
AJman - Rus harhı 
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RuslarStr~ 
yarossa
ya girdi -·Şehirle beraber bir 

kısım Sovyt>t ~siri 
de g~ri alındı _.,,._ 

Bir meydan okuına 
----·----

Japonya 
pasifikte 
almıyac 

-*-
Japonlar filomuz 
başka denizl~re de 
geçecek diyorlar · 

Rusyada karlaT içinde dügmana kunılan bir pusu Mihver hu sene IJiitiin 
lıozıarını Rus cephe
sinde oynıyacalı 

-*
Japonlaıea göre • lltr 
üs ınöıtefllılere geri 
11erUmJyeeelı Yeni bir 

Cephe 
ihtimali 

----·----
ŞEVK.ET BİLGİN 

Her şeye hakim olan tabiat. kışın 
lllcrhnmetsiz sertliğini yenen ılık bahar 
CUnlcrini müjdeliyor. Bir koç gün ev
\ıclki nbu.ç çehreden eser kalmamışiır. 
llununla beraber bahan kucaklamakta 
daima geç kalan Rusyada, soğuklann 
daha bir kac; hafta süreceği tahmin edil· 
lbektedir. Donlar c;özüldükten sonra bir 
!anıur deryasına çevrilecek olan topra· 
iın ınotörlü vasıtalara hareket imkanını 
'terereği güne kadar hüyiik çapta taar· 
l"cttlar yapılamıyacağına göre Almanla· 
tın bu bir kaç haftalık fasıladan istirado 
ederek doğu cephesilc ilgili yeni bir cep· 
lae yaratmak niyetinde olduktan söyle· 
lli;vor. MutahesasJa"' bu yeni cephenin 
hlihassa Rusya savaşına stntejik avan· 
'-ilar sağlayan ve Sovyetler birliğine 
tiden yardım yollannı tıkamağı hedef 
ftatan bir mahiyet taşıyacağını söylemek· 
ttdirler. Filhakika Rus ordulanm en kı· 
.. zamanda kat'i yenilğiye uğratarak 
harp dışına çıkarmak istiyen Almanlar 
llaıannda Rus ordusunu besliycn Bas
l'll • Arkanjel - Murmansk • Viladivos
tok yollannın hayati bir ehemmiyeti 
'"ardır. Şu halde beklenen taarruz ya şi· 
'-lalde fsveçe karşı yapılacaktır. Ya ce· 
llup doğuda Kıbns \'e Suriyeyi zaptcde
~k bütiin orta şarkı kucaklayan geniş 
btctcm bir hareket olacaktır. 

nu iki ihtimnli nyn ayn gözden geçi· 
~lim: 
İsveç şimal A vrupada harp fetaketi· 
~ dasında kalabilmiş biricik memleket
~. K:üçümsene.miyecek kuvvetli bir do
"anrnası ve kendi boyuna nisbetle en hi 
~otörize edilmiş bir ordusu vardır. Si
L ~ altında talim görmekte olan kııvvct
"'IC?'J yanm milyona yakındır. Müdafaa 
'te taarruz bakımından önemli bir mev-
1'.idedir. Almanlar fs,·eçe ayak basarlar· 
~ Norveç iizerinden gelebilecek tehdit
L ri bertaraf edecekleri gibi Finlandiyayı 
'Olayhkla kuvvetlendirerek Murmansk 
:~ Arkanjel yollarım tıkayabilccekler-
'"· Fakat bütün bunların iistiindc ola· 
~k İsveçin harp ve ticaret filolarına sa
!P olmanın Almanya i('İn değeri paha 

• 1cilemiyccek kadar büyüktür. Şurası 
:••hakknktarki İsveç Norve(' ~hi kolay· 
~la yutulacak bir lokma de~ildir. Eğer 

)Uı senedir lıarp yüzü görmiyen bu 
~mleket ger~ektcn muhtemel bir ta-
11~uza mukavemet etmeğe karar ver
:;;'!se diğer taraftan, müttefikler icahın-

Alman ordusu kadar h11lı hareket 
tıdthilen bir (ıkartma ordusu hazırla· 
~ışlarsa, İskandinavya yanm adasında 
1
t' ~ldenmiyen şeyler olabilir. 

el $ 1rndiye kadar Almanlan İsveçe sal
cl~~aktan alıkoyan belki buna benzer 

"•ınttlcrdir. 
~Cenup doğu istikametindeki hareket· 

re gelince Almanlnnn Rostof üzerin· 
1 '1onu Sahife 2, Sütun 6 da) .... 
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~ lhtiyac n1add~lf>rİ ~ 
~ ~ = 
~ . -
~ ı~in halk hirlikJ.~ri ~ 
~ = 
~ kurulacak ~ 
~ -' -:::: ...._.. = 
~ lfülıümet IJlr plôn ~ 
~ hazırlıyor ~ 
~ Ankara, 26 ( Hususi ) - Dagv•ıbna § 
~of· · -E 'l'> 1Sinin kadrosu hazırlanmaktadir. : 
""'ou k -::=1 adromın Vekiller heyeti tara- ;: 
i ından tasdikinden sonra ofis faali- § 
=:Yete geçecektir. E 
eğllUkümet lüzumlu maddelerin da- E 
!: •tıhnası için perakendeciler arasın- : 
E~1olduğu gibi halk arasında da bir- E 
E--<>.r kurmağı istihdaf eden bir plln ~ 

lamaktadır. = 
........... UllllUlllHllUlllllllr: 

R. Çörçil diyor ki: 
----*----

''Son zafere 
kadar har
bedeceğiz,, 

-*-
(( Fellilıetıerln sonu 
geldiğini söyllyemem, 
falıat vaziyetin eyl
leştiğl de ortadadır. n 
Londra, 26 (A.A) - Muhafazakar 

partinin merkez konseyinin yıllık to~ 
lantısında beyanatta bulunan başvekil 
Çörçil müttefik devletlerin gittikçe ar
tan kuvvet ve kudrctlerinden bahsede
rek demiştir ki: 

(Sonu Sahife 2, .Siitun 6 da) 

B. Çör!,'ilin son Tesimlerinden biri 

Moskova, 26 (A.A) - 25 Martta 
ehcmmiyP.tli hareketler olmamıştır. 

MISIRDA SECiM 
----*----

BULGAR DURUMU 
----*----23 Martta 37 düşman uçağı dUşUrül

müştür. 24 Martta düşmanın 27 uçağı 
tahrip edilmiştir. Bizim kayıbımız 9 
uçaktır. Nahas pa- Hududa ye-

Tokyo, 26 (A.A) - N~i Nişi gazetesi 
Japon donanmasının ezici kuvvetini ile
ride de göstermek 7.0l'Ullda olduğunu, 
savaşı Pasifike hasretmiyerek diğer de
nizlere nakledeceğlııi yazarak eliyor ki : 

• İngiliz - Amerikan donanmalarının 
korsan faaliyetlerile, kaybettikleri üs
lerden bir kaçını geriye almak tesebbU· 
silnde bulunma1arı mUmkündUr. Biz bu
nu önHyece~ • 

STRAYAROSSA AIJNDI 
Londra, 26 (A.A) - Moskova radyo

sunun verdiği habere göre Sovyct kuv
vetleri Strayarossaya girmişlerdir. Sov
yetler burada Almanlar elinde bulunan 
Rus esirlerini kurtarmışlardır. 

Moskova, 26 (A.A) - Çeteler Stra
yaros.c;a dolaylarında faaliyette bulun
makta düşmanın iaşe ve ikmal i§le.rini 
gUçleştinne ktedir ler. 

~anın fırka- ni kuvvet 
sı kazandı göndermiş 

JAPON :PARLAMENTOSU 
KAPANDI 
Tokyo, 26 (A.A) - Japon parlAınen

tosu 79 ncu içtima devresini bugUn tö
renle kapatml§tır. B~vekil, 'biltiln na
zırlar saraya giderek imparator tarafın
dan kabul edilmişlerdir. ( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

UZAK DOGU HARPLERi ____ * ___ _ 

-*-
Hah as pcqanın Vafd 
partisi 264 melJuslulı· 
tan 200 zünü lıaziındı 
Kahire, 26 (A.A) - Mebua seçimi

nin kat'i neticesi şudur: 
264 mebusluktan 200 nü Vafcl parti

si, 13 mebusluğu müstakiller, 4 meb
usluğu hürriyetperverler kazanmışlar
dır. Saad partisi bir mebus çıkannıııhr. 

Daha 28 mebus seçilecektir. 

* Radyo gazetesi, Vafd partisinin 264 
mebusluktan 2 16 sını kazandığını bil
diımektcdir. 

.Japonlar Bur
mada iler!iyor, 
Filipinde hücu

ma j{eçtiler 
_- ·-· Japonlar uSey-

MINDANAODA MAHA~LI ÇAR· lan adasına 
PIŞMALARI AMERIKALI· 

LAR KAZANDI sokuldular 
-*-Yeni Delhl, 26 (A.A) - Binnanyada 

japonlar Tongunun 30 kilometre cenu
bunda Çin kuvvetleriyle temas halinde
dirler. Bromun şimal batısında ilerleyen 
japon· kuvvetleri büyük petrol kuyula
rının bulunduğu havzayı hedef tutmuş
lardır. 

Son hava muharebeleri hakkında he
nüz tafsilat yoktur. 

----*----
Seylan mahalli meclisi 
meclJurf aslıerlllı 
telıllflnl reddetti 
Londra, 26 (A.A) - Japonlann eline 

geçen Andaman adalan şimal, cenubi ve 
merkezi Andaman adalariyle küçük An
daman ismini taşıyan dört adadan ve 
bunlar etrafında bir tesbih dizisi gibi sı
ral~ irl ufaklı 200 adacıktan ibaret-

(Sahife (, Sütun ( te) 

-*
Almanlar Bulgaristan• 
da yeniden 74 uçalı SON ZAFER VE JAPONLAR 
Sahası yapıyorltll' Başvekil gazeteciler aşağıdaki beya-
Londra, 26 (A.A) Almanlar natta bulunmuştur: 

Bulgaristanda daha elli tayyare init ,-. - ParlAmentonun 79 ncu içtima dev
riyle 24 bava meydanı yapmaktadalar. resi rekor teşkil edecek kadar verimli 
Hududa yeni Alman - Bulpr luta1an olmuştur, hlikümet parlamentonun son 
aönderi~ıtir. . . . i~a devresinde açıkça bildirmiştir ki. 

StrateJİk yollar JD§Uı bitmiı ve bu son zaferi elde ctnıeğe ve Asyada yeni 
bududda yeni Alman ve Bulgar lotalan nizamı lmrmağa azmetmiş bulunmakta-
sevkedilmiftir. dır. 

Romanya ve Bulgaristan mihverin 
doğudalci ilk. bahar taarruzuna üçer yüz 
bin u'ker ile lftirak etmeil taa1'hüt et
mişlerdir. 

Berlin, 26 (A.A) - Bütün gazete
ler Bulgar kralının Führerle mülakatı 
hakkında makaleler neşediyorlar. 

Folkiter Beobahter diyor ki: 
c Alman - Bulgar doetluğu geçen 

umumi harpte teuüa eden silah arkada~ 
lığından daha kuvvetli ve daha tam bir 
esasa dayanmaktadır. Bulgaristan tari
hinin hiç bir devreainde görülmemi§ 
derecede kuvvctlenmiıtir. Yeni Avrupa 
nizamının bir direği olarak kend.Wne 
düşen mesuliyetlcri kavramışbr.> 

Berliner Borscn Çaytung diyor ki: 
cSilah kardetliği ve dostluk ruhiyle 

hareket eden kral Boris Alman ricaliyle 
itimat verici görüşmelerde bulunmUf' 
tur. Kral Bulgaristanm milli birliğe ka
vuşmasını temin eden tecrübeli bir şef
tir. Avrupanın mukadderatını tayin ede
cek olan bu harpte kral Boriain lı:arar
lannı Bulgar milleti kabul edecektir.> 

RUMEN VE MACARLAR ____ .,,. ___ _ 
iki taraf askeri

nin çarpışhğı 
yalanmış 

-*
Macarltll' Romenlerin 
yazı ve söz hücumJa
rını Avrupaldılı · 
aJeyhJnde htll'elıet 
sayıyorlar 

Çung King, 26 (A.A) - Binnanyada 
Tonguda Çinliler mevkilerini muhafaza 
ediyorlar. Pegodan gelen japon kuvvet
leri Çin kuvvetlerinin mukavemetleriy· -
le karşılaşmış1ardır. Tongunun cenubun
da Akunda iki japon taburu imha edil
miştir. Şiddetli meydan muharebeleri 
devam ediyor. 

Zeytin ve pamuk yağlan 

Bükreş, 26 (A.A) - İyi haber alan 
Romen askeri mahfilleri Macar lotaları 
Ue Romen kıtalan arasında ehemmiyetli 
bir hudut hadisesi olduğu hakkÜıda ya
bancı kaynaktan verilen haberi kesin 
olarak yalanlamı.Şlaidır. Macar - Romen 
hududunda ve menlleketin her tarafında 
tam bir sük.On hüküm sürmektedir. 

Vaşington, 26 (A.A) - Harbiye ne
( Sonı; Sahife 4, Sütun 3 te ) 

MACARLAR CEVAP 
VERMiYORLAR 

~····;··1···A;k~·;'i···v·~;;·i·y;ı··ı··;···ı 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fiat artışile sıkıntıya 
ır.eydan verilmiyecek 

Budapeşte, 26 (A.A) - Romanya 
hariciye nazırı Mihail Antoneskonun 
nutkundan ve Romanya matbuatının 
neşriyatından sonra dUnya basını Ro
men - Macar münasebellerile meşgul
dür. Macar hariciye sözcUsü demiştir ki: 

Almanlar Stra yarussa yı 
tekrar geri aldılar rr.ı? 
Radyo gazetesine göre doğuda cephe

lerde önemli bir değişiklik olduğuna da
ir hiç bir haber gelmemiştir. Yalnız mu-
harebelerin eksilmiyen bir şiddetle, hat
ta artan bir şiddetle devam ettiği gelen 
haber }erden anlaşılmaktadır. 

• Pravda • gazetesi Almanlann zayi
ata hiç ehemmiyet vermiyerek müdafa
ada vakit kazanmak için ihtiyatlarını da 
cepheye soktuklarını bildiriyor. 

Rus kıtalannın İlmen gölünde 48 ki
( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

r~ &;=~Y~~lJı!!''''''''''ı1ını111ııuııını 
SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Bulgaristan 200 bin 
asker hazırlıyor 

-Jl.-

Bulgarltll' lıendllerlne 
verUen yerlerin geri 
aJınmaslle tehdit 
edllmlf 
Bern, 26 (A.A) - Gelen haberlerden 

çıkan mana Bitlerle bundan evvelki gö
rüşmelerinde Rusya ile mUnasebetlerini 
kesmekten imtina etmiş olan kral Bo
ris'in bu sefer Rusya ile münasebetleri 
kesmeii, mümkün bulduiu merkezinde
dir. 

Bu haberlere göre kral Boris 200,000 
Bulgar asker..nin barba iştirakini kabul 
etmiştir ve bu kıtalar bugiln sUratle se
ferber edilmekte, tedıiz olunmaktadır. 

Temin edildiğine göre Almanlar kral 
Borisin Alman taleplerine mutavaat ~t
mekten her yeni imtinamın şimdiye ka
dar Bulgar!stanın harptan elde ettiği bU
tiln arazi kazançlarının geri alınmasına 
mal olacağını bildinnişlerdir. 

• - Bugün yalnız Romen hilkUmet 
erkanı ve Romen basını Macarlara hu
cum ediyorlar. Macar hükümeti ve ba
sını cevap vermiyor. Hükümet sükUtu 
tercih ediyor. Macaristan bu nazik dev
rede anlaşmazlıklar çıkarmayı Avrupa· 
1ılık aleyhinde bir hareket sayıyor. • 
MEŞHUR ALMAN 
M0ZAKERECIB1B'6KRF.ŞTE 

DünkU sayımızda kaydedildiği Uzere 
zeytin ve pamuk yalJannm toptan satı
şı, fiatlar piyasayı tazyik edecek tarzda 
yükselmekte devam ettiği için, ikinci 
emre kadar yasak edilmiş ve 20 teneke
den fazla mevcut yağlar beyana tabi tu
tulm.U$tur. Bu itibarla dün borsada zey
tinyağı satılmamış, toptancılar da hiç bir 
muamele yapmamışlardır. 

Bükreş, 26 (AA) - Alman büyük 
elç{si Dr. Klodyus buraya gelmiş ve ha

. riciye nazın Mihail Antoneskoyu ziya
ret etmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

~ME KUVVETLER 1HT1YATTAI 
Londra, 26 (A.A) _ Dönen 3aywara 

göre Bükreş ve Budapeşte bUkömetlerl 
(Sonu Sahife z. Siitün Z de) 
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l Günf n meseleleri 1 J 
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Cephe 
ihtimali 

"lzmir,, hakkında 
Naçiz düşünCelerim 

S.D ııazetelerimlzde İzmir umumi bunların yüzüne bakılabilecek kadar 
m ... ince villyet bütçeainin üç küsur konforlu olduğunu kabul edersek bile 
.a..n lira olarak kabul edildiğini gör- acaba kaç kifiyi banndıra bilir? Diğer 
dlilm zaman sayri ihtiyarit olarak göz- küçük otelleri de hesaba katarak kon-
1-im ;,atla ve içim hüzün ile doldu. fôrden vaz geçelim. bmlre bir vapur do
ıc-.li kendime niçin bu vilayetimizin lusu turist gel.e bunlan ne yatıracak yer 
~ otuz milyon, hatta yüz milyon ve ne de doyuracak lokanta varl Bun
o'-'-n dedim. lar yemeklerini ve içkilerini vapurda 
~ri; ,,atarumwn bu epiz incisini; yerler ve gecelerini vapurda geçirirlerse 

Aımdolunun en büyük ithalat ve ihra- lzmirin bundan ne iatifadea olabilir) 
ca& a.baruu: neden lngiltere veya Ame- Geçen seneki fuar zamanında otellerde 
ı' ufak bir köy bütçesi kadar ge- ve hanlarda yer bulamayıp kahve pey
!WI ve cılız bir çehre ile seyredelim : Su· kelerinde geceleyenlerin pek çok oldu
aW eorarken cevap olarak apğıda yaz· ğunu hatta fuardaki kanepelerde gece
dı6m pratik çarelere bat vurulursa bir yi oturmut bir halde geçirebilmek için 
p •tr bulablleceiimizi zannediyor, 1tapıtmaca oyunu oynar gibi bir çok er-
• -. t ve mqrutiyet devrinin sonları- kek. kadın ve çocuklann kanepelere sal-
na a.dar büsbütün mühmel bırakılan dırdıklannı gözümle llördüm ve geldik
ba e6eler ve kahramanlar diyannın; de- lerine pİfman bir halde avdet için can 
il Tiirkiyenin fakat; prkın en büyük attıltlannı ifittim. Fuar hakkında varid 
ve ~ bir limana haline geleceiini ve olan bu zorluklar Bergama ve Selçuk 
bt1 71-den millet ve devletin sayısız fay- harabelerini ııezmeie gelecek olanlar 
," ' ·caiını btlyetle iddia ediyorum. için daha acıklıdır. Asanatikayı görmek 

.... lr ,,e civarlarını ancak mqruti- ist.iyenler yiyeceklerini ve içeceklerini 
y ... n sonra görebilmif ve cümburiyet· de beraberine alıp götilrmek mecburi
t- .onra sık aık görmek fırsatını bul- vetindedirler. Mahallinde kendilerine 
11 ... l u:n. Her sldlt ve ıelitte bir teki- istenilen izahatı verebilecek tercüman ve 
.. yqa nokaanuu gözilmden kaçırma- mutahass11lar yolı:. Bu tartlar altında tu
dıa Şüphe yoktur ki görütlerim kafa- rizm olur mu) 
rna alabildiii ve rüyet zaviyemin açık· Binaenaleyh turizm bakımından otel. 
lıit lladar olmuttur. Eier iktisat ve zira· lokanta. birahane, yol. nakil vasıtası ve 
at &lmlerlm.i& bir anaya gelir de keatir- sair her türlü kolaylıkları temin için vi
me ~olclan yürüyecek olurlarsa elbet da- \ayet ve belediye meclislerinin iı ortak-
ha iyi te)"ler bulabilirler. lığı ve birliği yamaları ve bu itleri hak-* b1e bilen ve yapabilecek olan bir iki 

Ben timdilik el ile tutulur derecede mutahauıs cdbetmeleri lazımdır. 
yapa)mam miimkün ve kolay itlerden Çeşme plajları ve içmeleri ile ziraat 
~tmek i8tiyorum. lıte onları da 11- ve ticarette yapılmam mümkün olan ıey
ra-onma : leri de sayabilinem de çizmeden yulra-

1 - Tarihte bile yer alan ve kuvvei n çtkmamıı olmak için bu kadarla ikt;. 
tillıireJeri .iti11uiJe naemı.lretimiz n da- fa etmeii tercih ediyorum. Diier cihet
ha pek çok memleketleria 'bütün kaplı- ten lzmir tehir ve viliyetinin süratle 
cehnna faik l>ulUDaJa ~va ( Eski kalkmmwna mani olan bu noluanlan 
Air'mc111nun ) kapbcalaruun buciinkü sayarken ciimhuriyet devrinden itibaren 
p ..... Ye utandacak derecedeki ipti- yapılmıı olan ıeyleri ıükranla anmağı 
daateo kurtanlmua sayeainde viliyet da borç bilirim. 
billı;eaine iki miall varidab kadar yani Bqta uayİf ve emniyetin temini yo
bee altı milyon lira temin etmesi müm- lunda hükümetimizin göstermiş olduğu 
kilı9ııllir. Bu kaplıcalan bq on gÜD eYVel- muvaff.kiyet ile demiryollannın milli
ki .-ywtimde tetkik fırsabnı elde etti- lqtirilmesi: uzablma11 ve intizam altına 
im zaman d117duiwn ıstırabı tasvir alınıştan ve seyahatlerdeki kolaylıklar: 
e-' 'llll ve bu halde barakaldaiı için ge- belediyecilikte; ziraatta: umuru nafiada 
llp aeçen idare adamianmo aiır mesuli- n maarif iıluinde göıterilen batanlar 
yeıtl.rlal ifade edecek .az buJ•mam Bu sayesinde dir ki lzmir kendiaine medeni 
n.a...ıda 'bir .uaii mukaddere CCY8P ver-- dünya manzumesinde ismini tamtbrnut 
nwlrJiim icap eder. Denecektir ki mil- Ye bir eeylap Ye afet bucağa olmaktan 
,.-11ıı1ea 1İraJ'1 nereden 1Mılup yapdmue kurtulınuıtur. Gönül ieterki ber ~ 
l~ fqleri 7apmalı 1 Filllakika ipti- merkezi hiikümetten beklemiyerelı: ve 
d• ..,....,..,.. mUtevakkiE olan bu imar onun yükünü hafifleterek mahalli ida
!ti,. daWll: ,..Jaat harici bir Mikraz ve- reler dahi tam manasile kendilerine dü
yt6.t ld Wr Jmtlpz ile tahelrlruk ettiri- ten faal rolü oynıyabilıin. 
~ Ye ltunu flll7at -ha-na koymak Sabık lıtanbul ıebrcmini operatör t• Mr .....,._ bat WW .L prıııldr. Şa- Dr. Emin &imi 
)'et lMa ldilledere bd.mnalr lstenilml-

Belediyenin 
yeni bütçesi 
hazırlandı 
----•----

Ylll'ldat ile ınasNf 
J ınllyon JOO ilin llPa 

-*-İzmir belediyesile belediyeye bağlı 
müesseselerin 942 yılı bütçeleri belediye 
daimt encümenince uzun tetkik ve mü
zakerelerden sonra hazırlanmıştır. Ha
ber veri1diğine göre yeni bütçe varidat 
ve masraflan mütevazin olarak takriben 
1,300,000 liradır. Bu yek!1ndan belediye
nin yalnız hava gazı, otobüs, mezbaha 
bütçeleri hariçtir. 

Yeni bütçede belediye memur ve müs
tahdemler~in maaş ve ücret zamlan 
için 65,000 lira, asker ailelerine yardım 
olarak 5,000 lira, tekaüt sandığı iştirak 
hissesi olarak 15,000 lira ayrılmıştır. 

Belediye meclisi 1 nisanda baş]ıyaca
ğı toplantılarda yeni bütçeyi tetkik ve 
kabul edecektir. 

-------~·--------
Büyük I n önü 
Kır koşuları 
----· ----

İzmir talıımı 
EddfeldPe gitti 
Pazar günü İzmirde 
yapdacaJı Jro.ya -·-Pazar günü yurdun her köşesinde yal· 

nız TUrk tarihinin değil bütün bir dün
ya tarihinin abidelerinden biri olan 
• İnörıil • ismi namına kır koşulan ya
pılacaktır. 

Ti.irk atlet1nc emanet edilen bu şeref
li isim namına yapılacak müsabakalara 
lzmir atletleri de büylik mikyasta işti
rak ederek bu günü kutlayacak1ardıtr. 
Koşulara pazar gUnU saat 15 de Alsan
cak stadyumundan başlanacak ve Ata
türk caddesini takiben kışla meydanı 
ve İnönU caddesinden geçilerek Halkevl 
önünde nihayet verilecektir. 

K0ı.,cıunun gen!ş bir alAka ile ve tam 
bir intizam içinde yapılması için bölgece 
icap eden tedbirler alınmıştır. 
ESJdşEHhIDE 
Ayni gün F.sk;~hirde İnönü kır koşu

lan Türkiye birinciliği yapılacakhr. De
nizlide dokuz bölge arasında yapılan 
grup birinciliklerinde kazanan tzmir ta
kımı bu müsabakalara iştirak etmek 
Ozere Alalı Gizerin idaresinde bu sabah 
Eskişehire hareket etmiştir. 

Y- lmair için bir ,.UZ karua demek 
oı.. Balçon bphcalanndaki bitiin te-
9İala ltllmeblt Ye iptidailiği itibarile 
yok ederek .W.nnı alelade bir dere su
yu slbl denlu akıtmakla iktifa etmek 

Zeytin vp pamuk Spop .........,.e 
1 yeni faaliyetler 

yağ art Beden terbiyesi balge başkanı vali B. 

daha ha)'lrlı olur. (e.ıtuafa ı had s.bife4e) Fuat Tuksal diln akşam saat 17 den 21 e 

* 
kadar bölge mer~ meşgul olmuş, 

HükUmet kararı diln abalı piyasada bir cıok itler hakJanda lüzumlu direktif· 
2 - Vata......mJa bir Mrbe.t liman lfllyaDI dikkat bir durgunluk göstermiş, Ier vermiştir. Bu meyanda bölpce yap

ihd..ma en elnritll olan 7er lzmirdir beyana tabi olan yailann miktarlan tınlacak' tesisat ı-ıeri ön kısma ahnm•• 
ve memleket cLp 791'lere rnesafeel 1t... bi.Jdirilm1ttir. b h··-...... -L, ~faal im .. 
oldaiu için l•.ı..Ja mBnccalabr. Yu- 20 tenekeye kadar olan yaj1ar beya- ~- u u:1UIRIUÜ iyete hız veri iş-
n.N.tanm P-ue Jimanmcla IHr •Y .,... na tabi olmechimdm bir s0ıı evvelki fi- İzmi.re 
~ k8çGk olan .erbe.t liman mınta- .tı.n Qzerind bmılar perak nde 1a- • gelmiş olan atıcılık federasyo-
kammn Ymıanı.tana .....m elmif oL:laia rak beş kilo en kadar ta] e o nu betJrım• B. Hakkı Ogan da bu müza-

~ SF..BBBI sa ınıştır. kerelerde bulwunuş ve bölgenin atış if" 
~ deil1 llillln ciYar tehirlerinia 7.eytln ve pamuk yajlannın beyana leri hakkında başkan ile görüşmijştür. 
lra- ..,.....,. 7U8llUI •• ,.aka. Ye aak tabi tutulmuş o1masımn sebebi piyasada M ,,..,,. .... 
ec..IN lllelDlebtleria m&uk•le ~ iuh edilememiştir Pazar gilııil ttkbabar at koşularına Kı
de mBhim bir rol op.am,...... Mael& iz. Bbıe verilen malumata göre bu sene z.ılçullu Hipodrwnunda devam ~ece~
mfda HiW i8tuTOD11 ile Bayrakla ara- r.eytinyaiı .reJroltıesi bir hqli yübek- tir. Koşuların 'bu hafta daha bilyilk bır 
•m6 \1 hali Ye basGn batakbktan bafka tir. Böyle olduiu halde, dıt piyasal.rm allka uyandıracalı tahmin edilmekte---·---bı, 197 °lmı7an 78f)eri W&yet hmuai fiat ahenline uymuş olmak için zeytin- dir. 
icl.eei namına letimWr edip bunda bir yağı fiatlan memleket dahilinde de ayni 
~ ~an .kuruluna ( ki hükümetten nisbette yiikselmeğe devun etmiştir. Sa
rn ... deea Jatibaal edilmeel icap eder ) bunluk Yallarm 90 1aıruşa kadar çıkma
tZllllria l>Gtçestne slrecek m117onlarm sı bu kararın almmasında Amil ohnUJ 

KömUrcUnün ya""'' 
adedini onar Ye 7lrmİfer ile ölçmele te- 'yılmaktadır 
n..tll bile etmb-eceitz. iptidai .erma- sa HUkUme~ iç istihlAkin sebepsiz fi
yeyl bpbcalu luldaada .öylediilm at tereffWerile tazyik edilmesine mani 
tanda temia mlmknndür. Varidab kar- olmak karanndadır. 7.eytinyağı fiatile 
llı.k s&terilerek her aaretle para teda- milteDUll' olarak sabun fiat1an da yük
rilt edilehlllr. Yalım halilıazır dünya .sehniştir Sabun fiatlan ytinyaiı fiat.. 
d.,.... ileri .&rflJerek jmlclnuzlılr mev- lan b&.r .. verilen ~ir d 
•• •ı. olaLWr. Fakat banlan l>lr prof- ve fakir.:' 1rı.nma lhti ':~.: 
na ~ hazırlamak lmklnma bir kadardır Y1 y 
teY denemez ya) • 

-------------------------------
3 - Cenif _..:uta turizm teıkil&- Rumen v" Macarlar 

tı : Yalnız fuarua prek memleket içln
dea Ye serebe dıpnclea celhettiil rağ
bet az ..dır? Fakat bana mukabil ge
rek h....t idAre w: prek belediienin 
.ı...kta olcluiu teclblrlıer yetiyor mu) 
BuaGn için lzmirde otel denebilecek An
kanpalu Ye fZIDİq»a].u otelleri bile bü
yük prp oteller.in.in anladaiı manada 
koo.fonuz ve te,kilAbızdır. Bir an için 

BUGÜN 
llatl•' ......... 

aw ... - ,....._ JU8ffllı 
fen - .-ki, ilk " ...... filllll.. 

(B.panfı 1 ind Sahifede) 

aralarmdakl gersinlfk dolayısiyle iyi ta
lim görmUf kıtalaruu Rusyaya gönder
mektense ihtiyatta tutuyorlar. 
PIŞHDE 
Budapqte, 26 (A.A) - ttalyan ordu

! n başkumandanı G<>neral Kavalero 
bu sabah buraya gelmiftir. 

B. RLEŞEN JEllETTE 
l llC DOllDL 

IELSOI 
EllJY GöNULLER 

AYalCA : ...... Jd de•• ÇHIP• : !la'4ıa h' dl 
RAIGll.&a:t-1-S-7-1 .... C 1r ', l'w 11 ........ 

elın•lı UdlJntill 
Tuhafiyeciler çarıısında kömürcü Mu. 

sa ojlu Kadir, kenc:liaine ait ekmekleri 
kilosunu 25 kUl'Uftan •tarak ihtiklr 
yaptığı iddiulyle adliyeye 'Y'erilm.lştir. ---·-------ZABrrADA: 

......... aayrnca 
lnpdzladl 
Gazi bulvarında akşam okulu önün

de Mehmet oğlu Mustafa adında bir p
hıs Şlmoel otlu Bohorun önüne çıkarak 
para istemiş, alamayınca Bohoru bıçak
la başından hafif surette yaralamıştır. 
Mustafa adliyeye verilmiştir. 

Ceylani lllOtti...,,...e 
..... ızlılı 

Limanda Ceyianl motöründe bir hır
sızlık olmUJiur. Mustafa oğlu Hilleyin 
ve Sabıkalı Cevdet. Ceyllnt motarün
den 9 top kapot bezi ile bir çuval tizilm 
çaldıklan zanniyle adliyece tevkif edil
mişlerdir. 

Beyll lıöyöndefd 
IJaslıın falllerl ıatalda 
Bergamanın Kozak nahiyesinin Af81ı 

Beyli köyünde Mehmet oğlu Haaan Gör-
gillünün gece vakti evine giren ve 200 
altın lirasiyle bazı kıymetli eşyayı zorla 
pabeden ıahıslann hUviyetleri tesbit 
edilmiştir. 

Zabıtaca faillerin aynı köyden sabıkalı 
Hilleyin otlu Klzım Çullu ile Hasan <>i
lan baskında maske olarak kullandıkla
n örme bqlıldar, tOfenkler ve bir analı
tarlı mavzer ele geçirilmiJtir. Suçlu .sa
nılan bu §ahıalar Beryama adliyesine ve
lu Ali Bozkurt oldUklan neticesine va
rıhmftır. Bunların hldise tecesl yaph1'-

Peynir ve ka~1 ve satışları 

Beyaz peynirin peraken
de kilosu "80,, kuruş 

------*-----
ŞEVKET BiLGİN 

(8aftarah 1 ind Sahlfeıil) 
den Kafkasyaya yapmalı tasar~ 
taarruzdan başka Kıbma ve s~~ 
saWırmalan ihtimali alihqetli ... --

Kalaoeflane 11e salonla f'da uePUen ııaıaue, çay mahfillerinde ciddiyetle ıöz öaibMle _. 
,•,...ı- IJlref' • ....... .--..-• .-. tuhnakta ve bu münaebetle ~...!: 
sua w-• H - .., ................ Akdenb savaşlan arasmdalıi sakı ~ 

Ticaret ofisine ait olup İzmir vilayeti kilosu 675 kuruş, çekilmiş kahvenin ise belirtilmektedir. Kıbnsa bava ve ::: 
emrine tahsis edilen 800 teneke peynir 680 kuruştur. den zorlamak için onUd ~__ıu-ı 
Esnaf - İıJÇi birlikleri kanalile ve bak- KABVEBANELEBDE te hazırlıklar yapıJdıiı haber ~-· 
kallar marifetile dün satışa çıkanlmış- Belediye daiml encilmeni kahve ve Bir İn«iliz ıazetesi bu ~ 
tır. Bakkallar peynirlerin parasını Zira- çay fiatlarının yilkseldiğini göz önnnde mihverin bu seneki tumn pi~ 
at Bankasına yatırarak peynirleri dün bulundurarak kahvehanelerde miltteri- hep, ya hiç • dlmlesile ifade .,,
almışlardır. Beher kilo peynirin bakkal- lere verilen kahve çay fiatlanna birer manasmı (lbnnqtır. Yani ..un-- .. 
lar tarafından 85 kuruşa satılması ka- kuruş zam etmiştir. Şimdiye kadar bet letıeri 194Z BeDe8i bitmeden ~__.. 
rarlaşmıştır. Bu fiattan fazlasına satan- kuruşa verilen kahveler 6 kuruş, 6 ku· Akdenisde kat'I neticeyi ~ --~ 
lar hakkında milli korunma kanunu hü- ruşa verilenler 7 ve 7 kurup verilenler vennif ıöribunektedirler. Mttueı..-_:. 
kümleri tatbik edileceğinden halkımı- de 8 olmuştur. 8 kuruş azam! fiattır. Yal- lna dev hedeOi teşebbüslere mukav;;; 
zın uyanık bulunması lhımdır. ruz bir kaç salonda şimdiye kadar 12,5 husmunc1a bnlrbDn oWuklan --~ 

KAHVE işi kurup çay ve kahve verilirken bunlar edilemez. ASii mühim olma nokta .....--· 
Yeniden getirilen kahveler.in satışa 1 kuruş zammile 13,5 kuruş olmuştur. Mihver bütün hedederlae birden _. 

çıkarıldığı haber verilmektedir. Kahve- Bu fiatlara salonlar garson halda illve mak istiyor. Muvatt.k .ı.. ... :::;. 
ler eskisi gibi tahmisler marifetile ve edemiyeceklerdlr. yl birden kaybetmek teh11kesfte 
J25 fel', 250 şer gramlık paketlerle kav- Belediye zabıtası dün daha yüksek fi- pcaktu. 
rulmuş çekirdek veya kavrulmuş ve çe- atla çay ve kahve satan kahvehaneler- ŞEYKEI' BfLGflf 
kilmiş olarak satılacaktır. den bazılarında cilrmü meşhut yapmış --·--------
Kavrulmuş c:ekirdek kahvenin beher ve zabıt ıutmuııur. Ha va kurumu mer-
ilrl uelıllimlzln 
ıe,elrlıitl'lerl 
Ankarada toplanacak kızıl ay kongre

sinde İzmir merkezini temsil eylemek 
üzere umumt heyet tarafından seçilen 
lzmir mebustan B. Şilkrii Saraçoğlu ile 
B. Hasan All Yücelden gelen mektup. 
tarda bu vazifeyi iftiharla yapacakları 
bildirilmiş ve seçilmelerinden dolayı te
şekkür edilmiştir. 

- --··----
reıraaı olan İflfllllz 
general lıoıuolo.nınan 
IJll' hediyesi 
Uzun seneler tngilterenin hmir Ce

neral konsolosluğunu ifa ederek muhit
te aevgi uyandıran Mr. Greig tekaüt 
edildiği için lngiltereye dönmektedir. 
Bucada ikamet eden Mr. Greig Buca be. 
lediye reisi B. Hilsamettin Balkanlıyı zi
yaret ederek vedl etmif ve Bucada uzun 
seneler ikameti esnasında muhitten ve 
Buca halkından gördüiil muhabbete 
ufak bir mukabele olmak üzere Buca 
gençlerine bir tngiliz ordu çaclın hediye 
etmi§tir. 

Çadır, Buca gençlerinin bu yaz mev
siminde kuracakları kampta kullanıla
cakhr. -· Elrmelı lflerl 

Nisan ayına ait ekmek kartlarının da
ğıhlmuma dün de devam edilmi§tir. 

tki g(lnden beri ekmekleıe Jranıtın· 
lan Mısır mlkdarı bir az fazlacadır. Ek. 
meklerde mwr ununun artması ve ek
silmesi istihllke ve ihtiyaç nisbetine gö
re tevzin edilmektedir. 

Belediye :reisl B. Rept Lebleblciollu 
dün refabtlnde daimi encUmen adsm
dan B. Muzaffer Orıgen ve belediye m(l. 
benclialeri bulunduju halde l'evzl pap 
bulvanndaki jnpatı, Kemer cac1clesl a,. 
miratmı, l'aik iner parkının tamim fu. 
li)'etlni ve Hatay cadcle9lncieki betan yo1 
in§aatuu tetkik eylemiftir. 

Belediye reisi Cümlıuriyet Kondu. 
pnda üç aat kadar tetJribtJa JDeflul 
ohnUflur. 

=:," aç demlPI kez heyeti toplanıyor 
1mıir villyeti emrine gönderilen 40 -*-

ton llma demirinden 20 tonu Sökeye Ankara, 26 ( Hususi ) _ Türk ba-
sevk edilmiştir. Oradaki amiller bunlan kurumunun merkez heyeti 30:::: 
pulluk ve uç demiri imalinde kullaıı. kurum bina11nda toplanacaktır. 
caklardır. Bu ay 90nunda 1zmirde1d 1 bu ı- .:ıı__ __ı kıJ" 
amiller mühim mlkdarda uç demirini vl• heyeti üye eri ~'"°tııwua ~ _.,. 
lAyete teslim edeceklerdir. Bunlar ziraat =kl=suttaki tayyare fabrlk 
vekAJetındea p1ecek ~ sare çlftçile- 1 .bıtuaı. wllW 
re tevzi edilecektir. fzntlle gidiyor 
Yeni llıl lıtiyün Ankara. 26 c Yenı Aaır > - wı-' 
YGlldnllUI fdal vekill B. Sırn Day, kQıt ve ~~ 
DikÜi zelzelesinde yıkılan iki köy ye- .fabrikalannı tetkik etmek üzere y-

rine kızıl ay cemiyeti tarafından yenl- (bugUn) İzmite hareket edecektir. 
den inp ettirilen tnbya ve Aktepe ........... yal "8 
köylerinde in§aat nihayetlenıniftir. Ya. D8Ynll' Udlyacl 
kında mahaJJine gidecek bir be7et tara- lsta;bull, 2 26 (Yeni Asır) _ ~ 
fından köy evlerinin kat't kabul muame- a.r 
lesi yapılacaktır. ofisi. İzmirln ihtiyacını brfılamak _... 

Yeni köylere Ovacık ve Kayakum köy· re 800 teneke peynirle 22'1 teneke~ 
lerinden açıkta kalan hallt yerlepıek yakında satıp çıkarılmasını karar...
Uzeredir. Bu köyler halla flmdi aman- mqtır. 
lık. ahır, dam slbl nobanlannı ikmal -------------------
etmekle m-'eJIU'--ıd_u_r.___ B. Çörçil diyor ki: 
Sa fkdl,,,.11111 zmn <Battaratı ı inci Sahilelle> 
~pdınadı - Harbt kaybedemetiz_ Bunu br 
Tarife komisyonu altı aybk devre için betmemM. .için önUmOze pacek fJdlllt' 

1mıir tebri n t.artı.ini yenldm tetkik ludala isti&ıde etmemiz icap eder. ar 
ve ~it eylemiftlr. yeni tarife, 9lkili- cm wıe aize ı:nallublyealz --~"' 
Din aynıdır, yani .uyun metre ldlbil U ~ aöylemiftim. Şimdi 
k\llU§tan heap1anM9kbr. lM2 eene9i için ayni şeyleri aöyıı,ecır 

Su fi.rketi mUciilrlUICI tarifeye zam ta.- lhıı· 
lel>inde bulumnut iM de komisyoıı bunu • Bu harp çok büyük ve fUIDullilcP'• 
icap ettiren muluk bir .hep lfSnne- mazi hakkında sj;z eöylemek pınanı lr 
m.if ve talebi reddeyJemiplr. Yeni ta- li)dir • 
rife tudlk için nafla v.}dlllline ı&ade- niAıam.a tlrrbılAıi 

r.ilmlftir. • • - VB tYiLBşBN V AZll&T _ •. ,....ı 
• 

...._ ._ Bu eon 88Deler zarfındaki ~-
~~ ,,...,. göz.den geçiren bqvekil nutkuna ~ 

Yama '-Ulllllurlyet ~ or• ce devam etmittir: 

=... ~ ~ e:ı= ıu:.. da~:ı=.er:...i::uv::= i$ 
alaç diJdlecelttir. dellJim. Bizi bek1i,yen muaznm ..,.. .... ~ ............. ,.,,,. ==~·= ~ 

İltlmhf. aıeUrJJmektıe oım bet tur. Sıla ittifaklarla biu ballı olu cftlO" 
metN mllrlphk oblJm tGp1erlnba tüp bU .. n~ il milleti .-1..ı~- aıfll' 
ct.pasitmu lulrig olmak a.... lmalrde yanın en ~ua. ç &A~ .-_ _._ 

m kmattm .tdmaanyı ~· encü.. ::n.~vvetle yanı ba'""ızda Mrp eaı-' 
meni tarafmdm bnr veriJmlftlr. l'BNA P&OPAGANDA YASAK 

• ...... _ ........... Parlamento idal'8llnln tam faaUye&i" 
an--.-. ..--- ne matbuatın 181'1Jeetieine aayp ,;;.wı-

JJ7 • J30 ............ ,,,.,. Walı yemelı _;..muvaffak olduk; fakat ı..tıea-" 
tzMta ASKDLIK ŞUBF.SİNDEN : İnhisar fabrikalarmda i§çilere parasız uliyeti tmpmılrta oldulum naik bir f#' 
317, 318, 319,320 dolumlu ihtiyat era- sıcak yemek veriJmesl uaultl pttikçe manda ordumuzun wvlyatmı ~ 

tm senelik ihtiyat yoklamalan 30/3/9'2 gen.iflemekte ve dijer Jş ,.derinde de cak ve yahut subaylara brp o1m .-ı' 
tarihinden 6/'1942 tarihine kadar de- bu yolda b6r cseyan bq18mq bulun- mi ttimecL sanaeK berhangl b6r ,,.-
vam edecektir. ~e ber gün sabah- maktadır. ~müsaade edemiyecellz. 
tan alı:pmp kadar müracaatla yoklama. Memnuni,vetle ölre"«liibniıe IÖl'9 Aml ew gayemiz olan milli benlik -
lanm yaptırmalan ve yaptırmıyanlar Turan Yal fabrikaları müesse111i, kendi varlılmm ile milletler aram ~ 
hakkında bnunl cna bükUm1erinin tat- fabrikamıda muatamn surette çahl- Ozerinde durmak ve fiklrlerimid. bUd' 
bik edilecell llAn olunur. makta olan llCi1ere meydana getirdill llZimlerimiai bu sahada temerkOz etdt" 

JJ8 dot)andalal'a yemekhanelerde Oç gtbıdenberi her IÜD mek 1'amdar. • 
tzMta YABANCI ASKEBl.IK ŞU· parasız sıcak yemek vermiJa baeJamıt- ESKi VB YENİ ptıdaı ER em BA8KANLJCINDAN • tir. Bundan mlltmefft o1an 250 IR ara- C&çil 81ki ve yeni fikir cereyanJaı'IV 
338 ve bunlarla muamel~ tabi do- mndan müteaddit iımalarla gazetemize dan bahaebnif ve fUD}an söylemı.th'_= .. lt 

ğumlu eratdan sanayi ve ~ ve or- gönderilen bir mektupta, fabrikanın it- • - Bizler. her ikisi için de çah..-
man sınıfianna ayrılanların sevkleri :ic- çilere karfl göstermiş olduğu bu yakın zorundayız. Eaki ve yeni fikirler, ~ 
ra lalmacalından hemen şubeye milra- alakaya hararetle teşekkür edilmek~ Jeketimiıde ber daim ~ ~ 
caatlan ilin olunur dir. İtçilerin1 cm.unen bu mileaeseyı tır. Eski muhtetem ananeler ile yeni 

• biz de tebrik ederiz. kirlerin faaliyeti sayesinde bir çok ~ 

BllGOlf JIArflfB· 
l.BRDBlf f'J'UIA.Ulf 

2 BCIW'OK PROGRAJI 
- T0aKÇB SÖZL'O -

1--KIZIL SiLAHŞOR 
Kanla ilatinllar ....................... _ TuW eatrilmlmla .... Wr 
..ı.ııe_ Atk claeh l)le lmım7aa ptolann iç Jtid.-~ llevrla-

de - ~ ........... _ • 
- INGtJJ7.CE SOZLO -

2--HAV AY GECELERi 
BaVQ111 •mikili,.........., ........_ve.....,_.-.. 

........ ım..... 
MATtNl:La : HA VAY GECP.ad Z.U - LU - 8.1L 

KIZIL Slı.IQOa US - US-MI.. 

npk ve bOyük meaeleleri batta btlyeı
halletrrtek kabil olm~. • 

FEDAKA.BLIK LV'ZUMU 
.Mister Çörçil harp zorluk ve ~~ 

Wdanna da nazarı dikkati celt>eOeT"'~ 
sözlerine şöylece son vermiştir: t 

• - Bu harp bUyUk bir harptır; be,. 
memleket bu harbın tesirlerini hisset 
m!ştir ve edecektir. Milletler bütün v.r 
lıklarile çalışmak zorundadırlar; ~ 
karşı hep birlikte koymak, hep b~ 
sukut etmemek ~ bUtün bir ku titr 
olarak çalışmak lizımdır. Me~e _ _. 
azim ve imanla hareket ederek ~k 
koymalıyız. Sağlam iradelere dayan-; 
diretkirlık derecesinde faaliyet ve 
ııebbüaU hiç bir zaman elden bıraıanr 

ma:>:ınet arasuıda kurulmuş ~~ 
fakın kahramanı oldutumuz .p..~_.: 
Biaim kara günlerdeki mubvenw& .. 
imanımı:& oJmaeavdı. bu bUyilk ~ 
bugün vUcut hdwnmh. Mil 
IOD zafere kadar berba devanı ami ~ 

rU.91ieniir. ~ ........ ~ ................ 11111) .................... .,, dır". 
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2'I HARr CVMA YENİ ASIR SAHiFE J 

-

• .,,.,,. atış müsaı.aııa· Memur aranıyor · 
ICIPs yapdac:afı . . . . 

lzmir Sicili 
ğundan: 

Ticaret Memurlu- Sıhhat ve içtimai Muavenet veııaıetinden: 
Gözlüfı~ü olmalı i.stiyenıerin dilılıat nazarına 

1_ • 
1
. J • w • d Bankamız merkezınde ıstihdam edıl-

•RI 1 l' va 1 ıgın en: mek üzere muamelat ve muhasebe usul

<le -.art pazar günü saat 9 dan 17 ye k....., Talebeçayın spor sahasının yanın
doki -ydanda cenupta Kara Fatma te· 
Peı:i İltikametine doğru Beden terbiyesi 
nı ·· lleflerine hakikt abş müsabakaları 
Yçb lııcakbr. Saat 14 de yapılacak mü
sab•alıır için seyircilere husus! yer ay
•-.. Kırmızı bayrakL-ırla tahdit 
ed8.it olan a~ sahasına insan ve ı,ay· 
"• !!Okulroaına.sı hususunda sayın hal
kun12m dikkatli bulunması ilan olunur. 

lerine bihakkın vakıf ve Fransızcayı iyi 
bilen bi rmemura ihtiyaç vardır. Talip
lerin İzmir _ Akseki ticaret bankasına 
müracaatları. 27, 29, 31 (717) 

mirde Çiviciler çarşısı 25 numaralı ~el 
Petrini> adresine tebligat icrasını ve Uç 
nüsha olarak tanzim olunan işbu ihbar
namecien bir suretinin dosyanızda hıfzı 
ile bir nüshasının depo sahibine tebliği
ni ve bu bapta muktezi tebligat muame
lesinin ikmalinden sonra musaddak bir 
suretinin de bankamıza iade edilmesini 
saygılarımızla rica ederiz. 

-
.IZMıR 2 NCt NOTERLlGtNDEN: 
Halkapınar Şehitler caddesinde kain 

163, H3/2, 165, 167 ve 169 eski 115, 
l.IQ/l ye 117 muaddel ve 147 ve 149 yeni 
t-ı Hmaralı beş deponun sahibi B. Teo
.ı,. llımiliko ile bankamız arasında teati 
o1- ve memuriyetimizce tasdik edi
ı._ 1/3/939 tarihli ve 18949 umum 
lı/140 hususi numaralı kira mukavele
l'ın · in altıncı maddesi mucibince 
lnezkt.r depoların icar akdini daha üç 
8-1ik bir devre için tecdit edeceğimizi 
Ve bedeli icarı olan on bin Türk lirasını 
depo aah.ibinin emrine amade tuttuğu
-- an ile bu hususatın malilmu ol
llıak lluze sözü geçen mukavelenamede 
ır..a._. lkaınctgfilı olarak gösterilen c1z-

10/Haziran/ 1933 tarihli ve 2292 nu
maralı kanun ile maliye vekfiletinin 
6/12/935 tarihli ve 28140 - 177 numaralı 
kanunu mucibince pul resminden muaf
tır. 

Umumi No. 1926 Hususi No. 2/179 
lşbu 24/2/942 tarihli ihbarname mu

hatabı Mişel Petriniye tebliğ edilmek 
üzere tasdik kılındı. 

Bin dokuz yüz kırk iki yılı Şubat ayı
nın yirmi dördüncü Salı günü. 

24/2/942 
tı.m.ir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

1670 (70!ij 

. 

Pasıa fiatıa lıapııt bezi satqmda ihtilııir yapan 
Naim mahJıOm oldu: 

lzmir C. l\tüddeiumumiliğinden: 
Fadııt. Hatla kaput bezi aatmak suretile ihtilı:.ardan ıuçlu Azizler sokak 920 il- 24 no, ııeyyar aatıcı laalı: oilu Nesim Alasraki hakkında lzm.ir asliye 

blrf.:i uza mahkemeoinde yapılan dufUfma sonunda: 
M.nunun auçu u.bit görüldüğünden 5 lira aiır para cezaeiyle mahk.ümiye

tine Ya bir ay ticaretten men·ine ve kaput bez.inin müsaderesine ve hükmün de 
S- ile illruna 1 l /2/942 gününde hükmün katilettiiii ilin olunur. 

169S (712) 

lzıııir Ticaret 
smdan: 

ve Sanayi oda-

İmairde ve lzmire bağlı nahiyelerde el tezgahlarile dokunmakta olan do
k-1amı tipleri odamız meeU.ince atağıdaki ıekilde tesbit edilmi§tir. 

Doltumacılanmızın 1 S Nisan 1942 tarihinden itibaren bu on bir tip üzerine 
imalatta bulunmalan ve mezkur ta.nnten itibaren bu tipler haricinde imalatta 
hıaluaacaklar hakkında Ticaret ve Sanayi odaları kanununun be~inci maddesi 
•-.ibince kanuni takibatta bulunulacağı ilin olunur. 

• 

• 
• 

.. 
' 

DOICUMA nPLERl : 
1 - A.) Geniıliği (80) santim 

B.) Çözgü tel adedi beher santimetrede (20), iplik No. 24 
C.) Atkı tel adedi beher aantimetrede (20), iplik No. 20 
D.) Beher metre oıkleti ( 85) gram 
E.) Beher metredelr.i iplilr. stk!eti ( 85) gram 
F.) Topun mutad boyu (25) metre. 

2 - A) Gen.ı,J.iği ( 7 O) aantim 
B.) Çözgü tel adedi beher aantimetrede ( 18), iplik No. 24 
C.) Atkı tel adedi beher aantimetrede ( 16) , iplik No. 20 
O.) Metre sılr.letl (72) gram 
E.) Metredelti iplik aılr.letl ( 72) gnm 
F.) Topun mutad boyu ( 25) metre. 

3 - A.) Genlıl.iği (70) santim 
B.) Çözgü tel adedi beher santimetrede ( 18) , iplilr. No. 24 
C.) Atla tel adedi beher santimetrede ( 16) , iplilr. No. 12 
O.) Mamulün metre ııkleti (77) gram 
E.) mamulün metredelr.i iplilr. 11ldeti ( 7 7) gram 
F.) Topun mutad boyu ( 2 5) metre. 

KltEPON: 
·4 - A) Genifliii ( 60) santim 

B.) Çözgü tel adedi beher santimetrede ( 16) , iplik No. 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede ( 15) , iplik No. 12 
D.) metre aılr.letl ( 62) gram 
E.) Metredeki iplilr. sıkleti ( 62) gram 
F.) Topun mutad boyu (25) metre. 

TiSöR: 
S-A.) Genifliği (70) santim 

B.) Çözgü tel adedi beher oantimetrede (22) , iplik No. 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede ( 2 2) , iplik No. 2 4 
D.) Beher metre sıkleti ( 82) gnm 
E.) Metredeki iplilr. sıkleti ( 82) gram 
F.) Topun mutad boyu (25) metre. 

TOUlENT, ASTAR : 
6 -A.) Genifl.iği (90) oantim 

B.) Çözgü tel adedi beher santimetrede ( 16) , iplilr. No. 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede ( 16) , iplik No. 24 
D.) Beher metre sıkleti ( 77) gram 
E.) Beher metredeki iplilr. ııkleti (77) gram 
F.) Topun mutad boyu (30) metre. 

ÇARŞAF: 
1 -A.) Geniıligi ( 140) santim 

B.) Çözgil tel adedi bütün geniflikte (2840), iplik No. 20 ve 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede ( 1 6), iplik No. 1 O veya 12 
D.) Beher çarıafın ııkletl (550-575) gram 
E.) Beher çarpfın iplilr. sıkleti (550-S 75) gram 
F.) Beher çarpfın mutad boyu (230) santim. (beher oaçalc 6 santim iki 

oaçak dahil) 
il - A.) Gen.itliği ( 160) santim 

B.) ÇözgÜ tel adedi bütün geniıliği ( 3200), iplik No. 20 ve 24 
C.) Atkı tel adedi behersantimetrede (16), iplik No. 10 ve 12 
D.) Beher çaqafın sıkleti (65()..675) gram 
E.) Beher ÇllrJ"fın iplik sıkleti (650-675) gram 
F.) Beher çarıafın mutad boyun (260) santim. (beher saçalı: 6 santim 

HAVLU: 
oaçak dahil) iki 

9 - A.) Geni§liği (90) santim 
B.) Çözgü tel adedi bütün geniılikte ( 1800), iplik No. 20 ve 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede (20), iplik No. 10 
D.) Beher havlunun oıkleti ( 450-475) gram 
E.) Beher havlunun iplik sıkleti (450-475) gram 
F.) Beher havlunun mutad boyu ( 180) santim. (Beher saçak 1 O aan-

lfAVLU PESKIR : 
saçak dahil) tim iki 

1 O - A.) G~ni§liği ( 45) santim 
B.) Çözgü tel adedi bütün genişlikte (900), iplilr. No. 20 ve 24 
C.) Atkı tel adedi beher santimetrede (20), iplik No. 10 
D.) Beher havlunun sıkleti ( 100) gram 
E.) Beher havlunun iplik sıkleti ( 100) gram 
F.) Beher havlunun mutad boyu (90) santim. 

• BUYUK HAVLU PEŞKiR: 
l I -A.) Genftliği (55) santim 

(Behey saçalı: 6 santim 
.açalı: dahil) iki 

B.) Çözgü tel adedi bütün geniılikte ( 1100), iplik No. 20 ve 24 
C.) Atkı tel adedi beher ıantimetrede (20), iplik No. 10 
D.) Beher havlunun sıkleti ( 120) gram 
f..) Beher havlunun iplik sıkleti ( 120) gram 
F.) Beher havlunun mutad boyu ( 11 O) santim. (Beher saçak 8 santim 

( 1 saçak dahil) iki 
ırıil.t~ ~· ~: 4,? ve 6 ıncı maddelerin (D), (E), (F) fıkralarında gÖ•terilen 

r ar uzerınden ( ',!b 5) tolerans kabul edilir.) 1665 ( 716) 

Tescil edilmiş olan (lzmir Pamuk Menaucah Türk Anonim Şirketi) nin 
19/3/ 1942 tarihinde adi surette toplanan wnumi heyeti zabıtnamesi Tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 42 76 numarasına kayt ve tescil edildiği 
ili.n olunur. 

1 - Zabıtname 
2 - Hissedaran cedveli. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası 

idare heyeti makamında: Reis Bay Rahmi Arslan ile idare heyeti azasın
dan baylar, H. F. Giraud, Fevzi Beler, Nafız Şamlı, W. J, Giraud ve G. B. 
Ciraud ahzı mevki etmişlerdir. 

Türkiye cumhuriyeti Ticaret Vekaletini tem.ailen komiser aıfatiyle mınta
ka Ticaret müdürlüğünden Bay Retat özker hazır bulunmuıtur . 

Tevdi edilip mukabilinde duhuliye vesikası ita edilmit 5 3. 120 kıt'a hiase
senedi hamillerinin hazın bilmecla bulunduğu bitıetlr.ik anlaıılınakla bu mik
tann esas mukavelenamenin jktiza ettirdiği ekseriyeti tecavüz eylediği ve bi
naenaleyh işbu umumi içtima1n nizamen in'ikad ettiği komiıer tarafından 
tefhim edilmiştir . 

Bay Nafız Şamlı ve Bay W. J. Giraud rey toplamağa memur olarak inti
hap edilmiştir. 

(Anadolu) ve (Yeni Asır) gazetelerinin 27 Şubat 942 tarihli nüshaların
da münteşir içtima davetnamesi umumi ki.tip tarafından kıraat edilerek hey
eti umumiyece muvafıkı nizam bulundu. 

Riyaset makamınır talebi üzerine idare heyeti raporu ile bilinço ve mev
cudat cedveli ile kir ve zarar hesabı ve mürakibin rapoıu umumi kitip ta• 
rafından okundu. 

Aşağıdaki hususa! ittifakıara ile lcarargir oldu: Şöyle ki: 
1 - 1941 senesi muamellbna dair idaıe heyeti ve mürakip raporları oku

narak tasvip ve meclisi idare ibra edildi. 
2 - Sözü geçen seneye ait hil&.nço mevcudat ve kiir ve zarar hesabı kabul 

ve tasdik edilerek. kiıın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii ve beher hisse 
senedine 11 numaralı kupon mukabilinde 2. 70 Türle lirası olarak yapılacak 
tevziabn suret ve zamanı icrasının idare meclisinin takdirine bırakılması ka
bul edildi. 

3 - ldare heyeti azalarına tevdi edilecek vazife mukabilinde verilecek 
ücretin takdiri salahiyeti meclisi idareye verildi. 

4 - Müddetleri nihayet bulan meclisi idare azalarının yerine haylar Rah
mi Arslan, H. F. Giraud ve Feni Beler yenjden seçildi ve P. de Portu mus
tala addedildi. 

5 - Senevi beş yüz lira Ücretle 19 4 Z senesi için Bay Fuad Lostar mürakip 
olarak İntihap edildi. 

6 - 1942 senesi için meclisi idare azlarının her birine beher celse için 25 
lira huzur hakkı verilmesi muvafık görüldü. 

~1akamı riyasetten celseye saat on buçukta nihayet verildi. 
Komiser Reis Umumi k&tip 
Reşat Rahmi Anlan Fevzi Beler 

19 Mart 1942 
15 kuruıluk damga pulu üzerinde 

lzmir Pamuk mensucatı T. A. Ş. 
mührü 

lzmir Pamuk Mensucatı Türle Anonim ıirlcetinin 19 Mart 1942 pertcmbe 
günü öğleden evvel saat 10 da. şirketin merkezi idaresinde mün'alr.it olup :z:a
bıtnaınesi aıaiıda ya:Eılt bulunan idi heyeti umumiye içtimaında hazır bulu
nan hissedarlar ile hisselerini gösterir cedveldir. 

ismi Vekil Hisse Arsa ikametgah imza 
adedi adedi 

Bay Rahmi Arslan 
Bay H. F. Giraud 
Ray Fevzi Beler 
Bay Nafız Şamlı 
Bay W. J. Giraud 
Bay G. B. Giraud 

- 10.000 1 O lstanbul Rahm.i Aralan 
H. F. Giraud 
Fevzi Beler 

Yalnız elli üç bin 
yiiz yirmi hisse se-

nedidir. 

- 12.000 10 
- 3.000 10 
- 8.120 10 
- 10.000 10 
- 10.000 10 

23.120 

Bornova 
İzmir 
lzmir 
Bornova 
Bornova 

Rey toplamağa 
memur 

Ş. Nafız 
W. J. Giraud 
G. B. Giraud 

Ş. Nafız 
W. J. Giraud 

Umumi katip : Fevzi Beler Reis : Rahmi Aralan 
Yukanda cedvddeki mevcut imzalar Nhiplcrinln bizzat vazdedilen haki

ki imzaları bulunduğunu ve sahiplerinin gösterilen rey miktan ile içtimai 
umumide ahzı mevki etmeie sali.hiyettar bulundultlarını, mevcut ve hazır 
bulunan hisse senedatının (53, 120) elli üç bin yüz yimıiye baliğ bulunduğu
nu ve miktarı mezk.Urün şirket esas mukaYelcna.mcainin 5 4 Uncü maddeıi 
mucibince İçtimai umuminin kanunen in"ikadı için U:tiza eden ekae.riycti ni
zamiyenin fevkinde bulunduğunu ve binaenaleyh içtimai umuminin nizam 
ve kanuna muvafık suretle in"ikat edip k8.ffei mulcarreTahn nizamen muteber 
bulunduğunu beyan ve tasdik ederim. 

lzmir, 19 Mart 1942 

(1666) (700) 

tzM1R TtCARET MAHKEMESiN
DEN: 

İzmirde Osmaniye caddesinde 99 nu
marada iken halen ikametga!ı.ı meçhul 
Lulunan Halil oğlu Mustafa tarafına. 

İnhisarlar idaresi İzmir müdürlüğüne 
izafetle vekili avukat Halil Sabri tara
fından aleyhinize açılan 267 lira 30 ku
ruş alacak davasının 20/Mart/942 tarih
i! mahkeme gününde Yeni Asır gazel~ 
sinin 26/Şubat/942 tarihli nüshasındaki 
ılana rağmen gelmemiş olduğunuzdan 
gıyabınızda muhakemenin devamına ve 
gıyap kararının da ilAnen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan 20/4/942 Pa
zartesi günü saat 10 da lzmir ticaret 
mahkemesine gelmeniz gelınediğiniz tak.. 
dirde hukuk usulü muhakemeleri ka
nunun gıyap faslı abkllmına tevfikan bir 
daha mahkemeye kabul olunmıyacağınız 
tebliğ makamına kaim olmak üzere illn 
olunur. 1681 (707) 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

SATIŞ lLANI 
Mustafa Zehra Hatice Gülsüm Emine 

Hüseyin Firdevs ve Salibin şayian mu
tasarrıf olduklan lzmirde Kara Osman 
oğlu çarşısında 935 nci sokakta kAin 
18, 20, 22, 24, 26 sayılı dükkanlar mah
kemece verilen izaleyi şuyu kararı.na is
linadC1l 17/4/942 Cuma günü saat 15 te 
tzmir sulh hukuk mahkemesinde satış
brı yapılacaktır. Bu arttırmada gayri 
menkullere takdir olunan kıymet 500 er 
liranın yüzde yetmiş beşleri verildiği 
takdirde talibine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde sat~ on gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 27/4/942 Pazartesi gü

Komller 
Rep.t 

19 Mart 1942 
15 lcunıtlulı: damga pulu üzerinde 

lzmir Pamuk mensucatı T. A. Ş. 
mührü 

KUŞADASI ASLtYE HUKUK HA
KtMLl(;lNDEN: 
Kuşadasının Alaca mesc't mahallesin· 

de mukim Ahmet oğlu Mehmet Gilmüş 
tarafından mUddeialeyha ka=ı tzmirde 
Kemeraltında Kavaflar odacısı Ali Bek
taş kızı Kamile aleyhine Kuşadası asli
ye hukuk mahkemesine açılan boşanma 
davasının yapılan duruşmasında müd
deialeyha namına çılı:anlan dAvetiyenin 
bulunamadığından bahsiyle bil~ tebliğ 
iade edilmiş ve mahkemece illlnen teb
ligat icrasına karar verilmiş ve bu bap
taki duruşma 20/4/942 Pazartesi günü 
saat 10 na talik kılınmış olduğundan hu
kuk usulü muhakemeleri kanunun= 
141 ve müteakip maddeleri ahkllmına 
tevfikan mezk{lr gün ve saatte mahke
mede hazır bulunmanız tebliğ makamı. 
na kaim olmak üzere illln olunur. 

--~-~ .. ) ~' ~:=c 
BERGAMA ASLİYE HUKUK HA-

K1ML1CtNDEN: 
Berııama Ulucami mahallesinden Ha

san oğlu Nurinin soyadının Furuncular 
olarak Bergama as iye hukuk mahkeme
sin.in 13/2/942 tarih ve 196 sayılı kara
riyle tashih edildiği illln olunur. 

İZMlR BELED1YES1NDEN: 
Belediye zabıta memurluklarından 

n1ünhal bulunanlarına müsabaka imti
hanı ile memur alınacaktır. Orta mek
tep veya muadili derecede tahsil görmüş 
ve askerliğini yapmış bulunanlar 
2/4/942 günü yapılacak olan imtihana 
iştirak edebilirler. Taliplerin tahsil ve 
askerlikten terhis vesikalariyle birlikte 
zabıta müdürlüğüne müracaatları. 

1699 (715) 

3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 inci maddesi mucibince aödülr.çülülı: 
kursu 1 /7 /942 tarihinde lstanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam ede
cektir. 

Kursa iştirak etmek istiyenler kursun açılma tarihinden en aeç. bir ..,... evvel 
bulundukları mahal sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri vasıtasile veki.· 
!etimize bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki vesi
lcals.n bağlamı, olınalan lazımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsilşahadetnamesi veya bu derece tahsil gördüiüne dair ma

haill maarif müdürlüklerince muaaddaık vesika aureti 
3- Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızasının bulunm.,.. 

dığını bildirir sıhhi heyet raporu 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı 
Keyfiyet ilan olunur. 25 27 30 3 6 1648 (692) 

...................................................................................... 
• • • • 
a Deviet Demir Yol/arından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Çinko üstübeci alınacak) 
D. D. YOLLAR! 8 NCI iSLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (8992.50) lira muhammen bedelli ( 15000) kilo çinko üstübeci 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. lbaleai 2/4/942 perşembe ıı:ünü 
saat 16 da Alsancakta işletme bina11nda komisyonumuzda yapılacaktır. 

isteklilerin (674.44) liralık muvalr.lr.at teminat makbuzlarile teklif melı:-
tuplarını ayni aün saat 1 S e kadar komisyon rei•liiine vermeleri veya teah
hütlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. 

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

lzmir Sicili 
ğundan: 

Ticaret Memurlu-

Tescil edilnt.if olan (lzmir Yün Mensucatı Türle Aaonim Jirketi)ain 
1 7 / 3 / 1942 tarihinde adi surette toplanan umumi heyeti ıı:abıtnaıneai ticaret 
\:ka.nunu hükümlerine göre sicilin 42 75 numarasına kayt •e tescil edildiği 
ilin olunur. 

1 - Zabıtname 
2 - Hiııtsedarlar cedveli 

İzmir Sicili ticat"et memurluiu tcımi 
mühbrü ve F. Tenilr. imzası 

1 - İçtimada Meclisi idare reisi Bay Rahmi Aalan Ye hieeeduandn 
H. F. Giraud, E. H. Giraud, Fevzi Beler, C. Molinari, H. Joly, Gabriel Ruaoo 
ve Osman Mitci baztr bulunmU§tur. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ticaret V elt'1eti namına komiser olarak Bay 
Ekrem Ediz iıtiralr. etm.iftir. -

3 - Tevdi edilip mukabilinde duhulzye ve.U...ı ita eclilmit ( 1 15 O) 
hisse hamillerinin hazın bilmeclio bulunduğu bittetlı:ilr. anl&fllmaltla bu milt
taTın eaaa mulcavelenamenin iktiza ettirdiği cberiyeti tecavüz eyled.iii ve 
binaenaleyh i§bu adi içtimaın kanunen ve nizamen in'ilr.ad ettiği hülr.!\met 
l.omiseri tarafından tefhim edilmekle heyeti umumiye Şirket esu mukavele
nameainin 64 üncü maddesi mucibince Bay Rahmi Arslanın riyaseti altında 
müzakerata baıladı. 

4 - Bay Fevzi Beler ile E. H. Giraud rey toplamağa memur olarak inti
hap edildiler. 

5 - cAnadolu> ve cYeni Asır> gazetelerinin 27 ıubat 1942 tarihli nUa
halarında münteşir içtima davetnamesi ki.tip ta.rahndan lı:ıraat edilerek heyeti 
umum.iyece muvafıkı nizam görüldü. 

6 - Riyasetin to]ebi üzerine idare heyeti ve mürakıp raporları ile Bili.n(O 
ve k&.r ve zarar hesabı ki.tip ta.rafından okundu. 

7 - Aşağıda yazılı hususa! ittifakla. kararla,tırıldı. 
a) 1941 senesi bilançosu ve kir ve zarar hesabı kabul edilerek meclial 

idare ibra edildi. 
b) Ki.rın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzü ve 5 numaralı kupon mu

kabilinde % 8 heaabiyle yapılacak tevziatın suret ve zamanı leruını idare 
meclisinin takdirine bıralcılma.sı kabul edildi. 

c) Esas mukavelcnamenin 2 7 inci maddesine göre vl!lZİfeleri nihayet bu
lan meclisi idare azalan yerine Baylar H. F. Giraud, Rahmi Arslan ve Fevzi 
Beler yeniden intiha pedilmiolerdir. 

ç) 1942 senesi :tarfında vuku bulacak mecU.i idare içtimalarına iıtlralr. 
edecek olan her azaya beher içtima için yirmi beşer lira ücret verilmesi mu
vafık görüldü. 

d) 1942 senesi için senevi beı yüz lira ücretle Bay Mustafa Münir Birael 
müralr.ip olarak oeçi!di. 

Celıeye nihayet verildi. 
Rahmi Aralan H. F. Giraud Ed. H. Giraud G. Russo 

C. Molinari Osman Miaci H. J oly H. F. Beler E. Ediı: 
17 Mart 1942 

15 kuruılulr. damga. pulu üzerinde 
lzmir Yün Mensucat Türle Anonlm 

Şirketi mührü 
IZMIR YON MENSUCA Ti TORK. ANONiM ŞiRK.ETiNiN 1 7 /Mart 

1942 aalı günü saat 1 O da tirket merkezi idare.inde mün'alr.!t olup zabıtna
mesi zirde muharrer bulunan heyeti umumiye içtimai idisinde bulunan h.iue
darlar ile hisselerini gösterir cetvel 
lımi Vekil Hiase Arsa ikametgah imza 

-Bay Rahmi Arslan -
Bay H. F. Giraud -
Bay E. H. Giraud -
Bay Gabriel Russo -
Bay Fevzi Beler -
Bay H. Joly -
Bay C. Molinari 

Bay Oıman Miaci 

adedi adedi 
--

25 5 

25 5 

500 10 

25 5 

500 10 

25 5 

25 5 

25 5 

htanbul, Kuzguncuk 
Hüsnüpap. lcöıkü 
Bornova Atatürk 
Cad. No. 12 
Bornova, iamct 
İnönü cad. No. 1 
Buca, lzmir cad
desi No. 5 
lzmir, Ali Çetinkaya 
bulvarı No. 2 
Bornova, Atatürk 
Cad. No. 13 
Bornova, ismet İnö
nü cad. No. 30 
lzınir, lnönü cad. 

Rahmi Aralaıt 

H. F. Giraud 

E. H. Gi,.ud 

G. Ru .. o 

H. F. Bder 

H. Joly 

C. Molinari 

No. 756 O. Mbci 
Reia Katibi umumi Rey toplarnağa M. rey toplamağa M. 
Rahmi Aralan H. F. Beler Ed. H. Giraud H. F. Beler 
Baladaki ecedvelde mevcut imza sahiplerinin bizzat vazedilen imni haki-

kileri bulunduduğunu ve cshabının irae edilen rey miktarı ile içtimai umumi
de ahzı mevki etmeğe salihiyettar bulunduklarını, mevcut ve haZJr bulunan 
hiS8e senedatının cem'an ( 1150) adedine baliğ bulunduğunu ve milı:tan 
mezkürun şirket esas mukavclenamesinin 5 4 üncü maddesi mucibince içti
mai umuminin in'ikadı için jktiza eden ekserjyetin fevkinde bulunduğunu ve 
binaenaleyh içtimai umuminin nizam ve kanuna muvafık surette in"i.kat edip 
ki.ffei mukarreratının nizamen muteber bulunduğunu beyan ve ta9dik eyle-
rim. 

17 Mart 1942 
15 kuruşluk damga pulu Üzerinde 
İzmir Yün Mensucat Türk Anonim 

Şirketi mührü 

Komiser 
E. Ediz 

1667 (699) 

nü saat 15 te yine dairemizde yapılacak- ·-----------------------------------------------
tır. Daha fazla malfunat almak isteyen
ler dairemizin 42/124 sayılı dosyasına 
müracaatları !Uzumu nan olunur. 

1682 (710) 

cc::c::::c=~a=============:ccl 
CUMAOVASI İSTASYONU 
YANINDAK.t Ç!F'I'LlKTEN: 

Ağaç aşısı bilir, bahçıvanlıktan 
anlar, bir az okuyup yazma bilen Ns 
evli bir bahçıvan lıtzımdır 1zınir 
Gazi bulvarı 46 N. lu mağazaya ve
yahut Cuvaovası istasyonunda İz
mirli B. Osman Karabıyığa müra
caat eylemesi. 22, 24, 27 (665) 

i,::cccc::::nccccccccc:cccccco. 

lznıir 
Nev'i No. Mahallesi 

Arsa 57/I Akdeniz 

daimi encümeninden: 
Sokağı metre MZ. 

Fevzipaşa 258,5 
bulvarı 

muhammen 
bedeli 

L K. 

2585 

teminat 
milcdan 
L. K. 

193 87.5 

izahat 

tamamı 

1 - Yukarıda evsafı yazılı idarel huıusiyei vilılycte ait gayri menkulün mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye 
çıkarılm11tır. 

2 - Müzayede müddeti 16/3/942 tarihinden itibaren 15 gün müzayedeye ve ihale muamelesi olan 30/Mart/ 
942 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 1 O da vili.yet daiıni encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat m.ikdarı 193 lira 87.5 kuruftur. Talipler bu mikdar teminatı muhasebei hususiye veznesi
ne yahrarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve şeraiti müzaycdey\ öğrenmek isteyenler her gün muhasebeyi hususiye 
varidat dairesine müracaat edebilecekleri ilan olunur. 23 2 7 1583 ( 675) 
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SlYASI VAZıYET 

* 
Bul~ar • 

neşrıya-

tı Almanların-

ki kadar ha-
raretli değil! 

-*-in,i tere, Hindistan 
h~ldıınalahi pltinının 
e ası üzerinde 
değişslıHJı yapmıyacalı 
Radyo gazetesine göre Hindistan 

meselesi dünya efkarını ilgilendiren en 
önemli politika hadisesini tC§kil etmek
tedir. Stafford Crips Hint kongresi reisi 
Azad ve Müslümanlar birliği lideri Ci
nny ile yetmiş beşer dakika süren mülu
knttan sonra, bir telgraf çekerek Candi
den mülukat istemiştir. 

Cnndi, kuvvet ve şiddet kullanmak 
ve bu sebeple de harp ııleyhdarıdır. Bu 
fikrinden dolayı ve Hint istiklalinin ha
fif mukavemetlerle teminini istediği için 
reis bulunduğu kongreden de ayrılmış
Ur. Gandinin Pasif mukavemet ve 
kuvvet kullanmaktan kaçınmak noktai 
nazariyle lngiliz nazın Cripııin hedef 
tuttuğu gaye arasında aykırılık vardır. 
Yapılacağı haber verilen Candi - Crips 
mülakatından bu sebeple müsbet bir 
netice çıkmıyacağı sanılmaktadır. 

Hint kongresi ve Müslümanlar birliği 
partileri toplanbya çağnlmışbr. Bu top
lantılarda lngiliz teklifleri tetkik edi
lecek ve her iki partinin reisleri bundan 
ıonra tekrar Cripsle konuşacaklardır. 

Cripsin Londradan Hindlııtana gö
türdüğü teklifler hakkında henüz malu
mat yoktur; Yalnız Crips yeni bir de
meçte bulunmuş ve ~unları ııöylemiştir: 

c- Hindistanda, harp kabinesinin 
bir azası sıfotiyle bulunuyorum. Harp 
kabinesinin Hindistan için lcabul ettiği 
bir plan için geldim. Bu plan, Hint me
selesi için en münasip bir şeklidir. Bu
nunla beraber planın Hintiner tarafın
dan kabul edilip edilmiyeceğini bilmi
yorum. Harp kabinesinin tekliflerinin 
teferruahnda bazı tadiller yapılabilir, 
fakat esas üzerinde her hangi bir deği
şiklik yapılamaz.> 

Diğer taraftan da mihver, Hintlileri 
lngilizlerlc anlaşmaktan men için bü
tün propaganda kuvvetlerini adeta se
ferber hale sokmuştur. Japonya bu fa
aliyette en önde gelmektedir. 

BULGARISTANIN V AZIYETI 
Kral Borisin seyahati münasebetiyle 

Alman resmi basınında çıkan yazılar· 
dan kralın Bulgar milleti namına Al
manyada bir takım kararlar vermekte 
olduğu anlıuıılıyor. Bu kararlnnn ne ola
bileceği haklc:ında bazı mübhem malu
mattan başka bilenen bir şey yoktur. 
Fakat dikkate şayandır ki Bulgar rad
yosu ve basını Alman basını kadar ha
raretli neşriyatta bulunmamaktadır. 

Kral Borisin Almanya seyahati ile en 
zivade meşgul olan, Londra radyosu
nun Bulızarca neşriyatıdır. Bu rndyo, 
B<-risin Bulgarları Ruslara karşı harbe 
s·Jtacağını ve Bulgar milletini felakete 
• .drüklediğini bildirerek Bulgarlara kralı 
başlarından atmalannı tavsiye etmekte
dir. Ayni ndyoya göre genernl Zaimof 
ve arkadaşlnn Bulgaristanda tevkif 
edilmiştir. 

·~~~~--.. --~~--
A 1 m an - Rus harbı 

(Bnştnrafi 1 inci Sahifede) 
Moskova, 2G (A.A) _ Moskova rad

yosu bildiriyor: Strayarossada lG ncı 
Alman ordusu insanca ve malzemece 
muazzam uıyiat vermiştir. Artık bu or
duyu ne tayyare ile yapılan yardımlar, 
DP. de Dr. Göbelsin vlidettiği İlkbahar 
taarruzu kurtaramaz. Düşman teslim ol
mazsa onu yok edeceğiz. 

BU YIL BtR DÖNÜM NOKTASI 
Londra, 26 (A.A) - Rusynda harp 

eden dört 1ngiliz pilotuna Sovyctler Bir
liği nişanlarının verilmesi münasebetiy
le yapılan bir toplantıda Sovyet büyük 
elçisi Maiski şunlan söylemiştir. 

c - 1942 yılının bu harpte bir dönüm 
noktası olacağına hükilm ettirecek bir 
çok sebepler vardır. Zaman bizim için 
çalışıyor sözünün tek başına bir kıyme
ti yoktur gerçe bizim kudret kaynakla
rımız durmadan artmaktadır. Fakat düş
manlarımız da boş durmuyorlar. Yeni 
yerler zaptettikçe bam madde kaynak
lan sınai kudretlerini arttırıyor. 

MIHVERtN KOZU 
Düşman bütün kozunu bu sene için

de oynayacaktır. Htılll etmek için son 
askerin son düğmesinin dikilmesini bek
lemek doğru değildir. Kat'i neticenin alı
nacağı yer Sovyet cephenidir. Müttefik
ler zafere ulaşmak için bu cephede ha
rekete geçmelidirler. Genel kurmay
ların faaliyeti hiç bir şeyi 1943 e bırak
mıynrak her şeyi 1942 de bitirmeğc gay
ret etmelidir.~ 

KALENiN CEPHESiNDE 
Mo~ko\·a. 2G (A.A) - Sovyet tebliği

ne c ıc 
Tank ve tayyarelerden yardım gören 

ehemmiyetli bir düşman birliği ile bir 
Sovyet Birliği arasında iki giln süren 
şiddetli bir muharebeden sonrn yüzler
ce Almnn ölüsü Knlenin cephesi muhn
rebe meydanını doldurmaktadır. 
Aynı cephenin diğer bir kesiminde 

düşman tarafından yapılan bir karşı hü
cum teşebbüsünde ilerlcmege muvaffak 
olan 930 Alman subay ve askeri öldürül
müştür. 

ÇETELERtN F AAL1YET! 
Bu cephede çeteler Sovyet kıtalarına 

yardım etmektedir. 
Avcı hattında ilerlemekte olan bir Al

man taburu çetelerle yaptığı kısa bir 
çarpışmadan sonra dağıtılmıştır. Alman
Ju vol Uz.erinde bir çok ölü ve pek çok 

YENi ASIR 

Akdeuizdeki harp 

* 
Kal iie sali-
men Malta-

ya vardı 
-*-

Üstün İtalyan don!lin· 
masının lıayıpları 
ağır, yalnız J İngiliz 
vapuru battı 
Londra, 26 (A.A) - İngiliz Amirallık 

dairesinin tebliği: Hareketlerinin amacı 
Maltayn önemli kuvvetler nakletmek 
olan bir kafilenin orta Akdenizden geçi
rilmesi muvaffakıyetle yapılmıştır. Pa
uır günü hava fena idi. Hafif kruvazör
lerimiz saat 16 dn düşman deniz kuv
vetlerini görmüşlerdir. Viktorya sınıfın
dan bir zırhlı, bir çok kruvazör ve tor-

s 

AMERIKADA HAZIRLIK 
* Donanmaya ait 

kıyı tesisatı için 
bir milyar har-

canacak 
-*

Amerilıan borcları 
şimdi 65 milyar, bu 
125 milyara lıadar 
~ılıarılabilecelı 
Vaşington, 26 (A.A) - B. Ruzvelt 

Harbiye ve Bahriye Nazırı ile ordu ve 
donanma kurmay başkanlarını kabul 
ederek harp stratejisi hakkında .görüş
müştür. 

1 MiLYAR DOLAR 
Vaşington, 26 (A.A) _Bahriye encü

meni reisi Voods Bahriye encümeninde 
beyanabnda donanmaya ait kıyı tesisleri 
için bir milyar dolar tahsisat istemiş

pito muhriplerini ihtiva eden bu üstün tir. 
kuvvete 1nglliz Amiralı destroyerler ve , MtLLl BORÇLAR 
hafif kruvazörlerin derhal hücuma geç- Vaşington, 26 (A.A) - Borçlar ye
melerini emretmiştir, destroyerlerimiz kununu 125 milyar dolara çıkaran ka
tllişmana üç mil yaklaşarak hücum et- nunun parlamentoda müzakeresi bitmiş
mişlcrdir. Hafif kruvazörlerimiz de bu tir. Kanun imza için reisicümhura gön
hücumu desteklemişlerdir. Viktorya sı- derilmiştir. Milli borçlar yekOnu bugün 
nıfından bir zırhlıya bir torpil isabet e~ 65 milyar dolardır. 
miş ve gemide yangın çıkmıştır. Dü~ma- ---·---
nın bir kruvazörü ciddi hasara uğratıl- ( •ıt 
mıştır. Bir ikinci kruvazöre isabet kay- ngı ere Ve 
de dilmiştir. 

~~~~ ~ayıplarımız.."\ geline: ~ir k~- A merı·kada harp 
vazorumUzde ve Uç dcstroyerımızde bır 
mikdar hafif hasar vardır. 

lta.~yan filosu kafi!emiz~ önlemeğc te- gayretleri 
şebbus etmeden çekilmiştir. 

TAYYARE HÜCUMLARI 

Öğleden sonra 150 uçaktan ibaret düş
man hava filoları kafileye hücum etmiş
lerdir. Ne harp gemilerinde, ne de taşıt
lalda hasar yoktur. Yalnız isabet alan 
bir vapur batmıştır. Salı sabahı düşman 
hücumlarını yenilemişse de netice alma
mıştır. Düşman hava kuvvetlerinin oka
dar büyük gayretlerine rağmen kafileye 
dahil gemilerin ve hava kuvvetlerimizin 
işbirliği ve güzel manevrası sayesinde 
kafile yerine varmıştır. 

Amirnl Vayanın idare ettiği bu deniz 
hareketi bizim için büyilk bir muvaffa
kıyet te~kil etmektedir, 

DüŞüRüLE..~ UÇAKLAR 

Londra, 26 (A.A) - Malta adasına gi
den kafileye hücum eden düşman uçak
larından üç bomba, iki avcı uçağı düşil
rülmüstür. Ucak savar bataryaları da iki 
uçak düşürmüşlernir. ----·----Kanada da 

seferberlik 
-*-

Amsterdam, 2G (A.A) - D. N. B. bil-

-+
Hülıümetıerl ingllte· 
rede bulunan milletler 
aslıer oıacalı • Amerilıcı 
inglltereye 640 
vapur veriyor 
Londra, 26 (A.A) - Nazır Atlee, hü

kümetlcri lngilterede bulunan milletler 
lebeasmın mecburi hizmete nlınması 
hakkında bir kanun projesinin Paskal
yadan sonra meclise verilmesi muhte
mel olduğunu söylemiştir. 

1NGILTEREDE 1ST1HSALAT 
Londra, 26 (A.A) - Malzeme nazın 

aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
c - Harp istihsalimizin verimi dur

madan artmaktadır. Bugünkü istihsali 
yeni fabrikalar kurulması hususundaki 
programa borçluyuz. Topçu malzemesi 
için 40 dan fazla fabrikamız vardır. Bu 
fabrikalarda 300 bin işçi çalışıyor.> 

1NG1LTEREYE VAPUR 
1şçi mebus Şinvel parlamentonun is

tihsal nazırlığına itimadını bildirmiş ve 
şu suali sormuştur: 

c - Birleşik Amerikadan 1943 sene
sine kadar 640 vapur alacağımızı ümit 
ediyoruz. Bunlann mürettebatını yeti§
tirmek için tedbir alınmışbr?> 

--~-

Uzak doğu baskını 

* 
Japon ada-
ları nasıl 
dövüldü? 

-+
Aınerilıan filosu ve 
uçalıları .Japon işga
lindefd adalara ezici 
darbe indirdi 
Vaşington, 26 (A.A) - Markus, 

Veyk adalarına Amerikan donanması 
ezici darbeler indirmiştir. Bütün bu ha
rekette kayıbımız iki uçaktır. Veyk, 
Y okohamadan 185 4 kilometre mesafe
de olup burası müttefiklerin ehemmiyet 
siz bir üssü idi. Bahriye nazırlığının teb
liği bu muvaffakıyetli hareket hakkında 
§U tafsilatı veriyor: 

Amiral VHyam He1eyin kumandası 
altında bulunan Amerikan filosu 2 1 şu
batta Margal adalarına hücum temişti. 
Ayni ayın yirmi dördünde Veyk adası 
ve 25 martta Barkus bombardıman edil
miştir. Gemilerimiz pek az mukavemet
le karşılaşmışlardır. Bütün müdafaa te
sisleri, tayyare meydanları imha edil
miştir. 

Filipinlerdelci. aakeri teslıılere 219 
bomba, bir çok obüs ablmıştır. 

lki devriye gemisi ile üç büyük deniz 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Müdafaa 
bataryaları da huara uğratılm11tu. 

Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
Bir Alman denizaltısı Sollumun do

ğusunda himaye altında giden lngiliz 
kaEilesinden 5000 tonilatoluk bir ticaret 
gemisiyle bir torplto muhribini babr
mıştır. 

Alman savaş tayyareleri Maltada La
valetta limanına tesirli taarruzlarda bu
lunmu~tur. 

----·~-Orta Ame•llıada 
Faşist aleyhtarı 
lıomıte fıuraJdu 
Londra, 26 (A.A) - Orta Amerikada 

Faşist aleyhtarı İtalyanlar bir komite 
kurmuşlardır. Bu komitenin azası 1500 
U bulmuştur. 

Rusya • İngiltere qlJlr• 
liği devam ediyor 
Londra, 2G (AA) - Hariciye milste

şan mecliste bir suale cevap vererek 
Sovyetler birliği ile tam işbirliğinin ida
me edildiğini Avam Kamarasına temin 
eylemiştir. 

-----~-·->----
Fon Papen Ber-

line vardı 
-+-

Berlin, 26 (A.A) - Almanyanın An-
diriyor: Kanada başvekili Makenzi King 
hükümetinin yeniden iki tümeni sefer
ber etmcğe karar verdiğini söylemiştir. 

malzeme bırakmışlardır. Aynı kesimde 
bir çete cK~ köyüne hücum ederek bu
radaki garnizonu yok etmiştir. 

--------------- kara büyük elçisi Fon Papen Berline 
r.r~..ıc:rJ:r..r..o""..r~...oQO"'J.rJ.:i:I gelmiştir. 

§ Hindistanda müza· ' ---•----
§ ~ereıer devam ediyor Askeri vaziyet 

BtRYANSK KEStMtNDE 
Moskova, 26 (A.A) - Tas Ajansına 

göre Biryansk kesiminde faaliyette bu
lunan bir çete ehemmiyetli bir boğaza 
hücum ederek bir Alman bölüğü efra
dını öldürmüş, harp malzemesiyle yüklü 
bir treni uçurtmuş ve 10 mitralyöz. 180 
tüfenk ve 800 fişenk ele geçirmiştir. 
ŞtDDETLt RUS TAARRUZLARI 
Stokholm, 26 (A.A) - Bugün Rusya

dan gelen haberler hava şartlanna dair
dir. Cenup cephesinde buzlar çözülmcğe 
başlamıştır. Merkezde soğuk geceleri 
artmaktadır. Şimalde buzlar henüz çö
zülmemiştir. Ruslar son soğuk günlerin
den faydalanarak gayretlerini cenupta 
Kınnı yarım adasında toplamaktadırlar 
Almanlnr Ruslann Stalinoda şiddetli ta
arruzlar yaptıklarını bildiriyor. Sovyet 
tebliği ise Harkof kesiminde şiddetli mu
harebelerden bahsediyor. Rjef, Briansk 
Almnnlnr elindedir. 

ALMAN TEBLtC;t 

Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
Kerç yarım adasında hafif dUşman 

t2.aITUzlnn püskürtülmüştür. 
Doncç havzasında düşmanın kısmen 

tankların desteğiyle yaptığı taarruzlar 
Alman ve Rumen kıtalarının mukave
meti karşısında ve şiddetli muharebeler 
neticesinde kırılmıştır. 
Doğu cephesinin diğer muhtelif ke

simlerinde de düşman taarruzları de
vamlı olarak eriyen karlar içinde ve kıs
men çetin muharebelerden sonra püs
kürtülmüştUr. 

Mevzii taarruz hareketlerimiz muvaf
fakıyetJc neticelenmiştir. 

KERÇTE ÇARPIŞAN RUSLAR 
Berlin, 26 (A.A) - Askeri kaynaktan 

bildiriliyor: Kerç yanın adasında Rus
ların hafif kuvvetlerle yaptıkları taar
ruzlar neticesiz kalmaktadır. Elimize 
düşen esirlerin verdikleri malumata gö
re Kerçtc Rus taarruz.lannda 12 piyade 
tümeni, üç hücum ve üç tank tugayı 
kullanılmıştır. Ynlnız bu kesimde düş
man 210 tank kaybetmiştir. 

1NG LtZ HA VA NAZIRININ 
CEVABI 
Londra, 26 (A.A) - Hava Nazırı 

Sinkler, Maiskinin nutkuna cevabında 
İngiltere - Sovyet tayyarecileri arasın
daki arkadaşlığın karşılıklı saygı havnsı 
içinde devam ettiğini, bugünkü dostlu
ğun kurulacak ~ulh içinde de daha sıkı 
surette devam edeceğini ümit ettiğini 
söylemiştir. 

Yeni Delhi, 26 (A.A) - Sir Staf
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

görüşmelerde bulunmak üzere Ma- lometrelik bir mesafeyi kızaklarla ge-
hatma Gandi Delhiye hareket etmiş- çerek Strayo Russayı aldıkları bildiril-
tir. mektedir. Bu mümükündUr; fakat bu 

1 
Yeni Delhi, 26 (A.A) - Staffo;t kıtaların hala Straya Russayı ellerinde 

Krips bir çok şahsiyetlerle görüş- S tuttukları şüphelidir. Çünkü burası 16 
müştür. Bugün orta Hindistan işçi- R ıncı Alınan ordusu iç:n çok mühimdir 

!ıl lerin!n mümessilini kabul edecektir. ~ ve burasını geri almak için Almanların 
~.Q"..o"'J"...Q"~~==~ harekete geçtikleri tahmin olunabilir. 

Uzak doğu harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

z.aretinin tebliği: Manill5. koyundaki li
man tcsiSlerine ve Bataan mildafna mev
zilerimize düşman hücum etm~tir. Gös
terilen faaliyete göre düşman yeni tak
viyeler almıştır. 

Mindanaoda mahalli çarpışmalar mu
vnffakıyetimizle neticelenmiştir. 
Vaşington, 26 (A.A) - Filipinlerde 

Bataan yarım adasına yeni japon takvi
yeleri gelmiştir. Amerikan ileri mev
zilerine karşı faaliyet arttınlmıştır. 

A VUSTURAL YA Söz SAH!Bt 
Kambera,26 (A.A) - Başvekil Curtin 

cereyan eden hfidiseleri gözden geçiren 
bir demecinde diyor ki: 

- Büyük Britanya ve Amerika Pasi
fik harbi meselesinde samimiyet ve an
laşma zihniyeti göstermişlerdir. Avus
turalya şimdi harp harekatında daha 
faal bir ortaktır ve alınan kararlar son 
tatbik safhasına girdiği zaman Avustu
ralya doğrudan doğruya söz sahibi ol
maktadır. Yeni Zelanda ile sıkı bir işti
rak halinde bulunuyonız. 

Kambera, 26 (A.A) - Başvekillik ta
rafınclnn neşredilen tebliğ: 

Japon tayyareleri bugün Port Mores
ley üzerinde 19 ncu nkınlannı yapmış
lardır. Hasar ve insanca kayıp olmamış
tır. Bu hücuma Uç bomba tayyaresi iş
tirak etmiştir. Atılan 16 bombanın çoğu 
denize dilşmüştür. Karşı koyma topları
mızın sıhatli endahtı dUşmanın iyi n!şan 
almasına engel olmuş ve dtişmnn tayya
relerini yüksekten uçmak zorunda bı
rakmıştır. Akın 15 dakika kadar sür
müştür. Dünkü düşman hava nkmında 
can kayıbı olmamıştır. Hasar azdır. 

SUMATRANIN SON 
MO'DAFlLERt EStR 
Tokyo, 2G (A.A) - Sumatranın şima

linde harekette bulunan kuvvetlerimiz 
2925 müttefik askerini esir almışlardır. 
Ateş kes emrine rağmen mukavemete. 
devam eden bu askerlerin 2102 si Hol
:nndalı, 823 ü İngilizdir. Bir çok harp 
malzemesi iğtinam edilmiştir. 

Lerungradda Ruslar yeniden taarruza 
geçmişlerdir ve bu hareket devam e~ 
mektedir. 
ÇİNLİLER SİYAMDA 
Birmanya cephesinde, Çunkingten ve

r!len haberlere göre Çin kıUıları iki nok
tadan Siyam topraklarına girmişlerdir. 
Yalnız hanği noktalarda hududun geçil
di~ bildirilmemiştir. 

Merkez! Birmanyada Tangu cephe
sinde yeni bir değ:şiklik yoktur. İngi
lizlere göre durum bu cephede ciddi ol
makla beraber, henüz vahim derecede 
değildir. Daha cenupta İravadide Japon
lar İngil:zleri sıkıştırmağa devam edi
yorlar, İngilizlerin gerilerine de bir ta
kım paraşütçüler indirmişlerdir. Şimdi
ki halde Japonlar, Birmanyanın yeni 
merkezi olan Mandalaya 300 kilometre 
uzakta bulunuyorlar. --·---Japonlar Seylan ada· 

sına sok oldular 
(Bnştaraf.ı 1 inci SahiJcde) 

tir. Mesahnsı 6500 kilometredir. Başlıca 
ihracatı Abanoz ağacıdır. 

SEYLAN ADASINA DOôRU 
Saygon, 26 (A.A) - Bengal körfezi

nin doğu kıyısının devamı olan Anda
man takım adalarının japonlar tarnf ın
dan işgaliyle japon kuvvetleri Seylana 
yaklaşmış bulunuyorlar. 

Seylandaki mildafaa hnzırhklannın 
bitirilmesi !çin çah.şılmaktadır. 

SEYLANLILAR VE 
MECBURİ ASKERLiK 
Kolonıbo, 2G (A.A) - Seylanda mec

buri askerlik tatbikine ait kanun pro
jesini mahall1 meclis 17 reye karşı 22 
reyle reddetmiştir. 

JAPON CEVABI! 
Tokyo, 26 (A.A) - Andaman adala

rının işgali Kripsin Hindistan görüşm~ 
]erine en iyi cevap sayılmaktadır. Bu iş
gal Bengal körfezinde ve Hint denizin
ceki japon hareketlerini kolaylaştıra
caktır. 

2' CUMA 
t 

Y unanistana yardım 

Dumlupınar vapuru mü
hinı n addeler götürdü · 
İstanbul, 26 ( Yeni Asır ) - Pireye 

hareket ctmi~ olan • Dumlupınar • va
puru bu seferinde Yunanistana mühim 

mik-tarda fasulye, incir, yumurta, zey
tin, domuz eti gibi gıda maddeleri gö
türmüştür. 

Türk Basın b!rlii:,'1nin Yunanlı mes
lektaşlarına dağıtılmak üzere hazırladı
ğı 900 kilo fasulye, 300 kilo Uzüm, 300 
kilo sardalye, Kızılayın Yunan J(ızıl}ıa
çına hediyesi olan 500 battaniye de 
• Dumlupınar n 1a gönderilmiş bulUJl· 
maktadır. 

Ay adları değişiyor 
--~~~--~~~ 

Ankara, 26 (Telefonla) Mnnisa şekline göre Te§rinievvel ayına cTepin:t, 
mebusu B. Refik İncenin bazı ay adları- Teşrinisani ayına cKasım>, kanunue'f'" 
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun vel ayına cUçan ay> kanunusani a,.ıoa 
teklüi dahiliye encümeninden geçmiştir. 
Kanun layihasının encümenden çıkan da cllk ay> ad olarak verilmi§tir. 

Adliyede yeni tayinler 
~~~~~~~--~~~~~~ 

Ankara, 26 ( Telefonla ) - Trabzon ne Bolu müddeiumumi muavini Galip, 
hukuk hAkimliğine Sivas hukuk hfilclmi Nevşehir müddeiumumi muavinliğin• 
Hilmi, Akşehir hakimliğine Karaman Ardahan bakimi Fehmi, Amasya hfilda
müddeiumumlsi Rıza, İzmit hukuk hl- liğine Aydın mUddl!iumumisi Süreyya, 
kimliğine Nazilli hukuk Mk.imi Mazhar, Yenice hakimliğine Bozkır brotimi Nu
Temyiz raportörlüğüne Kütahya müd- ri. İstanbul sulh bAklınliğine müddıei
deiumumisi K~'l.lrn, Isparta hakimliğine umumi rnuav!ni Feridun, Malatya bA· 
Gelibolu müddeiumumisi Fikret, Kü- kimliğine İncesu Mk.imi Fev7.i, Aycha 
t&hya müddeiumum!liğine Sürt müdde- milddeiumumiliğine Yozgat müddei
iumumisi Fahreddin, Üsküdar ceza hl- umumisi Sım, İstanbul müddeiumumi 
kimliğine Akşehir hakimi Cemil, Öde- muav!nliğine Çatalca müddeiumumisi 
m.i.ş azalığına Yenice hAkimi Naci. Sivas Necmeddin ve İstanbul sulh hA.kimliği· 
hukuk h.Akimliğine Samsun eski hukuk ne Ödemiş azası Hakkı tayin edilm1şler
reisi Ekrem, Zonguldak ceza hftkimliği- dir. 

Türk - Bulgar ticareti 
Ankara, 26 (Telefonla) - Türk ·ızırlanrnıştır. Yarın (bugün) bu metin 

Bulgar ticaret müzakereleri bugün ne- tekrar gözden geçirilerek parafa eclile
ticelenıniştir. Yeni anlaşmanın metni ha- cektir. 

•~ski reji idar~sinde çahşanlara dair 
~~-~~~~-_.._·-~~- ~~~ 

Ankara, 26 ( Telefonla ) - Mefsuh 
Reji şirketi zamanında milH hükümet 
tarafından Anadoluda muvakkaten ida
re edilen tütün inhisarında vazife gör
müş olanlardan balen idarede mü.stah-

dem bulunanların o zamana ait hizmet 
müddetlerinin de tekailtlüklerinde he
saplanmasını temin edecek bir Uly.ılıa 

meclise verilmiştir. 

Mahkumların çalıştırılması 
. . 
ışı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ergani ba
kır mfıdcrilerinde çalışmak üzere bugün
lerde mfidene 400 mahkt1m gönderilecek 
tir. Dalaman çiftliğine, gönderilen 400 

Mektupçu ve kay
ILakamlaı .. arasında 

-+-
Ankara, 26 (Telefonla) - Osmancık 

kaymakamı Kemal Maden kaymakamlı
ğına, Haymana kaymakamı Fazıl Ayaşa, 
Ayaş kaymakama Cah.it Haymamaya 
Niğde mektupçusu Şefik Osmaniye kay
makamlığına, Kayseri, mektupçusu Ya
ver Niğdeye, Bitlis mektupçlllu Cevdet 
Kayseri mektupçuluğuna tayin edildiler. 

Mfiden kaymakamı Tevfik görülen 
idari lüzum üzerine vekalet emrine 
alındı. 

~~-~~--_.._~--~ 

RIY OMDAKi D.: VA 
----*·----

Dala diye muha-
kemenin sonun
dan emin değil 

-+-
Riom, 26 (A.A) - Suçluların muha-

kemesine devam edilmiştir. Eski Başve
kil Daladye muhakemenin taliki ihtima
linden bahsedince reisle arasında bir 
münakaşa olmuştur. Reis şu ihtarı yap
mıştır: 

- Muhakemenin sonunda müdafaanız 
için ehemmiyetli noktalan tekrar ve 
toplu olarak söylemek hakkına malik.si
niz. Bir defa söylenmiş olaJı şeyleri şim
di tekrar etmeyiniz. 

Daladye: 
- Muhakemenin sonu hakkında reis 

kadar güven taşımıyorum, demiştir. 
Şahit olarak dinlenen bir Genem! şun. 

lan söylemiştir: 
- Fransız tümenlerinin bir çoğunun 

durumu ordunun harp seviyesini düşür
müştür. :Milli müdafaa ve genel kurmay 
&rasında kafi temasın mevcut olmaması 
askerlerin maneviyatını bozmakta &mil 
olmuştur. 

R!om, 26 (A.A) - 1'10 inci tümene 
kunuında eden general Landre dinlen
miştir. General şunları söylemiştir: 

- Kumanda ettiğim tümende malze
me noksandı. Erler ve erbaşlar iyi ye
ti~irilmemişti. 

Dörnüncü kolordu kumandanı gene
ral Bol'is demiştir ki: 

- Bulunduğum kesimde tahkim edil
miş bir çok kUçük evler vardı. Kıtaların 
maneviyatı mükemmeldi. Süvari iyi idi. 
Topçu orta idi. 

mahkum ziraat işlerinde çalı,ŞJnağa baş 
lamışlardır. Ziraat vekAletince çütliğ• 
ziraat malzemesi ve tohumluk da gönde 
rilmiştir. 

Uemiryolu oakliya· 
tında tazminat 

-+-
Ankara, 26 (Telefonla) - Kıymet 

mukaddereli posta muamelesinin benze
ri bir usulün demiryolu nakliyatına da 
tatbiki kararlaştırılmış, bu maksatla bir 
layiha hazırlanm~tır. Meclise verHeıı 
lfiyihaya göre malın tesliminde gönderen 
tarafından bir değer beyan edilmişse de· 
miryolu idaresi icabında tazminatı bu 
değere kndar çıkarmağa salA.biyettardır. 
Ancak huna karşılık idare, nakliyabnın 
mahiyetine veya nakil mesafesine veya
hut her ikisine göre tanzim edeceği bir 
tarife üzerinden munzam bir ücret al· 
mağa mezundur. ---·---Son İngiliz ve Alman 
havcı hücumları 
Londra, 26 (A.A) - Av tayyareleri .. 

nin himayesinde hareket eden bombar
dıman tayyareleri Kaleye taarruz etmiş
lerdir. 

Berlin, 26 (AA) - Alınan tebliği : 
Dün gece düşman batı Alınanyada bir 

çok yerlere yangın ve infilak bombaları 
atmıştır. Sivil halk arasında ölüler ye 
yaralılar vardır. Tek başlarına uçan düş
man tayyareleri cenup Almanya itze
rinde izaç akınları yapmıştır. 

Alman gece avcıları ve karşı koyma 
topları taarruz eden düşman bomba tay· 
yarelerinden sekizini düşürmüştür. 

ALMAN Ir0CUMLARI . 
Duvr limanı çevresine ve şehrin as

keri ehemmiyetteki tes!slerine dün ~ 
ce Alman hava kuvvetleri ağır çapta 
bombalarla taarruz etmişler ve öaemli 
hasarlar yapmışlardır. ---·---Suudi Arabistcına bir 
Amerilıan ziraat 
heyeti geliyor 
Vaşington, 26 (A.A) - Birleşik ciim4 

huriyetler Suudi Arabistana bir zlraııi 
heyeti gönderecektir. Ban nebatlarııt 
burada yetişip yetlşmiyeceği teerllbe 
edilecektir. 

* Radyo gazetesine göre Amerikan lııe-
yetinin, Japonya tarafından işgal edilen 
bazı yerler mahsullerinin Arabisümda 
yetiştirilmesi hnkf\nlannı arayacağı sa
nılıyor. 

Amerika, harbın uzun süreceğine ka
nidir; kauçuğun Brezilyada yetiştirllrne
si gibi Arabi.standa da bazı şark ne~ 
larının tedariki düşünülüyor demektir• 


