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Zorlukları 
Yennıenin 
Çaresi ... 

Zeytinyağı ihracı melıolundu 

--~~~·-------
Dağıt an ofisi istihlalı 
lıooperatiflerinin 
felılrdeğlnl teşlıll 
edemez ml?-

Toptan z_eytin ve pamuk .. 
yağı satışları durduruldu 

Almanya 
lsveçe mi 

saldıracak? 
şEvıu.""T BİLGİN 

Peralıende IJef lıllodan 
fazla verflmiyecelı .. 

Serbest dövizle yağlı 
tollıım ve deri lllracaıı 

da durdaraJdu.. 
Ankara, 25 (Telefonla) - Zeytinyağı 

fiatlarının müstehlik zararına ve iç p!
yasayı tazyik edecek şekilde alabildiği
ne yükselmesi dolayısiylc ticaret veka
letince yapılan tetkikler sonnnda hükü
met zeytinyağı ihracını menetmeğe ka· 
rar vermiştir. 
D:ğer taraftan serbest dövizle yapılan 

yağlı tohum ve deri ihracatı da durdu· 
rulmuştur. 

* İZMİR VE İSTANBULDA YA(; 
SATIŞLARININ TAHDİDİ 

Japonlara karşı en iyi muvaf Jakıyet 
gösteren Avıtstura1tıa B~kuman-

danı GcnemI Mak ArlüT 

l 1zak doğuda durum 
----·----

----·----
lsveç donanmasını 
almak istiyecekleri 

söyleniyor -·-Stokholm, 25 (A.A) - Bir bveç :ree. 
mı sözcil.sü Britanado ajansına aşağlcı. 
ki beyanatta bulunmuştur : 

c - Son seferberlik İsvec;in lüç biz 
tehdit karşısında boyun eğnıiyeceğini 
gösterir. Seferberlik hareketin!n ikmali 
için biltün ı:ınyretler sarfedilmektedir .. 

( .::iıınu ':;-.~:=~ 2. Sütün 2 de) 

Büyük istihlak merkezlerinde iaşe du· 
tnınunu ağırlaıı1ıran sebepleri istihsalin 
kifayetsizliğine atfedemeyiz. Memleket 
Lıtihsalinin bugünkü seviyesi mübrem 
lhtiyaçlanmızı zorluksuz knrş:1ıyabilir .. 
6u veya bu gıda maddesi iizerindc yer
'İz bir darlık mevcutsa, bunun nsı1 scbe.j bir taraftan dağıtım işlerinin taıuİ· 
lhiiıde geç kalınmış olması, diğer taraf
tan vurguncu1ann faaliyetlerini önle· 
llbek için alman tedbirlerin beklenen ne· 
ticeye hila varmamış bulunmasıdır. 
Pirinç, kuru fasulya, beyaz peynir, sade 
Jah gibi beyana tabi olmıyan gıdo mnd· 
delerinin ansızın ortadan knyholmnsını 
.._,ka suretle izaha imkan yoktur. Fiat 
lbUrakabc komisyon1annın bu gıda 
lbaddelerine koyduğu Ciatlar k8Ci dere· 
eecle yüksektir. Ellerinde mal bulunan
lar büyük kazanclar temin etmişlerdir. 

Rusyadaki askeri ha rekattan bir saf ha 

İstanbul. 25 (Y<!ni Asır) - Villiyetin 
neşrettiği bir tebliğde zeytinyağı ve pa
muk yağı toptan satışının yeni bir teb
liğe kadar yasak edildiği ve bu iki yağ 
mevcudunun beyana t!lbi tutulduWı bil
dirilmektedir. Ancak perakendecilerin 

Avustralya 
Böyle olduğu halde, meseli pirinr ser- i!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ı: 

~t :~~~~:an kara borsaya nakJime- ~ yeni hususi ~ 
Teshit edilen fiatın çok fevkinde fiat- = = 

lar vermek şarth·le kara borsadan iste- ~= mahkemelere §== 
llİ1diği kadar pirinç tedariki miimkiin-
dlir •. Su halde noksan olan nirinc deki). =t • ı J J = 
4'ir; wguncımun doymak hilmh·en hır· _§=_- ayın eryapı ·-=-=~ 
lllna karşı yaptığımız mücadeledir. l\fe· 
1b11r1an, işçileri ve blltün fakir halkı 
41üslindiiren su takatıa., fevkinde fiatlar - Milli lıorıınma mev- § 
ltererek, mlihrcm ihtiyaçlannı temin zuuna giren dlivaıa- §_-
edememek vniyetine bir çare hulma~ İ 
llzımdır. Süphe edilemez ki dünyanın : ra zmfrde bafıacafı § 
1"ı fevkalide ~nlerinde bo11uk içinde olanlar- ~ 
)asamağ'ı dü~iinen yoktur. Her şuur1P =-- Ankara, 25 (Telefonla) Milli ::_ 
-tandaş kendi5inden istenen her şevi 
hnmab hazırdır. Ancak sıkıntılar, mü· :korunma mcvzuuna giren d~valara: 
leUefiyet1er Jrihi. adiUıne bir tevzie tôbi E bakacak hususi mahkemelcr!n kad- § 
tbtulmalıdır. Varlıklı vatandas kesesi· §rolanna tayinler yapıldı. İzmir hfı- § 
ilin a~ı daha fazla açarak haşmetli E kimliğine asliye ceza haklıni Halit :: 
llara kuvvetiyle her ihtiyacım tedarik §Çevren, İzm!r müddeiumumiliğine 5 
-.erken az kazandı vatandasın nisbet- EMuş müddeiumumisi İhsnn Keçeci 5 
~ bir sıkıntıva tabi olmasındaki hak· E oğlu, İzmir müddeiumumi muavinli- E 
lltlık meydandadır. lsienen şey. eşya §ğine Balıkesir müddeiumumi mua· E 
flatlan araStnda makul bir müvazenc :vini Necmettin Yeşil, hakim mua- = 
•-- d § (Sonu Sahire 2. Siitün 1 de) § ..:sis edilmek şartiy1e her vatan aşın :ı ıııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111ır: 
lbübrem ihtiyaçlanm ~orluksuz tedarik 
edebilmesidir. 

Bunun (aresİ, evveli dağıtım işinin 
~klıklardan kul'fanlması. saniyen el
lerindeki stoklan daha büvük kazanclar 
fen.in etmek hırsiy1e saklamakta israr 
tdenıerin bu kötn niyetli Caali~·etlerine 
-.ı verecek tedbirlerin bir kat dl\ha şid· 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

~--._.. -•-•sm•- ı-•-•- • -•-• O 

Macar- Rumen! 
kıt' alan car- 1 

1 
p~~~lar 1 

İfıl tarafın da 
fıayıplar verdiği 
IJlldlrlliyor .. 

MoskovR, 25 (A.A) - So~et tebli
~ne ektir : Rumen - Macar hudu
dunun doğusunda Zara • Silni mev
kiinde Macar ve Rumen kıta1arı ara
sında (arpışma1ar olmuştur. iki ta
taf ta kayınlar vermi tir. . ---...... ~.:-

ALMANYA VE FRANSA 
-----·----

Almanya 
''v· . . ışı,, yı sı-

kıştırıyor -·-ıııı nazırın uzalılaştırd· 
masını ve mihverle ge~· 
çelıten IJlllrliğl yapılıp 
yapdmıyacağının llildi· 

rllmesinl istemiş •• 
Londra, 25 (A.A) - Taymis gaze

tesi yazıyor: Alman zımamdarlıınnın 
Vişiye karşı derin emniyetsizliği Riom 
mahkemesinde kendisini göstermiştir. 
Bu münasebetle Berlinde ortaya konan 
fikirler Vi~ide dehşetli tesir yapmışhr. 
Alınan mevsuk haberlere göre Alman-

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Son mül4Jtaılcannda MaTe§«l Göring ve MaTefGl Pet~ bir oTC&dcı 

llu-,ya harpleri 
------·-----

/ J o vo go roc! 
Ruslarca 
kuşatıldı 

-*-

(Sonu Sahife Z, Sütün 4 de) müttefikle-
----*----

•• H 

rın ussu HiNDiSTAN iŞi • 

8. "Krios'' gö- -•- .. 
•• • Japonların artık mu-
ruşmelerıne de- dafaaya g~çı.Desi ya-

vam ediyor kın görülüyor 

4 yerde 1>ek şiddetli KE1'rnfr m!,;acesl bütt!n Kambera, 2s (~yo) - Avu.malya 
=--•~ı~.t!J L n d:• başvekili Curt:n Avustralyanm üs ola-harp olu yorsa da 

kafi nPtice yok 
~ ..-H 9/la tu"r.I l'ı..a ... e üC?Ce• rak ita edeceği vazifeyi müttefiklerin 

ğl lıanaatfnde.. takdir ve kabul ettiklerini resmen be-
Lahor, 25 (A.A) - Milhrü has nazın yan etmiştir. 

Sir Sta!ford Krips bugün kongre reisi Londra, 25 (A.A) - Yorkşayr Post 
Mevlana Azad ve MüslUman partisi re- gazetesi yazıyor :. .. 
isi Cina ile görüşmüştilr. ( Sonu Sahife 4, Sütan 1 de ) 

- *-
Almanı arın nisan sonun· 1sveç Kmlı Bir 

da Ker~ 11e Rostofa tıar• 
fi fıücamıa geçecefıleri 

talımln edlli~or .. 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Son 24 saatte bütUn cephede şayanı ka
yıt mühim bir şey olmamıştır. 
Havalard~ 23 düşman tayyaresi tah

rip edil.m~ştir. Bizim kayıbımız 15 taY· 
yaredir. 

Barentz denizinde bir düşman deniz 
albsı batırılmıştır. 
LENİNGRAD CEPHESİNDE 
Moskova, 25 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek : 9 marttan 22 marta kadar Lenin
grad cephesindeki savaşlarda 16 bin Al· 
man er ve subayı öldürülmüştür. Eli· 
mize geçen harp malzemesi arasında 68 
top, 7 tank, 2 zırhlı otomobil 90 havan 
topu, 425 mak:neli tüfenk, 1749 tUfenk. 
binlerce obUs, {işenk ve bir çok malze. 
me vardır. 
KALENİNDE RUS 
MUV AFFAKIYETLERİ 
Moskova, 25 (A.A) - Krasnaya Zves

da gazetesi Kalenin cephesinde bir ke
simde günlerce süren çarpışmalardan 
sonra Almanların birer birer mevzileri· 
ni terkederek çekildiklerini, düşmanm 
yedek b:r tilmen piyade kuvvetini ve 50 
tankını harbe soktuğunu, Alm:mlarıo 
karşı taarruzları püskUrtüldüğilnil, bir 
Alman tümeninin harp sahnesinde pelı 
çok ölü vP yaralı bıral<ar:lk ceJcilıtii!ini 

( Sonu Sahife 4. Sütun 3 te ) 

1111•111111111111111ııııııııuııtıı111ıııt11ıtıııııııııııı•ı•• 

~J"J"~CCCDC~CXICCCCCCOOC 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

IJulgar krahnın Al· 
manvada1~i t1··ınasla-

"' 
rına da:r tebliğ 
----*----

Berlin, 25 (A.A) - Führcrin umunu 
karargahından tebliğ ed!liyor : 

Führer 24 martta umumi knrargabın
da Bulgar kralı Borisi kabul etmiş, ken· 
di!':iylc uzun ve samimt bir görüşmede 
bulunmuştur. 
Görü~e, son büyük harpte Alman

ya ve Bulgaristan arasında t eessiis eden 
silah arkadaşlığı ve dostluk zihniyeti 
içinde cereyan etmiştir. 

Kral Bor:s akşam yemeğinde ·hariciye 
nann Fon Ribbentropun misafiri ol
muştur. Kral, 25 martta Karinhalda ma
reşal Göringi ziyaret etmiştir. 

,,.,,. ~,,. .• ... >». > '9ell• .. •> > ..... 
lllHlllllHIHHllllllllllllllUHHHIJHllUllllHHllAUI 
•DDllllllDllDlllllllDllDlllllllll 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - Sir Stafford 
Krips bu sabah Bengal valisiyle ikinci 
defa olarak görüşmüştür. Nazır general 
Vavel ile yeniden görilştilğil gibi hava 
kumandanını da kabul etmiştir. 

lzmirde iaşe işleri 
( Sonu SaMfe 4. Sii•'"" 5 te ) Pirinç ihtiyacının büyük 

olduğ~ anlaşılıyor 

Hiııdistanda temaslarına devam 
eden B. StaffOTd KriJM 

Jzmirde mevcut ve halka tevzilne ka
rar verilen pirinçlerin 20 bin kilodan 
ibaret olduğu anlaşılmı$br. 

Dairelerde çalışan memurların ihti. 
yaçları için listeler iatenrnİf ve hazırla
nan listelere göre her aile reiaine beter 
kilo pirinç tahsis edilmiıtir. 

laşece tasdik edilen ihtiyaç listeleri 
50,000 ki1oyu aştığından pirinçleri da
ğıtan çeltik fabrikası dün sabah eah,ı 
kesmiş ve ,esmt listelerle müracaat 
edenlere: 

-- Pirinç kalmadı 1 Cevabını vennlt
tir. 

-··················································································· 

~ • ! Askeri Vaziyet l • I 
• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japon işgali altındaki 
adalara hücum edildi 

Radyo gazetesine göre Japonlar tek
rar Filipinlere taarru7.a geçmişlerdir .. 
Birmanyada da Tanguda durumun ciddt 
bir safhaya girdiği bilcliril!yor .. Japonlar 
önemli bir hava me;vdanını ele geçirmiş· 
!erdir. Andaman adaları da Japonlar ta
rafından işgal olunmuştur. 
And~man adaları Bingale körfezinde 

ve Seylan adası bakımından stratejik 
bir ehemm:ycti haiz adacıkJardır. 
Japonların burasını üs yaparak Sey

lana otlamak istiyecekleri anlasıhyor. 

f a§f: müdürlüğünden aldığımız ma· 
l<lmata atfen (8) semtteki bakaDara 
pirinç verildiğini yazmııtılt. Bu pirinçlet 
bir hç saatte tükendiğinden düa aahu 
bakallarda lı:.imse telı:. kilo pirinç hula-

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

.~ .. _......_._._,_,...,.~_. ,, _ ,_,_-•-o• 

istiklal 
Bugün yeniden 

çılzmağa başlamıştır 
Bir müddetten beri kağıtsu.Lk yü

zünden intişar edemiyen lst.ikLU re
fikimİJ:İn 1stanbulda bugün yeniden 
intişara başladığı memnuniyetle ha
ber alınmışbr. 
Başta Nizamettin Nazifin hararetli 

yazılan olmak üzere bir çok kıymet
li bJemlerin yazılannı ihtiva e41en 
•lstildiı. i karilerimiz yanndan iti
baren bütün satıcılarda bulabilecek· 
lerdir. 

Buna karşılık olmak üzere Amerikalı
lar, hnrekatın illt günlerinde Japon1ann 
ellerine geçmiş olan Vik adasına hava 
ve denizden bir taarruzda bulunmuşlar· 
dır. Vaktiyle Marşal adalarına bir bas
kın yapmış olan amiral Vilyam Horsley 
kumandasındaki den!z ve hava kuvvet
leri bu adava 219 bomba atmış, bahriye 
toplariyle de liman ve hava tesislerini 
bombardıman etmiştir. Ayni günde yine 
Amerikalılar v:kten 760 mil şimal ba
tıda ve yine Japon 1$galinde bulunan 
Markam adasına da havadan 90 bombe 

.( s- s.wı. 4, -- & .. l 
Mih"er t411114releriftm ~ mtnatılaniaki mütnıodS hücumlantadmı 

lf.ıt. eolaaW.nttdn .... w 
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ŞEHİR DABERLERi Zorlukları 
Yennıenin 
Çaresi ... 'l'İıl'llli Roman Yazan: Şahin Alı,,.,ıaıt 

••• J6 ... 

-- Meğer dünya ne küçükmüş! 
YoldClflaranızdan lllrl harp ıallndnlerl yapar· 
ilen, Saltan Selbnln Nyle dedlflnl de ~llyoPda 

ikinci lnönü 
zaferinin yıl-

dönümü 
----*----

ffaJlıeulılde yapdacalr 
._ ai&e bir te7 anlatayım da bunu - Hoca efendiL Rica ederiz, sözilnü- tören programı 

ifı6M belleyiniz. Bunu, Topkapı sarayın- zil tamam1ayınız!.. .___ 1 d 
.. ye padişahın yanında bulmıan bir - öteki ihtimal ne İae, ODU da bildi- ~lf' aft 1 ,.ld ...... -- anlattı. Binaenaleyh ta- rbüz!_ -*-
~ dojru olduğuna dair nasıl is- - Yahut dediniz, durdunuz ..• Sözü ikinci lnönü zaferinin yaldönümü 
ı iz sizi o yolda temin edebilirim. yarım bırakmayup tamam1amalıauuz! Nisan çar~mba gününe rastlamaktadır. 
9aı.. Selim bir gün haritay.a bakıyor- Hoca ciddi bir tavır takınarak dedi ki: Türk milletine zafer yollarını açan ve i&-
.... O sırada yaaında bahaumlar duy- - Yahutta Sultan Kamuaorl ile çar- tiklal mücadelemizin baıb batına bir 
...mr .. Dünyanın harita üzerine çizi- P'fl'N'iız! lfte baldbt bu iki ihtimalin safhası olan ikinci lnön6 zaferinin yıl
- şekline bakarak demiş ki (meğerse dışında olamaz ve lflıı dolrusunu bu da- döniimli 1 ııian giinü saat 17,30 da iz
.... 1ıılr rditelae yetecek kadar Dü- kikada Sultan $e'lhnden 1-şka biç kim- mir halkevi salonunda yapılacak bir 
,. dıl;lf' ..... M) se bihn.iyor!.. törenle milletçe kutlanaaktır. 
Yeldaşım bunu söylediği sırada doğ- Sonra boca birden bire yUzilnU buruş- Tören programı bir komite tarafın-

!'Ullliu hakkında and içti de beni öyle turdu. Bir çoculwıu azarlar gı'bi sert bir dan bazırlallJIUfbr. BütÜJl halkevliler bu 
t.-la etti! lisan kullanarak: törende buluıunaia davetlidirler. 
şmdi dOşUnUn bir kerre? .. 'Ozerinde ·-Hem bunlan dilfünmek bize düş- ---•---

1•+1Jmız bu dünya toparlağını bu ka- mez, dedi, bu qlerle ~ meş- CUMAR'l'ESJ De PAZAR 
._ kUçtlk g6ren btr padlph neler yap. gıd oluyoriar. Bizim vazifemiz bilyilk-
..... kalkışmaz? ll"ftlen alacalmm emri yerine getirmek- Ganldi ndisaJHdıalar 

tıııkendeda w Aksak Tlymurun yapa- ten ibaret! Bizi nereye aevk ederlerse Cumartesi ve pazar günleri Alsancak 
mı +H•n bir işe ba$lamakta ve susuz oraya gitmeie mecburuzL · sahasında Hentbol, Basketbol, Voleybol 
S.. çölllnü geçerek dünya ana.sının Tam bu sırada bizim manga onbaşısı müsabakalariyle ikinci takımlar arasın
(• ) Jmc-tma atılmakta o hiç giJçltik k:nprak yammıza geldi. Şimdiye kadar da futbol müsabakaları yapılacaktır. ,,t +ez ı:armederim. f.ll'Sllt dttpıediii için bu adamdan balı- Tafsillt şudur : 

O zamana kadar sükdt eden bölük ho- seıtmftjni unuttum. Ont.ıımızın adı Ka- Cumartesi günü saat 15 te Voleybol, 
CMı artık da,anamach. O da !liSze karı- ra.,... idi. Korlrunıç PGn(Qlü ve sert Göztepe - Ateş arasında hakem Kemal 
f11ıak alır, temkhafl bir ifade ile: tavırlı bir a~m~ı. Bizi görür görmez Özerdim.. 

- YarettOIOaOz bu mOtaJdlann hep- bağırarak dedi ki: Saat 16 da Hentbol, YUn Mensucat 
ai •bot! dedi. ne tarafa Jridecelhniz he- - Bizim mangadaki yoldqlar daha Karşıyaka arasında, hakem İzzet .. 
.. twıDı dellt!.. BeJki Tebriz üzerine burada mı bulunuyorlal'? .. Çabuk şimdi Saat 17 de Basketbol, Demirspor-Al-••'L belki de Saria·:;ft Arabillta- gidin! .• Yeni alclıtmn zırhlan derhal ta- da h k H y rdakul 

-~ A;-h: -~ ~ ,.. ----- kınacaksınız. Pad:ftftl.ın veziri geldi! tay arasın • a em ilseyin u · 
• • - ,_ ~ ~· Pazar günü : Saat 13 te Altmordu-Al-

lmla ...._ J 1 ~···• ._ IPa gi- Acemi ojtlanlarını, tam teçhizatı üzerle- tay !kinci takımları arasında futW mü-
••:' f faik...,_ .... Ç8ak'1 onlu- ~~l~~la!:,~ gözden geçirecek! sabakası.. hakem Alt.ettin Kazanova. =:r ~.~ ~ ~t Bu mzleri duyan "joldaşlar çil yavrusu Saat 15 te Voleybol, Altmordu - Al-

,,,.... b ı tay arasında hakem Muammer Pamuk. -.6 lılbd O:wkadara 111ıJlıdl. gi i birden bire dağıldı ar. Saat 16 da Hentbol, Gözt.epe _ Şark 
CeBlı: mnl..Jrbk •- tat.mm tıop- Ve bunun arkasından, umumi yokla-

~· _, ln1ata küs .le.il Sanayi arasında, hakem Cevat Tane\". 
rülan ._haıle oJeeek!_ ma ya..,...lağmı n . eri or- Sut 17 de Basketbol. Ateş - Pamu'k 

Bllla. rıM .. r pmdl ·-••dı. talığı birfbirine katmağa b~ladı. mernıUCalt arasında. hakem A. Gizer. 
ı• m c1ecl1klsad ~ IPn. kulak- Ben, Yahya ve lbrahiınle Ali Murat 
1 _... ~ ~ Ddi;Jar cierhal oradan aynldık, kışlaya girdik. KAJIYElfDf 
ı... Wr • ~ ~-..... etti: Bir az sama da yeni aldıtınuz silahlan 

- Sa1lma Selim Ha ..,. tedbirli takınmış ve zırhlarımızı giymiş bulun- PERAKENDE FİATI 
pmllık ......._. w ~ l&'lll bir pa~ duğumuz halde tekrar dışarıya çıktık.. Viliyet fiat mürakabe komisyonu çe-

... 'br - cMlfR,,.,..ı nedir, biliyor - B 1TMED1 - kirdek kavrulmuş kahven!n kilo başına 
• m, gocuklar! •• Aaya Jnteemd• ve -------------- perakende satış fiatını 675 kuruş olarak 
.,.. .,n. ......... Jda'lli a1tmda ya- Bir ihtimal daha tabit eylemiştir. Hnber verildiilne göre 
~ 1ıılllla TIHc1erl Wr aıQa tıapla. kahveye İstanbulda 690 kuruş fiat tesbit 

Vilayetimizde ek!m iş!eri hızlandı 

Bütün Devlet memurları 
ekim işleri ile de 
meşgul olacaklar 

----·----
(Baştarafı 1 inci SahUede) 

detlendirilmcsiclir. 
Halkın hayati ildiyaçlan mese._.., 

daima ea bGyük IMnedyeti ıo.teren ,!:i 
kümet, c1atrtun ofisi namı a1tmda 
bir teşkilitla bu önemli derde elini kOJ'• 
muştur. 

Dlığıtun ofisinin ne tekilde ~ 
bulunacağuu henil:r: bllmlyoruz. K_... 
timizce bu tcşkilit, büyilk şehirlenld 
başhyarak bizde nobana .pidede ~ 

Bqvekilimizin verdikleri direktif 7 - Ziraat memurları her köyde lan istihlik koeperatifterinlın çekirdill-
~erine ilkbahar ekiminin e.n az iki mis-- kimlere ~e mikdar. ~umluk ve~a _ı>a~ ni teşkil edebilirse ulusal ekone9iubl 
line Çlkanlmaaı yolundaki çalatmalar verilmiı ..e cetY'elini alarak gıttikleri teşkilitlanması sah11111Dda şimdiye b~ 
villyetlmizde hı:r:lanmq, yazlık ekim yerle\'de bu miktarm haldketen ekilip atala adnnlarm ._ ınllrim' ıiuana ....,, 
içia lil:r:umlu tohumluklar daiıbluufbr. ekilmediğini bi:r::r:at preeekler ve eki· atılmış olacaktır • 
Şimdi ekim iıleri son safhadadır. Vila- len tohumlukların vakti geçmeden ekil- İstihsal ve kredi koo~ 
yet makamı, maheulün kontrolü ve ali- mesini temin edeceklerdir. müstahsili famU uaaı.. ~ 
kadarlana çalıpnalara hakkında app. 8 - Ekim, çimlenme, çapa. .ulama, hususunda ne kadv faytlalı oJdr+IArl 
<lak! brar1an bütün \azalara tebliğ ey- büytime, hasat. harman ve .malan1 mık- tec:riibe ile sabit olmuştur. 
laniftlr: tarlan hakkında etrafla maltmat topla- 1zmır incir ve ft:r:Um tanm satış kor 

c ı. - T ohuml~ veya para almak nacak ve prim verilecek patatee •halan peratif birl.iiinin muhtelif sahalarda ... 
1aretiyle yazlık zıraat ~apanlann aldık- birer birer ölçülecektir. şenhiı işler kooperatifçlllllmbln paıtak 
~ tohumluk ve para ile ne bdar .U!f- 9 - Amele vaziyeti ve iafeleriyle bir istikbali olduimw göstermiştir.~ 
ıyat dyaptıklanm . ve eltt!i.1:: nerrilne-

6
.,_ yeVJDb-eleri her mah.ul haldunda ayn di miistebJUd de bu ,U.1 sistemin ._.. 

~ urumunu :r:ıraat _...,.__ m ._..a- ayn tesbit olunacakbr. l'1l)'UCU ve kurtarıcı faaUyetindeıı ,_,.. 
diyen kontrol ederek her a71D 13 ve 25 1 O ,.._:_ ı..- ı_ • --L , __ b c1a1an.:ıı- k •...ı.. 6nasi ... 
nci aünleri kaymakamlara birer raporla - ~ ve s.oyacrı ,,.... Olllll - uanaa ı,. ... en m p zanum 
bild"receklerdir zalar için aynca yardımca memura ihti- GOçlOkler arttıkça teşkilitsızbl'm 111' 

2 
1 

- Milli ~runma tahslMtından vi- yaç olursa hemen meneze bildirecekler- kadar büyük ifet olduiunu lfÖru,..
\lyetimize aynlan para ile :r:lnat me- dir. BOytlk şehirlerimizde pn1ş teş1dlitli W 
murlanmn harclrah ve masraftan öde- 1 1 - Ziraat teflri1it1n1n bu önemli tibllk kooperatiflerimiz olsaydı .... 
nec:ektlr. iti yahuz ba§ID& bapnnuma imUa ol- 4efıtun Jfin4e rastlwhlnnn .......... 

l - inhisarlar 1dar.;..deo veya madtimdan. orman, veteriur, nalla. vurguncuların fırsatı pnlmet hilen,_.. 
umumt ve huwi biit.çelerdea söaderi- kadastro. llhhat. i9Un memurlan n tiyetlerine yer obmwh. Şerefti bir ı'" 
len harcinJı tal..ısati,-Je köylere Pdll- ilk mektep mlifettltleri. öiretmen n yasanın makul ve lllfJfl'U baac ...... 
dikçe ziraat memmlan a)'Di zamanda eğitınenlet, tahaildarlar, jandarma. ~ içinde emnlyede çahpMbnesl lçla .... 
rerlyat ve m•'-d danmıu hakkında biaar ve kredi kooperatifleri memmlan mn unsadara ftdiyaa vanhr. Koopera-
tetkikatta buluoacaklardır. Jere gidince ekilit Ye mahsul dmmu tifler hu wuifeyl rönbfBrler. . 

4 - Ziraat memurlan k.,ı.k ve yaz- kendi ud vazifeleriol sörmek ic1ıı kay- Şunu da &iz ialıtde tutmak .._. 
lılt mezruat hakkında birer defter tuta- kaymakamlara ve wlyet :r:lraat mtidftr- dır : Mahte1if iş sahahmnm ......... 
caltlardır. lüi&ne t>ildirecelderdir. balon.., ~ ktıilı41edne -.,_ 

S - Ziraat memurlarm mahsulata 12 - Kaymabrnlar ve nahiye mü- Wm bir hareket ..... ı••tuımla pll-
zarar verecek olan don, dolu, sel 1ılbi dürlcri kendi mmtakatanndakl k&,o Şllll dOlmnlş Wl!l'Bm,eier ftfthr.. ltlll9 
meteorolojik hadiselerle her türlü hay- muhtar ve illtb-• :meclw.i ve çiftlik boısımuı fuB,etini en cek ~ 
van. hatere veya mantar hutabklan ahiplerine ve allkada1'1ara bu huauata bu abl sermayelerin speldHAsyen b.....
hakkında derhal kaymakamlıklara malG- sereken tavsiyelerde bulunacaklar ve thr. 
mat vererek ba haber villyete sönde- tatbikat safba1anm bizzat takip edecek- ta 1l8lıle MUdlmethl 81ni ••va. ı,.a 
rilecelttir. lerdir.> 8aemli meulqi inmemeli w .,._ ~ 

6 - Vilayet merkezindeki ziraat F.mria aihayetiad., biitüa devlet tet- reler ............ rnms.r. Devlet.,,,.,. 
muallim ve memurları merkez kazanın kilituım 1Ma ite azami Mllette ehemmi- llllillll --.har .W.p fev1ıı ille ~ 
zeriyat itleriyle mqcul olacaklardır. yet vermeleri iatenmiıtir. em1ik ftadmaw 1Alell71e Mc lılf 
------------------------------ elMt 1Eftal ebısl,ea y..._..I~ __. 

mir ala ' ... cletleaa lwlaılııkla ...... 
Wleeeii ...... ......,. .. meVftt --

Milli korunmaya nıuhalif harek~tler 
ımkf_._ ...... ı ........_wTark (Bqtarafı 1 inci Sahifede) edilmiştir. =--= ~ .:;:: Bir terhis bahis mevzuu aeğildir.ı Ball .. ---_._.-~1--1 M 1 ki f ı 
~,. 1 ~ Bııa da Ayni ajansa göre Baltık denizinin İs- ,.e Swup er ne a sa ayan ve az a 
ı 1 .,_ ki .... B· • \ , ete veçe karşı olan Alman kıyılarında topla- llAZO'l' VERiLECEK 

thlwc w '9unlmı 1'1er .......... ,_ 
ftlll bft bir ~ lelfldl ettliial ..,_,. 
Mlldadır. 

t t re1ııe 0> ... 1s '!ı w •ilam DID uc;a1dar, filolar ve ~ ~ bir ve civarındakiı sel>ut ve meyve 

a, khcllr. n..ı.. fftlıNP• 1Rma da ~ele ~ek ve lsveçı ıs- büı(eleri sahiplerine, bahçelerini sula- fiatla satanlar tutuldu e-••••••-"rr-ıu, .. ı-.ı-• - 1 
1 e u l'abt __. Asp kıta- till etmek maksadiyle toplanmaktadır- maları için motörlerinde kullanılmak -

m • H plrM W 111-ihAı;;; IHlqe bu lal". Almanlar için İsveç filosunun ehem- şartiyle mazot verilecektir. i MEYLODV lfEBEYJ 
itll •% ' ' 1 \'tt. 1)1 Wde, ~ ~ ~~~~-. ... Zlırilc· a ..... ~~l~a wruu ..a u -• • - i Knlactu aebevtnin &ı&m1mteld 
........ .,, 1 ...,,._ .aurilS ~ m~ ~ w.,,...-- mu- & ...... a 

1111 _. t.lı:nr, ._'"' ı.mamn Uzerine cehhez üç zırhh bir tayyare gemisi yar- .... •f B • ._ • ..a ... Abdullah oğlu Hasan Hüseyn!ıı Al- Jerdit. -JJ8Zlll' lflnO akprm, yml paaaıtlll 
r> ~ dır Bu ft1 Ahn 1arına kol lık1a u... ,.. & _...... ancaltta Ali Çetinlcaya bm.nmla otar• Bergaaıada Uzun çarpla belcbl Mi'"' §pcestne nstlachlmt neeip mdletlmi· 

)'itraJeceıllz!.. · 
0 

an su ay Yunan m:ıu ha'"""'"'' münasebeı• .. le ı..L.. evde -Ler ve bıhYe ~----- , __ .__ laabn yanında --'-- cı..-c-ı- •--- E_7ıe b''~-'-.. 1 Tabuttat. getirileb!lir. Halbuki Fransız filosunu .,,__ ~ ... .,.. ..- - u- ~ Y'"' ....... .._ ~ 1-U"DD 

Hoca bu sözün •••• ~ ele pçinnek kahil oba bile bunu Alman dün Yunan konsoloshanesinde merasim dqu laaber almarak yapılan yamada ran ile Arif ZülfObr paket tuzunu yük- 5 bir mUft6sQ ~ a. Çdl•lıı:lh 
bJNen bire susıııapu. Bedcesl 

0 
bdar .uım -6..- lc;iıa bir takım tehli- ve Ayin yapılmış. bu merasimde vali B. 400 kilo teker ve SO kilo pi~ 15 ki- .it flatla ..ıarak ilatikar ppbklan iddi- L.ıuıunnrrr...,rrmlllll ............ r. 

birik bir merak samuı bulunuyordu keler ve zorluklar vardır. Fuad Tuksal ile belediye reisi B. Reşat lo mesdmek, bü mlkbr ....._ bulun- ui.yle adliyeye verilmltlerdir. 
W laocanm austulwıu gören yoldaşlar tNGtL1ZLERtN TAHMtNLERt Leblebicloğlu da hazır bulunmuşlardır_ JDUf ve baklaada ıaethut suç zabıt n- BiR EV JORASI tŞ( 
tsh mUl eclemedlJer. Her taraftan mı- Lomlra, 25 (A.A) - Salihiyetli mah- rakuı yapıhnqtar. Çoraldcapacla 1021 nci •kakta Ab- &sl'~ftAN BKIJ« .. 
nlWlr. utaltalar ,akaela: fillerde bddirilctiiin• lift Alman ordu- ICllŞADASI FAZLA FıAll.A SATJŞ dullah km z.l.n enelce 9 mya kira- ı..-n.. ıs Yaı:Wt M' , de 

su bBIA cok 1'ay;ik kuYvettir. t~ yalo- Belelllve •elsB:M Gaziler ~eaiDde tecil: Hü.eyin, ya verdiği evini bu kere 13 liraya kira- "-Ll-~1--~A.A} - ~ 
( • ) Mumı ealcidea Vmmü diinya nında Alman kıtalan toplanırken lsve~ ---.,.. ...,__ _.., Jbrahim oi1u Riza ve KAzıaa oila F. ruk lamek istıediii id~Je ..Olt kenınrna ---.-- ....,. •• ta-

i-.linii. 2'ilrkçe ~ıs auw ,_na- te seferberlikyapılcbiı bildiriliyor. Maa- Kz ....... belecliye r-isl:p,den istifa yüksek fiatla kundura çivisi .. ttıkıan kanuw m.halJI ureket maddeain- cfjndee gfillıe .,...msmne 'H &a''Jd 
-- iM>"'-. mafih - 1AL"-etJi. • •-iliz mahfillerinde eden B. lılitbat Baysal yenidm ~ fiÜyet ediJdiiiDden aciliv-e verilmlı- den adliyeye verilmiıtir. c1enm etmektedir. P-4 1 1 •± • 
-- w-Rr lsveç ~a.ı hakkındaki haberler iatibllPla tekrar reis aeçilmif ft reislili ,_, dalıatınn mtm~. ekim h " •ftır. 

~· ~ mebmmcw tadik e-filmitfjr. 
Yeni- hosusı"" mabkA- milbalAgalı sayılmaktadır. Son günlerde Zeytı·nya~ ı·h.-acı DEllJSUDB 

~- AJmaıwa ve hveç arasındaki •erginliğe - - - - • - - - - t; • 
delAlet eden bir vaziyet görülmemiştir. Bfa fı1AZOS PAUflrASJ .. ..1 • fd. MaJdellf ndUalHdıalal' 

melt-re ta yioler 
yapıldı 

Londradaki mUşahitler tsveçe karşı talı- G-....:u nf-net1i t.a..iJ Halrbı• oeıeJ menrn 1 1 Denizli. 2S (Hmuai) - Denizli at-
~datı demir cevheri için yapılan mü- Ye .... &lwaıwn ..tuı alm B. S..ç letleri aıa...ta ,..,.._ <f Wa nutrelik 
zakerelerde tavizler koparma\: maba- ~ falırikQı )'eni ~ temiz ve koıuda Wrinciliii De izli 11..anden 

ne••••ue...r. 
eDPellıl dooajı11&1mm11&11111111N• 

dmı muhtemel ~T. Almanlamı noh-Janm ikmal edetK faaliJ'ete azamı beş kiloyu gec:memek i1zere zey- Mustafa Peker b~llDUfbr. . 
(lhif1 ıafı 1 iDd Sahifede) NO!'Yeçte bir tngiliz müc1aha1esinden ~. Ge(!ell eumarlıeli sOaB fab- tin ve pamuk yai)anm satmaluma mil- Kızlar araamdaki 221)() metrelik ko-

korkarak bu hazırlıklara lihmn görme- ribmn ~ t&eninı1e Wr QOk meqt saade edilmektedir. J'lda ~ ';:-Akı~. ~uza 

tzMfB ASKEBUK ŞUBBSt llAŞ
KANLIÖINDAN: 
338, 337 w .... ... • f doiumha-

1enlan muvamdlk ltizmetini yap
Dl8Dllf olan naldlye eratmm aevke-

YA RltJ 
M 0 

' J idlmt• 
llıi-w .. ,., ,.,... ... _ ............. ............ 

leri de muhtemelcllr. Her ha14e şimdilik t.... bulunmuştur. Yeni pn-lar piya- Ellerinde 20 tenekeden fada zeytfıı ~ ikillci. A7 ee UCunct1 olmut-
~·~ bitaraftıtnıı bozması saya~. yağı olanlar yann ..._ (Bu •lqama) Demli liaea talt .. ı ile ~ ta-

Zira böyle bir hareket Alman~ ----...-· kadar İstanbul vilayetine beyannmne U.. ar&sında b.ir iad,ol mllılıl >•• • 
pek az fayda verecektir. lzmird... iaşe iş1 ... ri vereceklerdir. ve oyunu Denizli 1iae8i 0-7 .ile kazan-

dilmek üzere %J --' iMi ---nü sabala mür Yaii ..._.. fMe-
sinde llleftlıt bulunma1an .Din ola-* * mıftıt. nur. 

Radyo gazetesine göre Alman rad70 -•- lmıirde de zeytinyağı ve pamak yalı ----~·••--- ~'!:~::!::. "::~.nı~~. ~ 
ore b.uuıt1n İneç hakkındaki pddetti (Baftara& 1 ieei S·htfo.ae) sa~ı ayni ~ tahdide tlDi tu- Denlzllde llfllfıe flD' w ............ -. .-..,_-. 
diline bakılırsa Almanların lsveçe kar- maınıttır. Eğer resmi dairelCl'in ihtiyaç- t _. Bu ._, .. -- ...__. 
"'haudıkları '--LL--..J- &:---1-- tara- tu mu .. ur. hu&wtaki remil .iJAa ~~ •E&...... IZMJa YABANCI ,A.gcEBJ.IK 
Y- ------ ~- ~-.c lan ile haUtm ih~açlan bu 20,000 ki- c.ona~ ,,..,.....,,. 
fınaan ~rilen haberlerin doğru olmasa lodaa -Lcak ~-me hazırlanmasına 3 üncü sahifemi!dedir- Detüdi, 2S (...._.) - 7SOO met- ~._,a .BASKANLluınUAN : 
ihtimal dıpada aörülemez. Jiimm ~- ~im it.. pWaç 1ıeni- .... relik b- kotmS De.idi. A,..a, AMal- Şubemizde JIOklame ,cirerek .-ıf 

B • y A - &L..~ •--- B.rci.r, &mu, e... aı.. m ... amı.-ı. -v•·a1a,. ... inden pek az kimse faydalanmıtbr. .. ı-. ..,...,.. ...-.-
... ICl.clODOIQG~SX.::ıM:ı:ılCl•OCllı:ı n1111111t1DM11•:ııcıao••••a•ı•a•ııcııoıoHD1•• lıkelir ve 11 • adaa .U elıslet arasında W ..ıa.- +.bmhı «M ile -evwlee o:!' Bea balcallara verilen pirinçleT ,.arım _._ .....,_ ~ Ytlltl «fEftl ASlft» DA mt içinde aatılm11t1r. ..-rM& W ~·- yapılmlfbr. Ferdi birincilik Denizliden yoklama görerek sınıf almış ve he-

Toprak mahsulleri ofisinin getirttiği Kars, 25 (AA) - Bura tüccarından ......._ ......,. &aııir'- a-... Kel. www' ............. rM-w bıcılıll .. ., 
lzmir hakkında 

naçiz düşüncelerim -·-

;-::ı n f1 n -, ,.... / --=-" n 
'.~ .. ;.....:_, :I:. v ~; ."/.~ 
-~ ~ ..... ,._ ~ ~~· .\ .,, ...... ~ p~~ 

. --::-...__. ___ -- .... ~-'--'""'\..... 

~ ~Sl""E""'AS 1 N0A 
• - - • ;ı.:~ 

-ltilder hazır vaziyette emir beklemek- u- ,,.,"'-..... ur.~ ~ ...___ -H -- L-..._ üclnclllllr BeW. • k Bd.111 T---. w rwh• Pl'ia .... ~ 
ır- ~..,... ~.lr"5'• .7- _._ - - -r ~ kilwwwQı ....... M ı...lır. ..... .... .... ._ ., ild --...a.. 
tedir. Bunlann laalka daiılalmuı için diyesi olmak n---- 91'n-k ~-··a 1---·-u· ı•ırm: 2 .-
~,ebl>üate bulunmak liznndw. ~ 4 '"' nAN -.uı-wu !it Aalıll,.a .. .fiVm *1: Dm"FM ...,._ Uwl! .............. 

Diğer taraftan, pirinç iatihaal mınta- na 600 lira bağış1amıştır. E..ı- bn-' M4hn. .1aıl tllmlrde ••r•' ' .ı.-
bmnda pirinçten: el komılduiandan Jiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiii;~ cK1an illa --.. 
bunlan!an bir ltmnmm l:r:mire getiri!- • Smıfı : Olc-e. a..l'l M!Him "r-k 
me9i Ye 1'alka tenli iatenmiftir. T 9ıılll: 4~ • ~ IDllva 2S/JIM2 9' 5 h 

t:r:mirde pirine; ihtiyacının çok 'biiyik • ~ • .., _. ......._ ~ ..- ı' e bdar-
oldaiu dün pirinç aatttğı eöylenen bak- 8-fı : ~ Mm&-. llaha1'e-
bllar önündeki izdihamdan anlatıl- BUG'11f JIA'J'İlfE• 8üari 211,l.JIJG pa ..... &Clnfi 
mııhr. ...,__.alil 14 e ...__ 

UN CETiRUJYOR .LERDEN j'J'fBAREN ... : fcMhe. Pi~. 27/StN! 
Haber Terilicfiiine göre 10,000 çu- amma &Gnfi öi1eden _. .at 14 e 

val ekstra ...... an yÜmda tz.aire se- • ......... •aftftm .... .. 
tirilecel Ye halka teTzi edilewl::tiı. Bu • U & .,,.. r vw--.-
unlana ekmek iatihkab yerine tnzü - T'OKÇE .sGzLO -

-
9-fı ~ Tapcu at.3/MZ o ._, 

t!6n8 -wı..-u • ...__ 

-----
BiRLEŞEN :'~ 
~GöNULLER 

mahmneldir. ı .. K ı z 1 L s i L A H ş o R 
EKMEK KARTLARININ 
DEQJŞTDULME.s. «aah ihtiraslar .. BarikulWe &el'lii••I«... TmiW eeıJ • ' .. .... Wr 
Niwa ay111a ait ekmek kartlannnı da- sahife ... Aşk sahneleriyle ._,.., ... p.._ lr ~ fiNIJ " ...._ 
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26 MART PERSEMBE 

1 c. lZM1R TlCARET stCIL l\1E-I tasfiyesinde bilcümle teahhüdab ifa 
llVRLUCUNDAN: olunduktan sonra ihtiyat akçası hisseda-

D
"_,_.. h ranın hisseleri nisbetinde taksim oluna-

- wLAU n .... anın sonu - caktır. 
ALTINCI FASIL SEKtZINCl FASIL 

Hesabatı seneviye - mevcudat. ş· k ı· f sh tasf• · __ . k . . h b. . ır e ın e ve ıyesı. 

_-dde 6~ --;-- Şır cti_n s_en~ı esa bıy~sı Madde 80 _ idare meclisi her hangi 
l<:.ıunusanının b~cı gilnundeı_ı. .~j,;- bir sebeple şirketin fesh ve tasfiyesi 
Ya.ak Kanunuevveli": ~on~ncu gunu : muamelatını veyahut devamını müza
ta.. bulur. Fakat_ bınncı h""."p ı:enesı kere etmek üzere heyeti umuıniyeyi da
~tesna. olara~ ~ırketın sur:tı k~tıy"!~ vet edebilir. Bu içtimalarda {50) nci 
°"'lt~ulu tarıhi ile ~- senenın K'."1~ maddedeki nisap ve ekseriyet aranır. 
""'.•lın. sonuncu ~u beynlndekı mud- Madde 81 - Müddetin hitamı şirket 
tlew ıhtıva edecektir. sermayesinin iki sülüsünün zayi olnıası 

. llladde 70 - Mevcudat ve muvazene~ veyahut maksadı şirketin husulü veya 
ltilA.ç~ ve.~ ve. ~ar ~esabatı h"l;'_eti husulü imkanının zevali hissedaran ade
'-umıye ıçtıı:naı ıçın tayın olunan gun- dinin baştan aşağı düşmesi, dainlerin ta
... laakal hır ay evvel murakıpların lehi şirket mukavelenamesinde bir sc
~ı dikka~inc arzolunur. !şb~ hesab~t bebi fesh tayin edilmişse onun tahak
,-...., meclısı tarafından. heyetı umumı: kuku şirketin diğer bir şirketle birleş.. r.,· takdım o}_unur. Hissed~ran yevmı ınesl, şirketin iflası hallerinde idare mec. 
~ınaa tekaddum ed:n 15 gun zarfında }isi hissedaran heyeti umumiyesini içti
!lioket merkezine ~u~~atla mevcudat maa d5vet etmeğe mecburdur. Hisseleri 
"• ınuvaze~e defterını, kar ve zarar_ he- mikdarı her neye baliğ olursa olsun his
ıoı.ı...u ve bilançoyu, murakıplar ve ıda- sedaranın kil.ffesi isbu içtimaa d11vet olu
re aeclisi _raporlarını tetkik ve bir su- ~acaktır. !şbu içti~ada 48 nci maddede-
>•\8U alabillrler. ki nlsap içtima ve ek.<eriyet aranılacak. 

YEDtNCt FASIL tır. Yalnız emvali şirketin toptan furuh-
'ltmettüatın sureti taksimi, ihtiyat tu hakkında tasfiye memurlarına salA-

aı..,.ı. hiyet itasına mütedair heyeti umumiye 
Madde 71 - Şirketin masarifi umu- kararlarında 51 nci maddedeki ni•abı ek. 

nııİ)'osi ile ba mukavelename müdüriyete seriyet aranır. 
'."9Ja her hangi bir vazifeye memur edi- Madde 82 - Fesih ve infisahı, iflastan 
lıı. kimselere umumt veya hususi temet- gayri bir sebebe mü•tenit ise idare mec
t9attan tahsis edilen yüzdeler ve muh- !isi birer hafta fasıla ile 3 defa nanal 
lollf amortisman bedelleri gibi şirketçe yapacaktır. Bu ilannameye şirket dain-
1..iiye tefriki mecburi olan meb)Ağ şir- !erinin şirketteki hukukunu nihayet bir 
l.ınia hesap senesi nihayetinde tanzim ı::ıene zarfınd bi1müracaa isbat etıneleri 
•"-n senelik mevcudat ve muvazene lüzumu dercolunur. Bir senelik müdde
deherinde tesbit olunan hasılattan ba- tin mebdei 3 ncü ilanın tarihi intişarıdır. 
de1-nzil baki kalan mikdar temettüatı Şayet idare meclisi bu vazifesini ifa et
s"'9yeyi te~kil eder. Bu suretle hasıl mez veyahut heyeti umumiyenin işbu 
oı.....k temettüatı safiyenin evvela mukavelenamedeki şerait dairesinde iç
Crt.z beş) yüzde beş ihtiyat akçasına tlma ihtimali hasıl olmaı.sa şirketle ala
taMia ve saniyen ita edilmemiş olan his- kadar her şahıs mahkemeye müracaatla 
se ııenetlerinin bedelleri tediye olunan şirketin fesh ve tasfiyesini talep etmek 
~ına yüzde 8 nisbeUnde birinci te- hakkını haizdir. Heyeti uınumiyece itti
ı.ettil itasına kifayet edecek meblAğ if- haz olunan mukarrerat alil.kadaranca t• edildikten sonra haki kalan kısmın- malô.m olmak Uzere ilan olunur. 
- heyeti umumlyece münasip görtlle- Madde 83 - !şbu esas mukavelenanw••k şekilde idare meclisi azil.sına ve ikin- de muharrer müddetin hitamında veya
ei laissei temettü olarak hisse senetlerine hut her hangi bir sebeple vaktinden ev
"• mevcut olduğu takdirde intifa senedi ve! şirketin feshine heyeti wnumiyece 
(Juisans) sahiplerine tevzi edilir. karar verildiği takdirde heyeti umumi-

Beyeti umumiye isterse bu mütebaki- yede tasfiyenin sureti icrası tesbit ve 
deı. bir kısmını veya tamamını fevkalA- muamel~tı ifa edecek şUrekadan ve şil
di lbtlyat akçası veya hisselerin itfası rekilnın gayrislnden bir veya bir kaç tas
itla hususi blr ihtiyat akçası olarak tef- fiye memuru ve bunların sa!Ahiyetlerini 
rllı: veya bill tevzi gelecek seneye nak- tayin eder. Ve tasfiye memurlarmın 
le'(!er. münferiden veya rnliçtemian hareket et-

Kadde 72 - Senelik temettüab safiye meleri hakkında ittihazı karar eyler. Bu 
birinci hl.ssei temettUUn tamamen tesvi- hususa mütedair kararlar tescil ve ilan 
YIOIİne kifayet etmediği takdirde yalnız olunur. Heyeti umumiyece tasfiye me
llıeYcut temettü tevzi edilir. murları intihap edilmezse tasfiye vazife-

Hissedarandan hiç biri mütebakisinin si idare meclisi tarafından ifa olunur. 
tirket sermayesinden ikmal edilmesini Madde 84 - Tasfiye memurları vazi
"117• müteakip seneler temettUabndan fclerini yekdiğerine devir edemezlerse 
enoe{ce tediye edilmeyen ınikdarın tedi- de umur ve muamelatı ınuayyenenin 
Ytılılııl talep edemezler. ifası için içlerinden birini veya bir kaçı-

Vadde 73 - Heyeti umumiye bir dev- nı veyahut bir şahıs vekil edebilirler. 
re hesabiye zarfında hasıl olup tevzi Madde 85 - Tasfiye meınuı-ları şirke
aluaacak temettüatı safiyenin bir kıs- tin başlamış ofan umur ve muaınelfıtını 
._ veya tamamını sene! atlyeye devir ikmal ve intica sal5.hiyettar olup tasfiye 
ııen fevlı:allde ihtiyat akçııııı olarak tef- icabatından olınıyan yeni muamelelere 
tik edebilir. girişmekten memnudurlar. Giriştikleri 

Madde 74 - Temcttliatı seneviyenin takdirde bu muamell\.ttan tevellüt edecek 
bi.edarana hangi tarihlerde ve hangi mesuliyet müteselsilen kendilerine aittir. 
"•lalarla ve ne ş"kilde tesviye oluna- Madde 86 - Tasfiye memurlarının ta
~ idare meclisinin teklifi üzerine he- yini ile beraber idare meclisinin sa!A.hi
YllU umuınlyece kararlaştırılır. İşbu yeti hitam bulur, ise de murakıpların 
~ mukavelename ahkAmına tevfikan vezaifi nezareti tasfiye müddetince de
ten! ed!len temettUat istirdat oluna- vam eder. Heyeti umumiye şirketin 
ınaz. mevcudiyeti zamanlarında olduğu gibi 

Madde 75 - 71 nci madde mucibince tasfiye esnasında dahi iktidar ve salllhi
te•ettllatı senevlyeden müfrez meba- yeti tammesini istimalde devam eder 
1llfn terakUmUnden hasıl olan Ad! ihti- Tasfiye memurları heyeti umumiye ka
N akçası şirketin muhtemel zararlan- rarı ile ve hükümetin müsaadesi ile şir
na ka~ilik olmak üzere hıfzolunabilir. keti münfesihanın hukuk ve senedat ve 
'.l!u suretle teraküm edecek olan meblAğ teahhUdatının tamamını veya bir kıs
'llrlı:et sermayesinin yüzde 25 ine mlisavi m.ını bedeli iştirak olarak aynen diğer 
tllddeye baliğ oldukta artık ihtiyat ak- bir şirkete devir edebilec~kleri gibi her 
Çaa ifrazına devam edilemez. Şu kadar- hangi bir şirket ve şahsa da devirle mu
lti bu mikdara baliğ olduktan sonra sar- kabilinde kaffesi veya bir kısmı için na
~t lcraslyle ihtiyat akçıwnın mikdarı kit veya bedeli tediye olunmuş hisse se
teaeuül edecek olursa tekrar temettü- nedatı ve esham ve tahvilat veya her 
atıım tevklfat icra edilecektir. hangi bir taviz alabilirler. 

Madde 76 - Hisse senedatının illl'aç Heyeti umumiye her zaman lüzum 
~etleri kıymeti muayyenesinden tl- gördüğü takdirde memurlarının ve tas
~de olursa fazla! kıymet ihtiyat akça- fıye vazifesini ifa eden idare meclisi 
..... ilave olunur. azasını azil etmek ve yerlerine diğerle-

lladde 77 - Şirketin zarar etmesin- rini tayin etmek salahiyetini haizdir. Ke. 
deıt dolayı tenakils eden sermayenin ik- za tasfiye esnasında heyeti umumiye tas
"'-line ihtiyat akçan kifayet etmediği fiye memurlarının teklifi üzerine feshi 
lıaıde zararın tamamen te!M'ısine kadar şirket hakkında evvelce ittihaz edilmiş 
lıiııııedarana temettü tevzi olunmaz. olan kararın iptaliyle tasfiye memurları-

lladde 78 - ihtiyat akçası 4060 sayılı nın salilhiyetlerine nihayet vererek ye
lcaaunun birinci maddesine tevfikan niden idare meclisi ve murakıp intihap 
"l'llzde beş faizli hazine tahvillerine ya- edebilirler. Bu takdirde fesih kararın-
1--ılacaktır. dan sonra hissedaranın gayri eşhasın ik-

thtiyat akçası amortisman bedeli ola- tisap ettikleri hukuk mahfuz kalır. Tas
t'Q: ayrılan mebaliğln ba!Ada tayin olu- fiye esnasında şirket menkul ve gayri 
~an suretlerden biriyle istimalini heyeti menkul emvali yine şirket şahsi
lclar,, tayin eder. FevkaJAde ihtiyat akça- yeti maneviyesine ait olup his.seda
sını heyeti idare münasip göreceği şekil randan hiç biri işbu emval üzerinde 
"" surette istimale sallhiyettardtr. Hat- §"hst bir hak iddia edemez. Tasfiye de
ı&1 bir devrei hesabiyenin hasılatı hisse- vam ettiği müddet zarfında heyeti umu
~ temettü tevziine kMi gelmediği tak- miye ve umumiyeyi tasfiye memurları 
~~e fevkalAde ihtiyat akçasının da bu ve murakıplar ve !Uzum gördüğü tak
•ı111wıta istimali caizdir. Fevkalade ihti- dirde ticaret vekA!eti içtinına d&vel 

f
Y•t akçası tedrici surette sermayenin it- ederler. Bundan başka şirketin ylizde 
Ut için dahi istimal olunabilir. 10 unu temsil eden hissedaran tarafın
. Madde 79 - Şirketin inkızai müdd.,_ dan talep vukuunda tasfiye memurları 

tııı.de veyahut vaktinden evvel fesh ve veya murakıpler heyeti umuıniyeyi İÇ• 

-
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YENi ASIR 

timaa ve bunlar irae edilen hususatı ı una müteallik olarak. şirket ile hisse. 
ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar. daran arasında tehaddüs edecek ihtilll
Tasfiye muamelatı bir seneden fazla dl!- fat, şirket merkezinin bulunduğu mahal 
vam eylediği takdirde tasfiye heyeti şir- mahakimin de, ahkamı kanuniyeye tev
ketin muomelAt ve hesabatını mübey- fıkan hal ve fasl olunur. Şirket umuru
yin tanzim edeceği mevcudat ve muva- na ait olarak hissedaran beyninde tehad
zcne defteri ile bilançoyu tevdi etmek ve düs edip şirketin hukukuna müessir 
tasfiyenin ikmaline mani teşkil eden es- olacak ihtilllfatın halli kezalik şirket 
Labı arzetmek üzere heyeti umumiycyi merkezinin bulunduğu mahal mahkeme. 
ictimaa d&vet edecektir. Tasfiye esna- !erine aittir. Bu kabil bir ihtilafın zuhu
slnda aktolunan heyeti umumiye içti- ru halinde mahkemeye müracaat e~ 
malarına ait zabıtnamelerin suret ve hü- olan hissedar şirket merkezinin bulun
lllsaları mutebl't' olmak için tasfiye me- duğu mahalde, her gO.na tebliğatı kanu
ınur1arının inızasını havi 0Jn1a..c;;ı şarttır. niyenin ifası için, bir ikametgAhı kanu· 

Madde 87 - Şirketin hali tasfiyede ni intihap ve iraesine mecburdur. 
bulunduğu zamanlarda şirket namına Madde 93 - Her hangi bir hissedar, 
tanzim olunacak bilcümle evrak ve se- şirketin umur ve muamelatında gördüğü 
nedatm şirketi ilzam edebilmesi için bir yolsuzluktan dolayı şirket mümes
(hali tasfiyede makarnacılık ve ticaret silleri veya onlardan biri aleyhine doğ
Tilrk Anonim şirketi tasfiye memuru) rudan doğruya ve ferden ikamei d&va 
ibaresinin ilAvesiyle tasfiye memurları edemez. Ancak 41 nci madde ahkamma 
tarafından imza edilmesi şarttır. tevfikan ikamei dava olunabilir. 

Madde 88 - Şirketi münfesibanın, Madde 94 - Şirket işbu esas mukave-
mevcut düyunu tasfiye edildikten ve in- lenameyi tabettirerek talep edecek his
fısahın 3 ncü ilanından itibaren bir sene sedarlara ita eyleyeceği gibi elli nüsha
mUrur ettikten sonra, hissedaran arasın- sını bir defaya mahsus olmak üzere ti
da hisselerine göre taksim olunur. Def- caret vekaletine irsal edecektir. 
!erlerde veya, menkul sair vesaikten Madde 95 - Hlikümet tarafından ka
dayin oldukları anlaşılan eşhas teahhüt- nunu mahsusuna tevfikan sebkedecek 
lü mektuplarla istifai hakka davet edi- talep üzerine şirket istatistik dairesinin 
lirler. İcabet etmeyenlerin veya hakları vereceği nümuneye göre her sene bir is
henilz muhtelliülfih bulunanların ala- tatistik cetveli verecektir. 
cakları muteber bir bankaya tevdi olu- Madde 96 - Kanunen istihdamı caiz 
nur. elan ecnebilere memurini aideslnden ls-

Madde 89 - Kanuna ve işbu esas mu· tihdamlan için müsaade istihsal edile
kavelename ahkamına mugay;" hareket cek olan mUtehassıslardan ve fen me
&den tasfiye memurları, şürekaya veya murlarından başka, şirketin mlistahde-
3 ncü şahıslara karşı müteselsilen ınesul mini Türk olacaktır. Ticaret mektehin
olacakları gibi tayin ve istihdam ettikle- den mezun olmak esbabı rilçhandan ad
ri eşhasın bu kabil muamelelerinden dahi dolauncaktır. 
kezalik aynı veçhile mesul olacaklardır. Madde 97 - Kanuna ve işbu esas mu-

Madde 90 - Ticaret vekaleti şirketin kavelenameye mugayir ve feshi şirketi 
esas mukavelenamesinden mütevellit mucip ahvalin tahakkukunda ticaret ve
bususat hakkında şirket üzerinde mü- kaleli tarafından fesih davası ikame olu-
rakabe hakkını haizdir. nur. 

Madde 91 - Şirket fesh ve tasfiyesine Madde 98 - Müessisler aşağıda yazılı 
mütedair heyeti umumiye mukarreratı mikdarda hisseleri satın almayı kabul 
sicili ticaretçe tescil ve ilan olunur, ve peşinen dörtte bir bedelini tediye et-

DOKUZUNCU FASIL mişlerdir ve mütebaki dörtte Uç bedeli 
Müteferrik maddeler. işbu mukavelenamede yazılı hükümler 
Madde 92 _ Şirketiıı gerek faaliyet dairesinde tediyeyi deruhte etmişlerdir. 

ve gerek tasfiyesi esnasında şirket umu. Şiiyle ki: 
Müessisin Taahhüt ettiği Hisse bedeli Mecmu bedeli 

Türk Lirası ismi hisse Türk Lirası 

Tahsin Piyale 
Tahsin Cinçubukçu 
Mustafa Lütfü Gago 
Mustafa Nimeti Umur 
Mehmet Burhan Maner 

1400 
25 
25 
25 
25 

1500 
Madde 99 - Şirket, fiatı tesbit edil

memiş malların satıs fintlarını ve bu fi. 
atlara esas olan maliyet ve kar fiatlarını 
bu fiatlar tahtında satışa başlamazdan ev 
ve! veyahut başladıktan sonra en geç 
bi rhafta zarfında ticaret vekaletine bil
dirir ve müşarüileyh vekfilet tarafından 
vaki olacak teklifleri hüsnüniyetle telik
kiye amade bulunur. 

Madde 100 - Şirket, her altı aylık bi
lançosunun taalluk ettiği devrenin hita
mından en geç on beş gün zarfında tica
ret vekAletine gönderir. 

Madde 101 - Şirket, ticaret vekAleti 
tarafından her talep vaki oldukça mua
melıltı hakkında malOmat vermeğe mec
burdur. 

Madde 102 - Şirket, sermayesine te
sisten sonra iştirak edecek olan ecnebile
rin, bu iştirakıru kabul etmezden evvel 
ticaret vekfiletinden müsaade istihsal 
etmeğe mecburdur. 

Madde 103 - Teessüsten sonra şirket 
sermayesine iştirak etmesi talep edilen 
ecnebi sermayenin yekOnu Türkiye cüm
huriyeti tebeasına ait yekOnun üçte bi
rini hiç bir zaman tecavUz etmeyecek
tir. 

Madde 104 - Şirket, hamiline mu
harrer hisse senetlerinin elden ele dev
rini hüsnüniyetle mlimkUn olduğu kadar 
takip etmeğe ve bu suretle sermayenin 
üçte birinden fazlasının ecnebi tabiiyet
le bulunan hakiki veya hükmt şahsa in
tikal etmemesi için icap eden tedbirleri 
ulmağa mecburdur. 

Madde 105 - Şirket, statüde yazilı 
muhtelif mevzulardan her hangi birisiy
le iştigale başlamadan evvel keyfiyeti 
ticaret veklUetine bildirmeğe ve vekft.le
t;n mü.saadesini almağa mecburdur. 

Madde 106 _ Statünün her hangi bir 
maddesine muhalifi hareket şirketin fes
hini mucip olacaktır. 

Madde 107 - lşbu mukavelename tz
mirde tanzim ve imza edilmiştir. 

!mzalar 23/12/941 
Makarnacılık ve ticaret Türk Anonim 

şirketinin işbu esas mukavelenamesi icra 
vekilleri heyetinin 31/1/1942 tarih ve 
2/17245 sayılı kararnamesiyle tasdik 
kılınmıştır. 

Ticaret vekili N. imza. 
Esas: 1942/217 
Karar: 29 
İzmir asliye mahkemesi ticaret daire

sinin 25/2/1942 tarihinde verdiği karar• 
dır. 

Reis: Galip Kınoğlu, ftza: Feyzi Uslu 
ve salahiyetli S. hftkimi Münir Pilboit
lu. 

Müstedi İzmirde (Makarnacılık ve ti· 
caret Türk Anonim şirketi.) 

Makıırnacilik ve ticaret Türk Anonim 
şirketi müessisleri Tahsin Piyale Musta
tafa Gago, Tahsin özçubukçu, Mehmet 
Burhan Maııer ve Mustafa Nimeti Onur 
ımzalariyle verilen 19/2/1942 tarihli is
tida ile şirketin teşekkülünün tasdiki 
talep edilmiş olmakla bu bapta ibraz 
olunan vesaik tetkik edilerek gereği ko
nuşuldu: 

Merkezi lzmir ve fi.nl olarak teşekkül 
eden (makarnacilık ve ticaret Türk ano
nim şirketi) nin. kanuni şartlan cami 
olan 23/12/1941 tarihli esas mukavele
namesi icra vekilleri heyetince kabul 
olunarak Reisicilmhurun yüksek tasdi
kine iktiran etmiş olduğu mübrez ınuka. 
velcname altındaki 12/2/1942 tarihli 
ticaret vekft!eti şerrunden ve (150,000) 
liradan ibaret olan sermayesinin dörtte 
biri olan 37500 liranın iş bankası !zmir 
şubesine 6/2/1942 tarihinde tesviye edil-

100 
100 
100 
100 
100 

140,00v 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 

150,000 
rni.ş olduğu aynı tarihli mezkilr bankaya 
ait ilmühaber münderecatından anlaşıl
masına ve esas mukavelename müessis
lerin iştirasını teahhüt eylediği hisse 
nıikdarını da ihtiva eylemesine binaen 
tasdikinde kanuni bir mani görlilemeyen 
mezkur {makarnacılık ve ticaret Türk 
anonim şirketi) nin ticaret kanununun 
299 uncu maddesi hükmüne tevfikan te
şckkiilünün tasdikine ve 300 ncü madde 
mucibince sicil ticarete usulen tescil ve 
ilanına 25/2/1942 tarihlnde ittifakla ka. 
rar verildi. 

Reis Aza S. Sulh Hakimi 
3340 5706 5974 
45 kuruşluk damga pulu üzerinde as

lına uygundur yazısı ve 12/3/1942 tarih 
ve İzmir siciU ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

lZMtR BELEDlYESlNDEN: 
Belediye meclisinin Nisan 1942 devre 

toplantılarına 1/4/1942 Çarşamba glinü 
saat 16,30 da başlanacaktır. 
Sayın azanın aşağıdaki ruznamede 

yazılı işleri görüşmek üzere gösterilen 
gün ve saatte belediyeye teşrifleri ilin 
olunur. 

Ruzname: 
1 - Geçmiş zabıt hülAsasının tetkik 

ve tasdiki. 
2 - Belediye ve müessesatının 1942 

yılı bütçelerinin tetkik ve tasdiki. 
3 - Meclis encümenlerinden verile

cekcek mazbataların karara raptı. 
4 _ Riyaset makamınca yeniden ya

pılacak tekliflerin tetkikl {698) 
Havagazı idaresine, mevcut nilmune

lerine 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. !halesi 6/4/1942 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanun tari
fatı dahilinde hazır)~ teklif mektup.. 
ları ihale günü aztunl saat 15,30 a kadar 
encümen riyasetine verilir. 

22, 26, 30, 4 1599 (666) . 

Borsa 
özfiM 

195 H. Elbirlilı: 53 55 50 
110 Hüseyin Senerler 55 50 59 
120 Rüştü Fırat 57 59 50 

61 A. Recep Paykoç 57 57 
12 N. Üzümcü 45 50 45 50 

5 Y. E. Bencuya 56 56 
503 Yeldln 

189681 Umumi y_ekOn 
No. 7 51 
No. 8 53 
No. 9 55 
No. 10 57 
No. ll 60 

23 ton Siyah K. Taner 40 40 
İNCİR 

255 Hilmi Uyar 38 40 
207 Osman Kaptan 38 38 
163 İhsaıı kaptan 30 40 
100 Konyalı Şükrü 38 38 

55 Cemal Alişan 34 37 
780 Yekfuı 

151218 Umumi yekOn 
11600 kilo Zeytinyağı 100 100 

114756 kilo (Eski satış) 38 50 90 
ZAHİRE 

30 Ton K. Dan 31 32 
334 Ton Susam 66 50 72 5G 

19263 kilo Acı B. içi 115 160 
41000 kilo Mazı 46 68 

SAHiFE i 

He,. ~eşit zeytin yağıyıe Pamulı yağının be· 
yana tabi tutuldu1ııa,.ı halılıında .. 

lzmir Valiliğinden: 
1 1-- Her çeşit zeytin yağı ve pamuk yaj-ı aahıları ikinci bir if ua kadar 

yasak edilmiştir. Ancak perakendecilerin azami beş kiloyu geçmemek üzere 
müstehliklere yapacakları sabşlar bundan müstesnadır. 

2 - Elinde veya emrinde yirmi tenekeden veya. buna tekabül eden mi.k .. 
dardan fazla her çc§it zeytin yağı ve pamuk yağı bulunduran müstehlikler 
{tasirhaneler, fabrikalar) perakendeci yarı toptancı veya toptancı tüccarlar, 
komiayoncular ve depolar, bakkallar ve rehin almıı olan aahıılar ve müesse
seler ellerinde bulunan zeytinyağı ve pamuk yağlarını ilin tarihinden itiba .. 
ren belediye hudutları dahilinde olanlar bu ilinı takip eden günün akşamına 
kadar haricinde bulunanlar da nihayet üç gün zarfında bir beyanname ile 
mahallin en büyük mülkiye Amirine bildireceklerdir . 

3 - Bu beyannamelerde zeytinyağı ve pamuk yağlarının cinsi, nev'i mik
larlan, nerede bulundukları, kime ait oldukları, kaplarının cinsi ayrı, ayrı ve 
aç.üc.ça. gösterilecektir. 

4 - Tayin olunan müddet zarfında beyanname vermiyenler hakkında 
milli korunma kanunu hükümlerine tevfikan cezai takibat yapılacaktır. 

5 - Keyfiyet alftkadarların malOmu olmak üzere ilan olunur. 
1687 (704) 

İZMİR VİLAYETİ FİAT MVRAKABE KOMİS· 
YONUNDAN: 

Ticaret oflıine ait olup vil&yet en1rine tahsis edilen 800 teneke peynir iı
çi - esnaf biTlikleri kanalile muhtelif semtlerdeki bakkallara dağıtılmıtbr. 

2 - Bu peynirlerin beher kilosu bakkallar tarafından halka {85) kurut
tan satılacaktır. 

3 - Bu faittan fazlaya satanlar haklarında milli korunma kanunu ahka-
mınca cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 1688 { 703) 

İZMİR VİLAYETİ FİAT MVRAKABE KOMİS· 
YONVNDAN: 

1 - Kahveler eskisi gibi tahmi.ııler marifetile ( 125) veya (250) ıer gram
lık paketlerle kavrulmuı çekirdek veya çekilmiş olarak aatılacaktrr. 

2 - Bu suretle satılan kavrulmuş çekirdek kahvonin beher kilosu (675) 
l:uruş, çekilmiş kahvenin ise {680) kuruştur. 

3 - Gerek bu Hatlardan fazlaya satanlar, gereç teıbit edilen şekilllere 
aykın hareket edenler ve taişi§e cür" et gösterenler ve ç.ii çek.irdek kahve sa
tanlar haklarında milli korunma kanunu ahk8.mınca cezai takibat yapılaca-
ğı ilan olunur. 1689 (702) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . -
i [)evlet Demir Yollarından i . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMIRYOLLARI UMUM MODORLOt.ONDEN : 
A§8.ğıda cetvelde mikdarlan muhammen bedel ve teminatlariyle iıtihsal 

mahalleri gösterilmiı olan 2 icalem balaıt kapalı zarf uıuliyle ayn ayn satın 
alınacakbr. Münakasa 1 O nisan 942 cuma günü birinci kalem saat l O da ikin
ci kalem saat 1 1 de olmak üzere Sirkecide 9 ncu işletme bln .. ında A. E. 
kornlııyonu tarahndan yapılacaktır. 

lateltlilerin teminat ve kanuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını ayni 
(!Ün birinci kalem eaat 9 za kadar ikinci kalem için saat 1 O na kadar komiı
yona vermeleri liz:tmdır. 

Şarmameler parasız olarak komi.ııyondan verilmektedir. 

Ocak mahalli Mikdar 
Muhammen bedel 

Lira 
Muvakkat teminat 

Lira 

Kilometre 
Kırklareli 

27-41 4000 M3. 12000 
4000 M3. 14000 

900 
1050 

1646 (697) 26 28 30 1 

Fazla fiatla lıömiire satan Mustafa Kayaıa,. 
ihtilıa,.dan mahlıtım oldu.. 

lzmir C. l\Iüddeiumumiliğinden: 
Fazla Hatla kömür satmak ıuretile ihtiki.rdan ıuçlu lzmirde Basmahane 

Fırkat sokak 53 numaralı evde oturur Hasan oğlu 326 doğumlu Mu.tala 
Kayalar hakkında izmir aıliye birinci ceza mahkemesince yapılan duruıma 
&onunda wçu sabit görülen ıuçlu Mustafa Kayalann 20 lira ağır para ceza· 
sile mahkU.miyetine ve 116 lı:ilo kömürün müsade.esine 3/2/942 gününde 
karar verilerek hükmün katileştiği ilan olunur. 165 7 { 706) 

Mıntalıa ilıtısat Müdü,.lüğünden: 
L.tanbuldan getirilmekte olan beı metre miUplık okaijen tüplerinin - tüp 

depozltosu hariç - lzmirde 7 35 kuruta sahlmuına belediye encümenince 
karar verildiği ilan olunur. 1686 {708) 

Ti,.e C. Müddeiumum llf!)mden : 
Dükkanında beyanname harici 15 O kilo ıeker bulundurmaktan ıuçlu Ti

rede bakkal Faik Şiıik oğlu hakkında Tire asliye ceza mahkemesinde yapılan 
durufJYlA sonunda da suçu sabit olduğundan hareketine uyan milli korunma 
kanununun 1 4 /3 madd .. i de!Aletile 5 5 /2 maddeaine tevfikan 15 O lira ağır 
para cezasile mahkilmiyetine karar verildiği ve mezkilr hükmün 12/3/942 
tarihinde katileıtiii ilan olunur. 1683 {709) 

Aydın Naiia Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

-

1 - Eksiltmeye konulan it: 23760.27 lira ketifli Aydın - Mui<la yolunun 
14x840-16x940 kilometreleri arasında terfi ve tose eıaslı tamiratı ve üç 
menfez inşası 

2 - Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ,artnametıi 
B - Mukavele ı>roiesi 
C - BaYJndırhk işleri genel Mrtnameıi 
O - Teaviyei turabiye şose ve k~ir in.saatına ait fenni eartname 
E - Keşif hülua cetveli ve ai!.il•i fiyat 
F - Tat ve kum grafik cetvelleri 

lıtiyenler bu şartname ve evrakı nafia müdUrlüKüııde görebilirler. 
3 - Eksiltme 2/4/942 tarihinde pe<l"mbe ııünü aaat 15 te vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
o4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilemek için isteklilerin 1 7 82 liralık muvakkat temi

nat ?ermesi ve Aydın vil&yetinden ihaleden 3 f{Ün evvel bu iı iç.in alınmıt 
müteahhitlik vesikası ve ticaret odası vesikası bulunması lizımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı ıaattan bir saat evveline 
kadar vil&.yet daimi encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecek.tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dı$ zarfın mühür mumu He iyi-
ce kapatılmış olması 18.zımdır. , 

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

Ke,.este satın alınacalıt,,. 

Izmir Nafıa müdürlüğünden: 
Bornova ziraat okulu deposunda teslim edilmek üzere ıartname ve ölçü

lerine tevfikan beher metre mikabı 95 liradan 95.754 metre mikap fabrika 
malı kereste 9096 lira 65 kuruş bedelle l 7 /3/1942 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle kapalı eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 .ayılı yasa 
hükümlerine tevfikan hazırlayacakları 682.5 liralık teıninatlarile birlikte tek
lif mektuplannı 1 /Niaan/942 çarıamba günü saat 11 de Nafıa müdürlüğün
de müteıekkil komiıyona tevdi etmeleri ilin olunur. 20 26 1467 {648) 



S~Plfi'E. 

StYASI VAZ,YET 
~--~-.·~-~~ 

Almanlar ve Ja-
ponlar Hindis
tana hücum 
edecekler 

IHT ı YAT TEDB IRLERI 
~-~~-.·~~--~ 

lngiltere 
istila 

edilirse .•• 
-·- -*-ıran icabında lıendlslnl Düşmanı kovmak ve im· 

müdafaa edecelı • Arap ha etmek için sivillere 
aıemi rnifwere lıarşı vazi~eler verildi.. 

ölrleşlyor-
Radyo gazetesine göre mihverin harp 

planı anlaşılmıştır: Doğudan Japon
:p ve batıdan mihver devletleri Hin
distan üzerine yürüyeceklerdir. Fakat 
Japon hareketi hızını kaybetmiştir. Ja
ponyanın .390 milyonluk Hindistanı is
tilasındaki güçlük hasebiyle mihver 
Hindistanı içeriden fethe çalışmakta ve 
B. Cripıin faaliyetini akamete uğrat
mak istemektedir. Fakat gelen haberler 
Cripsin Hindiıtanda iyi karşılandığını 
göstermektedir. Hint kongre partisi li
deri Azad ve Müslümanlar birliği reisi 
Cinaydan başka Gandi de Cpris ile gö
rüşecektir. 

Japonların Kora, Mançuri, Siyam ve 
Çin gibi Asya ülkelerindeki milletlerin 
benlik ve istiklallerine hiç bir saygı gös
termemesi Hintlilerin gözUnden kaçma
maktadır. 

IRANIN VAZlYETl 
Yeni lran ba;,vekili Sühey)i İran ah

valini aydınlatmak üzere radyoda söy
~diği bir nutukta demiştir ki: 

c - Sonuna kadar sulh ve sükun 
içinde kalmak hususundaki bütün arzu 
ve gayretlerimize rağmen biz de bu 
buhranda müteessir olmuş bulunuyoruz. 
Dıs sivasetimiz son muahede1er1e tesbit 
edilmiştir. icabında müttefiklerimizin 
yardımını "!Öreceğiz.> 

Başvekilin sözlerinden lranın icabın
<la kendisini müdafaa edeceği ve lngil
tere ile Rusyadan yardım göreceği ma
nası cıkmaktadır. 

BULGARIST AN VE 
YUNANISTANDA 
Bulgaristandan gelen haberlerde ye

ni bir 9cy yoktur. Yalnız bolşevizm hak
kında şiddetli neşriyat vardır. 

Romanya Tadyosuna göre müttefik]er 
Yunanistandaki işgal maııraflarmı azalt
mağa karar vermislerdir. Bundan sonra 
Yunaniııtandan çok :ıeytinyaR't a1ınmıya
caktır. Bunu, Yunan başvekili Çolakoğ
lunun Berlin seyahatinde temin ettiği 
.. nılıvor. 

ARAP ALEMiNDE 
Kahireden gelen bir habere göre, 

Mısırda bulunan lbnisuuduıı altıncı oğlu 
emir Mansur. Britanova ajansına babası 
namına bir demeçte bulunarak Arap 
milletleri eraaında bir lt biTli~i kurul
ma•ı lüzumunu ileriye sürmüştür. 

Bundan batıka Hica:ı kralı lbniııuut, 
Emir Abdullah ile de banJmıı,tır. Ye
men imamı da mihver nüfuzundan 
kurtulmağa çalışmaktadır. Bu hareket
lerin orta prkta demokratlar - mihver 
müc:adelulyle, illtbaharda yaoılacak ha
reketlerle alakası tııhmin edilmektedir. 

~~---~--~~-
( 1 za k do~~!tıda durum 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Avustralya ordulan başkumandanı 
general Mak Artür hava sahasında ba%ı 
hareketlerde bulunmak için Avustralya 
hava ilsler.ni takviye etmektedır. Mak 
Artilr kendi elindeki hava kuvvetleri
ni taarruzi hareketlerde kullanmakla is
tillrun önüne g~cek başlıca ~eye baş 
vurmuştur. Japon üsleri tahrip edilmek
te ve kuvvetleri da~tılmaktadır. 
Diğer taraftan A vustralyadaki kara 

kuvvetlerinin da müdafaa tertı"batı ge
nislet1lmistir. 

BEKLENEN GÜNLER 
Müttefikler stratejisi kuvvetlendikçe 

1lvustralya ve Hindistan Uzerindeki teh
likeler azalmaktadır. Japonyaıwı Pasi
fıkte :ıaptettiğ.i yerleri müdafaa için mü
cadele edeceğ: günler yaklasmış gibidir. 

Vaşington, 25 (A.A) - Yeni Zelan
da elçisinin bildirdi~ne göre Yeni Zc
landa Pasifik harbinde kendisine doğ
rudan do~a bir mesu liyet verilmesi 
hususunda ısrar etmektedir. 

Avustralya hariciye nazın Evat ta bu
na benzer bir teklifte bulunmuştur. Evat 
bir Pasifik harp konseyinin kurulmasını 
bu konseyde Avustralya ve Yeni Zelan
danın İngiltere ile müsavi mevkide ol
masını :stemiştir. 

AMERİKA. AVUSTRALYA VE 
YENİ ZELANDA 
Vaşinrrton, 25 (A.A) - Avustralya 

mUmessiUeriyle Yeni Zelanda elcisinin 
Pa~ifik hareketlerini tesvik ve tatbik et-

Londra, 25 (A.A) - Başvekalet 
lordu Sir Con Henderson avam kamara
sında lngilterenin istilası ihtimali takdi
rinde sivillerin vazifesi hakkında de
miııtir ki: 

- Büyük Britanyanın bir çok kısım
lannda istila komiteleri ıimdiden kurul
mu;,tur. Hücuma uğramak tehlikesi ba
kımından muhtelif bölgeler arasında 
büyük farklar vardır. Bu sebeple her ta
rafta ayni tedbirlerin alınması gerekli 
ve doğru değildir. 

Bölge komiteleri istila halinde ha§ 
gösterecek ihtiyaçları göz önünde tuta
caklardır. Bunlar askeri ve sivil makam
ların birbirine en iyi nasıl yardım ede
bileceklerini tesbit edeceklerdir. SiviJ 
ahaliye düşen yardım lüzumlu yiyecek 
maddelerini hazırlamak ve dağıtmak, 
bomba ve obüslerin açtığı çukurları dol
durmak, siperler kazmak, bombardı
man neticesinde boşaltılacak ahalinin 
barınmasına bnkmaktır. 

BOYOK ŞEHiRLERDE 
Büyük şehirlerde meale başka türlü 

mütalea edilmelidir. Şehirlerdeki ko
miteler istila halinde gehirlerin kendi 
ihtiyaçlannı temin edecek durumda bu
lunmasına dikkat edeceklerdir. Bütün 
istlliı komitelerine hülcümetçe gereken 
talimat verilmiştir. 

TF..K DOSONCE 
Eğer lnıtilıerenin istilasına t*bbüs 

edilecek olursa lngiltere halkına bir tek 
düsünce hakim olacaktır. Düşmanı kov
mak veya imha etmek. 

MUHACERET YASAK 
Fransa muharebesinde felaketli neti

celeri görülmüş olan muhacerete yol 
vermemek üzere her kes yerinde kalma
~a mecburdur. Bunun için verilen tali
mat şunlardır: 

1 - Her kes birbirine yardım için 
elinden treleni yapmalıdır. 

2 - Hiç kimse düşmana yardımı do
kunacak her hangi bir harekette bulun
mamnlıdır. 

3 - Doğdu~ topraeı müdafaa et
mek ve bu maksatla mesul makamların 
nezareti altında her şevi yapmak her 
kesin hakkı ve vazifesidir. 

Sıhhatlan müsait olan veya harp et
mek istiyenleri teşkilatlandsrmak ve si
lahlandırmak lazımdır. 

lSTILA HAl iNDE TAM TAHRiP 
Londra, 25 (A.A) - Royter ajan

sının diplomatik muhabiri yazıyor: ln
«;tilterenin istilası halinde askeri makam
lnnn kontrolü alımda tam bir tahrip ya
nılacaktır. Başvekalet lordu Sir Con 
Henderaonun avam kamarasında bu hu
susta yaptığı demeç hükümetçe iııtilfının 
yakınlığı hakkında her hangi bir haber 
alındıih manasına gelmez. Ancak, ha
zırlıkların sözü geçen projeyi açığa vur
mak imkanını verecek kadar geliştiğini 
,ö~terir. Hükümet başka memleketlerin 
istilasından ders almı~ ve planlarını ona 
göre çizmiştir. ---·----ING LIZ IST IHSALATı 

~----.~--~ 

Gemi yapımı da 
ilk safa girdi 

-*-HGl'p istlhsaJatı progra· 
mı IJelılenen neticeyi 
yüzde yüz oereceıı .. 

Londra, 25 (A.A) - Gazeteler i .. 
tihsal nazırı Liteltonun demeçini mem
nuniyetle neşrediyorlar. Bu demece göre 
İngiltere istihsal alanında ilmi bir plana 
maliktir. Nazmn ümitleri gerçekleşirse 
lngilterenin istihsal gayretleri yüzde yüz 
beklenen neticeyi verecektir. Bir müd
det tayyare ve tank yapımı ön safta idi. 
Şimdi gemi yapımı da ön safa geçmiştir. 

Niyoz Kronikl diyor ki: cLiteltonun 
programı işçi meselesini de hal edece
ğinden tamamiyle emin ve sağlam bir 
yoldur.:. 
-~----tt-~-~~ 

Almanva ve Fraosa 
mek icin birleoı:ik devletlerden daha sıkı (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
b:r vardım istedikleri etrafında sorulan lar gizli DegoJcu aaydıkları adliye nazı
sımll<-re cev:ın veren reisicümhur Ruz- n Bartelmi ile dah!liye nazın Fügonun 
\ elt dPmiştir ki : hükümetten uzaklaştınlmasını ve ilk ha-

- Avustralva ve Yeni Zelanda ile har taarruzundan evvel Vişinin siyase
Birlec;ik A:vıerika arasında işbirliği son tini aydınlatarak mihverle gerçek ma
dereccde memnunluk verecek bir hal nasiyle iş birliği yapmağı istiyip isteme
alm stır. Bu vaziv<ıt lıususi teşkilata vü- diğini bildirmesini talep etmişlerdir. 
eut vermeden elde ed=Jmistir. Avustral- Londra, 25 (A.A) - Hür Fransn;
ya ve Yeni ZC'l~ndanın bu11ünkü şekil- lann reisi general Degol radyoda bir 
den m!"mnun olduklarını sanıyorum. Fa- nutuk söyliyerek ılemiştir ki: 
kat daha sarih ve muayyen vazifelerle - Fransız milletinin elim vahdeti
ödC'vlC'nmis bir tesekkül, mesela Vasing- nin kaynadığı potadan yavaş yavaş yeni 
tondn bir Pnsifik knnsevinin kurulması bir sınıf yetişiyor. Franııanın mukadde
istc .,;,.oı:e bunun da kabu1U mümkündür. ratı bu cesur sınıfa bağlıdır. Bu sınıf 

6 INCI KOL F'ransayı yeniden kuracak olan Fransız 
RC'Mcfönhur 6 ıncı kol diye vasıflan- dehasının yeni bir çekirdeğidir. 

dırdı~ı yen: bir zümreden bahsetmiştir. Riom, 25 (A.A) - General Dela
Bu zürorevi te-;kil edenler, büerek veya ford mağlubiyet bozgunları muhakeme
bilmiycrek bc-;inci kol mensuplarının sinde isticvap edilmiıtir. General ıun
ynvmnk istedikleri zehirleri yaymak su- lan söylemiştir: 
rctivlc beşinci kol hesabına çalışıvor]ar. - Kumandam altındaki kıtalar mü-

Reisiciirr.hur gazeteler, radyolar ve kemmeldi. Yalnız talim ve terbiyeleri 
kokteyl part=ıerinin a1tıncı kolun ba$]ı- tam değildi. Lüzumu kadar fişek yoktu. 
ea faaliyet alanı oldujtunu söylemiştir. 1 uçap karşı müdafaa tertibab azdı. 

YENi ASIR 

Mısır ve mihver UZAK DOCU HARPLERi 
~~~-* -.·~~~-

~J aha s paşa Birmanya-
mihvere hü- da savaş 

• cum ettı -·-Kahire, 25 (A.A) - Seçimin son neti-
celeri henüz belli olmamakla beraber 
alman raporlar Vaf d partisinin büyük 
bir ekseriyet kazandığını gösteriyor. 

* NAHAS PAŞANIN NUTKU 
Radyo gazetesine göre Mısırda seçi

min Vafd partisinin galebesiyle netice
leneceği görillmektedir. Neticesi belli 
olan 110 mebusluğun 107 si Vafd tarafın
dan kazanılmıştır. 

Nahas paşa irad ettiği nutukta şöyle 
demiştir: 

c - Mısırın milli faaliyeti İngiliz 
Mısır ittifakındadır. Naziler yalnız İn
gilizleri yenmek değil, kendi nizamları
nı bütiin dünyaya dikte etmek ve her 
türlü din ve nizamları ezmek jçin harp 
ediyorlar. Bunlar için Allah yoktur, 
yalnız devlet vardır, ilfıhları devlettir ve 
onun için her şeyi yaparlar. Binaenaleyh 
varlık ve istiklilini seven her millet 
Mihvere karşı cephe almıştır. Nazilik ve 
Faşistlik Avrupanın göğsüne demir ve 
kanla yazılmışbr. Fakat buna karşı ko
yan çok milletler vardır; kuvvetli ve 
büyük dört büyük millet bunların ara
sındadır.> 

Hiç bir Mısır Başvekili Mihver aley
hine bu kadar şiddetli söz söylememiştir. 
Bidayette Nahas oaşanın Reskara gelme
sini alkışlayan Mihver radyolannın, bil
hassa İtalyan radyolarının şimdi cevabı
nı beklemek kap edecektir. -------·-·----

Rusya harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Sovyetlerin 17 tank ibrtinam ettiklerini 
ve iki yeri geri aldıklannı biJdiriyor. 
SİVASTOPOLU TAKVİYE 
Londra, 25 (A.A) - Sivastopol mü· 

dafaaeıları düşmana karşı bir şaşırtma 
hareketi yaparken Sovyet vapurlarının 
Sivastopola takviyeler götürmesi cüret• 
li bir hareket sayılıvor. 

NOVOGOROD KUŞATILDI 
Son Rus tebliğinde yeni bir şehrir 

kuşatıldığından bahsedil!yor. Burasının 
Novoızorod olduP.u sanılmaktadır. 

Moskova, 25 (A.A) - Sovyet haber
ler bürosu bildiriyor: 

9 Marttan 22 Marta kadar Leningrnd 
cephesinde Sovyet kıtaları 48 top, 7 
tank, 2 zırhlı otomobil. 22 mavn atan, 
420 mitralyöz, 169 hızlı ateşli tüfenk, 
1749 adi tilfcnk, 16581 mayn. 482 bin 
kurşun, 300 kurşun sandığı, 16 telsiz ve
rici posta iğtinam etmişlerdir. 86 düşman 
uçağı, 24 tank, yüzlerce kamyon tahrip 
etmişlerdir. 16 bin Alman subayı ve eri 
öldürülmüştür. 
ŞİDDETLİ MUHAREBELER 
Stokholın, 25 (A.A) - $ark ccphesln· 

de hareketler durgunluk devresine gir
miştir. Moskova yapılmakta olan hare· 
ketler hakkında sarih haber vermiyor 
Kırımda, Doneç havzasında, merkez cep
hesinde, Rjef etrafında pek şiddetli çar· 
pışmalar olmaktadır. Bütün bu karşı· 
)aşmalar durumda kayde değer bir de
ğişiklik yapmamıştır. 

ALMANLARIN SÖYLEDİKLERİ 
Almanlara göre Kının yanm adasın

da ve Doneçte Alman mukavemeti Rus· 
lann ehemmiyetli terakkiler elde etme
lerine engel olmuştur. Alman toplanma 
merkezlerine taze kıtalar gelmektedir .. 
Bu kıtalar dört kış ayında büyük ıstı
raplarla karşılaşmış ve yorulmuş birlik
lerin :verlerini alar.aklardır. 

RUS HAZIRLIÔI 
Ruslar da Moskova ve Doneç havza· 

sında kış ayları içinde Ural ve Sibiry11· 
da talim görmUş yeni ordulan tahş!t 
ediyorlar. 

Yollar motörlü birliklerin hareketle· 
rine mAni olmakta devam ettiği mild· 
detçe, yani ilci uç haftadan evvel mühim 
ve ~eniş bir teşebbUs beklenemez.. Bu· 
nun1a beraber Alman ordusunun nisan 
sonuna doğru ileri hareketine ba.c;lama· 
sı ve ilk ileri hedefini Kere ve Rostof 
şehirlerinin teskil etme-;i muhtemeldir .. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin 25 (A.A) - Alman savaş tay· 

yareleri Sovyet tayyare meydan1arına 
hücum ederek sığınaklar ve hangarlar 
üzerine bombalarını boşaltmışlardır. 

Yerde beş Sovyet tayyaresi imha edil
m!ş, di~er yedi tayyare hasara uğratıl
mıstır. Benzin depolarında bir çok yan
gın lıır rıkmıoı:tır. 

ALMAN TEBL1Ct 
Berlin, 25 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Kerç yarım adasında düşmanın olduk

ça mühim kuvvetlerle yapılan yeni hü
cumları püskürtülmüştür. 

Doneç havzasında devam eden şiddetli 
hücumlar Alman ve Rumen kıtalarının 
müdafaası karşısında kınlmıştır. 

Alman kıtalannın Harkofun doi{usun
da yaptıkları mevzii hücumlarda düş
man insan ve malzeme bakımından ağır 
kavıplar vermis.tir. 

Cephenin şimal kesiminde Alman 
mevzilerine girmiş olan düşman günler
ce en çetin toprak ve hava ~artları için
de yapılan müdafaa hareketleriyle geri 
ctılmış ve düşman karşı hücumları pii8-
kürtülmüştür. 

Bütün kesimlerde hava teşekkillleri 
kara savaslarına tesirli surette müdaha
le etmişlerdir. 

Bir İtalyan av filosu Alman uçaklariy. 
le isbirliği yapmıştır. 

20 nci Alman tümeni, 140 dan fazla 
dil§man hücumunu püskiirtmii15, 65 tank 
tahrip etmiştir. 

şiddetlendi _,._ 
Fillpinde Mindanao 

adasında Amerikahlar 
bir hücum. yaptılar .. 

Yeni Delhi, 25 (AA) - Tebliğ: 
Birmanyada cephenin şimal kısmında 

şiddetli çarpışmalnr devam etm~tir. 
Yeni Delhi, 25 (A.A) - Tebliğ: Bir

manyanın cenup açıklarında bulunan 
Andaman adaları Japonlar tarafından 
işgal edilıniştir. 

Britanya kuvvetleri bu adaları birkaç 
gün evvel tahliye etmiştir. 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - Birmanya 
tebliği : Tangu cephesindeki durum cid
didir. Dün akşama doğru binlerce Japon 
piyadesi Ç!n kuvvetlerini sararak Tan
gunun şimalindeki hava meydanını ele 
geçirmişlerdir. Bunları çıkartmak için 
bu sabah çok erkenden Çin kuvvetleri 
~önderilmi~. Şiddetli bir savaş yapıl
dığı bildiriliyor. 

Dün sivil kıyafette Japon askerleriyle 
silvarilerden mürekkep karışık bir teş
kil 30 kilometre kadar şimalde bulunan 
Tungo - Mandalay yolunu kesmiştir .. 
Cin kuvvetleri Japon süvarilerini kov
muş ve sivil elbise giyen askerleri de 
temizlemiştir. Bununla beraber dUşman 
kuvvetlerinin esas kısmı hila Tungonun 
30 k!lometre cenubunda bulunuyor. 

Çinliler de mevzilerini muhafaza edi
yorlar. 
Vaşington, 25 (AA) - Harbiye neza

retinin tebliği : Filipinll'rde Amerikan 
kuvvetleri M:ndanno adnsında motörlü 
Japon kuvvetlerine hücum etmiş ve 
bunlara ağır kayıplar verdirmiştir. Fi
lipin sularında bir çok yiizer maynler 
keşfedilmiştir. Bu, düşmanın adalar 
arasında vapur işlemelerinf'! engel olmak 
istediğ:ni ~österiyor. 

Avustralya ve Amerikan tayyareleri· 
nin 22 martta Yeni Ginede Laheye hü· 
cumlan haklonda yeni tafsilat alınmış
tır. Tahrip edilen düşman uçak.lan ara
sında üç ağır bomba uçağı, on (0) tipi 
uçak ve tipi tesblt edilem:yen diğer iki 
uçak vardır. Bundnn başka dört av ve 
iki bomba uçağı hasara uğratılmıştır. 
Bir cephane deposuna tam isabetler 
kaydedilmiştir. İki Amerikan tayyattti 
kavıptır. 

Tokyo. 25 (A.A) - Salomon takım 
<ıdalanndan Bukarun işgali münasebeti
te bu adanın ehemm!yetinden bahsedil
'llektedir. Buka adasının k.rali1,.-e Karo] 
limanı dilşman gemilerine taarruz hare
ketlerinde sığmak ve durak yeri vazife
c;ini görmekte idi. Buka, Yeni Gine ve 
A vustralyaya karşı harekatta mühim 
bir mevki sayılmaktadır. 

Tokyo, 25 (A.A) - Japon umumt ka
rargfihınm basın dairesinde binbaşı Sü
vehaka Bataan yanın adasındaki du
rumdan bahsederek demiştir ki : 

• - Burada iki dilşman tümeni mU
dafaadan Aciz bir halde kafese girmiş 
kuş gibi çevrilmiştir. Eğer Japonlar is
terlerse bu cevr!lmiş Amerikalıları her 
an yok edebilirler, fakat bunların kendi 
yağlariyle kavrulmalan daha elverişli 
görülüyor. 

~~-MMo~-.. ~-~%---~-
AKDEN iZ VE AFRIKADA 

~--~-.·~-~~ 

Karada önemli 
hareket olmadı 

-*-lngillz tayyareleri Yu• 
nanlstan ue IJIJyada 
ftücaınlar yaptdar .. 

Kahire, 2S (A.A) - Orta §Brk Bri
tanya kuvvetleri karargahının tebliği: 

Cephede hüküm süren kum hrtınalan 
yüzünden büyük mikyasta faaliyet ya
pılmamıotır. 

INGiLIZ HA VA HOCUMLARI 
Kahire, 25 (A.A) - Britanya orta 

şark hava tebliği: 
Hava teşekküllerimiz Yunanlatanda 

Salamin, Pire •e Ciritte Kandiye üzeri
ne taarruzl.arda hulunnluftur. 

Sirenaikada Bingaz.i, Martuba ve Ti
mimideki hedefler üzerine şiddetli hava 
hücumları yapılm11br. 

MALT ADA 
Düşman tayyareleri dün de Malta 

üzerine taarruz etmiolerdir. Avcılarımız 
Messer Smit 109 iki tayyare ve tayyare 
dafi toplarımız da .3 bomba tayyaresi 
düşürmüştür. 

Bu hıueketlere iştirak eden tayyare
lerimizin hepsi de üslerine dönmüıtür. 

MALTA YOLU TEHLiKELi 
Londra, 2S (A.A) - Bu hafta Ak

denizde yapılan deniz savaşı hakkında 
tefsirlerde bulunan salahiyetli Londra 
mahfillerine göre Libyadaki mihver 
kuvvetleri dışında Sicilya ve Girittek.i 
hava teşekktillerinin kuvveti Maltaya 
giden deniz yolunu çok tehlikeli bir ha
le getirmiştir. Bu yüzden Akdenizde 
knfileleri korumak tehlikeli bir iştir. 

Blng:ızinin ve civarındaki ileri hava 
meydanlannın kayıbı, yolda kafileleri 
korumak iç.in av uçaklan kullanılmasını 
imkansız kdmıştır. 

iT AL YANLARA GöRE 
Roma, 2S (A.A) - Resmi tebliğ: 

Orta Akdenizde bir düşman kafilesine 
taarruzumuzda orta büyiiklükte bir düt
man kruvazarüne iaabet kaydedilmittir. 

----- =-

-=~ 
Bulgarlarla ticaretimiz 

Yeni bir ticaret anlaş
n> ası inıza edilmek üzere 

isutçrelUer ue Mac arlar la rnüzalıere· 
ler deuam ediyor-

Ankura, 25 (Telefonla) - Bulgarlarla anlaşmasının cuma günü parafe et11.1ecr 
aranuzdaki ticarı mübadeleleri arttır- ği umulmaktadır. 
mak imkanlarını aramak üzere yapılan İSVİÇRELİLERLE MÜZAKRI! 
~i görüşıneler son~ e~ ve Y~ ~ir İsviçrelilerle ticaret müzakerelnl tr 
tic:U~~ anlaşması akd:ne luzum görül- ferrüata dair kısımlar üzerinde _,,_ 
mliştur. Bu1gar murahhaslarına yeni . . 
anlaşma için mtizakerelerde bulunmak etmektedir. Anlaşma bugünlerde ioıZ8"' 
salahiyeti verildiğinden bu husustaki !anacaktır. . 
konuşmalara yarın (Bugün) ba§lana- MACARLARLA MÜZAKRE 
caktır. Fakat esaslar kararlaşmış oldu- Macar heyetiyle pamuk ipliği ve pr 
ğundan mtiz.akerelerin bir günde netice- muklu mensucat ithali esasına ~ 
leneceği ve yeni Türk - Bulgar ticaret eden müzakerelere devam ediliyor. 

Ekmek kartı masratları yarım milyon 

Ankara, 25 (Telefonla) - Kart usu en 200 bin llrablt tahsisat 500 bin hıaJlfr 
liyle tevrl masraflarını k8J'§ılama1ı: için çıkarıldı. 
ticaret veWetinin emrine evvelce veril 

J)ağıtma ofisi tayinleri bekleniyor 
---~~~~~-....-.--~~~~~ 

Ankara, 25 (Telefonla) - Dağıtma dir. Diğer taraftan ofis teni i§1ertnd9 
ofisi teşkiline dair koordinasyon karan faydalanmak üzere memleketin ınuhte
bugün (dün) mer'iyete konuldu. Tica- lif mahallerindeki mUesseselu ve mala
ret vekaletince tayinler yapılmak üzere- zalardan istüade edecektir. 

1500 den fazla 
ralııınlı yerler-
Ankara, 25 (Telefonla) Memur 

maaşlarına pahalılık dolayısiyle zam ya
pan kanun rakımı 1500 den fazla olan 
yerlerde çalışan memurlara yakacak 
zammı da verilmesini Amir bulunduğun
dan, maliye vekAleti rakıım 1500 den 
fazla olan yerleri tesbit etmektedir. ----·----Ask eri vaziyet 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

atmışlardır, bahriye toplariyle de bom
bardıman yapılmıştır. Amerikalıların 
zayiatı her iki adada birer tayyareden 
ibarettir. 

Mihvere göre Yeni Ginede Moresby 
Japonlar tarafından sıkıştırılmış ve ge
niş ölçüde b!r taarruza uğramıştır. Fa
kat Avustralyaya her hangi bir taarruz 
ve hareket hakkında bir haber gelme

Nisanda yaz saad · 
IJaşlıyamlı .. 

-*-Ankara, 25 (Telefonla) - Nisamn b).o 
rinden itibaren biltUn memlekette Y,. 
saatinin tatbik:ne karar verildi.. S-U
bir saat ileriye alınacaktır. ---·--ingDfzler şlmaJi F,.,,,.. 
saya Jdlcarn etflla .. -·-Londra, 25 (A.A) - İngiliz bombar 

dıman tayyareleri şimali Fransada Ka
mın elektrik santralına ve diğer bedel
lere hücum etmişlerdir. Avcılar iki dür 
man tayyares!ni düşürmüşlerdir. Bu hr 
rekata iştirak eden tayyarelerimizdeO 
yedisi dönmemiştir. ---·----
Sırplar S BaJg,,,. tü••· 
nlnl lfgal edlyOPICll' -·-miştir. 

RUSYADA Nevyork, 25 (A.A) - Nevyork Tay· 
Doğu cephesinde hare kit Donec; ve mis gazetesi. general Mihailoviçin Sırbi9-

Harkofta hızını kaybetmeden devam tanda hfilA cesaretle dövüştüğünü 'Y8 
etmektedir. Almanlar bu taarruzların Balkanlarda cephe kuran yeglne gen .. 
hep püskürtüldilğünU iddia etmektedU-.. ral olduğunu, Sırp şehirler!nin bombarw 
ler. Alman hava kuvvetleri de geniş fa- dımanını ve katliamları cezasız bırak
allyetlerde bulunmuşlardır. madığını. beş Bulgar tfuneninin Nis el-' 

Dün doğuda iki taraf hava kuvvetleri varında Mihailovic kuvvetleriyle ~ 
arasında bir hava muharebesi olmuş ve makta olduğunu, hic olm~ bu kl#"' 
Almanlara glire Sovyetler 27 tayyare vetlerin Rusyaya gidemiyeceklerinl ya»
kaybetmişlerdir. makta ve Yugoslavyaya yardım samw 

Yine Almanlara göre Sovyetler mart nuun henüz geçmem!ş bulunduğuau ilA
ayı içinde 845 tayyare kaybetmişlerdir .• ve etmektedir. 
Almanlann kayıptan ise 73 tilr. -·-,----
E~er bu rakamlar doğru ise, 24 gUn- I R A 11 D A 

de 845 tayyare kayıbını azımsamamak j -''I il ._ 
lAzımdır. Yine bu müddet içinde So~· fts- z l'GSI ÇOH .. 
yetlerde tank kayıbı - Almanlara göre - Tahran, 25 (A.A) - İngilizler banda 
600 den fazladır, ki bu da az değildir. çok para sarfediyorlar. KöylUler İngili9 
AKDENİZ VE LİBYADA lirası birikt!riyorlar. Bu sebeple~ 
Akdenizde ve Libyada hava faaliyet- da İngiliz lirası bulmak zordur.. 1raa 

teri tekrar artmıştır. parasının sterline nazaran yeni kıymed 
Maltaya yapılan hilcumlara dUn de yapılması beklenen anlaşmadaD eo.-

devam edilmiştir. tayin edilecektir. 
1942 ilkbaharında önemli bir çok ----·---

olaylara şahit olacağız ve bunlann ha- lstiftsaff arttll'ma 
kikt m~yetini yakın olaylardan anla- lıonferansları 
mak mümkün olacaktır. 

---·--- Ankara, 25 (A.A) - C. H. P. btlhD-

11 • -l • t• • • lin arttırılması için halkı tenvir malur 
1 n ti 's an J ş l diyle yurt içi konferanslarına devdl 
(Ba§tarafı 1 inci Sahifede) etmektedir. Son alman telgraflara gör9 

...... +SMİR MİHRAC-r.vo+'"''İN yüksek ziraat enstitüsü profesörlerinde• 
AJ b":).ın Halit Evliyar İzmir. Torbab, Ödern!e. '!\-
BEYANATI re ve Bergamada, Vamık Tanu da Al· 
Randon (Kişmir) 25 (A.A) - Kişrnir hisarda konferanslar vermişlerdir. 

mihracesi dün beyanatta bulunarak de- ----·--
ıniştir ki : 

- Eğer Sir Stafford Kripse tevdi olu- Badapeşteye giden 
nan teklifler Hintlilerin menfaatlerine İtaJyanJar .. 
tamaıniyle aykırı değilse - ki böyle ol- Budapeşte, 25 (A.A) - İtalyan Genel 
ması imkAnsızdır - şu takdirde Hint kurmav reisi general Kavalero :eucı.
devletlerinin, Hindistan ve diğer bölge- peşteye gelmiştir. Burada bir kae aUJt 
lerin anlaşmamalanna bir sebep yoktur. kalacaktır. 
Prensler meclisi sir Stafford Kripse Budapeşte, 25 (A.A) - İtalyan m-ı' 
müzaheret edecektir. Fakat bu, Hint nazın Macar hükümet merkezine geJ.. 
devletlerinin ve Hint deleglerin!n kendi miştir. Budapeste ziraat sergis!ni ~ 
durumlarını anlatmak hakkına hiç do- cek ve ziraat işleri etrafında Macar de.-
kunmıyacaktır. let adamlariyle görüşmelerde bWuaa-

ALMAN TELAKKİ VE caktır. 
TEMENNİLERİ 
Berlin, 25 (A.A) - (Doyçe Politişe 

Korrespondaruı) gazetesi diyor ki : 
Sir Stafford K.ripsin Hindistan seya

hati va:tlerle ve iyi niyet gösterileriyle 
Hintlileri bir kerre daha aldatmak için 
yapılmış bir teşebbüstür. Sir Stafford 
Krips yola çıkarken İngilizlerin Hint 
milletleri iç!n bir fedakarlık kabul ede
cekleri hakkında sarih hiç bir şey söy
Jerunemiştir. Yeni DeJhiye varınca da 
bu hususta sarih malQmat vermemiştir .. 
Hakiki hedef Hindistanı İng:lterenin ar
zularına uyar bir hale sokmaktır. İngil
tere h•ınun için muhtelif Hint partileri 
arasındaki anlaşmazlığa güveniyor.. İn
gilterenin yardımiyle memleketi idare 
etmek Uzere bu partiler aralannda hiç 
bir 7.aman bir işbirliği kuramıyaeak1ar
dır. 

----·----700 Fran~P.z Çoaığ• 
Cenevrede-
Cenevre, 25 (A.A) - 700 Fl'ansız Co'" 

cuğundan mürekkep ilk kafile Cenevre-
ve varmıştır. Bu iş harp kurba111 çocuk• 
lar lehindeki geniş nrograma dahildir. 

-----e----
BREZİl..Y ADA 
Mlhuer aleyhtarlığı 
Rio de Jane:ro, 25 (A.A) - saop8lo 

vilayetinde vaktiyle mihver devletl_.. 
ne bir cemile olarak Alman ve jta)ylıO 
isimlerini taşıyan sokak isimleri detir 
lir:lmiş, bunlar yerine :Alman umıelb
larının batırdığı cenup Amerika .,.,,... 
laruiın adlarını taşıyan levhalar ._.. 
muştur. 


