllmlştir: 
Ben bile pusulayı şaşırdım!.. bulunuyor. lki Padişahta cenge hazırla- c'Oçte iki dcvnm milddctini doldurma-

Böyle diyen Ali Murad, Çalık Kemale nıyorlnr... dıklan için sınıfta kalan talebelerin, 
döıtuek ondan sordu : Biz gitsek gitsek, ancak Halebc gide- muvaffokıyetsizliklerinden ötürü sınıf-

- Bana doğrusunu söyle, yoldaş... biliriz!.. ta kalan talebeler hakkında yapılan 
Hanğlsl sana daha acı geldi : Turgut re- Başka bir ses diyordu ki: muameleye tf\bi tutulup tutulmıyacnk-
i.sia tokadı mı? ... Yoksa bölükte yediğin - Halebc ve daha sonra da Şama! .. ları bazı okullnrca sorulmakta olduğun-
rne1dan dayağı mı?.. Belkide Sinn çölünü geçerek Mısır üze- dan keyfı~·etin tasrih ine lüzum görUl-

Çalık Kemal öfkelenerek : rlne doğru yUrilrUz! Her halde bu da müştür: 
- Sanki siz bu meydan dayağını ye. hcsabn katılmalı!.. 1 - Bir talebe resmi bir okulun bir 

medinlz mi? İşte oh olsun! Hepinize afi- Alaycı bir seste lafa kar~tı: sınıfında ancak iki yıl okunuık hakkını 
yet olsun! diye bağırmaktan kendi ini _ Demek Şamın şekeriyle birlikte haizdir. Her yıla ait okuma hakkının 
alamadı. Badiye evlatlarının yüzlerini de görmüş hangi hallerde kullanılmış ve hangi hal-

Heplmiz birden gülüştük ve tam bu olacn~ız! Biri iyi amma, ötekisi zor bir lerde de kullanılmamış sayılacağı aşağı-
ır~da bir ses blzo dedi ki : iş! dedi. da yn7.ılıdır: 
- Ne var? Neye gülüşüyorsunuz, ço- Şimdiye kadnr duyulı:ınlardnn ayrı bir Okuma hakl:ının kullanılmış sayılaca-

cuklar? •• Dikkat ediniz, bu Çalık Kemal ses daha söze atıldı: üı haller: 
sizi başımı çıknnrl Ona sakın uyayım - Evet, bu her halde kolay bir iş de- a) 'Oçte iki devam mUddeti doldurul-
dcmeyiniz.! Geçen giln uğradığınız fala- ğil!.. Eğer Mısır Uzerine yürüyeceksek muş olduğu halde kanaat notlarının yet
·a cezasını hiç aklınızdan çıkarmamalı- Sultan Selim bu seferin zorluklarını, memesi yüzünden sınıfta kalmak. 
s.mı.zt. çetinliklerini hiç hesaba katmamış mı- b) 'Oçtc iki devam müddetini doldur-

Blz hemen ayağa kalktık ve hep bir- dır, acaba?.. duktan veya ilk iki devre kanaat notla-
den : lskendcr ve Topal Tiymôr gibi en bü- rını aldıktan sonra okuldan ayrılmak. 

- Buyurun ... diyerek yanınuzda ona yük ciha.ng.irlcr bile Sinıı çölü iizerinden c) Okulca tanınmış bir mazeret ol-
~E::r verdik. Çünkl bize seslenen zatın, geçmeğe cesaret edemediler. 1skender maksızın muntn1nm devrunda bulunınn
bölilğiln ihtiyar, ak aakallı hocası oldu- Mısıra gemilerle geçti. Aksak Tiym<kr ise mak ve bu suretle iiçte iki devam müd
ğunu tanımakta geçikmeml§tik. çölde yürümeği gözüne aldıramıyarak detlnin dolmamasından dolayı sınıfta 
Hocayı gören acemi oğlanlardan bazı- Samdan gerisi geriye döruneğe mecbur kalmak. 

lan da gimcli blztm yanımıza gelmişler- oldu. Okuma hakkının kttllanılmanıl§ sayı-
di ve ~kil ctUğimiz kalabalık blrden- Bunlann yapamadığı bir işi Sultan Sc- lacağı hal: 
bitt büyUmil§ttl... lim nasıl başarabilir?.. Okulca tanınmış bir mazeret dolayı-
Şimdi hoca her taraftan sorulan bir Acemi oğlanlardan birisi heyecanlı ve slyle liçte iki devnm müddetini doldur-

çolt suallerle knrşıl~ı.ş bulunmakta ateşli blr ifade ile dedi ki: 1 mamak ve bu yüzden sınıfta kalmak. 
idi Zavallı adam bunların hcpgne bir- _ 1skendcrle Tiymflrun gözleri çölü 2 - Sürekli olarak okula on gUn de
den nasıl cevap verecekti? Bunu kestir- geçmeği tutmadı ise bundan Sultan Se- vam etıniyen ve bu hususta makbul bir 
ıneğc muvaffak olamadığım için, sanki }imin de cesaretsizuk ve gevşeklik göste- mazeret bildirmemiş bulunan talebenin 
onun yerinde ben bulunuyormuşum gi- receğl manasını çıkarmak lhım gelmez. velisine bir tezkere yazılarak devamı te
hi pşınp kalmıştım!.. Geçen yıl onun, Şah İsmail gibi bu dün- min ~eya ınazeı:eti tesbit olun.a~dıÇı 

.:;- Acaba yolculuk ne tarafa hocafen- ~·ada sahip kuranlık ve cihangirlik iddia. tnkdırde ~~ebenm kaydının sılıneceği 
dı. .. sında bulunan en azılı bir düşmanını na- haber verılir. 

. - Şah lsmailln üzerine mi yürüyece- sıl kolaycacık mağlfip ettiğini görmedi- MUteakio on Min ic!nde devan~ başla-
ğiz? .• niz mi? Sultan Selimin ne kndar yavuz mndığı veya makbu! tutu1acak bır maze-

- Ye-~ bu yıl prka değil. gün batıs.ı bir Pa~ah olduğunu eğer hBla anlıya- ret bildirmediği takdir~e talebe okuldan 
:tarafına gidilecek gibi geliyor bana... madınızsa yazık size!.. Şimdiye kadar ~yrılmış sayılır. Bu gıbllerden aynı sı-

- Mnlıılcbk Nemselilerle &av s yn- başard1~ buncn işlerle onun deh8.sını nıfıa tahsile devam hakkmı haiz olnnlar 
pacef;ız.!.. büyUklüğUnU artık bUtUn dUnya kavra- tekrar okula girmek isterlerse umumt 

- Hayır, canım! Nemselilerle değil, mış bulunuvor... kayıt ve kabul şartlarına göre muamele 
Rados Şövalyeler.ifle.. • yapılır.> 

- Yazık sana!.. Bilemedin! Biz Jiİmdi - 8 t T 1\1 E O i -

~Japonlarla bat·p 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Japoalann yaptıkları hava taarruzla
nnda zayiat olmamı..,ı;tır. 

Müttefik hava kuvvetleri japonların 
Siyamdaki hnva meydan ve kararguh
lanna taarruzlıınna devam etmişlerdir. 

JAPON 1LERLEYlŞt 
Yeni Delhi, 24 (A.A) - Birmanyada 

japonlar hava teşekkiillerinl takviye et
mişlerdir. Prom yolu Uzerinde Lcgtaka
yı -v Tongoyu ele geçirdiklerini 8Öylü
yorlar. Tongonun kaybedilmiş oldui:'U 
muhakkaktır. 

YEN1JAPON 
TAARRUZU YAKIN 
Londra, 24 (A.A) -Annalist BirJnan.. 

ya cephesinden bahseden makalesinde 
diyor ki: 

cBinnanyadnkl japon hava kuvvetleri 
mühim takviyeler almıştır. Bu hal, yeni 
bir taarruzun başlıyacağına alamet te
ltıkkl ediyor. İngilizler Mnndalay-Tung
ruj hattlm tutuyorlar; buradn tahkimat 
yoktur, falrot burası aliistiki müdafaaya 
uygundur. Yine buradaki Çin kıtalan 
toplar, h:ıvan toplnrı, tank savarlar ve 
diğer bafıf sHlihlarln mücehhezdirler; ja
ponların harp usllcrine de alışkındırlar 
ve japon1.nrm hiç sevmedikleri ktlınç 
hUeumlannda mebaret sahibidirler.• 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Yeni Dclhl, 24 (A.A) - Müttefik tay

yareler Minkaladon havn meydanına hil
cum1arında yerde on japon uçağını tah
rip etmişlerdir. Bir düşmnn uçağı düşü. 
rülmilş, bir diğeri berhava olmuştur. 

Bahar ta:arruzu 
(Baştarafı ı inci Sahifede) 

KIBRIS MI, SURiYE MI? 
( Deyli T clgraf ) bııı yazısında diyor 

ki : Libya cephesinde mihverin hareke
te geçmoi belki biraz geçikebilir. lngi
llz donanması ve bava kuvvetleri tara
fından Radosa karşı yapılan ~idcletli ta
arruz ve Yunan adalarında !ngiliz hava 
kuvvetlerinin faaliyeti mtihim düşmnn 
kuvvetlerinin buralarda toplandığına 
delalet eder. 

Bu sırada Almanlar doğuda bir ha
reket yapar ve Kıbnsı ele f?cçirirlt'rse 
İngiliz filos!l zor bir duruma düşer. Kıb
rua taarnnrun yakın olduğu sanılamaz. 
Bı.uzün ba•lıca hedefin Sariye olman çok 
muhtemeldir. Çünki Suriye iran petrol
lerinin yolu üzerindedir. Orta ~ mu
harebelerinde bahis mevzuu olan men
faatler çok büyüktür. Eğer miittefik 
kuvvetlerin iaşe ve Hmutli İyi oltırta ne
tice PÜvenle Leklenilir. 

MtHVER PAROl..ASI : 
YA HEP, YA HiÇ 
( Deyli Meyil ) gazetesine göre de 

mihverin planı orta rktn birl~rck tn
gifizleri bir kcl<aç hareketi içinde boğ
nuktır. Bir taraftan Almıınlann Suriye 
ve Knfkasyaya, diğer tamf-tan Jaoonla
nn Hindistana hücum etmeleri ihtimı\li 
vardır. Doğudrud Hitleı- taarru:ı:ile be
n.her Japonlı:nn da ayni znmanda Rus
Y ya taamı% etmeleri mümkündür. Mih
verin l 942 yılı için parolası : Ya hep, 
ya hiçtir! 

Diğer bir çok dilşman uçaklan hasara gesinde 700 Alman öldürlilmü§ ve 17 
uğrntılmJFr. T~yyarelerimiz hava mey- tank tahrip edilmiştir. Bir çok mcskön 
dnnı üzerinde alçaktan uçark makineli yerler geri alınmış ve bir çok h3rp mnl-
tUfenk ateşi açmışlardır. zemesf elde edilmiştir. 

JAPON UÇAK ZAYlATI ClNLll...E.RtN MALZEMESİ ÇOK 
Çung King, 24 (A.A) - Birm:ınyada Nevyork, 24 (A.A) - Amerikan kızıl 

Mulmeyn hava meydanı yakınlannda h3çınm mUmes..;ili şimali Çin dnğlannda 
bu· keşif uçuşunda mUltefik tayyareler 30 - 40 ay yetecek malzeme depo edildi
beş japon tayyaresini hnsara uğratmış- ğini bildirmi~. Bunların nrasında 9 
lardır. Bir müttefik tayyare tek başına bin ton 'benzin, 6 bin ton mühimmat ve 
cmubi Birmanyada beş jnpon tankı tnh- 200 bin ton muhtelif eşya vardır. 
rip etmiştir. JAPONLAR BANKA 

20 avcının himayesinde uçmakta olıın ADASINDA 
60 japon bomba tayyaresiyle blr hava Tokyo, 24 (A.A) - Bugün öğrenildi-
muharebesinde iki japon tayyaresi düşll· ğine göre japon bahriye :SiUıh endazları 
rülmüştUr. Bu tayyareler bi:r müttefik 20 mart1n Bankn ndasıno r.ıkm1slardır. 
hava meydanına hUcuma teşebbüs eder· GENERAL MAK ARTORUN 
ken karşılruımışlardır. PLANLARI 

ÇtN. JAPON HARBl Kambera, 24 (A.A) - Avusturalya 
Çung Klııg. 24 (A.A) - Resmi bi:r kuvvetleri başkumandanı general Mak 

tebliğ isml açı~ vurulmayan blr yerde ArtUr harbiye nnzın Ford \•e kunnay 
japon kıtalarının geçen Salı günü Ko- b:ışkanile görll.şmüştilr. Ford, Mnk Ar
antonga çıktıklnnnı bildirmektedir. Çin tUrUn kahraman b!r asker, yUksek bir 
kuvvetleriyle ımldırgnnlar arasında şid- stratej olduğunu söyle~ ve şunları illl.
dctli bir muharebe ccreynn etmektedir. ve etmiştir; 

Londrn, 24 (A.A) - Moskovadnn ve- c - Toplantımızda Avusturalyaya ya-
rilcn bir tebliğde Harkofta fevka\Ade pılacnk yardımın mahiyeti ve zafere ait 
tlddeUi bir muharebe olduğu. Almanla- pl!inlar göriiJiilmfiştür. General Mak 
ra bUyllk kayıplar verdirildiği ve 2 ka· ArtilrUn tanrrux plfuılannı mükemmel 
sabn alındığı bildirilmiştir. Kalenin böl- surette hazırloyacağına emmim.• 

---llir kocanın ölün1Ün· 
deki ~srar p~rdf'si 
Ç~me kazasının Ovacık köyünde 

tişıkı Hasan Sayanla beraber hnreket 
ederek kocası Rıdvanı öldiirmekten suç
lu sarulan Bn. Vecahet Altının muhake
mesine ağır cezada devam edilmiştir. 

Mahkeme heyeti şimdi bu hAdiseyi 
aydınlatacak mühim bir noktayı tah
k:klo mcs[!u]dilr. Çeşme hükümet tabibi 
hadise hakkında vermiş olduğu raporda 
ölümün boğulmak suretiyle vuku bul
duğunu söylemiş ve Rıdvanın boğazında 
kedmeler bulunduğunu ilave etrnişU. 
Aynı zat mahkemede verdiği ifadede, 
cesedi son muayenesinde kalp darebanı
nın durmamış olduğunu söylemiştir. 

Bu suretle hndisenin mahiyeti, şahit 
ifadelerinde anlatılan şekilden çıkıyor 
ve bam başka bir mahiyet alıyordu. Ara
daki mübayenet üzerine raporun tıbbı 
adli mUessescsinde tetkiki kararlaşmıştı. 
Tıbbı adlt mUesscscslnden rapor henUz 
gelmemiştir. ÖnUmUzdeki celseye yeti
şecek olan bu rapor hadisenin bi:rnz da
ha aydmlıınmasına yarıyacaktır. --- ---illi 

ay'I' ı b •gtin 
Yunnn milli bayramı münasebetiyle 

bugün şehrimiz Yunan konsoloslu&ıunda 
bir lly!n ve merasim yapılncaktır .. Vali, 
Belediye reisi ve bir çok zevnt bu ôyinc 
davetli bulunmaktadır. --- ---·e t · ht!renler ve 
faz!a ·· cret alanlar 
Yerlere tükilrdüğü tcsbit edilen yedi 

~iden belediyece para cezası tahsil 
edilmiş, 2 şoför müşterilerinden fazla 
ücret aldıklan için teczlye edilmiştir. - - ---ava urumumııza 

Değer! 31a dım ar 
Hava kurumumuza Aydının tanınmış 

tüccar ve çiftçilerinden B. Ekrem Çiftçi 
bin lirn, Eyip şnh!n de beş yüz lira te· 
berrU etmişlerdir. 

Her iki vatandaşımızın gösterdiği ha· 
miyet bütün zenginlerimiz için bir imU.. 
sal nUmuncsi olmalıdır. 

Yarın Akşam 
PERSEFt18E EGLENCELERI 

Belediye reisi dün belediye dnireleri
ni teftiş eylemiştir. 

Bahribaba parkına da giderek bu 
parkta yapılan inşaatı, parkın tanzimi 
işlerini gözden geçirmiştir. 

Bah:ribaba parkı, İnönü caddesinde 
bulunduğu için bundan sonra •İnönü• 
parkı adiyle anılacakbr. İnönil 'Parkı 
yeni çehresiyle ik:nci bir kültürpark ha
line getirilmektedir. Park dahilindeki 
yollar yeniden tanzim edildiği gibi par
kın her köşesine ilaveler yapılmıştır. 

KÜLTÜRPARKTA 
Bu yıl Kültürparkta yapılacak ycni

l!klerden biri de Akvaryomun gen.işle
tilmesi ve bir havuz ilavesiyle hayvana
tın YQ!iama kabiliyetlerinin arttmlması
dır. 

Killtürpark müdilrlüğünce yapılan 
tetkiklerde güneşsizlik yU1.ilnden hay-

vanlarm muztarip ol.anık pek çabuk öl
dükleri neticesine varılmıştır. Akvar· 
yom genişletilirken buraya bol ışık ve 
bilhassa güneş ışığı girmesi temin edile
cektir. 

Hayvanat bahçesi gün geçtikçe zen
ginleşmektedir. Bazı cins hayvaıılnrın 
ilfivesi iç!n yapılan milrncaatlar kabul 
edilmiştir. Bahçeye yeniden kuş ve ta
vuk cinsleri ilave olunacaktır. 

Hayvanat bahçesi her sene bi:raz daha 
zenginleşir ve kolleksiyonlar genişler
ken İzmir belediyesi mevcut hayvanlan 
beslemek için bUyilk bir titiz.lik göster
mektedir. 
Bazı hayvanlar günde on be.şer, yir

mişer kilo et verilmek suretiyle beslen
mektedir. Et :fiatlcırmın pahalılandığı bu 
znmnnda bayvanlann beslenmesinde ta
sarruf ihtimali görülememiştir. 

Ekmek kartları değiştiriliyor 

Dün akşama kadar kırk 
bin kart tevzi olundu 
Nisruı ayı ekmek kartlarının tcvziine 

dUn başlanmıştır. Dün nkşaına kadar 
takriben 40 b!n ekmek kartı tebdil edil
miştir. Memurlar halka btiyiik kolaylık
lar göstermekte ve bu suretle izdihama 
meydan vermemektedirler. K.artlnrm 
tebdili işinin cumartesi günU nihayet 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

edileceği muhakkaktır. 

PİRİNÇ SATIŞLAR! 
Piyasaya çıkarılan pirinçlerin bedeli 

mukabilinde tevzilne diln ~lanmıştır •. 
Bu pirinçler tüccar elinde bulunan blr 
partiden nyrılmıştır ve halka, müessese
lere satılmaktadır. Resmt dairelerde ça
lışan memurlnrın da pirinç ihtiyaçları 
temin edilmektedir. 

PEYNİR FİATLARI 

Bulgaristan, gcrtektcn Rusya hnrbiıt0 

iştirak edecek midir? 
Yoksa Alman umumi knnırgilundP 

vuku bulacağı haber verilen göriişrtıe• 
lerde başkn tertipler üzerinde mi durtl" 
Jacaktır, bunu ancak olnylnrla anlıyııca· 
b'lZ.. Almanyanm Knfkaslar üzerindcP 
Orta şarkn sarkmnğa imdi her znına~· 
dan fazla ehemmiyet '-erdiği rnUlıa • 
kaktır. Bundan dolayıdır ki MaearisW0 " 

Ronuınya ve Bulgaristnnm bütün kU". 
vetleriyle Doğu savaşına iştirakleri a>; 
nl zamanda cenup doğu ve orta şcırw 
durmnundn hızlı geli eler yııratacııC"1

1 

tahmin edilmektedir. Bu vesile ile Jıı. • 
mnnynnın )tendi kuvvetlerini ınünıJdiP 
olduJ:'ll kadar harbin son safiıası h;in tıı· 
snmıf ctmeğc çıllıştığı anlaşılıyor. ıı·~r 
yanın büyük knynaklan, İngiltere ı e 
hesaplaşmanın gerektireceği (edakö.riık· 
lar insan kaynaklnl'ını harcamak bıısıı· 
sunda Alman liderlerine ihtiyatlı ol· 
mak lüzumtınu telkin etmiştir. 

Fakat mihver ortaklan Almıınyan1? 
isteclii.!'i nisbette fedakarlığa muldcdıt 
olacaklar mıdır? Milyonlann kolaycıı 
eridiği savaşlara bu küçük memleketle· 
rin sinirleri ne derece tnhammUJ göste
re<:ektir? i 

Şimdilik Almanyarun Rusya hal'biJJ 
gittikçe daha bliyiik kaygılarla klll'fillıı· 
dığını görmekteyiz. · 

ŞEVKET BİLGİM ---·---' yerde 11erUen ziraat 
Konf eransıarı.. 

Ay sonu yaklaştığı ve b:.Oaenaleyh 
yeni ekmek kartı almak zrunnnı geldiği 
için nUfus dairesinde kalabalık artmış
hr. Ashabı mesalih işlerini takip eder
ken nUfus dairesinden kolaylık bekle
mektedir. Yakında nüfus işlerinin ıslah 

Yüksek Ziraat enst!tüsü profesörle• 
rinden doktor Halit Evliynr Ankarad~ 
Parli namına istihsali arttırma ve yazw
ekimi çoğnltmak için konferanslnr ver
mek üzere İzmirc gelmiş, ilk konferall51 

İzmir Hrukevi snlonunda, ikincisini öde
mişte, UçilncUsilııli Tirede, dördUncUsil• 
nU Bergamnda, beşincisini Menemende, 

Fint mürakabe komlsyonu diln öğle- altıncı konferansını da Torbalıda vct'" 
den sonra yaptığı bir toplantıda peynir .miştir. 
!:atlarını tetkik eylemiştir. Konferanslara bir çok köyliller, idi>' 

Mal saklayanlar 

Çay ve benzin saklayan 
1 O kişi adliyeye verildi 
Tirede Atatürk caddesinde 2 sayılı liyetli mikda.rda çay bulunmuş ve mü

dükkl\nda Mehmet Derebaş, Kavakdibi sadere edilmiştir. 
caddesinde 27 sayıda İbrahim Susam, Bu çaylann sahipleri adliyeye veril-
Gazi paşa caddesinde 54 sayıda Faik mişlerdir. 
Göbeko~u. Kara Gazi mahallesinde 37 İKİ TENEKE BENZİN 
sayıda Ismail Çakıroğlu, Bahçckahvede Çorakkapıda İsmail oğlu şoföı· Meh-
46 sayıda Hilmi Akar, Tahta kale soka- met ve Muharrem oğlu Hüseyin, iki te
ğı 56 sayıda Hilml ile 4 sayıda Hüseyin neke benzin saklamak suretiyle millt 
Karndedenin ve Balar hanı caddesinde korunma kanununa aYkın hareket et-
36 sayıda Şakir Besenin dilkkfuılannda tikleri iddiasfyle adliyeye verilmlşler· 
yapılan aramada, beyanname harici kUl- dir. 

idare heyetleri, halktan binlerce çift~ 
iştirak etmiş ve profesörün dllnya vnıt .. 
yetinde memleketimizin iktısndi biln}'C" 
si. zira! istilısalin varlığına ·dnyannn tC"' 
mel gellrlmlzin ziraat olduğunu ve ytıı• 
lık ekimde çiltç!n.in, köylUnUn, ha1kJf1 
yapabileceği ve devletin yardımları hı:ılc .. 
kında verdiği geniş izahattan büyük 15'" 
tifadeler etmiştir. 

Profesör Halit Evliyar ayni zaınandP 
çiftçinin işler.iyle alakadar olmuş, kışlıle 
zeriyatın durumunu ve yatlık zeriya1f 
hazırlıklarını çok yerinde ve Umitli btı • 
muştu:r. 

Profesör Halit Evliyara seynlıntleriJl• 
de Parti müfettişi bay Galip B&htiynt 
~tirak etmiş&. 

Profesör dün Ankaraya hareket et· 
miştir. ---·---DONKO YANGIN 

Rusya savaşları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Merkez cephesinde iki mUstahkem 
yer geri alınını.ştır. 

Amerika ve Vişi 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

FRANSIZ DONANMASININ 
VAZİYETİ 

Dün sabah saat 7.45 te Kahraman sO" 
kağnıda Raf nel Kanyrunn 6500 lira si· 
gortalı 43 sayılı Uç katlı ah.şap evind~ 

' yangın çıkmış, bir anda bitişiğindelc1 

bayan Yıldıuı ait 39 sayılı ahşap aıto 
evine de s!rnyetle genişlemek istidadın' 
göstermişse de yetişen itfaiye ateşin bil• 
yümesinc meydan venniyerek söndUf" 
milştiir. 

Buralarını geri almak için tankların 
yardımiyle dilşmarun yaptığı iki hücum 
ağır kayıplar verdirilerek pUskiirtül
mUştür. 

Almanlar 22 martta biten haftadn 249 
uçak kaybcttile,r. Bizim kayıbımız 77 
tnyynredir. 
BRİANSKA DOÔRU 

Londra. 24 (A.A) - Yorkşayr Post 
yazıyor : Fransız filosu son tamirlerini 
gönnek ve son hazırlıklarını yapmak 
üzere Tulonda toplanmıştır. Bu filonun 
her fuı denize açılması beklenir. Böyle 
bir teşebbüs için H:tlerin Maltaya karşı. 
taarruzlannda muvaffak olması lAzım
dır. Halbuki buna imkAn yoktur. Malta 
ilkbahar için tehlikeli bir arka kapı ola
rak kalmaktadır. 

Londra, 24 (A.A) - Moskovanın 350 
kilometre batısında bulunan Briansk 
Sovyet kuvvetlerinin kuvvetli baskısı 
ve tehdidi altındadır. Cuma günü Çu-~~ 
:ı;ufknyı ele geçiren SoVYetlcr Alman 
mUnakale yollan üzerinde önemli mu
vaffakıyetler kazanmışlardır. 

Ruslar Harkof çevresinde de muvaffa
kıyetlerini ink:şaf ettirmişlerdir. 

Kalenin cephesinde l2 günde 12 bin
den fazla Alman eri ve subayı öldiir
mUşlcr ve bir çok harp malzeme!d iğti
nam etmişlerdir. BUGÜN 
AMERİKAN UÇAKLARI 
Kızıl hava kuvvetleri Amerikan tay- PROGRAl\llN SONU ve UCUZ 

yarelcrinden çok fayda1mmaktadırlar.. DEV MiLi BALK :MATİNELERİ 
Bunlar santte 650 kilometreye bulan sil- D1'~A DUBBlNtN 
ratleriyle Alınan uc:aklanna karşı sa- Bahar Resmi Geçidi 
vaŞta temayüz etmektedirler. VE ZENGİN İLAVEl..}.'Jı 

Melbrun, 24 (A.A) - Japonların Yeni Hususi 30, Balkon, salon 20 kurU§ 
Ginede :işgnl ettikleri mevziler hücum- l\fATiNELER; 1.15 - 3.15 - 5.15 
lam maruz bırakılmıştır. Müttefiklerin 7.15 - 9.15 .. 
Pasifikte yUzUnü güldürecek ilk haber- y AHIN 
ler Yeni Gineden alınacnk gibi görünü- •• •• 
yor. Matinelerden itibaren 

Adada beşinci kolun faaliyeti vardır? - Tti'RKÇE SÖZL'O -
Bazı yerlilerin japon tayyarelerfoe işa- KJZIL BİLA.HŞÖR 
retler ve.dikleri .tesbit edilmiştir. _ İNGİLİZCE SÖZLtl _ S 

BERLINE GÖRE • HAVA Y GECELERİ S 
Berlin, 24 (A.A) - Alınan 1-esmi :teb- ~ı::ıı:ıcıa~ccıcc~::ıQ=c. 

liği : Kerç yarım adasında ve Doneç k e
siminde düşmanın hafif hücumları püs
ltültülmüşfür. 

Cephenin başka kesimlerinde hUcum 
ve müdafaa savaşlarında hava kuvvetle
rimiz muvaffakıyetler k~lnrdır. 

Sivastopolun cenubundaki sularda 5 

bin tonluk bir vapur torpillenerek batı
ı-ılnuştır. 
Uçaklarımız bir Kafkns limanında bi:r 

düşman dcnizalbsını tahrip etmişlerdir. 
Bundan başka, diğer iki denizaltına 

da bombalar isabet etmiştir. 

Her iki binada dn zarar cüz'idir. AtC" 
şin 43 sayılı ev!n ikinci katındaki tartı• 
&lSlnda yanmakta olan mangaldan sıÇ" 
nyan bir kıvılcımdan çıktığı anlaşılınJŞ' 
tır. 

338 illere 11e daha 
e1111ellıi doğwnlalara 
iZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ· 

·<AN"LitINDAN : 
338, 337 ,.e daha evvelki doğumlu· 

lardan muvazzaflık hizmetini yap
'lln.mış olan nakliye erntırun sevke· 
dilm~k iizc.re 27 mart 1942 cuma gil· 
nü sabahı znıir Yerli askerlik şubo
'iinde mevcut bulunmnlan ilan olu· 
nur. 
Gelmiyenler hakkında kanmıun ce· 

uıi hükilmleri Uıtbik cdileeekür. 

. * IZMİR YABANCI ASKERLİJ{ 
~UBESİ RAŞKANLIGINDAN : 
Şubemizde yoklnma görerek sınıf 

alan 338 ve bunlarla munmeleye ta
bi diğer doğumlu erat ile evvelce 
voklamn görerek sınıf almış ve he· 
11Uz sevkcdllmenıiş yoklama kaçağı 
ve bakayndan aşağıda sınıfları yazılı 
erat kendi sınıfı karşısındaki günde 
cvk<-dilmek üzere şubemize mUrn

•.:natlan, aksi takdirde cczalnndırıln· 
"altları ilan olunur. 
Sınıfı : Ölçme, Gnyri Müslim, Tank 

Oeniz, Kimya 25/3/942 çarşaınbD 
~ünil öğleden sonra saat 14 e kadar·· 
Sınıfı : Nnld!ye, Muzika, Muhabc

-e, Süvari 26/3/942 perşembe gilni.İ 
ö@eden sonra saat 14 e kadar .• 
Sınıfı : İstihkam, Piyade, 27 / 3/ 942 

-:uma gUnU öğleden sonra snot 14 e 
kadar.. . 
Sınıfı : Topçu 28/3/ 942 cumarteS' 

"'ilnU öi?Jeden evvel saat 10 a kadar·· 



as llAKr CA&tAMBA 
= -· 

Borsa 
üztlM 

.. Nuri Se\il H. Erol 55 25 
SU H. Elblrlik 55 50 
l46 A. Mikalef 52 75 
118 İnan şir. 55 
131 Hamdi Akyürck 57 
lCl. HUseyin Şenerler 56 50 
M Nihat ÜzilmcU 56 50 
92 Lbrnet Çakır o. 57 
'1' Mahmut H. Cemal 54 
'iO Ali Fidan 56 
• Rabeno Kohen 55 
I! j. Kohen 48 
t1 Naci Elbirlik 55 50 
49 M. Ali Kardeşler 58 
46 Mazhar İzmir o. 60 
25 Öztürk L. T. D. 52 
22 Necati Börekçi 51 25 
15 P. Klark 51 50 
1-t Emin Seyrek 54 50 
8 İbrahim Şinasi 56 
lt P. Mikalef 54 50 

3M4 YekG.n 
l8S5s-4 Eski yckfuı 
189178 Umumi yekO.n 

No. 7 
Mo. 8 
No. 9 
No. 10 
lCo. 11 

Si siyah .M. Ali Ka. 40 
t"iCİR 

58 
55 50 
56 
56 
59 
60 
56 50 
63 
55 50 
56 
55 
56 
55 50 
61 
62 
52 
51 25 
53 
57 
56 
54 50 

51 
53 
55 
57 
60 
40 

'lt H. , ".vni ÖzgUr 
l.5t468 Eski yeldln 
l.SG538 Umumt yekfuı 
188000 kilo Zeytinyağı 

31 50 31 50 

15655 Eski satış 
ZAHİRE 

a«8 Ton Susam 
l 'l'lGO K. Anason 
9ltO K. Balmumu 

41 Ton Mazı 
um K. T. B. içi 
'1980 K. Acı B. içi 

99 100 
44 50 62 25 

59 50 
50 

195 
52 

140 
106 

72 50 
61 

825 
67 

203 
125 

tZM1R BELED1YES1NDEN: 
tzm.lr belediye muhasebesinde aslisi 

20 ve tutan 60 lira maaşlı mlinhnl vaz.i
fe için mUsabnka imtihanı yapılacaktır. 
lmtihnna girebilmek için en az orta oku
lu bitirmiş ve muvazzaf askerliğini yap
mış olmak şarttır. Taliplerin nüfus kl
ğıtları ve askerlik vesikaları ile 
25/ Mart/ 942 Çarşamba günü saat 10 da 
belediye hesap işleri müdürlüği.\ne mü
racaattan ilan olunur. 

22, 25 (668) 

* Belediye otobüs ve itfaiye depoların-
da mevcut 419 adet boş benzin tenekesi 
pazarlıkla satılacaktır. Muhammen be
deli 419 liradır. Taliplerin haftanın pa
zartesi, çarşnmba ve cuma günleri saat 
16 da encümene müracaatları. (695) 

1ZM1R SULH MAHKEMESt:NDEN: 
Davacı haz.inci maliye vekili avukat 

Sadık Boratav tarafından İzmir Alsan
cak 1486 ncı sokak 4 sayılı evde ölü 
Yüz.başı Faik km ve Ce:W karlSı ZU
beyde aleyhine 942/ 162 numara ile açı
lan alacak davasının muhakemesi so
nunda: 

MUddeaabih 196 lira 4 kuruş ma ma
sarifi muhakeme ve Ucreti vekalet tah
siline 23/2/942 tarihinde karar verilmiş 
olduğundan müddeaaleyhanın işbu hU
küm gıyabi ihbarnamesinin tarihi neş
rinden itibaren 8 gün içinde mahkeme
ye müracaatla temyiz yoluna gitmediği 
takdirde hükmün katiyet kesbedeccği 
tebliğ makamına kalın olmak ve bir nUs
hası divanhaneye talik kılınmak sure-
tiyle il!n olunur. 1&68 (691) 

tZM1R sıcıu TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Ali Kemal Sivri ticaret Unvanı He 
Bonıovada Demirci sokağında 20 numa
rada manifatura ticaretiyle iştigal eden 
Ali Kemal Sivrinin işbu ticaret Unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4272 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 1660 (693) 

Fazla flatla gaz satmalı suretl)'le IJltilıôrdan 
ma znun Süleyman oğlu Mustafa özgenç 

ınahlıilm olda.. 

lzmir C. l\~üddeiumumiliiinden: 
Fazla fiyatla gaz satmak suretile ihtikardan maznun izmir Bornova Çay 

nıal.alleainde 9 numarada seyyar gazcı Süleyman oğlu Mustafa ÖZgencin tz
Jllıir uliye birinci ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda maznunun su
çu aabit olduğundan M. K. K.nun 31 /2, 59/3, 63 ncü maddeleri mucibince 
25 Ura ağır para cezasına ve hükmün de gazete ile ilanına 1 7 /2/942 giiniindc 
Ukmün de katile,tiği ilan olunur. 1 642 ( 69 4) 

T. C. Ziraa t Bankasından: 
Açık bulunan ıubemlz dakUloğraflığı için muvaffakiyet derecesine göre 

(60) altmıı liraya kadar aylık verilmek üzere müsabaka ile blr daktiloğraf 
alanacakbT. 

Tahaı1 ve muvaffaklyet derecesinin müsavatı halinde lisan bilenler tercih 
olanacaktır. 

Taliplerin kayt muameleai için J /4/ 1942 akşamına kndnr şubemiz muha-
..besine müracaat etmeleri ilin olunur. 1 669 ( 689) 

Şark Sanayi kumpanyası Türk 
Anonim şirketinden~ 

Şirketimizin 23/3/ 1942 tarihinde vukubulan senelik adi umumi heyet top
l•tmna iftiralı: eden hiuedadarın sayısı, ruznamenin müzakeresi için kanu
._ l&zım gelen niaaba b&liğ olmadığından esas mukavdenamenin 25 ci mad· 
desiae tevfikan toplantının ikinci defa olarak önümüzdeki 14 nisan 1942 ta
Dlaiae müaadif salı g{inü saat 15 de lzmirde Şehitlerde kurulu Şark Sanayi fab
rik ... dahilindeki yazıhanede yapılması takarrur etmiıtir. Ancak iıbu ikinci 
top1anhda hazır bulunan hlsaedaran hisselerinin sayısı her ne olursa olsun mü· 
zaltere icra Ve bu veçhilc ceryan edecek müzakerat Ve verilecek kararlar meri 
Ye muteber olacağından, ~tirak etmek istiyenlerin içtima gününden en aşağı 
},_, gÜn evvel hamil bulunduklan hisse senetlerini iz.mirde Şehitlerdeki şirket 
veanesine tevdi ve mukabilinde duhuliye vamkası almaları icap eder. 

RUZHAMEiMVZAKERAr 
1 - 1941 aencaine ait plAnço ve karuzarar hcsaplannın ve meclis idare ve 

murakıplar nıporunun kıraat ve onaylanması ve ibranın verilmesi. 
2 - Müddetlerinin bitmesinden ötürü çıkan idare medisi azası He bir mu

raluban yerlerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tayini. 
3 - Mec.IW idare izalarının ,irk.etle ticari muameleler yapabilmeleri için 

minade olunma1mın ilk içtima olan heyeti umumiyeye teklifi. 
25 ı 1661 (688) 

Bornova Ziraat mücadele 
tasyonu müdürlü~ünden: 

Is-

Bornova ziraat mücadele istasyonuna ilhak olunmak üzere istimlakine ka
rar verilen Bomovada Atatürk caddesinde Luna Filopaçiye ait dükkan hane 
ve avlunun belediye meclisince takdir olunan 1200 lira kiymet üzerinden is
timlaki vilayet makamınca tasvip buyrulduğundan igbu gayri menkullere 23/ 
3/942 tarihinden itibaren 15 gün sonra vaziyet edilecektir. Al&kadarlann ma
lumu olmak ve takdir olunan bedeli almak üzere 7.İraat mücadele istasyonu 
ınüdürlüğüne müracaat eylemeleri için keyfiyet i timlak kararnamesinin 1 3 
nen maddesi hükmüne tevfikan ilan olunur. 1664 (690) 

BORNOVA ZİRAAT MÜCADELE İSTASYONU 
iDARE MVDVRLtJCVHDEH : 

17 /3/942 aalı günü açık arthnna ile •&lift yapılacağı ilin olunan 39 ton 
erkmen-Kü tozuna talip çıkmadığından ifbu arttırma ile satıı iıi. ayni ıartlar 
dahilinde 2 t /3/942 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle uzatılmııhr. 

Artbnna 2/4/942 perıembe günü saat 14.30 da Bornova Ziraat mücadele 
ietaayonu direktörlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin teminat alcçclerlle müracaat etmeleri. 1622 (687) 
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O)'Dlyanlar : 

Robert - Taylor 

Vivieo Beillı 

Senenin en bliyiik filmi Bugün 

V a t e rlo 
Köprüsü 

Türkçe 

GANGSTERiN H A B A S l 
İlk defa - Dehşet ve Heyecan kaynağı.. 

SEANSLAB : 11.30 - Z.15 - i.15 - 8.15 te.. Cumartesi. Pazar 9.30 da.. 
aoa~:= ı:ı rıı rııaaaa a ııı ıııaa a =aaaaaıııa; ı:;acaaı:ıaa;aacaııacooc;acıaaacıiGCOOOQ~. 

'YENi ASIR SAHiFE i ses 

T. C. tZMlR TICAfil."T StClL ME
MURLUGUNDAN: 

- Dünkü nilsbanın sonu -

Madde 48 - Hilafına gerek ticaret 
kanununda ve gerek iıbu esas mukave
lenamede ıarahat bulunmıyan ahvnlde 
gerek fevkalade ve alelade içtima ede
cek olan heyt-ti umumiyelerde asaleten 
veya vekaleten 15.akal sermayenin ruhu
nu tcm~il eden hissedaranın huzuru şart
tır. ilk içtimada bu nisap hasıl olmadığı 
takdirde hissedaran tekrar ikinci defa 
İçtimaa davet edilirler. 

Madde 49 - Hilafına gerek Ticaret 
kanununda ve gerek igbu esas mukave
lenamede sarahat bulunmıyan ahvalde 
gerek fevkalade ve gerek heyeti umu
miyelerde hazır bulunan hisaedarların 
(1) hisse için bir Teyi olacak ve şu ka
darki hissedarım ondan ziyade reyi ol
mıyacaktır. 

Madde 5 O - Mevzu veya nevi ıir
ketin tebdiline müteallik heyeti umumi
ye jçtimalarrında §İrkct sermayesinin 
asaleten veya vekaleten ekalli 3 ruhunu 
temsil eden hissedarların huzuru vebu 
içtimaatta ittihaz olunan kararların mu
teber olması için sillüsanı ekseriyeti ara
nın husulü şathr. 

ilk içtimada srmayenin 3 ruhunu tem
sil eden hissedaran hazır bulunmadık
ları halde işbu nisap hasıl oluncaya ka
dar idare meclisi maddei atiyedeki şe
kil dalresndc illn etmek suretilc heyeti 
umumiyeyi içtimaa davet edr"lilir. 

Madde 5 1 - Maddei sabıkada mu
harrer hususların gayesine mütedair ta
dilat için davet olunan heyeti umumiye· 
nin ilk içtimaında keza ıirketsermayesi
nin asaleten veya vek&leten 3 ruhunu 
temsil eden hiaacdaranın huzuru şarttır. 
Bu içtimada matlup nisap olmadığı tak
dirde keyfiyet gazetelerle 15 ıer gün fa
sıla ile iki kerre ilan edildikten sonra 
ikinci bir içtima akdolunur. Bu ikinci 
içtimada sermayei ıirketln laabl nısfını 
tcrntıil eden hnssedaranın huzuru kafidir. 

Bu suretle in'ikat edecek olan heyeti 
umumiyenin kararları muteber olmak 
için asaleten veya vekaleten hazır bu
lunmus olan hisscdaranın sülüsan ara
sı:un iÇtimaı şarttır. içtimaı ilan için ya
pılacak ilanlarla ru:znamel müzakerat 
ile beraber içtimaı sabıkın :zamanı vu
kuu ve neticesi ve teklif edilen tadilatın 
metni derç olunur. 

Hisse senetlerinin namına muharrer 
bulunduğu müddet zarfında bu senedat 
ve iıbu davctnamelere baladaki tafsilat 
Have olunur. 

Madde 52 - Sirketin tebdili ta
biyeti ile hlssedar;nın tezyidi taahhü
dah için in'ikat edecek olan heyeti 
umumiye içtimalarında bilumum hiase
daranın asaleten veya vekaleten huzuru 
itıif.,kı şarttır. 

Mndde 5 3 - Şirket mukavelename
sinde icra edilecek her nevi tadilat için 
vuku bulan içtimaat müzalı:eratına bir 
hissesi olan hissedaranın da iştirak ve 
rey ita etmeğe hakkı vardır. Birden zi
yade hi!l!esi olan eşhasın reyleri hisseleri 
niııb .. tinde mütesnvlyen tezayüt eder. 

Madde 54 - Heyeti umumiyelerde 
hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar 
vasılasile de temsil ettirebilirler. Vekil 
olanlar kendi reylerinden maada temsil 
ettikleri hissedarlardan her birinin ma
lik olduğu reyleri istimale saliıhiyet
tardırlar. Salahiyetn:ımelerin §eklini ida-

1 re mecllsi tayin ve ilan eder. 
Emvalinin idaresi kocalarına mufav

vaz bulunan kadınlar kocaları. küçükler 
ve mahcurlar veli ve vasileri, ıirketler 
şirk~tin 11alahiyeti maneviyesini temsile 
salahiyettu olan mümessilleri veya sa
lahiyeti mnhsusayı haiz diğer bir zat 
marifetile temsil olunurlar. Bunların biz
zat hissedar bulunması prt değildir. 

Cemiyetlerde müeasesatı umumiye 
kendilerini hain salahiyet müdür ve 
mümessilleri ınarlfetile temsil ettirirler, 
Bir hisse senedinin hakkı intifaı ile hak
kı tasarrufu başka bn"ka kimselere ait 
bulunduğu takdirde aralarında bilitilif 
münasip gördükleri şekil ve surette tem
sil ettirebilirler. itilaf edemezlerse heye
ti umumiyelerde iştirak ve rey vermek 
hnkkını hakkı intifa sahibi istimal eder. 
Heyeti umumiyeye dahil olmak için la
zım r:elcn mıkdardan dun hisseye ma
lik olan hiı1sedarnn intihap edebilirler. 

Madde 55 - Nisabı ekseriyetin anla
şılabilmesi için heyeti umumiyede hazır 
bulunacak hissedarlar gerek asi\leten ve 
gerek vekaleten hamil oldukları hlc;se 
scnedatını veya bunu mUsbit vesaiki iç
tima gtinUnden bir hafta evvel merkezi 
şirkete veya:hut idare meclisi tarafından 
irae edilecC'k bir mahalle tevdi ederek 
mukabilinde hisse senetlerinin adet Ye 
numaralarını mUbcyyin birer duhuliye 
kartı alacaklardır. Bu kartlar birinci sa
lrthlyet ve vckAletler hillfı tebliğ edil
mediği takdirde ikinci içtimalar için da
hi muteberdir. 

Madde 56 - Heyeti umurniyenin hini 
ictimada hazır bulunacak hissedaran ve
ya mUmcssillerinin isimlerini ve mikda
rı hisselerini mlibeyyin olarak tanzim 
olunacak cetvel idare meclisince tanzim 
edilerek müzakerata mubaşeretten evvel 
hissedaranın glSrebilecekleri bir mahal
le talik ve bir sureti de heyeti umumiye 
kitabetine tevdi olunur. 

Madde 57 - Şirketin hisse senetleri 
heyeti umumiye içtimaına tekaddUm 
eden 7 gUn zarfında ahara devir ve ferağ 
olunmaz. 

Madde 58 - Heyeti umumiye içtima
Jarma idare meclisi reisi bulunmadığı 
takdirde reis veki11, o da bulunmadığı 
t~kdirde idare meclisi tarafından lrae 
ve intihap edilecek bir zat dyaset eder. 
Reisin vazifesi mUzakeratın muntazam 
bir şekilde cereyan etmesini ve zabıtna
menin kanun ve işbu mukavele ahkAmı-
na muvafık bir surette tutulmasını te
minden ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazır bulunan ve 
en çok hisseye malik olan iki hissedar 
rey toplamak hizmetini ifa eder. Bunla
rın ademi kabulleri halinde kabul edi
linceye kadar bu suretle devam olunur. 
Heyeti umumiye kltibi reis ile rey top-

1amağa mecbur olanlar tarafından gerek 
hissedarıın arasından ve gerek hariçten 
tayin ve intihap olunur. 

Heyeti umumiye içtimnlannda hazır 
'Julunan hlssednrruım veya mümessille
rinin isimleriyle mahalli ikametlerini 
mikdarı hisse ve reylerini mtibeyyin bir 
cetvel tamim olunarak mevcut olanlar 
tarafından tasdik edildikten sonra zabıt
nameye raptolunarak muhafaza ve talep 
vukuunda alAkadarana irae olunur. 

Madde 59 - Heyeti umumiyelerin it
tihaz ettikleri kararlar muteber olabil
mek için ittihaz olunan kararların ma
hiyet ve netayici ile muhalif kalanların 
esbabı muhalefetini mtibeyyin bir zabıt
name tutulması lazımdır. 
~bu zabıtnameler reye iştirak eden 

hLc;sedaran ile ha:ı:ır bulunan komiser ta
rafından imza olunur. Hissedaranın im
zaları tahtında verecekleri bir salahiyet
name ile reis ile ~ın'i araya memur ze
\•atı zabıtname-leri imza ctmeğe tevkil 
etmeleri caizdir. 

tçtimaa davetin kabulü dairesinde ce
reyan ettiğini müsbit vesaikin zabıtna
melere raptı veya mlinderecatının derci 
lllzımdır. tdare meclisi işbu zabıtname
nin mUsaddak bir suretini derhal sicili 
ticarete tescil ve hüH\sasını ilan ettir
mekle mükelleftir. 

Bu :ı.abıtnamelerin gerek mahkeme ve 
gerek makamatı saireye ve eşhasa ibraz 
edilmek üzere çıkanlacak suret veya 
hülisalann §irket namına vaz'ı imzaya 
mezlm kılınan zevat tarafından imza 
edilmesi lazımdır. 

.Madde 60 - Heyeti umumiyelerin sa
lahiyetleri: tdare meclisinin salfilıiyeU 
fevkinde bulunan mesaili bilmilzakere 
tahtı karara almak, idare meclisine mü
saadeyi mahsusa vermek ve verdiği ve
kaletin şeraitini tayin ve şirket umuru
nun sureti idaresini tesbit etmek, idare 
meclisi ve murakıpların şirket umuru 
hakkında tanz.inı ettikleri raporlara bi
Hlnço, Hr ve zarar hesabı mevcudat 
def teri hakkında kabul veya ademi ka
bul kararı ita ve badel'münakaşa yeni
den tanzim etmek, idare meclisinin zim
metini ibra ve mesuliyetine karar ver
mek, amostismanları tahtı karara almak 
\'C tayin edilecek temettUat hisselerini 
tesbit etmek idare meclisi az.Alan ile 
murakıpları intihap ve lüzum gördüğü 
takdirde bunlan azil ve yerlerine diğer
lerini tayin eylemek, idare meclisi azA
sına verilecek hakkı huzur ve 
murakıplara verilecek tahsisat mikdan
nı te..~bit etmek, meclis azAsının evvel 
emirde şahsen miliıaade istihsal etmesi 
!Azım gelen hususatta müsaade ita ve 
ademi itası hakkında karar vermek. 

Şirketin emvali gayri menkulesinl ter
hin ve tahvilat ihracı suretiyle istikraz 
akdine müsaade etmek, idareye veya 
esas mukavelenamenin tatbikine müte
dair ruznameyl müzakeratta mevcut 
mesail hakkında karar vermek gibi hu
susattır. 
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1942 MENDE 
Radyo lan 

EGE l\llNTAKASI GENEL BAYÜ 

M. Alirn Şenocak 
BAŞTURAK No. 143 1-3 (680) 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
şirketinden: Anonim 

Şirket hissedarlarının 18 eylül 9 39 tarihli fevkalade heyeti umumiye 
toplantısında şirket sermayesi bir mil.yon liraya ve her hisse •enedi elli lira
ya iblağ edildiğinden elinde şirketimiz hisse senedatı bulunanlann keyfiyeti 
ıerh ve kayt ettirmek üzere 1 /niaan/941 tarihinden ib"baren lmıirde şehlt
lMde kain tirket merkezine mtiracaatları ilan olunur. 

19 22 ıs 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

iz mir ticaret ve • 
sanayı oda-

sın dan: 
Berri ve bahri ticaret kanunları mucibince sıfatı ticariyeyi haiz olan ve müeıt

aesei ticarisi bulunan her şahıs ferdi ve htikmi her nev'i borea mübayaactlan 
ve hususi ve resmi simsar ve tellallar merkez ve ıube olarak ikametgaha tica
ri ittihaz eyleyenler odalar kanununun 3-S ve nizamnameainin 104' 105 inci 
maddeleri mucibince Ticaret ve Sanayi Odasına her yıl ikinci kanun iptidaıı.n
dan nihayet Mart sonuna kadar yani senenin ilk üç ayı zarfında senelik lcayt 
ücretini vererek kaytlannı yenilemek mecburiyetindedirler. 

Vaktin yaklagmıg olmaaı dolayuiyle senelik kayt ücretlerini vermiycrek 
kaytlarını tecdit ettirmiyenlerden ıenelik kayt ücretleri Nisan birden itibaren 
odalar kanununun mezkur maddeleri hükmünce icra vuıtaaile üç misli cezalı 
olarak taheil edilece8i bildirilir. 23 25 1609 (676) 

ilanı inşaat 
Sümer Bank umum 

ğünden: 
müdürlü-

1 - Karabük demir ve çelik fabrikaları ifçileri için yapbnlacak soyunma 
ve yıkanma binalara inpah kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiat CASiyle eksilt
meye konmuıtur. 

2 - lıbu iQfaat ve ameliyatın muhammen kctif bedeli 2 12. 7 ••. 1 O lira
dır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada sümer bank muamelltı ıubealnden 1 O lira 
mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 11.888 liradır. 
S - Eksiltme 3 t -3-1942 tarihine müsadif salı rünü .aat 16 da Ankarada 

•Ümer bank umum müdürlüğü inıaat ıube.inde yapılacakbr. 
6 - lıtekliler teklif evrakı meyanmda, ,lmdiye kadar yapmlf olduklan 

bu ıribi iılere ve bunların bedellerine firmanın teknik tctltilitmm. kimlerden 
terekklip ettiğine ve hangi bank&larla muamelede bulunduklanna dair vul
kalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarının havi zarflar kapalı olarak ihale günü aaat 15 o 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada IÜmer bank umumi kltipliğine teallm 
olı.ınacaktır. 

Madde 61- Bilinçonun tasdikine dair 
olan heyeti umumiyenin kararı meclis 
az6siyle mUdlirler ve murakıplann ibra
sını da mutazammındır. Ancak bilanço
da bazı cihetler meskCit katmış veya bi
lAnço yanlı§ olarak tanz.im edilmif ise 
bilançonun tasdiki ile heyeti idare azA- .. 
lariyle ve müdürler ve murakıplar ikti
sabı beraet etmiş olamazlar. Murakıpla
rın vermiş olduğu raporun kıraat ile is
timaından mukaddem billnço ile hesa
hatın kabulü hakkında verilen kararlar 
keenlemyekundur. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat ev.eli
ne kaadr gelmlı ve zarfın kanuni ıekilde kapalılmlf olmua 11.zundır. P09ta
da vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınnuyacakhr. 

9 - Banka ihaleyi icrada aerbestir. ( 1883) 
18 20 22 24 148S (626) 

Bitmeden; 
Acele edinb.! 

Norveçya mahsulü 
Bu senenin, halis 

MOR i NA 

BAUK YAGI 
Kaqıyabda 

ESAr HURı 
(UNA.BAN) 

ECZANESİ Madde 62 - Hwedaran §ahsen alftka
dar olduğu mesailin heyeti umumiyeler
de müzakeresi esnasında hakkı reyini a.. 
timal edemezler. 

Madde 63 - Heyeti umuıniyede bi
lançonun tasdiki hakkındaki müzakere 
ekseriyetin veya sermaye! şirketin onda 
birini temsil eden ekalliyetin talebi üze
rine 15 gUn sonraya talik ve ikinci içti
ma için vaki olacak davet alelüsul ifa 
olunur. lşbu ikinci içtimada ekalliyet ta
rafından müzakerenin diğer bir içtimaa 
taliki hususunda vaki olacak talebin mu
teber olabilmesi için bUlnçonun evvelce 
itiraz edilen noktaları hakkında izahatı 
mukteziye verilmemiş olması lazımdır. 

Madde 64 - Heyeti umumiye karar
lan aleyhine tarihi sudurlanndan itiba
ren 3 ay zarfında şirket merkez.inin bu
lunduğu mahal mahkemesine heyeti 
umumiye zabıtnamesine itirazları tesbit 
ettirilmiş olmak şartiyle muhtelif kalan 
ve hakkı reyini istimale müsaade edil
meyen hissedaran ile şahsen mesuliyet
lerine karar verilen idare meclisi azası 
ve murakıplar tarafından ikamci dllva 
edilebilir. 

Madde 65 - Adi h.i$e senedatmdan 
gayri muayyen bir nevi hisse senedatı 
sahiplerinin hukukunu muhil olmak Uz.e
re heyeti umumiyece ittihaz olunan ka
rarlann muteber olabilmesi mezktlr his
se senedatı esbabını 51 nci maddeye tev
f:.kan heyeti umumiye halinde biliçtima 
ittihazı karar ederek tasvip ve muvafa-

Sdaltat ue içtimai Muavenet Velhiletlnden: 
Gözlülıçü olmalı lstly enJerln dlJıJıat nazarına 

3958 sayılı ırözlükçülük kanununun 2 inci maddesi mucibince gözlükçülük 
kureu 1 /7 /942 tarihinde lstanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam ede
cektir. 

Kursa iıtirak etmek istiyenler kursun açılma tarihinden en geç bir ay -evvel 
bulundukları mahal ııhhat ve jçtimai muavenet müdürlülclerl vaaıtaalle vek&
letimize bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine apiıdaki vesl
kalan bağlamış olmaları llzımdır. 

1 - Nüfua hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahıilıahadetnamesi veya bu derece tahail gördiliüne dair ma

halli maa.rif mlidürlüklerince musaddak vesika sureti 
3- Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızaıınm bulunma

dığını bildirir sıhhi heyet raporu 
.. - 2 adet vesika fotoğrafı 
Keyfiyet llan olunur. 25 27 30 3 6 1646 (692) 

kat etmelerine vabestedir. Bu içtimada 
dahi ticaret vekaleti komiserinin huzuru 
şarttır. 

Madde 66 - 1şbu esas mukavelename 
maddelerinde icra edilecek her nevi ta
dilat idare mecllsi tarafından ticaret ve
kaletine tasdik ve sicili ticarete· tescil ve 
alelüsul ilan ettirildiktcn sonra mer'i 
ve nafiz olabilir. 

Madde 67 - Heyeti wnumiyelerde 
reyler el kaldırmak suretiyle verilir. 
Ancak hazır bulunan hissedaranın tem
sil ettikleri sermayenin onda birine ma-

lik bulunan bir kaç hissedann talebi 
ilzerine reyi hafiye milracaat mecburi
dir. 

Madde 68 - ldare meclisi ve murakıp 
raporlariyle senelik billnçodan heyeti 
umumiye zabıtnamesinden ve heyeti 
mezk.0.rede hazır bulunan hissedaranın 
esami ve mikdan his.selerini mübeyyiıı 
cetvelden musaddak 4 der nüsha heyeti 
umumiyenin son jçüma gününden itiba
ren nihayet bir ay zarfında ticaret ve
kaletine irsal ve tevdi kılınacaktır. 

-SONU YARIN-

Vilayet Daimi encümeninden: 

Nevi 
Ev 

Mağaza 
Mağaza 
Mağaza 
Mağaza 
Fınn 

Dükkan 

Dükkan 

No. 
Eski Yeni 
4S 6 

41 
49 
51 
S3 
37 

7 

tO 

10 
10 
14 
16 
21 

1 

10 

B ulunduğu 
Kaza 
Berırama 

< 
c 
c 
< 
c 

c 

c 

Mahalleıi Sokağı 
Kurıunl.ı hükümet 

c 
c 
c 
c 

Atmaca 

Divan 
hmr 

caddesi 
c 
< 
< 
c 

hastahane 
caddesi 
ıadırvan 

camii fe
rif caddeal 

Muhammen 
bedeli 

Li. K. 
700 

300 
300 
300 
300 
500 

300 

Teminat 
miktan 

L K. 
52 50 

22 
22 
22 
22 
37 

22 

50 
so 
so 
so 
so 

50 

izahat 
Tamamı 

c 
c 
c 
c 
c 

c 

c Hıroilu 2SO 18 75 c 
1 - Yukarıda evaafları yazılı Bergama kazasında idin idarci hususiyel villyete ait gayri menkullerin mülki

yetleri eatılmak üzere aleni müzayedeye çıkarılmıttır. 
2 - Müzayede müddeti 20/mart/ 1942 tarihinden itibaren yirmi bir gtin, müzayede ve ihale muameleıi yeTIDI 

ihale olan 9/niaan/1942 tarihine milaadif perıembe günil saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat rnikdan heT gayri menkulün hizasında göıterilmiftir. Talipler bu mikdar teminatı muhaae

bei hususiye veznesine yatırarak makbuzlarına ibraz edeceklerdir. 
4 - Taliplerden gayri menkulleri gönnek iıteyenler Bergama kazuı muhasebei huıuıiye memurluğuna ve tcralti 

müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün lzmir muhasebei huıusiyr. varidat daireaile mezkGr kaza muhaıebci husu.i-
ye memurluğuna müracaat edocelr.lcri ilin olunur. 19 2.S 1 S 1 O ( 6'41) 



HIND!STAN 
-~~~1'~-~-

B. Krips 
müzakere

lere başladı 

harbi 
-~----*--------

Al ıı .. an J ar 
ır.ahirane 
çarpışıyor 

YENi A.~!R 

AFRiKA VE AKDENIZDE 
-~----'*----~--

Mihvere takvi-
yeler geldi, Ak
denizde de faa-

liyet arttı 

Bir Japon emri 
----~--*~~----

Askerler 
zor talimle 
uğraşn alı 

--*-- --1'-- ~*~ 
E!itün Hintliler mihver Fahat İn!Ji!fz!er ce~al'~t lt.-ıgilizler her vaziyete Rahat, lülı: gevşelılllı 
düsmanı, f aJıat silah ve fedalıtirlılda harşı karşı koyabileceklerini aJ/Ameti ve f eltilıet 

n~Pısanından çoğ:ı aslıer lıoyuyorıar.. söyliyorı~r.. . 'ba~langıcıdır •• 
0Jam131or.. Londra, 24 (A.A) - Bahri~c nazırı . Londra,.24 .<AA) - ~ihverın Akde- Tokyo, 24 (A.A) - Dün Batavya Jn-

Yt.oi Dc>lhi 24 (A.A) - Mührü hns na- Aleksa.ndr şunları söylcın:~ir : n~~de .faalıyct! artmıştır, fakat bu son pon başkumandanı general İnamuro ma-
zın Stafford Krips «getirdiği tekliflerin • - KarşJl&şmrunız gereken tchlikelc- g~nlcı de dc_n~altılarımız tarafından 11 iyetindcki kumandanlara bir tamim 
bir iki parti tarafındnn kabul edilmeme- ri küçümse.meyiz. Gemilere, yine gemi- mıhver gemısı batırılmı~r. göndermiş ve bütün kunlandanlara as
si halinde ne olacaktır?> Şua1ine şu ce- lerc, daima gemilere ihtiyacımız vardır. Alınanların Rusyad~ ve orta şnrkta kerlcrc en Slkı disiplin ile muamele edil
vabı vermiştir: Ağır kayıplara uğradık. Fakat bu kayıp- d? tn~ geç~ekler; anlaşılıyor. Ver- mesini ve zor talimler yapılmasını em-

- Bu keyfiyet muhalefet edecek par- lar, kaynaklannuzın genişliğiyle karşı- ~kler: .. agır ~yıata.ragmen ~1:-~le tak- rett:kten sonra demiştir ki : 
tilerin ehemmiyetine bağlıdır. Ben bu- laşırsa müvazenesiz değ:ldir. Pek çok ı,.·ıy~ gonclermışlerdır;. fakat Ingılıı.ler ?e •Felemenk Hindistanındaki askeri fa
raya gelirken tekliflerimın yüzde yüz yedek gemilerimiz vardır. Alm:.>nlann vazıycte karşı koyabilecek kudrettedır- aliyet hayret verici bir süratle kazanıl-
bütün partiler tarafından kabul edilece- büyük maharetle idare etti.leleri Atlan- 1cı:· . . , . mıştır. Fakat bu zaferler yüzünden im-
ği fikrinde değildim. Hindistanın bUtün tık harbinde cesur bahriyelilerimiz ken- ING~LIZ TEBLİGI . paratorluk ordusunun kudretlerini gev-
cyaletlerinin başvekilleri ve eski devlet diler!nden istenen her fedakarlığa kat- Knhıre, 24 (A.A) - . ~ ~~k .Brı- şetmeleri asla doğru olamaz. 
adamları benimle buluşmağa davet edil- !anmışlardır. Atlnntik meydan ınuhare- tanya kara:,gfilıı.ı:ıın teblıği : Tım·.mı c7 Japon kuvvetleri her türlil huzur ve 
mişlerdir. Fakat umumi bir konferans besi durgunluk geçirmiyen bir muhare- nubu~da d~n .du~an devrıye.lerı f~al~- rahattan sakınmalı, ve lüksten korun
yapılacağını söyliyemem. Gandi ile bu- bedir. Diğer taraftan Japon hücumları yet gostermıştir;.duşmanı.~evrıyelerı~ız malıdır. Çünkü Hollandalılar tenbellik 
Juşmaktan memnun olacağım> oonarunamwn yükünü bir kat daha art- karşılamış ve ~ır .ka_ç duşman naklıye yüzünden mağlQp olmuşlardır.• 

EMNlYET HAVASI tırmıştu:. Bu hücumun başlangıcında bi- vasıtası elde. edı.lm:ştir. .. -·-
Londra, 24 (A.A) - (Taymis) gaze- "tim ve müttefikimiz B!rleşik devletlerin Hava faalıyeti. az. olmuştur .. ve duş- ------

tesi Sir Stafford Kripsin vazifesi hak- darbelerle karşılaşmaları önüne ge~iJ- manı~ ?ava faaliyetı bir zarar ıras ede- Fransada yeni malike"• 
1rmda Delhi muhabirinden şu telgrafı mez bir hıidise idi .. • memıştır.. . mlyet kararları.. 
almıştır: Burada her siyasi tefsirden sa- YENİ BATIRILAN GEMİLER İNG;tr..iZ HAVA HÜCUMLARI -•• 
kınıJıyor. Hindistanda bir emniyet hava- Berlin, 24 (A.A) - Denizaltılanmız K~~e, 2~ (A.A) - Orta sark hava Vişi, 24 (A.A) - Klermon Ferran 
sı esiyor. Bilhassa lngi1tere ile Hindistan Amerika kıyılarında 83 bin toniHitoluk teblıJ? : ~~ıtanya bomJ;>a;dıman tayya- askeri mahkemes! general Degole men
arasındaki an!aşmaz1ığın izalesi bahsin- ctemi batırmışlardır. Bunların arasında reler~. bugun ~artuba ınış .meydan~a;ı- sup '10 zabiti gıyaben idam, kürek ve sa
de en büyük iki parti olan kongre parti- 7 büyük petrol gemisi vardır. 11 bin ~a h.u~um etmış, -~~S;:er~ıt 109 tipın- ir cezalara ~tırmıştır. 22 zabitin de 
si ve Hint mUslümanlan birliği göze çar- tonluk başka bir petrol gemisi torpille- aen ikı tayyare d~unılmuş, bir kaçı da riltbesi re!olunmuştur. Mahk0m1arın 
par. İngiliz tekliflerinin önümüzdeki nerek 0 kadar hasara uğramıştır ki bu- hasara u~atılmıştır. hepsinin de mallan mUsadere edilecek-
gUnlerde Hint şefleTinin siyasetlerini ta- na da kaybolmuş gözüyle bakıl&hilir. Akdenızde gemilere yapılan hava ta: tir. 
yin etmelerine yol açması muhtemeldir. -•--. arruzlarında düşmanın 4 av tayyaresıı ------""'·-------
Görüşler arasında uzlaşma husuli Sir v· ık· h b. f tahrip edilmiş. ile; uçak ta ağır hasara 1 M d • • 
sı:fford K.ripsin göstereceği meharete l l ar ın e- uğratıl~ıştır. Üç tayyarem!z kayıptır. ısır a seçımı 
baglıdır. YENI İT AL YAN ZAYİATI · · 

* MÜZAKERELER BAŞLADI 
Radyo gazetesine göre, Yeni Delhiye 

vasıl olan Sir Stafford Krips temaslara 
başlamıştır. K.rips Hindistan milmessil
lerinin hepsini bir araya tophyarak gö
rlişmiyecektir; mümessillerle gruplarımı 
göre ayrı ayrı müzakere edecektir. Lond
rada cyuvarlak masa> konferanslarının 
bir fayda vermediği düşilntilerek böyle 
bir tedbir ittihaz edilmiştir. 

Krips evvelA, Hindularla temasta bu
lunacaktır. Hindular 250 milyon nüfuc;
luk bir cemaattır. Krips ikinci olarak 80 
milyon nüfusu ihtiva eden mUslUmanlar 
birliğiyle ve nihayet prensler birliği ile 
temas edecektir. 

Müslümanlar mütecan!stirler, Hindu
lar bir takım zümre ve sınıflara ayrıl
mışlardır, aralarında ihtilf'tflar vardır. 
Bu sebeple Kripsin karşılaşacağı mese
lelerin halli güçtür. Fakat bütün Hintli
ler Mihveri düşman olarak kabulde itti
fak etmişlerdir. İşte Kripsin vatlfesini 
kolaylaştıracak hlidise de budur. 
Hindistanın harbe karşı kayıtsız kal

dığı söylenmişse de bu hakikata uygun 
değildir. H414 Hindlstanda bil' milyon 
asker vardır; ayda ortalama 50 bin 
Hintli asker olmaktadır. Daha fazlasına, 
Hintlilerin harpten korktukları için de
lil, sillh ve malzeme fıkdanı yüzünden 
teşebbüs edilmemektedir. ----·---Harp genişliyor 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kabul etmesi hususunda ısrar etmişti. 
TÜRKİYE VE BULGARİSTAN 
Seriinin Bulgaristanı Türkiyeye karşı 

teşvik ettiğine dair belirtiler vardır. 
Bulpristana karşı bir Türk tehdidi bak
landa Sofyada gülüne; şayialar çıkmıştır 
Bu, Bulgarlann Rusyaya karşı hareket
sizlikJerini mazur Köstermek için giriş· 
tikleri safça bir teşebbüs olabilir. Fakaf 
belki de Alman plinlanna dahildir. 
Çünkü cenubi Rusya kadar Tiirkiye 
de Alınan ihtiraslannm yolu ilzerinde· 
dir. 

* BULGARİSTANDAİÇTİMALAR 
Radyo gazetesine göre kral Borisin 

Berlin seyahatinden sonra Bulgar kabi· 
nesi tam on !ki saat süren bir toplantı 
yapmıştır. Dün de Sofya radyosu mutaf 
peşriyatından başka milli marşlar c;al
mı.ş ve kahramanlık hikayeleri neşret
meğe baş1amıştır. 

Bu kahramanlık hik:Ayeleri 1914 har
binde Rusyaya karşı harp etmiş olan 
Bul({ar kıtalannın harek-etlerinden iba
rettir. 

:NE SÖYLENECEK, NE 
YAPILACAKMIŞ? .. 
Londra radyosu diyor ki : 
•Kral Bor!s şimdiye kadar Rusyaya 

Bulgar askeri J?öndermei?e cesaret ede
memiş idi. Çünkü Bulgar milletinin 
Rus.vava karsı harp emrine itaat etmi
yeccğinden korkuyordu. Şimdi bunun 
teferrüatını tcsbit ic;in Berline gitmiş 
bulunuyor. 

Boris bir Tiirk tehlikecri tnc.-avvur ede
rek Bııl~aristnnda ~eferberlik ilfın ede
cek, fakat a;:kcri Rusyaya gönderecek
tir .. 

Bul~:ıristanın Tiirkiyeden korkmaSl 
icin Mc; bir sel•ep yokfur. Türkh e harp 
dıs1nda kalmah Jcat'i karHr vermi~tir .. 
Tfirkive sö-..ünde düriist hir memleket
tir. Türkivt-nin bu prensibi ihlal etmesi 
idn ortada hiç bir sebep yoktur. BnJ.,.nr 
hiikiinıetinin bu husucıtaki ne riyah, 
Bul.,.ar hükiimeti tarafından u:vdunıl
mu:oı manevralardan ibarettir.. 'Bunun 
irin Bulgaristamn gözünü dört açması 
lizımdır-• 
İNGiLİZ VE ALMANLARIN 
BULGARl..ARA SÖYl~DİKl.ERİ 
Almanyarun Türkiye büyük elçisi ff'D 

Papen de Sofyatlan ~erken pzete~ile-

a •· .ı d•ld• Londra, 24 CA.A) - Resmi tebli~ : Vefd partıs• 1• 0 l aare e l ) .. Akdenizde İngiliz denizaltıları 2 İtal- . 
yan denizaltısiylc iki iaşe gemisini, altı 

ğine kani 
--*-· 

Vaşington, 24 (A.A) - Vilkt neljret-
tiği bir makalede diyor ki: 

«Harbin iyi idare edilmediğini görü
yorum, ekonomik sistemimiz kaybol
muştur. Ve harbin daha iyi idare edile
ceği hakkındada Umitleriıni kaybetmiş 
bulunuyorum. Ben her hangi daha iyi 
bir işe tayin edilmek istiyorum.> 

---o--
Polonya başvekili 
Vaşingtoncna •• 
Vaşington, 24 (A.A) - Royterden : 
Muhabirler~ kabul eden Polonya baş

vekili general Sikorski Rusya ve Orta 
Şark seyahatleri hnkkında gnzctecilere 
şunları söylemiştir : 

- Bütün strateji meselelerinin Va
şingtonda toplruıdığı bir fuıda, haı b:n en 
nnzik bir devresinde harp stratejisinin 
bazı safhaları hakkında görüşmek ve 
Amerikan devlet ndamlanna fikirleri
mi bild:rmek üzere geldim .. 

General Sovyet kıtalarının Polonya 
hudutlarına ynklasmış olduklarını kay
dederek demiştir ki : 

- Bu olay memleketim için hesaba 
katılacak bir netice teşkil eder. ---·---Mozambikte tahkimat 

ve liman tesisatı.. 
Liibon, 24 (A.A) - Mozambik mü

dafaa üslerine ve yeni liman tesisatına 
800 bin İngiliz lirası harcanmıştır. ___ ,. __ _ 

1 )a~ıtma of isi 
kuruluvor 

" (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
muştur. Dağıtma ofisi tlcaret vekAletine 
bağlı olacak, merkezi Ankarada ve ica
hına göre vilfiyetlcrde şube ve ajanları 
olacaktır. İcap ettiği takdirde ve icra ve
killeri heyeti karariyle diğer teşkiller ve 
te!=isleıle de i!>b:rliği yapac:ıkhr. 
Dağıtma ofisinin sermayesi 10 milyon 

liradır; fakat lüzum ve ihtiyaca göre bu 
sermaye arttırılabilecektir. Bu ofis, 
meşru ticareti güden tüccar ile rakip ol
mıyacak ve belki de onlann yardımcısı 

k~ç.ü~ gemiyi ve bir asker nakliye ge- kazanıyor 
mısııu batırmışlardır. 

Amiraldo Milyo adlı İtalyan denizaltı
sı batarken KnJabra kıyılarından görül
müştür. Batınl:m Argolana tipinden bir 
düşman denizaltısının mürettebatını 
kurtarmağa calışan denizaltımız mihver 
uçaklarının tesirs!z hücumuna uğramış
tır. 

ALMAN TEBLİÔİ 
Berlin, 24 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Şimal Afribda düsman hava mey
drınlarına yapılan bir akında beş uçak 
tahrip edilmistir .. 

-*-Kahire, 24 (A.A) - Bugün yapılan 
seçimde 265 mebusun yüzde onunun 
muhaliller tarafından seçilebileceği tah
min edilmektedir. Vafdciler 103 mebus 
kazanmışlardır. Liberaller ve suidiler 
rey almakta gilçlük çekiyorlar. 

--~-----ct---~-~ 
Askeri vaziyet 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) Akdenizde İtalyan hava kuvvetleriyle 
işb:rliği yapan uçaklarımız Malta mü- vel başladı~ı bildirilen büyük Sovyet ta
nakalc merkezlerine muvaffakıyetli ta· arruzlannın bir netice vemıemio olduğu 
arru1.lar yapmışlardır. Alman tayyarele- anlaşılmaktadır. Straya Russada 16 ıncı 
ri 8 bin tonluk üç ticaret gemisi batır- Alman ordusunun bir takım zayiat pa
mışlnrdır. Üç ticaret gemisiyle bir -dest- hasına imha tehlikesinden kurtulduğu 
royer, bir kruvazör hasara uğratılmıştır. söylenmektedir. 

------·- Viazma - Smolenskte Alman kuvvet-
lerinin tehlikeli durumdan kurtulmadık-

Yeni Londra elçim1z tan baıka, etraflarındaki tehlikenin da-
ve Taymis gazetesi ha ziyade arttığı anlaıılmalctadır. Bura-
Londra, 24 (A.A) - Türkiye bUyük da, 450 kilometrelik bir cephe tutan 

elcimiz Rauf Orbay Londraya ge]m!ştir. Alman kuvvetlerinin tamamen kuıatıl-
Taymis gazetesinin diplomatik yazarı ması için ancak 60 kilometrelik bir me

yeni büyük elçinin hayatı hakkında ma- safe kalm~tır. Kıskaçın açık bulunan bu 
lılmat verdikten sonra şunları ilave edi- 6~ kilo.met~elilc kuı.mı da ka.patı~dığı tak
yor: Bir Ti.irk kaptanının o~lu olan Ra- d~rde şımdı 450 ltilometr~l~k hır c~phe
uf Orbay onunla ayni yolda yürUmilş yı tutan Alman kuvvetlennın hiç hır ta
ve meslek hayatında parlak muvaffakı- raf tan muvasal~sı kalmıyacaktır. Eğer 
yetler kazanmıştır. İngiltere ve Birleşik Par?n~v mevlm S?vy.etl~r tarafından 
Amerikaya yaptığı seyahatlerle nazari h~kik~ en ~gal. ~dılrruş ıae ~ole~sk 
bilgilerine pratik tecrübeler katmıştır.. böl~!.sıf!de ;rıı:n~ıki durum tamamile soy
Cesur bir zattır. Denizcilere hls bir ser- ledıgımız gıbıdır. 
bestlilde konuşur .. Mükemmel İngil!zce UBY ADA VE AKDENtZDE 
bilir. İngilizlerle Amerikalıları sever.. Libyada bir değişiklik olmamıştır; 
Uzun müddet Türk - İngiliz dostluğu- fakat her iki taraf ta cephelere yeniden 
nun bir müdafıi olmuştur. taze kuvvetler göndenneği ihmal etmi-

------·- yorlar. lngilizlerin de yeni tank birlik-
"Lt)Od ra,, Halkevı·n· leri ve motörlil kuvvetler getirdikleri 

ısrarla söylenmektedir. 

de J
• ı •.r kon fArang lngiliz kaynaklarına göre doğu Akde-

"' '- o niz ve Libyada mihver tarafından kuv--
---*-- vetli bir harekete geçilmesi galip bir ih-

timal içindedir. Bu hareketlerin Kıbrıs 
Ankara, 24 (Hususi) - Bu akşam adasını ve Suriyeyi hedef tutması ihti

(Diln akşam) Londra Türk Halkevinde malinden de behsediliyor. 
ilk konferans verilmiştir. Akdeniz cephesi bir bütündür; Ak-

Konferans, Türkiye büyük elçlJiği ti- deniz. Kızıl deniz ve Hint denizi hare
caret ataşesi B. Z'.ya Suphi tarafından kat sahaları mihver için müşterek bir 
İngilizce olarak •Türkiye ikhsadiyatu harekat sahası saymak yanlış olmaz. 
hakkında verilmiştir. Bildirildiğine göre bugüne kadar Ma1-

<ılacaktır. 
Ofis evve]fi en mühim ve 

maddelerle işe başlıyacaktır. 

----. e--- ta adasına 1600 hava hiicumu olmuıtur. 
ltizu:nlu İST AMBULDA UZAK ŞARK tSLERı 

İK.İ EV y ANJ>J.. Vaşingtondan Ofi ajansının bildirdi-
ğine göre Japonyaya karşı kuvvetli bir 

İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Sabaha taarruz yapılması hakkında general Mak 
re demec;te bulunarak : •Türk - Alman karşı Arnavut köyünde bir Rum kadı- Artur tarafından B. Ruzvelte yapılan 
miinasebetleri fevkalade iyidir; bu mü- nına ait evden yangın c;ıktı. Bitiş!ğinde- demeç büyük bir alaka uyandırmıştır. 
nasebetleri karartabile~ek hic; bir şey ki ev de yandı. Askeri müşahitlere göre taarruzlar 
mevcut değildir. Türkiye harp d~da ---·--- Japonyanın sömürgelerine değil, ta kal-
kalmak için biitün "'8yretleri sarfetmek- İSTANBULDA bine, yani Jaoonvaya tevcih edilmelidir. 
te ve bu f~yret Almanya tarafından ta- Fııkat müttefik donanmalarının kat'i şe-
mamiyle takdir edilmektedir• demi~tir. Asri bir hoyaltane.. krıde hazırlanabilmesi için iki sendik bir 

Göriiliiyor ki gerek Londra ve ıerek İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Şehrimiz zaman liizumu derpiş ediliyor. Bu se-
Fon Pancn Bulgarlara ayni sözleri söy- dokumacılar birliği At meydanında eski heple Havay adalan ve Avuııturalya bu 
:emektedir. boyahane yerinde modem elektrikli bir miiddet içinde birer ileri üs olarak kala-

1..ondra rad;\'OSU tarafmdı:ın BııJ~nrl:.n boyahane tes!sine karar vermiştir. Bo- caktır. 
a\'lamak irin kral Boris farafıncfan İtfİ· yahane 80 bin liraya mal olacaktır. Amerikndan Avusturalyaya mühim 
!.a"l edildiği bildirilen tedbirler. l>al<km- ---·--- askeri kaEileler harekd etmiş bulunml'k-
daki 'haberi ihtiyat kaydiyle telfıkki et- Otomobil listi"i tadır. Birleşik Amerika devletleri filo-
melidir. Qj sunun bu kafileleri himaye ile meş~ul 
BTTLGARİS'J'A~ HARBE Daaıhlacak... olduğu anlaşılıyor. Japonlar tarafından 
GİRİYOR GİBİ.. İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Son za- bu nakliyata karııı yapılmı§ bir taarruz 
Bulsıar askerlemin Sırb:standa jan- manlarda memleketimize getirilen oto- yoktur. 

darma olarak kullnnıl<lığı cibi Ruçyaf!a mobil lastiklerinin bütün Tüıkiyede Buıtün böyle bir harekete hemen te
isgal edilen topraklarda dn jandarn"a tcvz!ine bugünlerde başlanacaktır. Tev- ,tıebbiis edilmemesinin bir sebebi de, Ja-
vazifcsini ı?Öreceği bil<lirilmektc ise de zi listesi haz.ırlanmıstır. ponların işgal ettikleri yeni üsleri tamir 
böyle naırJk b:r iı;in Bul~ar kıtalanna ---a--- ve terhiz zorunda kalmış olmalan ola-
bırakılnbilcceği cok şüphelidir. Amerikahlar arası biJir. ~akrt böyle bir taa.~ruz. teşebb~sü 

Balkanlarda müvazene kurulması irin olsa bıle Japonlann ana uslerınden bın-
Bulgaristan•n da cepheye cekilmesi Ro- kurmaylar konferansı lerce mil uzaklMmııları lazımdır, ve Ha
mnnva ve İtalya tarafından istenilmiş Vaşington, 24 (A.A) - Şimali Brezil- vayı dolaylannda bir deniz muharebe
olabil!r. Her halde Bulgaristanın harbe ya hava kuvvetleri kumandanı Riodan sine tutuşmaları da kolay değildir; çün
gireceği yakın bir ihtimal olarak görün- Vaşingtona gelmiştir. Amerikalılar ara- ki sakatlanacak gemilerin 4 - S bin mil 
mekte ise de Bulgar askerlerinin hangi sı kurmaylar konferansına iştirak ede- mesafede olan ana vatana dönmeleri 
cephede harp edeceği bilinmemektedir .. cektir. güç ve hatfa imklnnz olacakbr. 
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'\:~eni bütçenin tetkiki 

Meclis Bütçe encün1eni 
namına vekaletlerde 

tetkikat yapılacak 
--- --------

Ankara, 24 (Telefonla) - Meclis büt- Bütçe malum olduğu üzere geçen ~ 
çe encümeni önümüzdeki günlerde azası dakine nazaran 74 milyon 29 küs<kr biıl 
ar;ısından ra~ortö~ler seçe:ek ~94~ mali llra fazlalıkla meclise verilmiş ve artaO 
yı ı :-ıasraf butç~sınde !e~if edılıruş olan masraf kısımlarını karşılayıcı tedbirlerle 
tahsısat dola~ı5lyle bütun vekAleUerde varidat kısmı da bu mikdar üzerindetl 
ayrı ayrı tetkıkler yaptıracaktır. Bu tet- . • '" ınııll 
kikler sonunda hazırlanan raporlar tab tahmın olunmuştur. Varıdat ,.ıs 
edilecektir. Encümen vekaletlerdeki tet- niakadar eden kanun lAyihalan da nıe09 
kileler bitince umumi heyet halinde yeni lise gelmiş ve bütçe encümenine .se-v1' 
bütçeyi mUıakereye başlıyacaktır. olunmuştur. 

"Ceyhan,, nehri taştı, za
yiat ve hasar var 

Adana, 24 (Yeni Asır) - Ceyhan 1 boğuldu .• Bazı koyun sUrülerinl sul,_ 
nehri son yağmurlardan taştı, 21 köy .;ı;ötürdü .. Sekiz köyde hasar vardır. Sıt' 
arazisi sular altında kaldı. Bir çocuk :ann istilA ettiği saha 100 bin dekardır .. 

"Dumlupınar'' vapuru bugün 
gidiyor 1 unanistana 

-----~------------------~ 
İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Dumlupı-

nar vapuru yarın (Bugün) P:reye ikin
ci seferini yapacak, gıda maddeleri ile 
Yunanistanda yakın akrabaları bulunan 

yurddaşların kolilerini götürecektir. 
Duınlupınarın avdette 1000 Yunan ~ 

cuğunu memleketimize getireceii ubr 
r. henüz tahakkuk etmemiştir. 

Emlak ve Eytanı banka
sı 546 bin lira kar etti 
Ankara, 24 (A.A) - Memleketimizin 

kuvvetli itibar müesseselerinden biri 
olan emlAk ve eytam bankasının senelik 
umumi içtimaı dün yapılmıştır. Son beş 
altı sene içinde vaziyetini kuvvetlendir
mq olan bu müessese harbin sebep ol
duf!u insaat müşküllerine rağmen 546000 
liralık bir karla bilançosunu kapamıştır. 
20 milyon liralık sermayesinden 11 mil
yon lirası öndenmiş olan bankanın takip 
ettiği maksat bina sahibi olacak kadar 
bir servete malik olmıyanlara ehven 
sartlarla yardım etmek olduğu göz
önünde bulundurulursa k!rın ehemmi
yeti bir kat daha artar. 
Diğer taraftan bankanın portfoyunda 

Makineye 
,~erilirken 

AKDENİZDE 
BİR DENİZ HARBİ 
Londra, 24 (AA) - Bahr:ye nazır

lığının tebliği : Maltaya gitmekte olan 
bir vapur kafilesinin Akdenizden geç
mesi münasebetiyle son gilnlerdE: deniz 
harekatı olmuştur. 22 mart pazar günü 
öğleden sonra kontr amiral Viansm ku
mandası altında kafileyi korumağa me
mur bulunan kuvvetlerden bir kısmı ka
filen!n yolunu kesmek ve kafileyi teşkil 
eden vapurları batırmak istiyen müte
addit İtalyan kruvazörleriyle temasa 
geçmiştir. Britanya deniz birlikleri der
hal düşmana hücum etmişlerdir. Deniz 
harekAtının neticesi hakkında henüz ma
lumat alınamamışsa da b!lindiğıne göre 
kayıbımız olmadan düşman deniz kuv
vetleri püskürtülmüştUr. Ayni gün da
ha sonra düşman deniz kuvvetleri kafi
leyi setreden kuvvetlerimizi yarmak 
için yeni bir teşebbüste bulunmuştur .. 
Bu sefer en aşağı bir İtalyan saftı harp 
gemisi dilşman den:z kuvvetleriyle bir
likte bulunuyordu. Alınan kısa rapor
lara göre deniz kuvvetlerimiz küpe giln
dilz muazzam düşman kuvvetlerine kar
şı torpille cesaretli bir hücum yapmış
lardır. Düşman saftı harp zırhlısının en 
aşağı bir torpil isabeti aldığı görülmüş
tür .. Bunun üzerine düşman kuvvetle
ri çekilm!ş ve bir daha kafilenin yolunu 
kesmeğe teşebbüs etmemiştir. Birden bi
re çıkan fırtına yüzünden kafile Malta
va gec; varmış ve düşman hava kuvvet
leri bu durumdan faydalanarak 23 mart 
pazartesi günü kafileye karşı bir sıra 
şiddetli hücumlar yapmıştır. Fakat düs
man kafilenin Maltaya ehemmiyetli 
m:kdarda malzeme çıkarmasına mani 
olamamıştır. Harekat hakkında tamam
layıcı mallımat beklenilmekte ise de 
Britanya harp gemilerinin batırıldığı 
hakkındaki düsman iddialarının esassız 
oldul:ru bilinmektedir. Hava hücumunda 
yalnız bir ticaret vapuru batmı-.tır. 

ORTA ŞARK HAVA TEBLtlif 
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark Bri

tanya hava kuvvetleri umumi kararga
hının tebliği : Bl:mba tayyareler:miz 23 
mar~t~ yeniden Martuba tayyar<> mey
danına hücum etmişlerdir. Kittyhev tay
varelerimiz yollarını kesmek istiyen 
Messerşmit 109 lara muvaffakıyetli hü
cumlar yapmışlar ve iki düşman tayya
resi düşürmüşlerdir. 23 martta Akdeniz-

bulunan esham ve tahvilAtın bol'!a zaın
hın, bilanço kayıtlarına göre 900 bin li
ralık bir fazlalık gösterdiği halde kAra 
llave edilmemiştir. Yani hakiki klr bit 
milyon 400 bin liradan fazladır. Banka
nın umum muamelelerindeki intizaJO 
maliye vckiletinin mümessili tarafındaD 
şükranla kayıt edilmiştir. 

Umumi heyet bilanço ile klr ve taraf 
hesaplarını ittifakla tasvip ve idare he
yetini ibra ettikten sonra senelik temet
tü olarak 344 bin liranın dağıtılmasına. 
55 bin liranın ihtiyat ve muhtemel za
rarlar karşılığına ve 46 bin liranın da 
fevkalade ihtiyatlara aynlmasma karat 
vermiştir. 

ilıtısadi müesseselePln 
lıaınyon lldfyaa 

Ankara, 24 (Telefonla) - iktısadl 
müesseselere lüzumu olan kamyonlarJJI 
tedariki imklnını vermek ilzere hazırlr 
nan liyiha bütçe encUmen!nden ~ 
Meclisin cuma gUnldl ruznamesine alJJl"' 
dı .. 

._ ... ·-
B. FfKRJ TUZER 
ANKARADA .. 
Ankara, 24 (Telefonla) - İstanbulda 

yoksul ve çalışkan üniversite talebesini 
barındırmak Uzere inşa edilecek talebe 
yurdu işleriyle mesgul olan Parti genel 
sekreteri doktor F:kri Tüzer bugiin An
karaya geldi. İstasyonda Parti erkbı •• 
mebuslar tarafından karşılandı. 

den geçmekte olan bir vapur kafilesine 
karşı yapılan hücumda Hurricane v• 
Pitfiro tayyarelerimiz 3 düşman boml>S 
tayyaresi düşUrmUşler ve mnteaddit 
dilsman tayyarelerini de hasara u~t
mışlardır. Tayyarelerimizden iiçü u,,Je
r!ne dönmemiştir. 

JAPON TA YYARELEIÜNİN 
HVCUMLARI 
Vaşington. 24 (A.A) - Harbiye na

zırlığından bildirilmiştir. 54 ağır Japod 
bomba tayyaresi Batpan yarım ad~" 
da Corregidordaki mevzilerim!ze hUCUJll 
etmiştir. Az hasar olmuştur. Üç Japoll 
bomba tayyaresi düşürülmüstür. Topc:U" 
muz Bataan yanın adasındaki JapoJI 
mevzilerini şiddetle bombardıman et• 
miştir. Sanıldığına göre Japonlar böyUk 
kayıplara uğramıstır. Yarım adada kar8 
cephesinde de şiddetli çarpışmalar oJ. 
muştur. 

Londra, 24 (A.A) - Dün ~ece fn~l· 
tereye "karşı yapılan akma 15 kadal' JJ
rnan tayyaresi iştirak etmistir.. CerıuP 
doğu sahilinde bir şehirde 12 kişi oldo
~u tesbit edilmiştir. Diğer bazı k:mseJeı 
de kayıptır. 

Kanbera, 24 {A.A) - Jaoon tayyare
ler. birbiri ardından f,!elen iki dalı?a ha
linde bu sabah Port - Moresbyye hUcuJll 
eı.tmişlerdir. Birinci dalga tayyare rrıeY· 
clanına. jkinci dalga ise şehir yakmınd• 
bir hedefe hücum etmiştir. Şimdiye ka
dar alınan malumata göre hasar ve :i1r 
snnca kayıp olmamıştır. 

Kanbera, 24 (A.A) - Resmi tebUğ : 
Orta büyüklükte Japon bomba tayy~ 
]erinden milrekkep bir hava teşJd)i 
A vustralyanın şimal batısında $yndhat0 
şehrine karşı on dakika süren bir ~ 
cum yapmıştır. Bu akının netice 
hakkında henüz mal<kmat alınınaınılbl'.• 


