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-ütıefHıler düımanları• 
~yenilgiye uğratmalı 
~'!bu ruha sahip oldalı· 
-..rını ispat etmelı 
toPundadırlar-

şEVKET Bil~GiN 

lı. ~':yetlerin Londra büyiik elçisi Ma· 
.. ~ lngiliz pilotlanna Soyyetler birliği 
.,..nlanrun ,·erilmesi için yapılan tö· 
~de, dünynnın dikkotini çeken sözler 
löylenıiştir. . 
il Bir kaç hnCta evvel, B. Litvinofun da, 
una benzer beyanattn bulunduğu dii

'6nülürse söylenenlerin şahsi bir temen
::. olmaktan ziyade, harbin nıuknddcrn
.._ı ilgilendiren bir politikanın ruhunu 
""!fkH ettiği kolayca anlaşılır. 

bu demederin bariz hususiyeti, bü
ltin hazırlıklar ikmal edilmeden tecavii· 
~ geçmemek politikasını şiddetle ten· 
ha etmesi ve harbin sevk ,-e idaresi 
kkında müttefikler arasında fikir be

l'lberliğinin hali mevcut olmadığım 
.._eydana koymuş bulunmasıdır. 
bı ~aiski, teşebbüsii mihverciler elinde 
.__'~kınanın mahzurlannı belirten söz· 
oqınde mümkün olduğu kadar açık ko-
:~s.arak : •Son askerin son düğınecıinin 
i_lülmesini beklemek doğru değildir• 
""'hiştir. 

8öyJece şunu anla~tır: 
•Lüzumundan fazla hesaplı ve ihti
~ olmak müttefiklere bir şey kazan· 
~L_ıınnştır. Bilakis düsmanlar, ardı 
lıti -sı kesilmiyen taarmzlariyle teşeb· 

s iistlinlüğiinün haıı> kudretini arttı
~ en kuvvetli muvaffakıyet unruru ol
~tunu isnat etmişlerdir. Siındiye kn· 
._' bir (Ok hatalar islenmiş, bir c;ok fır
ı._ lar kaeın1ınıstır. Bundan sonra ayni 
~talara dUşmekten ve mütemndiyen 
"~tlan kaçırmaktan sakınmak laum· 
~ kıs aylannda Sovyet ordulannın 
~anlara indirdikleri darbeler, Alman ;n:: makinesinin zannedildiği ~bi ye
tlt ez bir kuvvet obnachimı göstermiş-

.. 
L ~ biiyük kuvvet, en kuvvetli mUda
._. vasıtası taarruzda mUndt'mictir 
:u~anı kat'i yenil~ye uğratmak İC'ir 
tıtlaka taarruz nıhunu ta ımağa ihtİ· 

he "81'dar .. • 
'l'aarrm tabyasını son zaferin biricill 

~inatı sayan bu ıariirun şimdi sık sılf 
~r edilmesi Sovyetlerin yaz girimi 
L'""'lannda bUyUk Alman taarruzunu 
""ll'ftlak idn ayni derttede büyük ga:v
~ beklediklerini anlatmaktadır. Bir 
~ a göre haklan vardır. Madam ki 

\rtupa kıtasının taliini tavin edecek 
:::-- kat'i savaş Rusyada yapılacaktır. 
itti lmansn mütadelede Ruslann yere 
llJr hnemeleri her sevden evve1 miitte· 

lerin kendi menf~tleri icabıdır. 
~ sebeple doluda büyiik Alman ta
_-• usunun ba.<>lıvaca(ı ~nlerde İngilte
~ ne yapmak niyetinde olduiu en 
'""" ınentk edilen !feydir. 
L .\.Qba yalnız Almanva üzerinde hava 
~~!'1nı artt1rarak Almanlann Rusya 
--....ıanna hakim olmalanna enl!'el ol
~ (alışmakla mı iktifa edecektir? 
~oksa Rusya üzerindeki muazzam yÜ· 
~ ~y)aııı..;ak ici!I Jutada bazı teşebbiis
""!l"de mi bulunacaktır? 
hı "-lmanya ve ortaklarının bu serer do
..:: son bir savaş yaparak her ne ba· 
~na olursa olııun neti~ almağa calı
\ri· klan muhakkaktır. Zira mihvercilcr ) ;~ter ki 942 senesi i(inde Kızılnrduyu 
._ 0 1{. edemezlerse son zafer iimitlcrinc 
~ edeceklerdir. Hatta fn,iltcre har· 
' Yapmab lüzum kalmadan sakıml· 
~bir yılanla karşılaşaca'klard1r .. Bu 
~ hayati bir savaşta Almanyanın 
~ Yatalı fedakarlık yoktur. Sovyet· 

de hunu takdir ettiklerinden 1942 yı
(~onu Sahife 2. Sil tun 6 da) ..____ 

Zeytinyağlar kontrol altında --
• t• c a ver·ıme-

cat yasa tır 
~----------~~-----·~~~~-----------iç piyasa flatlyle 111,.aç flatı arasındald fa Plıın tamamının Fon 

hesabına ayrdması mulıarrerdlP .. 
Ankara, 27 (Telefonla) - Ticaret ------------- -----------------

vekiletine selen malUınabı söre bu yı! 
zeytinyağı rekoltesi, seçen tene rekol· 
lesinden tam bir misli faitadJr. 

Mareşal Göring 1talyan Ncızıriyle bir anıda 

thracat yapılmadığı ve pek mahdut 
bulunduğu baJde neden zeytİn:y9ğı pi
yaaamun bu kadar yülueldij:i anlqıln
mamJfbr. Devlet zeytinyağı fıatlannm 
iatilmır bulmaamı arzu eylemektedir. Ve 
bu bahiı üzerinde ciddi tedbiri« alma
caktır. 

TAARRUZ NEREYE? 
----*----

Hedef 
anlaşıldı 

-----*--------
A 1 m an orduları 
F' afkasyaya sal-

Italya 
-*- Dahili istihl&ke layıkiyle cevap veril-

E fi t hl• meden ve fiatlan arzu edilen had dehi
D asyon e ı · ıine indirmeden ihracata müaaade ec1iı

miyecektir. Esaaen iç piyasa fiab ile ih-

kesl• ıe başba~a racat fiah araamdaki farkm tamamının 
~ fon hesabına aynlması mukarrerdir • 

----• Zeytinyağı fiatlan kontrol altmda kala-

B. Mussollnl lla mönase- ~nbaI, 21 (Telefonla) __ Tic:ard 
IJetle beyanatta bulundu vekaletinden selen emir iiııerine küçük 

Roma, 27 (A.A) - Mussolini Ve- baş hayvan deril«inin ihracı yuaklan
nedik sarayında halyan halk bankalan mlfbr. Ancak, memleketin fazla ihtiyaç 
idare meclisi reisini kabul ederek ken- bWettiii idhal maddeleri mukabilinde 
disine şunlan ııöylemi.§tir: htıau1i taba yoliyle ihraç edilebilec:ek- Ruaya harbi: Bir tankın CQPheye gidişi 

dıracaktır 
-*

AlmanlGl'ın iraıida da 
bir harelıete geçıne· 

ıeri belılenlyor .. 

cFiatların devamlı surette utması tit. 
ve spekülasyonun sonu enflasyondur. 
rejim bu tehlikenin önüne geçmelidir. 
Milletin tasarrufunu kurtarmak bahis 
mevzuudur. Uçuruma giden bu yolda 

~ ~ TAARRUZ ICIN! SOVYET CEPHESiNDE 
~ Bul~aristanla · -*- * ~ lngilizler son as- Almanlar Kale-bir metre daha ilt:ri gidilmesine müııaa

de edemeyiz. Enfluyon uyuşturucu bir 
zehirdir. Tedavüldeki para mikdan art
bkça paranın kıymeti düıer. Bu ise kü

Lond.ra, 27 (A.A) - Yorkşayr Post 
gazetesi yazıyor : 

•ÖnUmüzde yazda Alınan stratejisin:n 
hedefi neresi olacağını tahmin etmek 
artık mUmkündür. Alman tümenlerinin 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

çük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını 
yok eder. Bu hali tuarruf sahiplerine 
anlatmalı ve tasarruf müdafaa edilme
lidir. 

(-Soaa Sebife 4, Sftbm A-:te...) 

· " Size yurddaş- §aac:ıı=c:ıc:ıcıc:ıc:ıc:ıc:ıc:ıac:ıc:ıc:ıccaccıc:ıcıc:ıc:ıc~R 

~ !:'1.!:.~~- i ker düimesinin ninde fazla za-
1~ d~n;:ı:;;~:;~'t~Uuı~:re~~= dikilmesini bek- yiat verdiler 

mekte olan Türkiye - Bulgaristan 
t!raret .anlaşması bugnn hariciye Jemİyecektir * 
vekAletinde Türkiye ctlmhuriyeti • Cephelerde ~bemmi· 

.1) namına Türk murahhas heyeti reisi ---*-

tarımın kanını 1 Amerikaya 1 
vid ediyorum tt 1 Vlşl her meselede ~ ~ 

Hariciye vekaleti wnumt katipliği M t 19 b • d " • • k ı · k 
birinci muavini orta elçi Cevat Açık ötteflfıleıeln tefebbösfi ye 1 tr egışt 1 
alı? ve rı:icaret vekAJet~ mUsteşar ve- ele alması fijzamanda yoktur 
kili Cahıt ile BulgarJstan nammn 

rı Bulgaristan maslAhatgüzan B . Van- lttlfalı edUmlşfbe .. -*
---* § teminat uerdL § 

A al 
ı Vaşington, 27 (A.A) - Amerika 'ı 

11UStraJya Ord arı IHlf ~ hUkilmeti V!şinin teminatı üzerine 
lıomutanının dem~L §şimal Fransız Afrikasına yeniden yl-

~
ı ı;ef ve Ticaret heyeti reisi Bulgar Lond.ra, 27 (A.A) - Başvekil bay 

miJU bankası müdtirler!nden B. Tu· Vinston Çörçilin muhafazakAr muhtelit 
çel arasında imza edilmiştir. cemiyet1er merkez konseyinin senelik 

içt.imaında söyledi~ nutkun son kısmı : 

Moakova, 27 (A.A) - So-.yet _... 
liii: 

2 6 Martta cephede ehemmiyetJi de
ğifiklik olmam11tır. 2S Martta 1 t dGt
man tayyareel dütürdük. Kayılnmız 9 
tayyaredir. 

BULGARlSTAhDA DURUM 
----*·----

Kambcra 27 (A.A) - Avustralya or- :-C yecek ve sair eşya vermeğe karar 
dulan ~umandanı general Mak Ar- ~ vermiştir. Fransa, Madagaskar ve 
tür bir toplantıdaki demeçinde son za- ~ Fr~ filosu ~a~~d~ Amer~aya 
fere sarsıhnaz inanı olduğunu, bir uz- 'I temmat verdiği gıbı Libyadaki Ro
laşma sulhunun muhtemel olmadığını .: mel ordusuna harp. malze~~si yolla- § 
söylemiş ve şunları ilAve etmiştir : : mıyacağuıı da temın etmiştır. S 20 siyaset adamı 

(Sonu Sahife%, Siitun 6 ela) ·· x:ıı:ıaı:ıc:ıı:ııcıı:ıc:ıcıaaı:u:ıc:ıaaaı:ıc:ıcı:ıc:ıaac:ıccı R 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tevkif edildi 
----*·-----~ • ~ Askeri Vaziyet ~ • ! 

• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu l~ar parlamentosu 

Tan~uda .Japonlarla iki Çin kol
ordusu arasında bir meydan 

muharebesi oluyor 

toplantıları na 
son verdi 
-*-Sof ya, 2 7 (A.A) - iyi haber alan 

mahfillere göre Sobranya mccliai 28 
martta idi toplanh devresine aon vere
cek ve yeniden 28 ilk lCffinde toplana
caktır. Fakat ahval icap ettitdiği takdir
de mebusların ilkbaharda ve yazın bir 
çok defa olagan üstü toplantılara çai
nlması pek muhtemeldir. 

Ras)Jada lııslıaç içinde bulanan J6 ıncı Alman or• 
dusa böyölı lllP malıalJll tCUll'l'aza g~mlştlr 

Radyo gazetesine göre Birmanyanın 
yeni merkezi olan Mandalaya başlıca 
iki istikametten yönet:lmiş olan taarruz
lar yeniden şiddetlenmiştir . 

Sittang vadisinde de Japon hareketle-

-inde bazı gelişmeler olmuştur. Tangu
da dövilşen Çin kuvvetlerinin de ik! 
kolordu oldu~ ve burada şiddetli bir 
meydan muharebesi başladığı bildirili
yor. İngiliz ve Hintlilerden mürekkep 
kuvvetlerle müdafaa edilen iravadi de
ğişiklik yoktur. 
. Görünüşe ve bugünkü duruma göre, 
Jngilizler, Çinlilere nazaran daha ce· 
nuptadırlar. Çinlilerin şiddetli Japon ta
arruiları karşısında şimale doğru çekil
meleri ihtimalinde İngilizlerin Japonla
rın tuzağına düşmeleri de mümkündür .. 

İhtimaldir ki Japonlar böyle bir planı 
ı;(erçekleştirmek için cenup bölgesinde 
J-asden hareketsiz kalmaktadırlar. Fakat 
İngilizlerin böyle bir tuzağa düşmeleri 
çok şUpbelid:r. Çünkü bu bölge hare
katını çok kıymetli bir kumandan olan 
general Vavel gibi bir zat idare etmek· 
tedir. Bu sebeple İngilizlerin şimale 
doğru akması da çok muhtemeldir. 

Tanguda büyük bir meydan muhare
besi devam ediyor. Dört ç:n tümeni 
Şangtan Siyama girmişler ve iki istika
metten ilerlemektedir. Bu Çin kuvvet
leri Tanguya 250 kilometre mt>safede
dirler; ist!kamet Tanguda muharebe 
eden Japon kuvvetlerinin yan dilgirini 
tehdit eder bir durum arzetmekte ise de 
ne kadar muvaffak olunacağı belli de
ğildir. Muvaffak olunduğu takdirde Ja
ponların şimale doğru ilerlemelerine 

( Sona Sahife 4, SitaD 5 te ) 

Bren, 2 7 (A.A) - Britanova ajan
sından buraya gelen haberlere göre Ro
manya ve Bulgaristanda bir çok tevkif
ler yapılm19hr. Bulgariatanda tanınmıt 
yirmi siyaset adamı, devlet emniyetine 
suikast suc;iyle tevkif edilmitlerdir. Es
ki bir dahiliye nazıriyle general Zayçof 
ve albay Kolef mevkuflar araaındadır. 

Romanyada 95 siyasi ıahsiyet tevkif 
edilmiftir. Eski bir nazır da tevkif cdil
mi' bulunuyor. 

•Biz. bir medenS devletin geçirebile
ceği en gergin Anlardaki şartlar içinde 
tehlikelere ve imtihanlara kınlmaz bir 
milli birl!kle ve tilkenmez bir millt kuv-

( Sonu Sahife 4, SUtun 5 te ) 

Berlin, 2 7 (A.A) - Alman radyo.. 
au bildiriyor: 

(Sahife 3, SltciD 1 .. ) 

• 
iş Bankası umumi toplanbsi 

bir Banka bu sene de 
milyon 162.520 lira 
safi kir tenıin etti 

Banlıanın anaami teudlat yelrltnıi ıoa mUyon a. 
raya yalı""""' llaJıınınaldadaa 

Ankara, 27 (Husu.si) - Türkiye İş 
Bankası hissedarlan alelAde heyeti bu- llllllllllllllllllllllllll ummmmmııııııı il ı n 
gün toplanmıştır. Raporlar 1941 blAn-~ ~ 
çosunun kAr ve zarar hesaplan tetkilc SON DAKİKA 
edilmiştir. 1941 yıhnda Bankanın safi 
kln 1.162.520 liradır. Tevdiat hesapları, • • • • • • • • • • • 
bankanın kuruluşundan beri en yüksek 
haddi bulmuştur. Tasarruf hesaplannda 
7 .855.343 liralık bir fazlalık vardır. 

(Sonu Sahife 2, Stitün 5 te) 

Ruslar Mur
mansk'ta bü
yük bir taar-
ruz yapblar 
Stokhohn, 27 (A.A) - Moskova ha

berlerine göre Sovyet kuvvetleri M\Il'
mansk cephesinde i~bahar taarruzu ha
zırlıklarmı geciktirinek için geniş ölç;tı. J 
de bir taarruz yapmışlardır. 

Buz denizinden Alınan gerilerine K>e 
zıl filonun yardımiyle Rus kıtalan çık,a. 
nlmış ve düşmana kayıplar verdlrilmit
tir. Bu taarruzu önlemek için Almm 
hava kuvvetleri bUyUk faaliyet göster
mişlerse de 13 Alınan tayyaresi ~ 
riilmUştür. 

Straya Russa istikametinde ~tıe ha
ı:nde hucuma geçen Kmlo.rdu tehrill 
şimal ka?}anna dayanmıştır. 



SAHiFE Z YENf ASIR ,_ 
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ŞEHİR HADERLERi 
(Lıt ·-·-·-·-·-·-· ... ·-·- -· ••• 

'l'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıdaman 

Taarruz 
ruhu ••. 
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K.akao geln,.ediği için Müttefilıler diifmanıarı" 

nı yenllgi~e uğratmalı 
için bu l'ıılaa sahip oldıılt" 
farını ispat etmelı 
zorundadırlar ... 

V e eA -- ezınazam ne demek? 
Çocuğa gıda 

lazımdır 

Çıkulata imalinde idrojen 
nebah kullandacak 

-------- ------ --
Gelenin Sinan pa,a olduğu söylenilince ilen 

naeıı olduğunu sol'dum « ueziri azam n ın ne de 
(BaştaraCı ı inci SalıiCede) 

lmın bu harpte bir dönüm noktası ola· 
cağııu, hiç bir teşebbüsü (1943) e bı· Bu dakikada bütün bölük meydanda 

toplanmış bulunuyordu. Manga onbaşı
lariyle bölük zabitleri erlerin arasında 
ftnl {ml dönüyorlar, umumi nizamı bo
zacak vaziyette duran yoldaşlan inf.iza
•1a sokmağa uğraşıyorlardı. 

Her tarafta mızrakların gümüş .gibi 
pınl pınl yanan parlak demirleri ışılda
ınakta idi. Doğrusunu IÖylemek lium 
gelirse, ben bqnna giydiğim çelik tulga
nıa ve sırtımda bulunan zırhın ağırlığı 
altmda bunalıp kalmıştım. Şimdiye ka.-ar taşımağa alşımadığım bu yükler o 
~akikada bana çok ağır gibi gelm~ti ve 
öteki yoldaşlanmın da benim gıöi sıkın
lır a düştüklerini setlyordum .. Biz bü
rük bir rahatsızlık içinde beklediğimiz 
sırada birden bire: 

- Dikkat ediniz, diye bir ses duyul
Ctu. Derhal toparlandık ve aynı zaman
Cia kışlanın kapısından çıkarak bize doğ
ru ilerleyen adamları görmek için, göz
lerimizi onların geldikll!ri istikamete 
8olru çevirdik: .. 

En ön.de orta boylu, etine dolgun, bu
ruşuk yUzlil, köse sakallı bir adamın yü
rüdilğQnU fark ettim. 

Bu adamın başında tepesi dar ve ağız 
larafı geıüı uz.un bir kavuk bulunmakta 
idi ve sarığının üzerinde sırmadan enli 
bir şerit iafıyordu .•. 

Sonradan ölrendim ki padişahın ve
r:irleri, kallavi denilen bu uzun kavuğu 
kulluuyorlarmış. Onlardan başkasının 
lmnu giymesi yasakmış! 
Yanımda duran Çalık Kemal ağzını 

lrnlaluna doğru yaklaştırarak gayet ha
fif bir sesle bana dedi ki: 

- Bunun adı Hadım Sinan paşadır. 
Şimdi pacliphın veziri azamı budur. 

Ben de Çalık Kemal gibi yaptım, ağ
zımı onun kulağına yaklaştırdım ve baş
kasının iiitmemesi için çok yavaş bir 
sesle ondan sordum: 

- Veziri azam ne demek? Bu adam 
rütbece biz.im bölük ağası Arslan ağa
!an daha mı büyük? 

Çalık Kemal hafif sesini yükseltmek
sizin cevap verdi: 

- Bunun yanında bizim ağanın ·hiç 
~amisi mi okunur! Bugünkü günde bu 
•dam padişahın mutlak vekilidir! Bütün 
•emleketl padişah namına o idare eder! 
Her şey ondan sorul ur. O isterse biltün 
ıralilerl, Y eniçerl ağasını, hatta Kının 
hMll11ı blle azledebilir. Şimdi sus! .. Bak, 
8iaaıı pap bizimle konuşmala hazırla
aıyor. 

!'ilhalrib muntazam bir dizi teşkil 
ederek duran askerlerin yanına doğru 
Derleyen Hadım Sinan paşa bize hitap 
ederek: 

- Merhaba yoldqlar! dedi, M~allah 
Jı.er biri bir arslan gibi görünüyorsunuz!. 
l:'~ıdığmı.z. bu silAhlar, zırhlar size pek 
&i7ade yar~! .• Onları diipnanlanmı
r.a kaıp muvaffakıyetle kullanacağız. 
aman fbndj gelip çabnak. üzere bulu
auyor ... 
BQUğünüz çok namlı ve bundan ön

ce olan kavgalarda pek :r.iyade yararlık 
gösteren bir ocaktır. Çaldıran muhare
besinde acemi oğlanlar bölilğü gösterdi
ii yüz aldığiyle kapu kulları arasında 
temaytb. eW.. 

İnşallah 'bu serin neticeııinde de ~in 
içinden yUmUz ak olarak çıkarsınız.. 

Sonra Hadım Sinan paşa saygılı bir 
ıv.uiyetle yanında duran bölük ağasına 
lönerek orıa dedi ki: 

- Ahrin, Arslan a~f .. Bölüğünü cid
iten mUkemmel yetiştirmişsin. Hepsinin 
ae tavırlan, kıyafetleri gQzel! •• 

Arsla a~ elini göğsıllnlin üzerine gö
lürdll. Vezlrl azamın önünde hafıfçe eği
lerek cevap verdi: 

Sinan paşa yeniden Arslan ağaya 
döndü ve ona kısa bir emir verdi: 

- Şimdi yoldaşların her birine yarım
şar keselik akça dağıtınız. Bunların için
de harçlıkları olınıyanlar da vardır. 

Bu emir derhal yerine getirildi. Akça 
keseleri meydanın ortasına yığıldı. Bö
lük hocası bunları yoldaşlara birer birer 
tevzi etti. 
Hadım Sinan paşa yanınuzdan ayrı

lırken bölüğtimüzün mehter takımı bir
den bite çalmağa başlamıştı. Bu çalınan 
parça Yeniçeri ocağının meşhur, tarih! 
külbenki idi. Biz bu külbenki yemek yi
yeceğimiz vakit, sofra bıo.şında ve sabah, 
akşam dualarında daima tekrar ederdik. 
Bunu nihavent makamında ve marş tar
zında bestelemişlerdi. 
Şimdi küslerle dümbeleklerin kopar

dıltlan gürültü arasına mehter, takunını 
terkip eden ( 4 ) nakkarelerin ve zuma· 
lann ince seSleri de kanşm~tı. 

Yeniçeri külbengi bizim ezberimizde 
olduğu için, çalınan parçayı, hepimiz bir 
ağızdan tekrar ctmeğe basladık: 

Allah, Allah 
Celilüccebbcır .. 1Ualla.h 
Kırklar •. Muinü.uettar .• 
Keremi.. Vçler, yedittt 
Pirimiz nunınebt. Ali .. 
Şt?Jih Hacı Bektaşi Veli.. 
Hu demnnına, demine 
Diyelim!_ Hu!._ 

Hadım Sinan paşa yanımızdan ayrıl
dığı ve mehter takımı sustuğu halde hi
ll kulaklarımın çınladığını se%.iyordum. 
Kafamın içinde sanki bir nakkire ötil
yor, küsler ve dümbelekler çalmıyor
du ... 

- BiTMEDi-

( 4 ) Zunıayı andıran ve fakat bun
dan ayn olan C$ki bir mmiki afeti. 

Bir köy okulu 
yandı 
-*-Evvelki gece, Bomovııya bağlı B~ 

Yol köyüle Karacam köyünün miifterek. 
ilk okul 'binası çıkan bir yangında ha.
rap olmuştur. 

Okulda yangın çıktığı köylüler tnra
f ından görülerek hemen yangın yerine 
gidilmiş ve yangın halkın yardımiyle 
aöndürülmü~tür. Binanın çatl8l ve taba
nı tamamen yanmış, ban sıralar da ha
rap olnnJftur. 

Yapılan tahkikata nazaran bu ilk 
okulda den faaliyeti yoktu. Okulun ka
pw açık bırmldığı halde alakalı lı.öy
lt:rin muhtarlan hununla alikadar olıxu
yarak vazildcrini .ihma.1 etmekten hak
larında tahldkat yapdmaktadır. 

Yangın. açık. olan okul k.apısınclan 
içeri 1ıiren ve atef yakarak aındıktan 
soora at.eşi söndünniycrek çıkıp gj.den 
iki pha. sebebiyet vermiştir. Kendile.ri 
aranmakta.du. -----·-----TERKiN EDİLECEK 
Dnleı aJacdılarl 
Akitten doğan ve tahsili emvaJ, icra 

ve iflas kanunlarına göre tak!p ve tah
sili gereken ha7lne alacaklarından tahsi
line irnldn olmıT-Ullarm terkini tarafı
na gidilmesi Maliye vekilliğinden tami
men bildirilmiştir. 

-*-<Yurdun müdafaası çocuk korumak-
la başlar> 

Çocuk esirgeme kurumu, çocuk mev
zuuna milletçe verdiği önemi arada sı
rada gazetelere vecizelerle yaymak va· 
:r.ifesinde muvaffak olmaktadır. Yukarı
daki vecibe de çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezine aittir. Mana ve mef
hum itibariyle cidden yetinde bir anla
tı~tır. 

Sistemli çalııımasile, propagandn ya
yınlariyle yurdda büyük bir boşluk dol
duran çocuk esirgeme kurumunun ehem
miyetle meşgul olması gereken daha ba 
zı konular vardır ki bunları da yapaca
ğından şüphemiz yoktur. Günün pek 
mühim bir mevzuu çocuk gıdası ve ço
cuk mamaları.. Altı aylık bir znmandan 
beri çocuk gıdaları, çocuk mamaları or· 
tadan kaybolmuııtur. Çocuk mideleri 
harcıalem gıdalara tahıımmiil gösterme• 
dikten ba§ka çocuk ~hrelerinde son 
zamanlar bazı taneciklerin göründüğü
nü çocuk hekimleri teessürle ifade edi
yorlar. 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer
kezinin birinci derecede hayati olduğu
na ~iiphe edilmiyen bu mt:vzua al.ikıı 
göstereceğine inanmak istiyoruz.. 

Adnan BILCET -----·-----
Agaç 
bayramı 

----·----
Bugün Ciimhuriy<.ı.t 

koı·uluğunda 

kut lanı yor -·-Ağaç bayramı bugün saat. 15 d., Eş-
rcfpaşada Cümhuriyet koruluğunda be

ar•nın .s~a.•..Qa.i lı dd -... '- ı da•..s lıli h-a.ıı raknıadan bu yılı içinde mih,·cre ~ ~· ...... NUH IS .... ı ..... a e .,. şe UH lft• kuvvetli darbeleri indirmenin kesin bit 
da yenJ lllr lıarar. Bil' gözlülıçülülı JıUl'SU ~111)101' zaruret olduğunu söyliyorlar. 

Harp durumu yüzünden kakao tozu GÖZLÜKÇÜLÜK KURSU Filhakika Sovyetler, kı.ş aylarında ına· 
ve kakao yağı ithali güçleşmiş bulundu- 3958 sayılı gözlükçülük kanununun ııcviyatlarının knt kat yükselmiş otına· 
ğunu nazan itibara alan Sıhhat ve içti.. ikinci maddesi mucibince 1 temmuz tari- sına rağmen Alınanların makine ve lr:ıt' 
mai Muavenet vekaleti çikulata imalin- hinde :tStanbulda bir gözlükçülük kursu manda üstünlükleri karşısında mukınre
de bu yağ yerine idrojen nebatı kulla- açılacak ve bu kurs iki ay devam ede- mette devam cdenıiyecck hale dü<:erlef" 
mlmasına müsaade etmiştir. cektir. ..., m~tt~iklcr kıt.ıda en kuvvetli nıes· 

Bu yağlarla imal edilen çikulatalann Gözlükçülük yapmak istiyenler bu netl~rıru kaybetme~le ~lmıyaca~ 
ambalAjlarma görünür şekilde hangi kursa devam ederek kurs sommda ser- Aynı zamanda eski dünyada vazıyet 
yağdan imal edild!ği yazılacaktır. tefika almak mecburiyetindedirler. ~·cı:uden ~akim olmalan ~ !11u~ 

Kurstan mezun olanlar fenni gözlük- ıhtiyaç ıtostereccJC kadar ımknnsızlOŞS 
SITMA TEDAVİSİ çil olacak131' kursa devamdan feragat cnkbr. İngiltere ve Amerikanın FraJlSS 
Memlekete kinin ithali güçle.şüğinden edenler gözlÜkçuiük yapamıyacaklardır. yılanından kat kat müthiş olan böyle 

mevcut stokların tasarrufla kullanılması SITMA MÜCADELESİ bir ihtimali ı:öz önünde tutarak R~, 
kararlaşınıştır. Sılıhat vekfıleti bu du- Vilayette ve belediyede sıtma müca- sav~şında kat'i bir mü~azene ~ ~ 
rum karşısında bazı tedbirler almıştır .. dclesi hazırlıklarına devam edilmekte- '!laga gayret cdcceklen tahmin edılebi" 
Alıruın tedbirler arasında sıtma tedavisi dir. Kış mevsiminde yağmurlar yüzün- hr. Şu halde n.~iittefikler, bütün kozla: 
müddeti yedi günden beş güne indiril- den yıkılarak birer sivrisinek yuvası nna. oynıyan düşmanlarına karşı ~ 
ıniş, sıtmadan korunma kinini tevzii ya- haline gelen bazı halk sığınaklarının be- şekilde mukabele zomnda kalacaklal' 
sak edilmiştir. lediyece ta.mirine başlanmıştır. Ev sa- dır. .. . . 

Yalnız sıtmalı olduğuna kanaat edi- hiplcri de kendilerine ait bu ı,,ğınakları ~ısaca '!1uttefiklerın Rusya sa~ 
len kimseler tedavi altına alınacak ve tamir ettirecekler ve Üzerlerini kapata- mudahalesı yalnız harp ma1zemesa ~Git" 
bunlara Atebrin verilecektir. Zaruret caklardır. dcnnekten, veya hava yardımından ı~ 
olmadıkça hastanelerde kinin kullanıl- Yakında evlere mazot tevzii için be- re! k:ılmıya~. ister istemez. fı.i~ •it 
mıyacaktır. lediyece terlbir al~tır. mudahale şeldinı ala~hr. MüttefikJef 

geael kunnaylannm şim4.ic:len bana Jır 

Bir tramvay kazası 
zırlaanaakta olduklaran HWia etnıe* 
yersiz sayılamaz.. 

Nitekim bazı İngiliz ıazeteleri b" 
ınevzua temas edea yazılarmcla An'UJ'il 
latasına bir akınlar seriai &erlip ea.ık 
1Ü%Umuıada ısrarla dunnald.achrlar. .... 
ruf İngiliz miiaelıı:ldtlerindaı binW 
Grihble •News Cbt'oaide• de diyor ki: Tran~ vaya atlamak isti

yen bir genç yara.landı 
•Şimal burnu ile &est arasında esasJI 

akınlar şeklinde yapılacak bir İ.n#ili:w 6r 
şebbüsü, dü!Jmam doCu ttpbeaindeO 
önemli teşkiller ayırmak nnında bıra· 
kaeaktır. İngilizlerin hedefi ıeniş ölçUde 

Dün alqaın saat 18,15 de müessif bir 
tramvay busı olmuştur. Karantinadan 
Konak istikamet!zıde gitmekte olan 14 
sayılı tramvay arabasına atlamak iste
l'cn Mustafa oğlu Mehmet Kamuran 
adında 20 yaşında bir genç muvazenesi
ni kaybederek düşmüş ve tramvayın 

çarpmasiyle başından tehlikeli ve ağır yapılacak devamlı akmlarla ve ha.ı 
bir yara almıştır. önemli üslerin. ı~ olarak işplini ilr 
Yaralı hemen hastahaneye kaldırıla- t.iva eden ilaha esaslı plinlarla de...-. 

nk tedavi albna alımıuştır. Kaza scbe- bir tehditte bulunmak olmalıdır_ Bu iif" 
biyle tramvaylar bir müddet işleyeme- ler, Norveç, Hollanda, Belçika ve Fr...
miştir. Tramvayı idare eden vatman Ali ~ düşman için çalışan fabriblana ~ 
oğlu Basanın ve diğer şahitlerin ifadele- elektrik santrallarınnı tahribine i~ 
ri dün gece geç vakte kadar alınmıştır. verecek köprü başılar olacaktır. 

lediye reisi B. Reşat Leblebicioğlunun · ------------------------------
huz.uriyle yapılacak ve bayram müna- M·ııA k B 1 _,. e • 

Bu suretle, düşman ba.u tümenJerilli 
batıda tutmak ve Libyau veya aasyr 
da kallnaacaiı ibtiyatlarma INlJ vur .. 
mak ZQr\lnda kalac.akiır. 

scbetiyle koruluğa mühim ni.sbette ağaç ı ı orunma e eilty mız 
dikilecektir. Yapılacak merasimde or
man çevirgen ha, mühendisliği adına 
bir konferans verilecektir. 

Bayram mtinasebetiyle dün a~1 
Kiiltürpark aınplifikasyon orman bölge 
;efi B. Cevat. Ziya tarafından <harp ik
tisadiyalında ormanların rolü> mevzulu 
bir konferans verilmiştir. Konferans ala
ka ne dinlenmiştir. ---·---
Dokuma tipleri 

----·----
Ticaret odası meclisi tmılrde ve tzmi-

re bağlı nahiyeforde el tezgihlariyle do
kunmnkta olan dokumaların tiplt"I'ini 
te:;bit etmiştir. 11 tipten ibaret olan bu 
dokumalar 15 Nisanda yürürlüğe gire
cek ve bu tipler haricinde imalat y~ 
edilecektir. Bu tarihten sonra bu on bir 
tip haricinde imalatta bulunanlar hak
kında ticaret ve .sanayi odaları kanunu
nun beşinci maddesi mucibince kanuni 
takibatta bulunulacaktır. 

~-----~-----~-
ZABl1'ADA: 

Yanaralı yaralandı 

----*----
Maillıemesine ıa~in 
edilen katipla •• 
Faaliyete geçen m:lli korunma ~uah

kemcsi başkiılipliğiııc 35 füa asli maaşla 
adliye ceza başkiitibi B. Ahmet Odacı 
oğlu, Milli l,torunma müddciumurniliği 
başkatipliğinc lO ı:..ı-.. maaşla ağır ecza 
kutiplerindcn B. Hüsnü Uğur tayin edil
ınişlerdir. 
Ahkimı şahsiye başkatibi Hakkı Gül

nar aSliye başkatipliğ'ine nakledilm:ş, 
yerim~ de ağu ceza kfıtipleriııdcn B. Ka
mil Girgin tayin olwmıuştur. --·--• 
ihtikar vakaları 

Tire kau.aının Dere mahallesinde 
oturan Mwtafa Yürülı:, T eltlı:e köyünden 
Ayıe Güngör, Çiniyeri köyünden Zeli
ha Yamaç ve Yemiller köyünden Ah
met Kaya sade yağının kilosunu 400 
kuraıtaaı aatbklan için ihtikiır auçiyle 
adliyeye verilmiflerdir. 

MAL SAKUY ANLAR 
Bergamaoın Selçuk mahalle.inde 

----* Öbür taraftan Büyük &it.aaya ~ 
Mezbahaya getirilen şark ve Hindistandaki ordulannı iaşey~ 
lıascıplılı hayuanlal'ln devam etmeli, fakat takviye etmeJneli 

. ve Murnaanşk - Arkaajel yoluJI& Bal 
lstanbula naıınnın ihtiyaçlarım temin etmekle ı.enı.er. 

önüne gepi.. kaynaklarUUA geri kalan k1SP11nı bebY• 
İzmirde mevcut kasaplık hayvanları doğru bir taarruz hazırlamak Ye ı.. _. 

alarak İstanbula götürmek istiyen iki ce- anuza tatbik etmek İçİıl ~-· 
lep, kesilmek üzere mezbahaya getiri· Daily Mail'ia askeri mabaniri ile Al· 
len 800 kasaplık hayvanı satın almışlar- ~;aı1f1 Iİnlr gilte;:eyihd.Dğrudaalav • doinl18 · ıs&llilva ga __ ıc:mp~ te • ·· _,_._ 
dır. Bunların Istanbula nakli sırasında t ın· ~1~ ka~-Lı-~ !_~ - · . Yacagı. ~ ,_.__ ü-:-riadd 
beledıye v~ vilayet keyfiyetten haber· binlerce kilometn malda .. . _.J.A 

dar olarak qe el k.oymuşlardll'. :r:orlamak . wllimiş._.-
Belediye bu kasaplık hayvanların İZ- v kaaaa . sure~yle yıpratmaga çalqadt-

mir şehri ihtiyacı için getirildiğini göz gı 
8 
~~ A 

önünde tutarak alikadarlarla temas et- bir ~ ~· ~~ kari' 
m!ş ve bunların İstanbula naklinin önü- B arz::.~ .,,.'!_1 _ • :!:. ~ 

:1-:rı· U ya .. a, -na ısfe!!!ıır-=u .... 
ne geç~ ır. kild 1N.r taarnu:ııian ~emeld9 

Milli korwuna konunu, bir şehrin ih- L--eber L_, .... __ • u.- . ..Jl _____ .ı..:,.; 
t . · · ür. ile t---• add 1 · • 1K:1:11 ' D1Kanc.-et11n - .. _.,,,__ ıyacı ıçın ge n ıut:.:>A m. e erınm tabmn .. 1_ .. f L=-~- L!... • :ı.._. 
b k b . ki" · ltiv· d __ Dftl aıauıı ev-...- _. •P'tiı ~ 
aş a ır yere na mı mene gın en karşUIDda bı.nıkmak isMai w. .-ı.. 

bundan böyle de mezbaha önilnde bu kard 1 Ye«e&i .,... 
'b· l ·· d dilm.i" kt• 11'. Şu ha de lataya yapdacak ...,... 

gı ı satış ara musaa e e yece ır. ketlerin g~İ.oi doğu savaşmıa ıeli-

-·- ıimi tayin Mecektir iş BaNKASI u. TOPLANTISI ŞEYUr BİLGIJI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Borsa 
ÜZOl\I 

60 M. j. Tarnnto 55 
7 l4aihar İzmir O. 58 

67 YekUn 

55 
60 

Urla kazasının .Kızılbahçe nahiyesin:n 
Çamlı köyünde Burunsuz Çiftliğinde 
oturan Alinin 6 yaşındaki kızı Gülsüm 
evde at.eşle o~'D.arkcn vücudu yanarak 
ağır suretle yaralanmış ve hastaneye 
kaldınlınıştır. 

idris oğlıı Osmaa Yeşilci, Ertuğrul ma
hallesinde Erdağ ve Gazipaşa mahalle
sinde Ncsuh Gökmenin dülı:.kinlarında 
yapılan aramada beyanname harici çay 
bulunduğundan adliyeye verilmi~lerdir. 

Atış ınüsallalıalal'ı 

Umum tevdiat yeklinu 107,859.388 li· JJ7? J20doğlınllulaftl 
rayı bulmuştur. Alelade ve fevkalade İZMİR ASKERLİK ŞUBl'.SİNDEN: 
ihtiyatlar yekWıu 4.360.095 liraya yük- 317, 318, 319, 320 doğumlu ihtiyat en-
seltilmi.ştir. tm senelik ihtiyat yoklamaları 3t/3/Pd 
Bankanın sınai ve iktısadi teşebbüsle- tarihinden 5/4/1942 tan1ıine kadar efe-

re 1941 yılındaki Şiraklcri memnuni- vam edecektir. Şubeye her g0n sablıb
yct vericidir. tan ak.,.c;a.ma kadar müracaatla yok)aınıt" Bia &SRA.RCJ 

- Bu §imdi belli olmaz Suhaııım!_ 
Bir bölilitlin kıymeti ancak savaş sıra
sında anlaşılır. Hele bir düşman karşı
sına varılsın da, acemi oğlanlar bölüğü 
o uman umanın ki bu yüksek iltibtı
ll.I%& llyfk olduğunu parlak bir surette 
ispat. edecektir. 

189745 Eski yekfuı Ödemişin Çatal rnahallC!'Jinde oturan 
Bekir İpek, Adagide köyünde esrar sa
tarken suçüstü tutuhnuş ve üzerinde on 
gram esrar bulunmuştur. 

Pazar günü Talebe çayırında İzmir 
Beden mükcllclleri ile İzmir, Manisa 
Balıke.!ir vilayetlerinden seçilmiş en zyi 
atıcı gençler arasında mühim atış müsa-

Hissedarlar umumi heyeti temettü lannı yaptırmaları "" yaptınmyanlat 
olarak 17 numaralı kuponlardan bedeli hakkında kanunt ceza hükilmlerinin tat· 
tamamen ödenmiş beher on liralık hisse b1k edile~ ilAn olunur. 

Hadım Sinan ı>ai& yoldar;lenn yanma 
r•klefla. On1arm k~afetleriDde glirdU
ğ6 ufak tefek kusurlar' kendi eliyle ta
dil ve ıslAh etti. Sonra yanımızdan ayrıl
ıııağa hazırlanırken son söz olmak lizere 
bize dedi ki: 

- Yarın erkenden yola çıkacağız. Si
Wı bölüğUnih benim emrim altında bu
lunacak! Sizden iyi hizmet, yararlık ve 
gayret. beklerim! 

Amirlerinbc itaatten biç aynlmama. 
(ısınız. Zabitlerinizin bütün dediklerini 
tutmalısınız! Allah ve Peygamberin bize 
emri buclur! 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

Da iWıi .sesli yıldmn 78Qffığı 
tamamen renkli, aşk ve 

Dlusilri filmi.. 

189812 Umum! yck6n 
No. 'l 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNcbt 
100 Naci Elbirli.k: 

152317 Eski yekfuı 
152417 Umumt ye~ 

ZADİRE 
20 Ton Susam 

42272 K. Anason 
12974 K. Balmumu 
9701 K. Kitre 

51 
53 
55 
57 
60 

30 

65 50 65 75 
41 61 

225 370 
130 310 

BiRLEŞEN ~~~·:::.i 
NELSON 

EDDY GöNULLER 
AYRICA : Şimali lilmttlada Sanayi : ~ izahMIL.. 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 'l - 9 da •• Cumartesi, P1mtt- il t1e başlar_ 

KAYNANASINI 
YARAL4D1-
Ödemişin Mcşn.ıliyet mahalles?nde 

oturan 32 yaşında Emine Kasaplar adın
da bir kadın, geçimsizlik yüzünden kain 
vaKlesi Ayşeyi su tası ile başından yara
lamıştır. 

BiÇ AKLA 
YARALANMA •• 
Ödemişin Orta köyünden Yakup Baş, 

bir kavga sonunda Mehmet Canseveri 
bıçak.la ağır surette yaralamıştır. 

PGPaltıPını aJmqlar 
Ödemiş pazarına alJş veriş ctmeğe ge

len Üzümlü köyünden Kadir Yelin 265 
lira parasını aldıkları iddia edilen Meh
met oğlu Şükrü ve Mehmet oğlu Ağa .. 
bey adliyeye verilmişlerdir. 

BİR KAZA 
Evvelki ak.şanı Vali konal:'I önünde 

bir kaza olmuş, 13 sayılı tramvayla 2226 
sayılı kamyon çarpışarak kamyonda bu
lunan yolculardan üçü hafif surette ya
ralanmıştır. 

BiR YARALANMA 
Çorak.kapıda Hacı Ali caddesinde otu

ran 16 yaşında Civan adında bir kız ba
basına ait tabancayı kurcalarken ateş al
dırarak çıkan kurşun ayağına rac;tluı .ı 
ve yaralanmıştır. 

bakaları yapılacaktır. _ sened!ne 1 lira. beher müessis hisse se- ••••İllıııiııiıilıiııiıiiiıiiiİlll••••• 
Sabah saat 9 da seçmelere ve öğleden 

sonra saat ikide müsabakalara başlana
caktır. 

nedine 25 lira 60 kurut ödenmesine ve 
tevziat& 1 nisanda başlanmasına karar Size yurddaşlanmıo 

Anknradan şehrimize gelen atıcılık fe
derasyonu başkanı bay Hakkı Oganın 
tertip ettiği bu müsabakaların çok he
yecanlı olacar,rı muhakkaktır.. Atışları 
herkesin seyredebileceği bölg~ beşkan
lığmdan ögrenilrniştir. 

v~Ur. 

xo/s'ER kanını vadediyorum 
İzmir İkinci erkek: lisesi müzik kolu, (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bornova parti ocağı adma Bornova Zi- •Ya galip gelecek. ya öleeeliz_. Sile 
raat mektebinde bu akşam bir konser vatanımın bütün kaynaklarmı ve yurd· 
verecektir. daşlarunm kanını vadediyorum..• 

BUGUN 

Fevkalade lıeyecanlı mevzuu ile sanat meraklılarmm cöderini kamqtı
raeak olan sinemanın en yüksek bir zaferi 
ı ... rVRKçE sozı..v 

KIZIL SiLAHŞöR 
lIA VAY adalarının bütün musikiı,i ... ŞARKI VE V ASLABI ve güzel 

kadınlan_ Şim~iye ~dar dinlenmemiş HAV AYEN KİTABALABI 

2 ••• INGILIZCE sozı.v 

HAVA Y GECELERi 
MATiNELER : H. Geceleri 2.IS • 5.15 - 8.15 .. K. Silibşör 3A5 - 6.45 • 9.45 

Cumartesi 12.45._ Pazar 11.15 TE iLA VE SEANSLAR .•• 

Vellington, 27 (A.A) - Birleşik CÜJll
huriyetler reisi Ruzveltin Yeni Zeblıı
daya mesajı bu memlekete yapıiacak 
yardımın ehemmiyetini belirtmektedir. 

Vaşington, 27 (A.A) - Amiral Kjng 
şunlan söylemiştir : 

•Milletin çetin darbeler beklemesi :W.· 
zım gelir. Fakat düşmana daha ağırlıı· 
riyle mukabele edilecektir.• -----·---Taarruz nereye 

( Baştar.ıft 1 inci Sahilede) 

cenupta toplanması taarruzun Kafka5 
istikametinde olacağını anlatmaktadır· 
Almanlarına Giritte, Sicilyada ve diğel' 
Yunan adalannda toplanm.Lt bir ~k pa
raşütçüleri mevcut olduğuna göre Ak· 
deniz çevrelerinde Libyaya, Mısaa. 
Kıbrıs veya Surlyeye karşı bir hareket
te bulunmalan ihtimalini hesaba kata
rak tetik bulunmak lAzmıdıt'. 

Almanlar İranda ve orta şark.ta bil .. 
yük bir harekete teşebbüs etmek niye
tindedirler. 



28 M'ARr CUMARrESl l~ıfı 
t _::w:s ---------------------·;· 

BiR KAÇ AYDA 

INGILIZCE 
OGRErEN DERSLER --------:· 

ELLİ BEŞİNCİ DERS 
'11o.e coostruction of the English sentence - Part lV 
~e cllmle ~ Kısım IV 
Rule 1 - Kaide 1 -
AdYerbs of deflnite time come either at the beginning or at the cnd of the 
<iell.te<ıce 
M1111T7erı uman •Zarf• lan ya cümlenin başında veya sonunda gelirler. 

1 saw hlm yesterd ay. 
Onu dün gördüm. 
Yesterday, I saw him. 
Onu dün gördüm .. 
He will come to • morrow 
O yarın gelecek.. 
To - morrow, he w ill come. 
O yarın gelecek. 

ltıde Z - Kaide 2 
Adverbıı of tiıne are placed after adverbs of place. 
z.. ... •:!':arf• !arı yer cZarf• !arından sonra gelir. 

1 shall see hiın he re to - morrow 
Yarın onu bw-ada göreceğim. 
The went !here to - daY. 
Bugün oraya gittiler. 

'Ae ıı.me rules applv to nouns denotiilg time. 
"Ayni bideler uman bildirrn isim kelimelerine de tatbik olı.ınuı· 
ltvle l - Kaide 1 -

During january, he \Yas here 
2 inci kanun zarfında burada idi. 
He was here dW-:ng January 
2 inci kfuıun zal"frnda burada idi. 
1 shall see hlm on Monday. 
Onu pazartesi göreceğim .. 
On Mnnday. 1 sha il sce him. 
Onu pazartesi göreceğim .. 

Rule 2 - Kaide 2 -
It happened therc in March. 

Martta orada vuku bu 1 r'" 
He will come here on \~· .;day. 
Çarşamba günii buraya gelecek. 

A1so notice - Sunu da kaydedin!z.. 
I saw hiın in London on Saturday. 
Onu cumartesi günü Londrada gördüm. 

Yerine şöyle de diyebiliriz : 
it would be possible to say: 

I saw hinı on Sııturday, in London. 
Onu cumartesi günü Londrada gördüm. 

Howe""°, the first constructlon is the morc usual. 
Fakat, birinci teşkil daha kullanışlıdır • 

1ZMlR StCII.t TiCARET MEMUR-
LUQUNDAN: SAYI 4279 

(Tescil edilmiş olan (Aliolti Birader· 
ler etiıamlı komandit şirketinin) 
U/3/194.2 tarihinde Ad! surette toplanan 
lımuml heyl!ti zabıtnamesi ticaret kanu
b.u hUkU.mlerine göre sicilin 4279 numa• 
tasma kayıt ve tescil edildiği illn olu
llur. 

1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 

1 halr sicili tı.earet memurluğu resmi 
! millarü ve F. Tenik imzası. 

Aliotti biraderler eshamlı komandit 
il.rlı:ett heyeti umuıniyesi senelik ldl iç
timaı hakkında müdürler tarafından va
ki olan el.bet Uzerlne heyeti umumiye 
laugUn 13/Mart/1942 Cuma günü saat 
b da flrketln hmlıde Klzım Dirik cad
tlcsilıdlı 23 No. d akAin merkezinde su
'°"U a~ toplanmıştır. 

tçtlmada cUmhuriyet hükilmetini tem
llilen ltoınser olarak İzmir mıntakası ti

H AZI R UN 

Malilı: olduğu 
hisse 

Bedeli 

caret müdürü Ekrem Ediz hazır bulun
muştur. 

Heyeti umumiye içtimaı için İzmirde 
münteşir Yeni Asır gazetesinin 11 Şu
bat 1942 tarihli nilshası ile i!An yapıldığı 
gibi şirket nizamnamei esasiyesinin 39 
uncu maddesi mucibince hissedarların 
adresine mektup gönderildiği ledettet
kik anlaşılmış ve hazır bulunan hisse
darların 29,000 yirmi dokuz bin liralık 
sermayeyi temsil ellikleri ve hu suretle 
§irket nizamnamesinin 43 üncü maddesi 
hükmüne göre müzakere için muktezi 
ekseriyetin bulunduğu görillmi4 ve 
rnznameye geçilmiştir. 

Mildürler heyeti raporu, kar ve zarar 
hesabı, bilanço ve murakıp raporu okun
muş ve ittifakla tasvip ve müdürlerin 
zimmeti ibra olunmuştur. 

1942 senesi için 25<1 lira ücretle Tur
gut Görken murakıp intihap edilıniştir. 

Ruznamede başka iş olmadığından 
toplantıya nihayet verilmiştir. 
CETVELİ 

Numarası tkametgôh 

Remo Allotti 38 T.L. 19,000 59 ilil. 73 Atatürk caddesi 370, 1 
89 na 94 
10 ila 46 

Guido Aliotti 20 T.L. 10.000 74 ila 88 Atatürk caddesi 450 
47 ili 50 

58 T.L. 29,000 51 
Hükümet Komiseri HWedar Remo Aliotti Guido Aliotti 

imza okunamadı imza okunamadı imza okunamadı 
15 lı::urU§luk damga pulu üzerinde 24/3/942 tarih ve Aliotti Biraderler es-
lıamlı komandit şirketi mührü 1716 (711) 

OJıuyanlar : 

Robert - Taylor 

Vivien Beiıh 

Senenin en büyük filmi Buı:Un 

''ate r l o 
Köprüsü 

Tllrkçe 

G AN ~d~a!De~~ ~e~cnn~~! .• 8 AS l 1 
SEANSLAR : 11.30 - %.15 - 5.15 - 8.15 te .. Cumartesi, Pazar 9.30 da .. 

roc ece:~: : c:::::::c::ıc:Q"ccc-~===ccc~..;-J"'-o-~..:.ı:o-~:.c..8 

LALE "ej BU BAFl'AKİ ÇELİK l TAN' da 
TEL: 2153 PROGRAM TEL: 4248 

1 -- RAY MİLAND - CLAUDErrE COLBERr 
Yarattıklnn şahane filim .. 

AŞK UOGARKEN Ate::.t~~ı:::.ptcn 
Sinema sanatının söruniyen güneşl. 

2-- TüRKÇE KLEOPATRA 
Umumi istek üzerine bir hafta daha gösterilecektir" 

3 --Valt Uisnyio Renkli Miki :=~~~oR 
LALE SEANSLARI g TAN SEANSLARI 

Der gUn : 13.45 - 15.45 - 19.lt 8 Her gün H.00 - 17.45 - 19.30 
Cumartesi, Pazar 10 da başlar" . 8 Cumartesi, Pazar 10.15 te bnşlar 

YENi A.SIR 

tZMtR StC1Lt TtCAREr MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4277 

(Ahmet ve Mehmet Erol - Üzüm ve 
billO.mum emtia ticareti) ticaret Unvanı 
ile tzmirde Eski mahkeme önünde Ana
fartalar caddesinde 445 numaralı Büyük 
Bereket hanında üzüm ve bilfımum em~ 
tia üzerine dahili ticaretle iştigal etmek 
üzere teşekkül den işbu şirketin ticaret 
Unvanı ve şirket mukavelenamesi tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4277 nun1arasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - Mukavelename. 
İz.mir sicili ticaret memurluğu resıni 
mührü ve F. Tenik imzası. 

tZM1R 2 NCt tCRA MEMURLU-
CUNDAN: 

!zmirde Nimet Kızılkaya ipotekli Ze
keriyanın İzmir Dördüncü Sultaniye 
mahallesinde Horasan camii arkasında 
Hafız Silleyman mevkiinde ve muhtelif 
sokaklarda kain 12 ada 45, 46, 47, 49, 57, 
58, 59 parselde kayıtlı 7 parça gayn 
mC't!kuldekl Yusuf Baba vakfından ve 
beher metre murabbaı 30 kuruş kıyme
ti muhaınmeneli arsalann nısıf hissesi 
açık arttırma suretiyle 24/4/ 942 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 16 da satıla
caktır. 

Birinci arttırmada muhammen kıy .. 
metin yüzde 75 şi bulınadığı takdirde en 
çok arttırana teahhüdiJ baki kalmak şar
tiyle on gün daha temdit ve 4/5/942 Pa
zartesi saat 16 da en çok arttıranın tek
Efi vergi borcunu geçmek şartiyle satı
lacaktır. 
Şartname 12/4/942 den itibaren her

kesin görmesi için açıktır. Satış dairede 
yapılacaktır. Peşin para iledir. 

Bu gayri menkulün bir h:ik iddia 
edenlerin ilandan itibaren on beş giln 
icinde evrakı müsbiteleriyle birlikte 
d

0

aireye müracaatları aksi halde paylaş
ır.adan hariç bırakılacağı ve satışın del
lô.liye resmi müşteriye ait bulunduğu ve 
taliplerle daha fazla malfunat almak is
teyenlerin 25168 numara ile dairemize 
müracaatlan lilzumu ilan olunur. 

1733 (722) 

SAHiFE J 
:····················································································: • • 
~ Devlet Demir Y ollarınaan ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMtRYOLLARI UMUM MODURLUCONDEN : 
A~ğıda cetvelde mikdarları muhammen bedel ve teminatlariyle istihsal 

mahalleri gösterilmiş olan 2 kalem balast kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı satın 
alınacakbr. Münakasa l O nisan 942 cuma günü birinci kalem saat 1 O da ilr.in
ci kalem saat 11 de olmak Üzere Sirkecide 9 ncu işletme binasında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflannı ayni 
gün birinci kalem saat 9 za kadar ikinci kalem için saat 1 O na kadar komis
yona vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Ocak mahalli 

Kilometre 
Kırklareli 

27-41 

Bitnıedlın; 
A~le edi.nb! 

Norveçya mahsulü 
Bu senenin, halis 

Milr.dar 
Muhammen bedel 

Lira 
Muvakkat teminat 

Lira 

4000 M3. 
4000 M3. 

12000 
14000 

26 26 

MORiNA 

30 

BAUK YAGI 

1646 

900 
1050 

(697) 

Karşıyakada 

ESArNURİ 
(UN ARAN) 

ECZANESİ 

Bugün 25/3/19·i2 bin dokuz yüz kırk 
iki senesi :h.Iart ayının yirmi beşinci 
Çarşaın ba günü saat on sıralannda İz
mirde Doktor HulOsi bey caddesinde 
Kardiçalı han 15 numaralı dairei mah
susasında Türkiye Cümhuriyct.i kanun
larının bahşettiği salahiyetle vazife gö
ren İzmir üçüncü noteri Süreyya Olca
yın vaı;ifei askeriyeye daveti üzerine 
İzmir adliye encilmenince ittihaz edilen 
1511/1942 tarihli ve 1 numaralı karara 
müsteniden vekAfeten noterlik vazifesini 
ifaya salahiyettar kılınan ben aşağıda 
imzası mevzu Saip Erakman. yanıma ge
len kanuni ehliyet ve vasıfları haiz ol
makla şahadete ehil oldukları görillen 
tzmirde üçüncü Sultaniye ikinci Havai 
sokak 6 numarada mukim Şahap Bezen 
ve tzmirde Kızılçulluda ödemiş cadde
sinde 19 numarada mukim Mehmet Baş
limur nam şahitlerin tarif ve şahadetle
riyle taayyün eden ehliyeti kanuniyeyi 
haiz bulunan, İzmirde Eşrefpaşada Ka
vaklı Pınar caddesinde 15 numaralı ev
de oturan Çakır Ahmet oğlu Ahmet Erol 
ve yine aynı yerde oturan biraderi Meh
met Eroldan sebebi müracaatlarını sor
duğumda anlatacakları gibi tarafımdan 
resen bir şirket mukavelesinin yazılma
sını istediler. İsim ve adresleri yukarıda 
yazılı şahitler yanında müttefikan söze 
başlıyarak aşağıdaki şartlar dairesinde 
mukavele akdettiklerini beyar: ettiler. 

BODRUM ASL!YE HUKUK HA- f 
KtMLlCtNDEN: f 

BELSAMITe,,L 

Madde 1 - Şirketin nev'i kollektiftir. 
Madde 2 - Şirketin merkezi İzmir ve 

rr.erkez nrnam<.>Mtı tzrnirde Eski mahke
me önünde Anafartalar caddesinde -445 -
numaralı Bilyük Bereket hanındadır. 

Madde 3 _ Şirketin ünvaru (Ahmet 
ve Mehmet Erol - Üzüm ve bilftmum 
emtia ticaretidir.) 

Madde 4 - Şirketi alakadar ve ilzam 
edebilecek her türlü muamelat ve akit
lerde her şerik ünvanı şirketle birlikte 
münferiden iµızaya mezundur. 

Madde 5 - Şirketin mevzuu; üzüm ve 
bilumum emtia üzerine dahili ticaretle 
işti~alden ibarettir. 

Madde 6 - ŞU-ketin sermayesi 
(20,000) yirmi bin Türk lirasından iba
tet olup bu serınaye yarı yarı her iki 
şerik tarafından nakten vaz olunmuştur. 

Madde 7 - Şirket muamelatı umu
miyesinde elde edilecek safi kAr veya 
melhuz zararlar şüreka arasında yarı 
yarıya taksim edilecektir. 

Madde 8 - Şirketin milddeti 25 Mart 
1942 tarihinden itibaren 25 Mart 1952 
tarihine kadar devam etmek üzere on 
senedir. Ancak bu müddetin hitamından 
iiç ay evvel şürkidan birisi diğerine 
feshini ihbar etmediği takdirde bu müd
det yine aynı şerait dairesinde kendili
ğinden daha on sene müddetle temdit 
edilmiş addolunacaktır. 

Taraflar başka bir diyecekleri olma
dığını beyan ve ifade etmeleri üzerine 
ben yeminli noter vekili yazılan bu şir
ket mukavelesini açıkça ve yiiksek sesle 
okudum ve manasını anlattım. Diledik
leri gibi yazıldığını benim ve şahitlerin 
yanında tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten kendilerine ve şahitlere i.m%a et
tirdikten sonra ben de imza ve tasdik 
ettim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi 
Mart ayının yirmi beşinci Çarşamba gü
nü 25/3/942 

Taraflar: İmzaları. 
Şahitler: İmzaları. 
lzmir üçünciJ noter vekili Saip Erak
man resm! mühür ve imzası. 
Umumi No. 4033 Hususi No. 3/90 
İşbu mukavele suretinin daire dosya-

sında saklı 25/3/942 tarih ve 4033 nu
maralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki senesı 

Bodrumun Yeni köy mahallesinden 
Osman kızı Liılife vekili Mahmut Öncü 
tarafından asliye hukuk mahkemesine 
boşanmanın tescili hakkında açhğı da
vanın duruşmasında: 

Dav:ılılaruı SelAnikli Osmarun ika
metgA!ıı meçhul bulunduğundan kendi
sine ilAnen tebligat ifasına karar veril
miş olmakla duruşmanın geri bırakıldığı 
29/4/942 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 te adı geçen dAvalının 
Bodrum asliye hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması ve gelmediği takdirde 
gıyap kararı çıkanlacağı il!nen tebliğ 
olunur. 1719 (723) 

!ZMtR BELED!YES1NDEN: 
348 sayılı sokak kanalizasyonunun 85 

metre daha uzatılması işi, fen işleri mil,. 
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 426 lira 41 kuruş muvakkat te
minatı 32 liradır. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 3/4/942 Cuma gilnü saat 
16 da encümene müracaatları. 

20, 24, 28, 2 (649) 
Karııyaka küçük yamanlar gazinosu

nun tevaian in~aa1. fen itleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açılı: 
eksiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 
1635 lira 1 1 kuruş muvakkat teminab 
1 3 7 lira 65 kuruştur. Taliplerin temina
tı iş bankıwna yabrarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 8/4/942 çaqamba gü
nü saat 16 da encümene müracaatlan. 

24 28 l 6 (682) 
Belediye teınizlilı: işlerine müsabaka 

imtihanı ile amele takip memuru alı-
nacaktır. .. 
İmtihana iştirak edecek olanların 

30/3/942 Pazartesi günü saat 15 temek
tep şahadetnamesi ve askerlik vesikası 
ile temizlik işleri müdürlüğüne müra-
caatları. 1740 (721) 

ıı=a::ıaaoccac:: :ca=,..~===cı :::ao: 

~ Piyano 
Akort, Tamirat, Alım Satını , Kira 

iılerl 

Adil lmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

rr::::rrrrrr:rrrrr:rrrra 

Mart ayının yirmi beş.inci Çarşamba gü
nü. 25/3/942 

45 •kuruşluk damga pulu üzerinde 
25/Mart/1942 tarih ve 1zmir sicili ti
caret memurluğu resmi milhril ve 
Saip Erakman imzası. 

1684 (701) 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
şirketinden: Anonim 

Şirket hissedarlarının 18 eylül 939 tarihli fevlı:alide heyeti umwııiye 
toplantısında ıirket aennayeıi bir milyon liraya ve her hlue ıenedi elli lira--
ya iblağ edildiğinden elinde tirlı:etimiz hisse ıenedab bulunanların keyfiyeti 
terh ve kayt ettirmek üzere l /nioan/941 tatihinden itibaren lı:mirde tehlt
ı,.rde ki.in ıirket merkezine müracaatları ilin olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

Izmir Vilayet 
ninden: 

Daimi Encüme-

(Katran lıazanı yaptırdacalıtır) 
l - lzmir vilayeti turistik yollan idareoinde açık eksiltme ile beheri 600 

lira muhammen kıymetinde 3 adet katran kazanı aatın alınacakbr. 
2 - Üçünün muhammen bedeli 1800 ve teminat mikdan 135 liradır. 
3 - Eksiltme 13/4/942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de 

vilayet da.imi encümeni odasında yapılacaktır. 
4 - istekliler nümune ve p.rtnameyi lzmir turistik yolları mıntaka mü-

dürlüğünde görebilirler. 26 3 1745 (720) 

Vilciyet Daimi Encümeninden : 
1 - lzmire tabi Pınarbaşı köyü hudutları dahilinde kain ve lclal T~ 

hana ait olup ruhsatname müddeti bitmıi olan ıatk tafı ocağının iıtihsalit.b
nın beı senelik. ru.aumu taliplerin teahhüdü dolayısiyle taı ocakları nizam
namesinin 1 7 nci maddeai mucibince aleni müzayedeye vazolunmuotur. 

2 - Müzayede 26/3/942 tarihinden itibaren 15 gün devam edecek ve 
9/4/942 tarihine müsadif pervembe günü saat l O da vilayet daimi encüme
ninde icra kılınacakbr. 

3 - Beş senelilı: muhammen istihsalAt milr.darı l 000 ton muhammen 
rüsum mikdarı 5 00 ve muvakkat temınat akçası 3 7 lira 5 O kuruıtur. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat akçelerine mahsus makbuz veya mek
tuplan encümene ibraza mecburdurlar. 

5- Fazla malUmat almak ve şeraiti öğrenmek ve pey ıürmek için ta
liplerin her gün bahçeliler hanında muhasebeyi hususiye varidat müdür-
lüğüne müracaat edebilecekleri il.an olunur. 28 l 1696 (719) 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, me
sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklarma 
karşı en mükemmel bir ililç BELSAMİTOL'dur. BELSAMIToL kullananlar 
yukarıda yazılı hastalılı:lardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur 
Satış Deposu : Sami Aksu Bahçeka pı İş Bankası arkasında Rahvancılar 

Sokak No. 5- w s a w ;..:-____ ., 

p •• 1 NEZLE DEYiP GEÇMEYİNİZ , 

• Verem, Bronşit, zatürree, Grip Nezleden gelir 1 
~ N~en~orur~e n~ey!':~n !r L ' , 
.. ~----t:<tf!! Eczanelerden ısrarla G O MEN T il L anıyuıız.. ----r~ 

lzmir Sicili Ticaret 
ğundan: 

Memurin-

Teocil. edilmiı olan (Şark Halı Türlı: Anonim Şirlteti) nin 17/3/1942 ta
rihinde leli surette toplanan umumi heyeti zabıt.ııameai Ticaret bnunu 
hükümlerine göre sicilin 4274 numara'1na kaYt ve tesc11 edildiii ilan olu-
nur. 

1 • Zabıtnaır.e 
2 - Hissedaran Ceclveli 

lzmir Sicili ticaret memurluiu ream.i 
mührü ve F. Tenik imzası 

1 - içtimada meclisi idare reisi Bay H. F. G.iraud ve hiııaedaran bay-
ım- Rahmi ~ Edmund. H. Ciraud, C. Molinaı:i, Fevzi Beler. W. 
H. Hali. Osman MUci ve Refik lsfendiyaroğlu hazır bulunmuıtur. 

2 - Türkiye cümhuriyeti Ticaret vekileti namına içtimaa komiser ola
rak Bay Ekrem Ediz iftirak etm.İ§tir. 

3 - Tevdi edilip mukabilinde duhuliye va:rakU& ita edilmit (350) 
hiMe eeııedi bamilleTinin hazırı bilmec!i. bulunduiu bittetlci.k anlaşılmakla 
bu miktar esu mukavele.namenin iktiza ettiği eltseriyeti tecavüz eylediii 
ve binaenaleyh jıbu adi içtimaın kanunen vo nizamen in'ikad e.ttiii hükü
met komiseri tarahndan tefhim edilmek.le heyeti umwniye tirlı:et esu mu
kavelenamesinin 64 üncü ma.ddeııi mucibince Teis Bay Harold F. Cirau
doın riyaseti altında müzakerata batladL 

4 - Baylar Fevzi Beler ve E. H. Cfraud rey toplamaia memur olarak 
intihap edildiler. 

5 - <AnadolU> ve cYeni A•ır> gazetelerinin 27 Şubat 1942 tarihli 
nüshalarında müntefir içtima davetnamesi ki.tip tarafından kıraat edilerek. 
heyeti umumiyece muvafık.ı nizam görüldü. 

6 - Riyasetin talebi üzerine idare heyeti ve mürakip raporlan ile bi
linço ve kar ve zarar heaabı katip tarafından okundu. 

7 - Apğıda yazılı hu.usat ittifakla kararlatbnldı. 
a) 194 1 seneai bili.nçosu ve Itar ve zarar heıabı kabul ediletdı; mecliti 

idare ibra edildi. 
b) Kiruı medioi idarenin teldili veçhile tevı:il kabul edildi. 
c) Eau mukavelenamenin 27 inci maddesine göre vazifeleri nihayet bu

lan mecliııi idare azalarının yerine baylar F ev:zi Beler ve C. Molinari inti
hap edilmiftir. 

ç) 1942 senesi zarfında vuku bulacak meclioi idare içtimalarına iftiralı: 
edecelı: olan her azaya beher içtima için yirmi beter lira ücret verilmesi 
muvafılc görüldü. 

d) 1942 senesi için aenevi üç yüz lira ücretle bay Fuad Loatar müra
kip olarak aeçi.ldi. 

Celaeye nihayet verildi. 
W. H. Hall H. 

R. lsfendiyaroğlu 
F. Beler Rahmi Aralan H. F. Giraud 

Osman MUci Ed. H. Ci.raud 
C. Molinari E. Ediz 

19 Mart 1942 
15 Kuruılulı: damga pulu üzerinde 

ŞARK HALI TORK ANONiM 
ŞiRKETi mülırü 

ŞARK HALI TORK ANONiM ŞıRKETININ l 7/Mart/1942 ıalı Jlinü 
aaat 1 O da tirket merkezi idare.inde mün" akit olup :r:abıtnBmesi zirde mo-
haner olan heyeti umumiye. içtimai adisinde hazır bulunan hissedarlar ve 
hioselerini gösterir cec:lftldir. 

I..mi Vekil Hisse Ara ikametgah imza 

Bay H. F. Giraud 

Bay Rahmi Anlan 

Bay Ed.. H. Riraud 

Bay Fevzi Beler 

Bay C. Molinari 

Bay W. H. Hali 

Bay Osman Misci 

Bay Refilı: lsfendô
yaroğlu 

adedi adedi 
- 25 5 

- 25 5 

- 100 10 

- 100 10 

- 25 5 . 
- 25 5 

- 25 5 

- 25 5 

Bornova Atatürk 
Cad. o. 12 
lstanbul, Kuzguncuk 
Hüsnüpaşa köıkü 
Bornova, ismet lnö
nü cad. No. 1 
lzmir, Ali Çetinkaya 
bul varı N o. 2 
Bornova, lamet lnönü 
cad. No. 30 
Bornova, Çiçek So. 
No. 10 
İzmir, lnönü ca.d. 
No. 756 
Karşıyaka, Fahrcttin 
paşa cad. No. 4 2 6 

H. F. Ciraud 

Rahmi Anlan 

Ed. H. Ciraud 

F evı:i Beler 

C. Molinari 

W. H. Hall 

o. Misci 

R. lsfendiyar 
oğlu 

Reia Katibi umumi Rey toplanmağa M. Rey toplamağa M. 
H. F. Giraud W. H. Hali Ed. H. Giraud H. F. Beler 
Bal8daki ccdvelde mevcud imza aahiplerinin bizzat vazedilen imzai haki

kileri bulunduiunu ve. esbabının irae edilen rey m!ktarı ile içtimai umumi
de ahZ1 mevki etmeğe salahiyettar bulundukları, mevcut ve hazır bulunan 
hisse oenedatının ceam· an ( 35 0) adedine baliğ bulunduğunu ve milı:tan 
mczkürun şirket esas mukavelerlamesinin 5 4 üncü maddesi mucibince içti
mai umiıninin kanunen in'ikadı iç.in iktiza eden ekseriyetin fevkinde bulun
duğunu ve binaenaleyh içtimai umuminin nizam ve kanuna muvafık ıurctte 
in'ikat edip kaffei mukarreratın nizamen muteber bulunduğunu beyan ve 
tasdik eylerim. 

1665 

Komiser 
E. Ediz 

17 Mart 1942 
15 Kuru,lulı: darıı.ga pulu üzerinde 

ŞARK HALI TORK ANONiM 
(716) ŞiRKETi mührü 



SiYASi VAZIYET 
~~~-'*~~~-

8 u l~aristan Rus 
yaya asker gön
derme~e ka

rar ve:rdi 
-*Rusya harbin bu yıl 

sonu1tda biteceğini 
sanı~or •• 

Radyo gazetesine göre biri İngiltere 
Başvekili tarafından diğeri de Sovyet 
Rusyanın Londra büyilk elçisi M. Maiski 
tarafından söylenen nutuk cihaı:l basın 
ve radyolarını ilgilendiren en önemli si
ynsi olaydır. 

M. Çörçll nutkunda müttefiklerin ne
ticede zaferi kazanacaklarını iddia et
miştir. Çörçile göre müttefikler harbi 
ancak kendi hata ve fırsatları ihmalleri 
neticesinde kaybedebilirler; fırsatlardan 
istifade edebilirse harbi kazanacaklar
dır. Ve bu suretle İngiltere uzun bir 
harbe hazırlanmaktadırlar. 

Harbin 1942 senesi içinde sona erece
ğini söyleyen M. Maic;kinin görüşü ile 
İngiliz. görüşü arasında göze çarpan bir 
çapraşma vardır; Maiski, Rusyanın 
Amerika büyük elçisi B. Litvinofun söz
lerini tekrarlıyarak Anglo - Saksonla
nn hemen faaliyete geçmelerini iste
miştir. Maiskiye göre harp 942 sene.sinde 
en gc::g;.n bir safhaya girmiş olacalttır. 
Şu hale göre Anglo - Saksonlar ellerin
deki kuvvetlerle derhal Uıarruza geç
melidirler. 

A vrupada ikinci bir cephe meselesi, 
Rusya ile İngiltere aracımda bir anlaş
mazlık kokusudur. Rusya, daha harbe 
girdiği zaman bunda lsrar etmi§tir. Fa
ht İngilizler, A vrupada hareket yerine 
Libyada harekete geçmiş ve bir Uıkım 
.4Jman hava kuvvetleri işgal edebilmiş
lerdir. Ruslar bununla iktifa etmiyerek 
A vrupada yeni bir cephe açılması lü
zumunda israr ediyorlar. Abnanya, 942 
senesinde harbin tasfiyesi icln sarfı me
.wide muvaffak olursa, İngiltere de ye
nilecektir. İngiltere ve Amerika harbe 
fili olarak girmek ve harbi kazanmak 
.istiyorlarsa, bu son fırsattan istifade et
melidirler. Fakat İngilizlere göre De
mokratlar gün geçtikçe kuvvetlenmek
tedir; bunun tersine olarak Mihver za
yızlamakUıdır. Amerika harbe yeni gir
diğinden harbe henüz fil! olarak iştirak 
edecek derecede hazırlanmnmıştır. Şu 
hale göre harp hazırlıklan hitam bulun
caya kadar yıpratma harbine devam et
mek lazımdır. 

Alman gazeteleri, Maiskinln nutkun
dan bir Umitsizlik sezmekte ve Rusların 
İngiltere yardım etmediği takdirde har
bin kaybolacağını anladıklarını sannUlk
tadırlar. 
Şu kadar var ki Almanlar da yalnız 

başlarına harbi başarablleceklerindcn 
§Üpheye dUşmU~ olacaklar ki Macaris
tan, Rumanya ve Bulgaristandan yardım 
Lcıtemektedirler, Yani Ruslar İngiliz yar
dı.mı için ne söylUyorlarsa Almanlar da 
kendi ortaklarına aynını söylemektedir
Jer. 

BULGARtSTANDA 
Bugün gelen haberlere göre Bulgaris

tan Rusyaya asker göndermeğe karar 
vermiştir; fakat yardım mikdan belli 
değildir. Bulgar radyosunun haberine 
göre bütün Bulgar ekseriyet grubuna 
mensup mebuslar 11 den 14 e kadar tam 
iiç saat süren bir toplantı yapmışlardır. 
Başvekil ve Nazırlar da bu toplantıda 
hazır bulunmuşlardır. Grup reisi gaze
telere verdiği beyanatta toplantının 
parlamentodan geçmesi gereken bazı 
kanunların görüşülmesi için yapıldığını 
ve başvekilin de söz aldığını söylemiştir. 
Yarm da devam edecek olan toplantıda 
Dahiliye ve Hariciye Nazırları da söz 
söyleyeceklerdir. Mühim kararlar veri
leceği ve verilecek karar]ann harp me
sel,.siyle ilgili olduğu anlaşılıyor. 

Sofya radyosu dalgası üzerinden neş
riva t yapan gizli radyoda Bulgar halkı
nı Kral aleyhine kışkırtmak için çalış
maktndır. Londra radyosuna ~öre de ge
rek Bulgaristan ve gerek Romanyada 
bir çok tevkifat yapılmıştır. Bunlar ara
k.rında sabık nazırlar ve Generaller de 
vardır. 

Bernden ver;len bir habere göre, Al
manya Bulgaristanı, kazandığı toprak
ları geri vereceği tehdidiyle harbe ic
bar etmiştir. Romanyada, Bulgaristanın 
hic bir ktillete katlanmadan çok pay 
aldığından şikayet ve bunun üzerine 
•külfete göre nimet- yan resmi Ber
lin tebliği neşredilmiştir. 

Fll\Tf..AND1Y ADA 
Finlandiyada vaziyt kötüleşmektedir. 

Harbin kısa süreceği ihtimali ile harbe 
girm iş olan Finlnndiyada iaşe güçlüğü 
artmıstır. Almanların iaşe yardımlarına 
ı ağmen harbin uzamasının Finlandiya da 
mancviyat•n fena halde bozulduğunu ha
h r vermektedir. 

HlNDlSTANDA 
Hindi<:tanda Stafford Kripsin faaliye

tmc "'C'lince: İngiliz Nazırının Gandi 
ile iki saat süren bir göriişme yaptığı 
bildirili~ or. Bundan başka, Krips yük
sek okullar ve işçiler delegelerini de ka
bul etmiştir. Kripsin her sınıf halk mü
messilleriyle konuşmağa karar verdiği 
anlaşılmaktadır. 

Jap<>nya Kripsin faaliyetini dikkatle 
takip ediyor. Japonyada ve japon işgali 
altındaki yerlerde bulunan Hintliler de 
japonyanın telkini ile bir kongre halin. 
de top)nnmağa karar vermişlerdir. Bu 
kongre 1ngillere aleyhine tezahürlerle 
Kripsin faaliyetine karşılık olacaktır. 
Tokyo ve japon nüfuzu altında bulunan 
Bankok radyolarında milliyetçi Hintli
ler daimi surette Hintlilere hitap etmek
t V" onları kışkırtmaktadır. 

YENi llSIR 
= 

soıt DE~Z HARBi Hindistan ALMAN ]EBLIGI 

Royter muha- * • Kerçte Rusların 
biri intibamı Tatminkir hır büyük taarruzu 
anlatıyor anlaşmaya va- püskürtL.Idü 

-*- rılmasını istiyor 
İngiliz ve İtalyan filo!a• -*-
rı nasıl Jıar$ılaştdar. .... reralıJıinorver partisi 
Londra, 27 (A.A) - Geçen pazar gu- r_-

nü Akdenizde vuku bulan ueniz harbini mditGP' bır federasyon 
bir harp geınis!nden takip eden Royter Jıurulmasını tensip etti .. 
muhabiri bildiriyor: --*--

Pazar günU kafileye kumanda eden Yeni Dclhi, 27 (A.A) - Sir Staf-
nmiral Vayan gözcülerin bir düşman :fi- ford Cripsin getirdiği lngiliz teklifleri 
!osunun göründüğü haberini vermeleri yakında ne§redilecektir. 
üzerine bir kısım harp gem:lerini kafi- Bombay, 2 7 (A.A) - Yüksek mek
leyi himaye etmek için geride bırakarak tepler talebesi ve işçiler büyük bir top
öteki gemilerle düşmanı karşılamak ka- lantı yapmı§lardır Bu toplanbda Hint 
rarını vermiştir. Bir kaç dakika sonra liderleriyle Stafford Crips arasında mü
düşman bizden 14 mil mesafede bulu- zakerelerin büyük gaye uğrunda bir 
nuyordu. anlaşmaya varmsı temenni edilmi,tir. 

Gemilerimiz etrafında kalın duman Bu büyük gaye hürriyet ve müsavat 
perdesi gerilmişti. Dü~manı!1 ilk obüsü esası üzerinde çözülmeyen bir birlik kur
bizden bir mil uzağa düştü. ikinci obüsü mııktır. 
500 metre yakınımızda patladı .. Gülleler Faşizm gökünden kazılmalıdır. 
yanı başımızda sıklaşmağa başlayınca Yeni Dclhi. 27 (A.A) - Stafford 
uçak savar toplarla harekete geçtikleri- Crips bugün Mahatma Gandi ile görü
ni gördüm .. DUşman uçakları da faali- şecektir. 
yette bulunuyorlardı. Yeni Delhi, 27 (A.A) - Kongre 

Bir kaç dak!ka sonra gemimiz dilşman terakkiperver partisi dört maddelik bir 
kruvazörlerine ateş açtı. İtalyan harp '>rogram kabul etmiştir. Maddeler ıun
gemileri de kalın duman perdesi içinde !ardır: 
bulunuyorlardı. Top gürültüleri, düdiik 1 - ~~ni a.na yasa ile her b~ri muh
ile çan sesleri cehennemi bir manzara tar ve mustakıl eyaletlerden hır fede
yarabruştı .. Bir çok düşman uçağı bize rasyon kurulmalıdır. Bu federasyonun 
yeniden hilcuma te<:ebbtis etti fakat hU- mahiyetini alakadar eyaletlerin birlikte 
cumlan neticesiz kaldı.. ' alacakları kararlar tayin etmelidir. 

Saat 14 tc düşmanın kaçmakta oldu- 2 - Muhtar eyaletlerde her merkez-
ğunu gördük .. Uzaktan tak:p ettik, son- de mebus seçimleri ayrı ayrı yapılmalı-
ra dönüp kafilemize yetiştik. dır. . . . ... 

Sa t 16 40 ta 'd .. ·· d" b 3 - Hındıstanda yaşıyan butun ce-
a . yenı en gorun u, u la h • · 1 · k lı-

dcI · l · d bir hlı dı maat n ususı vazıyet erı orunma a ıç erın e zır var .. dır 

Torp~ uçaklan ~a g~~.~le~~~ ~.ü- 4 - Ana yasa azlıklann din ve kül-
cum edıyorlardı. Bır obusumuz bır duş- tür hususiyetlerini mahfuz bulundurma
mnn kruvazörünün arkasına isabet ede- Jıdır. 
rek büyük toplan kullarunasına mani 
olacak kndar hasar yaptı ve alevler yük
seldi. Karanlığa kndar karşılıklı hücum
lar devam etti. Az sonra. düşman ın.ak
la.ştığından kafilemize iltihnk etmiş bu
lunuyorduk. 
DUşman uçakları karanlıktan istüade 

ederek hücumlanna devam ettiler ve 
muvaffakıyet elde edemediler. 
-~~~---~---~~~~ 

Kral Boris Sof-
yaya dönüyor 

----*~~-~ 
Londra, 2 7 (A.A) - inanılır bir 

kaynaktan öğTenildiğine göre Bulgar 
kralı Boris Hitlerin umumi karargahına 
yaptığı ziyaretten Sofyaya dönmek üze
re yola çıkmıştır. 

Alman gazetelerinin ancak bugÜn ba
his ettikleri bu ziyaret bundan bir kaç 
hafta evvel yapılacaktı 

Bulgar kaynaklanndan alınan haber
lere bakılırsa bu ziyareti kral Boris tay
yare ile yola çıkmak istemediğinden ve 
bilhassa Tuna nehrinin taşması tren yol
culuğunu da güçleştirdiği için geçilmig
tir. 

Alman, Bu ar basını karşılıklı ilti
fatlarla dolup ta§ıyor. Her halde müt
tefikler verilen kararları tahmin husu
sunda şüphede bırakılmak isteniliyor. 
Fakat Berlinde tahmin edildiğine göre 
kral Boris ilk defa olarak Alman istek
leri önünde boyun eğmiıtir. Ve Sovyet
ler birliğiyle münasebetlerini lı:esmek 
üzeredir. 
• Bulgariııtanda Rusya aleyhinde bü
yük itinalarla nümayişler hazırlanmıt
tır. 

Rus cephesinde harp etmek üzere gö
nüllü toplanması için de geniı bir pro
paganda baılamıştır. --·---irALYAN rEBLiGJ 

Roma, 27 (A.A) - ltalyan tebliği: 
Sirenaikada kum fırtınası faaliyeti 

azaltmıştır. Düşman tayyareleri Binga
ziye taaTruz etmiıılerdir. Bir tayyare 
alevler içinde düşürülmüştür. Maltada 
liman tesisleri ve gemiler bombalan
mııtrr. 1..avalettada benzin depolannda 
yangınlar çıkarılmıştır. Bir Alman de
nizaltısı bir muhrip, bir ticaret gemisi ve 
bir petrol vapurunu batırmıştır. Bir de
nizaltımız üsaüne dönmeml§tir. 

Birleşik Amerika sulannda faaliyette 
bulunan deniz.altlanmız 22600 tonilato
luk 3 ticaret gemisi batırmışlardır. Bun
lardan ikisi petrol gemisidir. 

~~~~---~---~-~-

Greta Garbo 
evlendi 
-*-

GARBONUN ıZOIVACI BiR 
AŞKTAN O~GMUŞ 

DEGILOIR 
-*-Nevyork radyosuna göre tanınmış si-

nema yıldızı Greta Garbo da nihayet ev
lenmiştir .. cilnhi yıJdıu adiyle maruf 
olan Greta Garbonun zevci Amerikalı 
Dr. ve gıda maddeleri mUtehassısı Gay
lorel Houserdir. 

Greta Garbo evlenmek iizere Ncv
yorka gelmiş ve muhteşem bir düğiln 
merasimi yapılmıştır, 

Amerika radyoları Greta Garbonun 
düğün merasimi hakkında uzun tafsilat
la doludur. Artistin 35 yaşında evlendi
ği ve Amerikalı doktorla arasında bir 
aşk ve alakadan ziyade derin bir itima
dın mevcut olduğunu kaydediyorlar. 

• 
lngiliz 

tayyare!eri 
---*----

Havrd~ki Alman 
gemilerine taar

ı~uz ettiler 
-'*-· 

İşgal altındaJd Fransız 
topraJdarına da 
hiic:um edildi.. 

Londra, 27 (A.A) - Havrdeki düş
man gemilerine hücum eden tayyarelc
riıniz düşman uçaklariyle bir savaşta 8 
düşman avcısını düşürmüşlerd!r. 

Bizim kayıbımız 2 tayyaredir. 
Berlin, 27 (A.A) - Bir İngiliz hava 

teşekktilü Fransız kıyılarına hücum et
miştir. Alınan avcıları ve uçak savarlar 
dört düşman tayyaresi düşürmüşlerdir .. 
Diğer iki tayyarenin tahrip edildiği de 
muhtemeldir. 

Berlin, 27 (A.A) - Evvelki gece iş
gal altındaki Fransız topraklarına yapı
lan İng'.liz hava akınlarında 14 kişi öl
müş ve bir çok sivil yaralanmıştır. 

İngiliz. hava kuvvetler!nin verdiği ka
yıplar 11 bomba uçağıdır. 

Berlin, 27 (A.A) - Bir İngiliz hava 
teşkilinin dtin öğleden sonra Fransız kı
yılanna yaptığı bir hücumda Alınan av 
uçaklariyle u~ak savar bataryaları dört 
tayyare düşilrmüştür. İki tayyarenin de 
tahrip edilmiş olması muhtc>meldir. 

Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 
Perşembe gecesi Maltaya yapılan akın

lCU"da iyi neticeler alınmıştır .. Valettada 
askeri hedefler bombalanmış ve tahrip 
edilmiştir. Projektör mevzileri hasara 
ui'tratılmıştır. Demirli bulunan bir İn
l;{iliz kruvazörüne büyük çapta iki bom
ba isabet etmiştir. --·---Amt ... rikao tayyare-

leri Kapanga hü
cum ettiler 

-*Andaman adalarının 
işgali Amerilıayı 
düşündürdü •• 

-*-Kambera, 2 7 (AA) - 25 martta 
bir keşif uçu§unda Amerika ve Avuı
turalya uçakları Kofanga hücum etmit
lerdir. Kalın bulutlar yapılan hasarın 
anlaşmasına mani olmuştur. 

Yeni Gine üzerindeki hareketlerin 
kayıbı bildiren bir pilotun sağ oldu
ğu anlaşılmı§tır. 

Va§İngton, 2 7 (AA) - Andaman 
adalarının işgali Amerikan mahfillerini 
ehemmiyetle düşündürmektedir. Japon
lar bu suretle Bingale körfezinde müna· 
kalatı tehdit edecek mühim bir üs elde 
etmişlerdir. Bu adalardan Kalk.ataya 
ve diğer Hint merkezleriyle Scylana 
hücum edebilirler. 

Askeri mütehassıslar, Andamanın 
kayıbım ehemmiyetli saymaktadırlar. 

Va§İngton, 27 (A.A) - Bahriye 
nezaretinin tebliği: 

Bir Amerikan §ilebi Karey denizinde 
bir dü§man denizaltısını mahmuzlıya
rak batırmıştır. Gemiden işitilen bağrış
malar üzerine saatlerce arqbrmalar ya
pılmıı ise de kimse kurtulmamııtır. Şi
lep, ıııklan aönmüı olarak aidiyordu. 

-'*-
Val etta liınanına ~ddet· 
li bir baskın yapddı.. 
Bcrlin, 27 (AA) - Tebliğ : Kerçte 

dü.şmanın dalgalar halinde yaptığı ta
arruz kıtalarımız tarafından püsklirltil
müş ve 12 tank tahrip edilmiştir. 

Taganrog doğusunda ehemmiyetli 
Sovyet kuvvetleri bir karşı taarruz ile 
mevzilerine sürülmüş ve ağır kayıplara 
ı.:ğratılmıştır. 

Merkez. ve şimal kesimlerinde mu-
vaffakıyetsiz taarruzlarını yeniliyen 
düşman ağır zayiat vermiştir. 

Mevzii taarruzlarımız muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. 

Vestf alye piyade tümeni haftalarca 
süren ve tanklarla desteklenen yilz yir
mi Sovyet taarruzunu püskürtmüş düş
manın büyük bir kısmını yok etmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz Kerç yarım ada
sında di.işmanın topluluklarını dağıtmış 
ve merkez kesiminde 19 nakliye trenini 
tahrip etmiştir. 
Şimal Afrikada Tobruk limanı bom

balanmış ve şimall Mısır demiryolu tam 
isabetlerle bir c;ok noktadan kesilmiş ve 
bır İngiliz treni tahrip olunmuştur. 
Savaş tayyarelerimiz Maltaya hücum· 

larına devam etmiş ve Lavaletta koyun
da bir kruvazörle 5 bUyUk ticaret ge
misine tam isabet kaydeyleµıiştir. Ay
rıca petrol depolarına, doklara, kışlala
ra, batarya mevzilerine isabetler olmuş
tur. 
Uçaklarımız, Britanya adasına akın-• 

lar v.ıpmış ve bazı şehirlerdeki askeri 
tcsisierı ve limanlan bombalam1$hr. 
Batı AJmanyaya yapılan İngiliz akın

ları muvaffakıyetsizliğe uğramış ve yir
mi bombardıman tayyaresi düşUrül
müştür. 

BİR İNFİLAK 
San Paulo, 27 (A.A) - Bir Nitro gli

serin (Dinamit) fabrikasında inf:lMt ol
muştur. Bir ölü ve altı yaralı vardır. 

Bu fabrika Brezilyaya milhimmat ya
pıyordu. 

~---,-.a---~~~~ 

Şilitle yapılacak 
• 

merasım 

----'*-~--
An kara, 27 (A.A) - Şili cümhuITelsi 

vazifesine başlaması münasebetiyle 
Santyigoda 2/Nisan/1942 de yapılacak 
merasimde Türkiye CUmhuriyeti hükü
metini temsil etmek Uzerc Boynes Ayres 
elçisi Abdülhak Ak'in fevkalade mu
rahhas sıfatiyle Uıyin edilmiştir. --·---ltalya entlasyon teh-

likesile haşhaşa 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Ben tasaıTuf sahiplerini en iyi yurd
daşlar telakki ediyorum. Bunlar devlete 
onun parasına ve zeferine inananlardır. 
Küçilk Biblolara kadar her gördüklerini 
imrenerek satın alan haris müsriflerin 
durumu bunun tersinedir. ltalyada 19 
milyon kişinin taaarnıf hesabı vardır. 
T asarnıf hesabının yekfuıu 65 milyar 
728 milyon lirettir. 

Bu hesap ltalyan milletinin büyük 
kısmının ve köylünün aağlam kaldığını 
gösterir. 

Enflasyona karşı hareketimiz miJm
kün olursa iyilikle başarılacakbr. Yok.
sa kuvvete baş vurulacaktır.> 

Filistin YaluıdUerl .. 
Londra, 27 (A.A) - Parlamentoda 

mebus Suner Filistinde ve orta şarkta 
oturan 200 b:n yahudi Uzerine İngiliz 
başvekilinin dikkatini c;ekmiş ve bunla
rın derhal seferber edilmelerini istemlş~ 
tir. 

iNGiLrERE 
VE KAPtr ALIZM 
Londra, 27 (A.A) - Daily Mail gaze

tesinde W ard Price harbin sermaye ba
kımından ferdt ve kapitalist 1.ktisadiyatı
nı şiddetsiz tasfiye etmekte olduğunu 
yazıyor. Zenginlik artık imtiyazlarım 
kaybetm~. Yeni idareci sınıf makine
leri ve fabrikaları idare eden mütehas
sıslar sınıfı olacaktır. 

~~~-owıııoı.-.---~~~~ • 
lngiltere 

-'*
Hindistan a domin· . . . . 
yon reJUL). verı yor 

~--~*·~--~ 
Müzalıerelerde Amerl· 
Jıa da temsil edUecelıtir 

Stokholm, 27 (A.A) - Afton BJa
det gazetesine göre Stafford Cripain 
Hmdistandaki müzakerelerine bırletık 

Amerika da qtirak edecektir. Yeni Del
bi mahfillerine göre İngiliz teklifleri 
8§ağıdaki esasları ihtiva ediyor: 

1 - Harpten sonra Hindiıtan kabil 
olan ıüratle bir dominyon rejimine ka
vupcaktır. 

2 - Bir milli meclia dominyon yaaa
IDU bamrhyacakbr. 

3 - Milli mecliı iyeleri lnailtere 
kralına kartı meaul olacaklardır. Hin
distan kral Tekili n mnmni valiai hiikU.. 
metin ----. tasdik ecleceldir. 

X& L ---~ 

Berlin Filarmonik orkestrası 

Alman sanatkirları ak
şam Ankaraya gittiler 
İstanbul, 27 (Hususi) - Berlin Filfır monik orkestrasından 27 kişilik bir grup 

bugünkü trenle şehrimize geldiler ve akşam treniyle Ankaraya hareket ettiler· 
Gruba profesör Benda reislik etmektedir. 

Almanlar yarın ak§am (bu akşam) A nkarada, 31/Mart ve l/Nisan geeelel'l ele 
~ehrimlzde konserler vereceklerdir, 

Şeker fabrikaları umumi lıeyeti 
şeker vaziyetini gözden geçirdi 
Ankara, 27 (A.A) - Türkiye şeker 

fabrikaları umumi heyeti bugün top
lanmıştır. 1941 bilfmçosunun gözden ge
çirilmesinden sonra yeni idare meclisi 
üyeleri ve murakıplar seçilmiştir. 
Şeker istihsalinin bundan sonra da 

emniyette bulundurulması ve zaruri ilı-

tiyac.ın fabrikalar is~yle kaışıt.... 
ması, memlekethı hiç bir suretle §ek_.. 
siz. kalmaması için gerekli tedbirler al-
mıştır. 

Dört fabrik.aınız bu sene 8'12'13 ton I""' 
ker istihsal etmiştir. 

8. M. Meclisinde müzakereler 
- - -- ---------

Ankara, 27 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugün Muzaffer Germenin re\sli.. 
ğinde toplanmıştır. Meclis hesaplan tetkik encilmeninin Birinclkfmun ve tıdıı
cikfmun ayları hesabı hakkındaki mazbatası okunduktan .sonra Pazartesi içüma 
edilmek üzere toplantıya nihayet veril mi§tir. 

~~'>":::::>"~~:::::,..c:::::,..c:::::,..c~::::,..oı:~;:::.<::><:><:><:><:><:::...C::::><:><::> 

Taarruz ıçin 
-~--'*·----

( Baştar a fı 1 inci Sahifede) 

vetle karşı koyacak durumdayız.. Bu 
tehlikeleri ve imtihanları korkusuz bir 
elastikiyet ile ve maharetle ve her şey
den üstün olarak yaşamak ve cüret et
mek yolundaki sarsılmaz adımızla karşı
lamamız liizırndır. Bu heybet ırkımızın 
uz.un zamandan beri tanınmış vasfıdır 
ve ancak böyle hareket etmekledir ki 
hemen hemen 30 devlet ve milletin kur
muş olduğu büyük ittifaka layık olaca
ğız. 

·Millet1er istibdat ezilinceye kadar 
bizimle hep berabez ilerliycceklerdir. 

NUTKUN TEFSİRLERİ 

Londra, 27 (A.A) - Çörçilin nutku 
Üe Maiskinin nutkundan ayni umum1 
fikirleri çıkarmak mümkündür. Her iki 
hatip müttefiklerin c:ok bUyük kaynak
lan mevcut olduğunu, zafere erişınek 
için bunların daha hızlı işletilmesi ge
rektiğini söylemlşlerdir. 

Sovyet elçisi harekete geçmek için 
son neferin son düWtıesinin dik:Jmesinl 
beklememek icap ettiğini söylemiştir. 

İngiltere Rusya gibi bunu takdir et
miş ve hazan çok mahdut kuvYetlerle 
harekete geçmekten çekinmemiştir. 

DARBELERE HAZIRLIK 

Londra, 27 (A.A) - Çörçilin demeçi 
gazeteleri memnun etmiştir .. Niyu.z Kro
nikl diyor ki : 

•Başvekilin sözleri Japonlar bir taraf
tan babya doğru giderlerken d:ğer Uı
raftan Ru.c;yaya büyük bir Alman taar· 
ruzu beklenirken Alman ordusuna dar
beler indirmek için müttefiklerin teşeb
bilsil ele alması lüzumunun Çörçil tara· 
bndan tanınması demektir .. • 

Gazete başvekilin basın hürriyetine 
taallUk eden sözleri hakkında şun.lan 
yazıyor: 

•İngil!z sistemi Bitler ve Mu~lini 
sisteminde olduğu gibi hakikatlerin mil· 
!etten gizlenmesine }Uzum görmemiş-
tir .. • 
İNGİLTEREDE SANSÖR 

Londra, 27 (AA) - Avam kamara
sında istihbarat nazınnın sansörün ge
nişlediğini bildiren beyanatı gazetelerde 
geniş tefsirlere yol açmıştır. Matbuat 
askert ve siyasi gereklerin basın hürri· 
yetiyle mümkün olduğu kadar telifinı 
istemektedir. 

Taymis diyor ki : 
•M:lletin maneviyatı iyidir ve yalnız 

basın hürriyeti mevcut olmadığı tak
dirde fenalaşabilir. Tenkitlerin yapıcı 
kudreti olmasaydı, BUyük Britanya son 
iki yılın felaketlerinden oiri çıkmazdı .• 

-~-~·---~-~-~-
Ask~ri vaziyet 
~-~---'*~-~~ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Sovyet cepbesiud~ 
~-~-*--~-

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 
26 Martta Gqaytın doğu 9imalinde 

bir muharebede düşmana ağır kayıplar 
verdirdik. Bir Alman tümeni 1000 ali 
verdirmiıtir. 

Moskova, 27 (A.A) - Kalenin~ 
ıimindc 2 1 martta geçen haftada 11 
bin Alman er ve aubayı öldürülmüıtür. 

Vaşington, 27 (A.A) - Ruzvelt 
Sovyetlerc malzeme göoden1meaiıai 
güçleştirecek bütün zorluklann ortadan 
kaldınlrnasını istemiştir. Ruzvelt, nıev• 
cut anlaşma biter bitmez yeni bir m6-
zakereye hazır olduğunu Staline bildil'
miştir. 

Vapur eksikliğine rağmen Rmyayil 
teslihatın hızlandırılmasına gayret edi
lecektir. 

~~~~-·~#-~~~-

Makineye 
,~erilirken 
-· 1 llumen genel kur

may başkanı 
Keiıelin daueti üzef'lne 

Almanyaya gidlyoP .. 
Berlin, 27 (AA) - Alman orduları 

başkumandanlık dairesi şefi mareşal 
Keitelin daveti üzerine Rumen orduları 
genel kurmay başkanı general Stefler 
yarın sabah bir kaç gUn sürecek olan bir 
ziyaret ic;in Alrn~~~a gelecektir. 

KPlps IJagün Gandi Ue 
2 saatten fazla görüfflt

Yeni Delhi, 27 (A.A) - Kr!ps Gandi 
ile bugün iki saatten fazla görUşmilştür. - -··----= 
Mareşal Peten • ı.avaı 

mültilıatı-
Vişi, 27 (A.A) - SalAhlyetli Fnmsıs 

kaynak1arından öğrenildiğine göre dUn 
Vişi dolaylannda Rahdanda mareşal P~ 
ten ile B. Pierre Laval arasında b!r gö
rüşme yapılmıştır. Bugün Vişide hep bu 
görüşmenin bahis mevzuu edilmesine 
rağmen salahiyetli mahfiller bu haberi 
teyitten imtina eylemektedirler. Bu bl
d:se ile aJAkalı olarak Vişi siya&$ mah
fillerinde tahmin edildiğine göre bu gö
rüşme Lavalln hUkilmete dönmesini ha
zırlamağa yardımdır. Fakat Lavalle y_. 
kın alakası bulunan mahfillere göre La
valin avdeti bahsinde mareşal.dan şahsi 
ve siyasi garantiler alınması da der
piş eden şartların 13 ilkkanun 940 tarı. 
hinden beri değişmiş olması pek muhte
mel değildir. Bu şartlann devlet reisi 
tarafından kabulü daha ziyade jınkAJı
sız gibi gözükmektedir. 

Teyit olunduğuna göre, görüşmede 
hiç b'.r üçUncü şahıs bulunmamış ve ılk 
olarak görüşmeyi Lava] iste~r. 

mini olabilecektir. • .... • - -
SARK cEPHESfNDE Krfpsln götürdü;tü (Sa-
Sark cephesine gelince; Sovyet resmt reti tavsiye plCinı..) 

'tebliğlerinden de anlaşılacağı gibi cep- Bern, 27 (A.A) - Zurcher Zeltung 
helerde ehemmiyetli bir değişiklik olına- ga7.etesinin Londra muhabiri yazıyor : 
mıştır. Yalnız son b:r habere göre kıs- Londranın Hint mahfillerinde dola..c;an 
kaç içinde bulunan 16 ıncı Alınan ordu- şayialara göre sir Stafford Krips:n be· 
su büyük bir mukabil taarruza geçmiş- raberinde götürdüğü •Sureti tavsiye 
tir ve taarruza devam etmektedir.. Bu- planu şlmd:ye kadar tahmin edlldiltin· 
na mukabil, Doneç ve Kınında Ruslar den fazla liberal şartlan havidir. PlAJ>. 
ardı arkası kesilmiyen taarruzlara de- şu şekilde hUlasa edilebilir : BUtiin Hint 
vam etmektedirler. ı·acaları büyük Britanya ile birlikte son 

Hava harekatına gelince; Japon hava zafere kadar mihvere karşı rntlcadelede 
kuvvetlerinin faaliyeti eskisine nisbetle devam ctmeği taahhüt edeceklerdir. Bfi
daha geniş ölçüde olmuştur. yUk Britanya Hindistan için biuat Bil· 

Filipinlerde yapılan Japon bava taar- yük Britanyanın ve müttefiklerinin bir 
ruzlan a[.'ll' bombardıman tayyareleriyle çoğunun haiz bulundukları derecede 
ve 50 - 60 uçak ile yapılmışbr. Japonlar hürriyet ve istiklali tazammun eden bil' 
Avustralya, Yeni Gine ve Salamon ada· ana yasa kabul edecektir. İcra komitesi
lanna da taarruzlarda bulunm~şlardır. nin bütün S7.ası Hintlilerden mürekkep 

Andaman adalannın işgaJi, lngilizler: olacaktır. Hatta hariciye, maliye ve nıü· 
Seylan adasının tahkiminde daha fazln dafaa işlerinin idaresi de 0 Hintli Azaya 
bir :faaliyete sevketmlştir. Andaman 'bırakılacaktır. Siynsi işleri idare ~ 
adalannda bava meydanları olup olınn- derhal mahdut Azalı bir harp kabtnesı 
d.ıiı henüz bilimnemektedir. teşkil edilecektir. 


