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Büvüksa
vaş günleri 
yaklaştıkça ____ * ___ _ 
Batıda ifıinci bir cephe 
açılma.sı zihinleri en 
~ok işgal etmelıtedir-. 

gidiyor 

Zeytinyağı ve nebati yağ 
fiatları tespit olunacak 

lzmirden bir heyet 

"EVKET BİLGİN Di:n şehrimizde iki toplantı yapıldı 
Doi(uda, biiyü.k. savaş &'Ünleri yaklaş· 

lılı(a, Batıda ikinci bir cephenin açıl
llıası meselesi dünya eti.arını en çok il
Cilendirmelctedir. Eillınssa, Alınanların 
YaJda~ılnınz istilıkAml:ır zinciriyle örtü
lü olduğunu iddia ettikleri Fransız kıyı-
1-ruıa İngilizlerin asker rıkartma teşeb
büslerini •'lklaı;tınnış olmaları bu derin 
•laltayı bir kat daha köriiklemi~. 

Acaba yapılan hareketler, Ahnan ba~ 
kuınandanlıi:ıru end~ye düşürerek Do· 
in ttphesi için hazırladığı yedek kU\" 
Wctlerin önemli bir kısmını batıya gön
dermeğe mecbur etmek i(in mi yapıl· 
lllı.~tır? 

Yoksa gerçekten İngilizler Sovyetlc
•in ısrarla istedikleri ikinci cepheyi aç
ına~o karar mı vermişlerdir? 

Bugiinkü sartlar içinde bu \'e buna 
benzer suallerin cevaplanm bulmafi"~ 
~ab<;mak beyhudedir. Zira me(lıuJl~ri 
~ok olan bu kansık muadelenin halli liıiiillı .. ııiiıılllİılliıı•-İlıİİiııırıiiai ılilııilıml 
~Çin zaman pek erkendir. An<ak olaylar 
1Dki.)8f ettikçe maksatlara niifuz etmek 
kabil olaraktır. 
. Şimdilik malum olan şey Sovyetlerin 
1lıinri bir cephe açılmasında ısrar ettik
lerid;,.. Almanlar bu ısnın, Rusyanm 
tek başına Almanya ile savaşmağa muk· 
!eclir olanuyacaıtını nihayrt anladığına 
1'aret sayıyorl:ır. 

Almanların çember içine alınmış 
bulunduğu Straya Rmsayı ııe ciııa

"'" gösterir harita 

Rusya Harpleri 
----*----

Sovyet hü-
cumları de-
vam ediyor 

Sovyetler ise bunun aksine kanidirler 
.\lnıan harp makinesinin Rusya sava~
laıındn ezici kudretinden çok şeyleı 
lıaybettiğini, Alman ı;aflarmda hasıl olan 
lıo'lhıJdan doldurmak için mih~-er or
lııldarmdan ve ıılnıdiye kadar harbin dı· 
llnda blan Bnlgariatandan asker iste
llıelerl, Dotuda ya]mz kendi kuvvet1erl · 
1"' rüvenereJı: zafer kazanmak ümidiııl 
lıaybeffiklerine ılelll olclulhınn sö~·liyor· -*-
"'':eirbiriııc "'oıa..ı bu ı.('rt"' rıı doğ-IÇerr her içindeki A 1-
tu olan tanılı ııudur : 1 • h } 

Sovyetler, ikinci bir cephe açılmasın- man arı yenı am t'· 
ıia ısrar ediyorlar. ÇllnJı:ü mihverin ta· d k •t d 
~kudretini tamamen Doğu cephesi- e Ul arama ı 
ile yığdıimı görmektedirler. Alman ha~· -*--
~danlığı, bu sefer de tek cepheli Almanlar .. ~ .... ~n R••• ta• 
lıir harp yaparak Rusyanın hakkından UN&U -

Celıneğe karar vermiştir. Müttefikleı arruzfartnl fıtrdıfılartnl 
qtada Almanyayı şaşırtacak hareketler SÖ"li'•OrlaP-
~ bırakmazlarsa Sovyetlerin "' "' 
ler.,.,kten ümitsiz bir dunıma dü•meleri Berlin, 28 (A.A) - Alınan resmi teb-
\>e nihayet Fransa lfİbi te<limiyeti kabul liği : Kerç yarım adasında ve Doneçin 
~eleri mümkündür. İşte Sovyet zi. cenup kesiminde düşmanın hücum te
lııamdarlan bu dH•ünce ile Batıda mih· şehbüsleri ve keşif hareketleri püskür-

~ tülmil""~-. "erin en kuvvetli ümidini teşkil eden ••~ 
lıa...,ketsizliğe mJinl olmak ve dü<manla- (Sonu Sahife 2, Sütün (de) 
tını 1'ir çok cephelerde birden dövüşıne
te zorlamak istiyorlar. Ta ki dünyanın 
taliini tayin edec:ek olan muazzam savaş
ta Rusyanm yahıız kalmıyacağı, mütte
fiklerinden her yardımı görccej!i anla
şılsın.. Şu halde Sovyetlerin gayesi do
tuda Almanya ve ortakları son zaferi 
\\acaklamak emeliyle taarruza lfCçerkcn 
Britanya adalannda ,.e İslandada topla
ilan kuvvetlerin birbirini takip eden 
•lnıılar halinde lataya snldınnalarını te
"'İndir. Sovyctler topyekün harbi miit-

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

ZENC LER DE ASKER 
---~*~-~-

Afrika cep-
hesi önenı
ieşecek 

c---------·ı· Amerifıa u:ride yapıla· 
Alman zırhlı- caıı ~ör hare'lıetlerı i~n 
ı d ? ordu hazırlıyor-
arı nere e • Vaı;ington, 28 (A.A) - Harlı.iye na--·--

Gnayzenav tamir 
ediliyor-

Londra. 28 (AA) - Alman Tirpiç, 
ıııniral Şer :urhlılariyle prens Ojen 
kruvazörü, Trondhaymda bulunu
Yorlar .. Şarnhorst Vilhelmshafende, 1 Ve Gnayzenav da Kielde kızaktadır. 

------·-------·=· 

zırı Stimson, ileride yapılacak olan bü
yük çöl hareketleri için ordunun Kali
forniya çölünde hazırlanmakta olduğu
nu, zırhlı kuvvetlerin hava kuvvetlerile 
i'birliği yaptıklarım söylemiştir. 
. AMERİKALI ZENCİLER ASKER 
Amerikadaki zencilerin askerliğinden 

bahseden nazır hunlarıh da nUfuslanmı 
nisbetle askere alınacaklarını, asteğmc".I 
r ilthesinden liva komutanlığına kadar 

• alar;-ıkların1 söylemiştir. 

Onümüzdefıi hafta için· ---------
de lıorsada te'lıra'I' mua

melelere JJaşlandmuı 
IJefıleniyor 

İzmirde mevcut zeylin ve pamuk 
yağları hakkındaki beyannameler vila
yete ver~ir. İkinci bir emre kadar 
borsada zeytinyağı satışı olmıyacaktır. 
Halkın yiyecek maddelerinin en ba

şında gelen :ıeytinyağı ile nebatı yağla
rın fiat balamından korunması için dev-
1 o tin tedbir almakta olduğu maltlmdur .. 
Dün Ticaret vekfiletinden gelen bir tel· 
grafta zeytinyağ fabrikatörlerinin biz
zat, toptancılardan da salfilıiyet sahibi 
üç klşilik bir heyetin hemen Ankaraya 
gönderilmesi istenmiştir. 

Birmanyada diğer y"1'1erdeki kadar 

tng!liz aslcnVri bir Mhi!de karaya çıknrkett 

BULGlR vazlYETI 
---·*---

Başvekil 
beyanatta 
bulundu 

-*
Yaşamak şartı Bol· 

BiR INGILIZ IHRACI 
----·*----

Sen naz r 
.. •• ussuneas-
erçıkar d 

-*
Jn~ilizler Şt"hre ve 
inşaat te-zgahlarına 

kadar sokuldu 

Mıntaka ticaret müdürlüğüne vakı 
tebliRat üzerine dün evvelA ticaret mü
dürlüğünde ihzari bir toplantı, bilfıhare 
borsa salonunda büyük bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıya mıntaka ticaret 
müdürü, tüccar birlikleri umumi kfıtibi, 
horsa komiseri, horsa reisi, zeytinyağı 
ve nebatı yağlar birliği idare heyeti 
Azası , fabrikatörler, tacirler iştirak eyle

şevikliğin imhası ol· 
doğunu söyledi 

sürat g&!"1'emeyen Jo.p<m o.-du- * * 
.undan ilci intiba - -- -- --

mişlerdir. u k d w d d Bulgaristan müttefilıle- AlmanlCll' üste ha.sar ol· 
za ogu a urum rine gücü yeUlği fıadar madığını w lngUizleri 

(Sonu Sahife 2. Sütün 5 te) 

?--------------·- --~* her tlirlü yardımda yofı eUifılerini 

Yetil• cı•n bulunacalı.. söyHyoPlar-
FRANSA - ALMANYA 

B. Bitler Ri-

Sofya, 28 (A.A) - Başvekil Filof Berlin, 28 (A.A) - Alman ordulan 
9 bugün Sobranyada şu demeçte bulwı- başkuınandanlığının tebliği : 27 - 2& 

k t • B • muştur : martta İngiliz deniz birliklerinin hima-

u V Ve l l r • - Avrupanın Atisini tesis savaşında 
• biz bugün de hareketsiz bulunmıyonu.. yesi altında olarak İngilizler Sennazar 

om muhake- • manyada 
mesinden . iç -*-

memnun de~il.. Japonlar Çio - lngi-

p is 
.. 

1 
Al liz ordularını ayır-

firinin azledileceği maga çalışıyor ar te" man se· 1 w 

söyleniyor.. -*-
Lonclra, 28 (A.A) - Fransadan rongo Şehrinin varoşla• 

gelen haberlere göre Hitler R!om 
muhakemesinin cereyan şeklinden 
memnun olmadığından Paristeki se
firi Oto Abetin vazüesine son vere
cektir. 
B. LAV ALİN VAZİYETİ 
Laval ve mareşal Peten arasındaki 
görüşneden sonra Lavalin tekrar 
Vişi kabinesine gireceğine ihtimal 
verenler vardır. Laval fırsatçı zihni
yet taşıyan bir politikacıdır .. Aın!ral 
Darlanın Almanya ile sıkı işbirliği 
siyaseti onu gözden düşürdüğü için 
Lava! bu fırsattan istifade ederek 
tekrar sahneye çakmağı isüyebilir .. 
Tekrar iktidara gelirse Almanlarla 
ne derece bir iş birliği yapmak isti
yeceğ:i merak edilecek bir noktadır. 

PUida ~ofı şiddetli 
muharebeler olayor
Saygon, 28 (A.A) - Binnanyada Ja· 

ponlarm başlıca gayreti Çin kıtalarınm 
müdafaada bulunduğu bölgeye teveo
cüh etmiştir. Bu kıtaların bir kaç giln 
evvel şimal ve cenuptan tecrit edildiği 
Tongo cephesine Çin takviyeleri gönde
r'.lmi.ştir. Tongonun bab ve cenubunda 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 

MERKEZt BİRMANYANIN 
MUKADDERATI 

İravadi bölgesinde milttefik kuvvetle
ri merkezi B!nnanyanın mukadderatını 
tayin edecek olan Pron meydan muha
rebesine hazırlanmaktadır. Japonlar i>u 

(Sonu Sahife 2, Sütün (de) 
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Birmanyada lngiliz du-
run~ u pekiyi görülmiyor 

t kr baş! yüz .. d So . - ~ ~ ,..c,, ~ ...<"" ....::::,..C:~,..c 
e ar aması un en vyet taaı- 11111111111. : •• 1111111111111111111111111: .. ~ ... , ... 

Radyo gazetesine göre, soğukların 1 
ruzları hızını biraz kaybetmiştir. ~ ..,, "' "-'--. "'~-

16 meı Alman ordusunun yaptığı tıı- ..,ON DAKİKA 
arruzlara dair dün hiç bir haber gelme- .a 
mi.ştir. Yalnız Leningraddaki ahalinin • • • • • • • • • • • 
Ladoga gölü üzerinden parça parça nak
led!ldiği haber ahnm.ıştır. 

Japonların Filipinlerde yeniden bü· 
yUk bir taarruza hazırlandıkları haber 
veriliyor. Japonlar Fil!pin harekAtmı 
henüz bitirememişlerdir. Bru;;ka yerlerde 
kullanılacak kuvvetler hala buradadır. 
Japonlar Filip:nlerdeki hareketi niha· 
:vetlendirdil<leri takdirde buradaki hava 
kuvvetlerini ve diğer kuvvetleri başka 
cephelerde kullanabilirler. 

Yeni Ginede harek5tta yeni b:r deği

Almanlar "Lening· 
rad,, da mühim bir 
mevkii kaybettiler 

-*-Stokholm, 28 (A.A) - Svenska Da
gcblat gazetesinln hususi muhabiri bil
diriyor : 

Eminim ki Bulgar milleti mazide oldu- koyunda Kaleye asker çıkamıağa teşeb
ğu gibi her vakit btiklAI ve hürriyetini büs etmişlerdir. Alman bahriye topçu. 
muhafaza için her tijrlü fedakArhğı yap- sunun ve uçak savarlarm şiddetli ate-1 
mağa hazır olarak müttefiklerine, gilcü 
yettiği kadar, her illrlü yardımı yapa- ile karşılaşmışlardır. Karaya çıkınağa 
caktır. Bulgarların yürilyecekleri yol muvaffak olan dıişınan unsurları bir 
çizilmiştir. çenber içine alınarak yok edilmiştir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Eti mesut atelyeJerinde faaliyet 

Yeni yapılan tayyare
lerimiz gözden geçirildi 
Haua lılU'ama genel merfıezi üyeleri Eti Mesut 

atelyelePinl tetfıifı ettiler-

H.NDISTAN iŞi 
-*-

B. Krips müza-
kerelerinden 

• memnun, proıe 
değişmiyor 

-*-Hint fıonpesl 2 nisanda 
toplanac:aıı, Müslüman· 
ların reisi Kripsle te'lı· 

Par fıOflllfaCafı •• 
Yeni Delhi, 28 (A.A) - Gandi Sir 

Stafford Krips ile görüştükten sonra 
kendisinden harp aleyhtan olup olma· 
dığı sorulmuştur . 

(Sahife 4, Sütun 4 te) 

Ankra, 28 (AA) - Türk Hava ku
rumu Genel merkezi üyeleri bu sabah 
saat 9 da Etimesut tayyare atelyelerini 
gezmişler ve yeni yapılan tayyarelerle 
muhtelif işler hakkında verilen izahatı 
dinlemişlerdir. Genel merkez üyeleri 
alanda uçuş yapan gedikli hazırlama 
yuvası talebe ve öğretmenleriyle konuş.
muşlar ve müessesenin hangarlarile der
sane, kütüphane ve yemekhanelerini 
gördükten sonra öğleye doğru ayn)mı~ 
!ardır. 

Genel merkez heyeti 30 mart 1!142 pa· 
zartesi günü saat 10 da kurum merke
zinde mutat altı aylık toplantısını yapa
caktır. 

Türk - lsviçre tica
ret ve tediye anlaş· 
ması dün imzalandı 

Ankara, 28 (AA) - Bir müddet
ten beri Ankarada müzakere edil
mekte olan Türkiye - İsviçre tica
ret ve tediye anlaşması bugün 
(dün) Hariciye Vekiletinde Türki
ye adına Hariciye Vekaleti Umum 
katipliği birinci sınıf muavini B. 
Akaln ve Ticaret VekA!eti Müste
şar vekili Cahil Yamangil ile İsviç
re adına Federal elçi B. Abrar ara
larında imza edilmiştir. 

• şiklik olmamıştır. 

Leningrad cephesinde iki gün silrcn 
şiddetli muharebelerden sonra Alman
lar bir kilit mevkilni bırakmak zorunda 
kalmıştır. 

Japonlar Brezilyada 
yeni bir Japonya 

kurmak istemişler 

t1n1c-rik:ın a~kerleri tatbikatla nıeşgttl oldukları s1rada 

BiRMANYADA 
Binnanyadaki durum müttefikler için 

pek iyi görülmemektedir. İngiliz kay
naklarına göre buradaki C:n kuvvetl~
rinin bir kısmı kuşatılını~tır, fakat bu
raya yeniden takviye kıtaları gönderil
miştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Ruslar, 15 kilometre kadar !lerlemi'° 
!er ve Leningrad-Novogorod demiryolu 
Uzerindeki Alman münakalelerini kes
mişlerdir. 

.<.,.<.,,C,..<~~......,.::.......c 

illll'llll,' • '1111111111111111111111111. 1 
~ ~ - ~-~ B. Stafford Krips 

-+-
Rio de janeyro, 28 (A.A) - Brezilya 

polisi beşinci kolun Brezilyadaki faaJ!... 
yeti hakkında mühim vesikalar elde et
miştir. Tevltlfat devam ettikçe çok ta· 

.< Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 



SAHiFE 2 YENi ASIR ,. __ ::=z cu:::s:zsı rw a sue === 

At koşularının 
rihi ve gayes· 

• 

-1 
E me ... ete ka
rışt r lan mısır 

aza tıldı 
Biniciliği cihana ya31an ue öğreten 'J'W'lı}erdir ... Dünden ber; ~alnız yüz· 
lhıgünlıü lıoıııJarın esası • At neslinin ıslaftı-Dah· de 25 mısır ııatıştırılıyor 

Si miqterefıin mucidi ile f Gydası... Bir kaç günden beri şehrimizde ek· 
DR. SABAlll."TTİN KAPANİ meklere knrıştmlnn mısır unu, mevru-

Yüksek Ziraat Zootekni dat imkanları arttığından azaltılmıştır. 
cnsütüsü asistanı.. Dünden itibaren toprak mahsulleri ofi· 

insanlar atı dördüncü zamaıun b!· 
tinden Bronz devrine kadar av· 

lımış ve etini yemişlerdir. Bu hal böyle
ce 300 bin sene kadar devam etmiştir. 
Atı ilkönce ehlileştiren, küçük Asya· 

da 8ri kavimlerdir. Bu hayvan göçebe 
bayatı silren iptidai insanlann muhace
retlerinde çok faydalı olmt.1Şlur. Bu 
fQdalar zaman geçtikçe daha iyi anla-

' hatta orduda da büyük bir ehem· 
miyct kazanmıştır. 

Eski kavimler binicilik sanatındaki 
m.alıaretleriylc pek ziyade temayüz et· 
mclcrine nığınen Mısırlılar, B:zanslılar. 
Aiinalılar ve Roınahlar gibi o zamanın 
en y\ikSek medeniyetine sahip milletler 
iyi binici olmaktan çok uzaktılar.. Eski 
Türkler binicilik sanatındaki kudret ve 
m:ıharetleriyle tanınmakla kalmamış, 
nyni zamanda bu asil sanatı cihana yay
mak ve öğretmek suretiyle hoc.-ılığmı da 
yapmışlardır. Turanlılar atlariylc Trak
yaya geldikleri vakit halk (Ytınanhlar) 
insan ve hayvanı tek bir vücut sanarak 
korku ve dc~et i~erisinde kaçışmışlar· 
Chr. Meksikalılar da Kortesin üzerlerina 
saldırdığı İspanyol silvarflcrini göriinc~ 
ayni heyecanı geçirmişlerdir. 

AtillA, Alp Arslan, Cengiz han, Ti· 
murlcrik gibi büyük Türk kumandanla 
rı cihanı fethetmeğe muvaffak olmuş ''e 
islrnlerlyle dünyayı titretnıişlerdir.. Bu 
muvaffakıyetlerini yalnız muhariplik va· 
sıflanna değil. oyni zamanda binicilik 
sanatında peyda etmiş oldukları ihtisas:ı 

derece meraklı idi. Ahırında bir çok ko
şu hayvanları vardı.. ( 1533 - 1603) te 
Elisabcth'in hükümdarlığı altında koşu· 
ların mtıntaznm icrasına başlanmıştır. 

1 inci Charle'in hükümdarlığı zama· 
nmda büyük b!.r terakki kaydedildi. At 
yarışları organizasyonu ile ciddi bir su
rette mcşglll olundu. Bir taraftan hükü· 
met müdahale ederken diğer taraftan 
hususi .şirketler te.şckkül etti. 

Fransada ilk koşu tecrübelerine 56S 
de Chiliperie tarafından teşebbüs edil· 
miştir. 1901 de Alman hududtına yakın 
Metz şehrinde senelik koşuların resmi 
küşadı yapıldı. 1776 da Versay sarayın:ı 
devam eden asilzadelerin teşebbüsüyle 
muntazrun koşular organize edildi v.? 
bunu (Sablous) ta güzel bir hipodromua 
inşası takip etti. ilk koşu mezkür sene· 
nin birinci teşrin ayındtı 6000 metre me
safe ve 2500 frank mi.ikafat üzerine ya· 
pılmışbr. O zamana giirc bu meblağ mü· 
h!m sayılır .. 10 teşrinicvvel.l Fonteneb· 
lcauda büyük bir koşu günü organizl;! 
edildi. Bu koşunun kazandığı rağbetten 
sonra Fran.sada ynrışlar layık olduğu 
nlüknya mazhar oldu. (Vin<:ennes) or· 
manında inşa edilen büyük hipodrom 
btınu beliğ ve bariz surette ispat eder. 

Fransa ihtiUUiyle bir milddet inkıtaa 
uğrıyan koşular imparatorluğun avdeti
le dnha parlak bir surette devam etti~ 
1805 te bir kararname ile resmen bir ni· 
zam altına nlındı. 1827 den itibaren Pa· 
ris ve Ch'amp de Mars ve Bois de esar.
lngncde koşuların esaslı bir şekilde or· mcdyundurlar. * ganlıe edildiği görüldü. Az bir zaman 

Koşuların tarihi çok eskidir. Denebi- zarfında Frnnsada koşUların ser1 inki
lir ki atların kUllnrulması kadar eski bir şafı ve mükemmeliyeti hayranlıkla mü· 
tarihe maliktir. Her znman atların kıy· şahede edildi. Son harbe kadar Fransa· 
metlerini ölçebilmek için kuvvetli bh· da yaz kış her gün koşular yapılır ve 
miyar te.Şkil eden yarışlar en iptidai za· bunlar büyük bir halk kütlesi tarafın· 
ınanlarda iki atlının yanyana gelip ayni dan şiddetli bir merakla takip edilirdi. 
hedefe daha evvel varmak arzusundan At koşlllarının gayesi atların içerisin-
doğ:ınuştur. den en ziyade sürat, kuvvet, tahammül 
Koşulan ilk defa bir nizam ve intizam ve cesarete sahip olariları seçmektir. 

rihma alarak tatblk eden Araplardır.. Koşular hiç şüphe yok ki mükemmel 
~lann Dahls ve Ra:bro namında tarl· bir ısUUı vnsıtasıdır. Atların ısliihında 
N şöhret taşıyan koşuları vardı ki me- g~ ölçüde ehemmiyetli bir :rol oynar. 
raklılar bunlan görmek üzere gece ve Zaateknistlerin koşulara karşı göstermiş 
gtndUz yol yUriiyerek koşuların icra olduklıın aillka ve atfetmiş oldukları 
~ mahalle giderlerdi. ehemmiyet bu sebeplerden ileriye gelir. 
Yakın tarihin ve bugU.nün koşu üsta· Müşterek bahis halkı hayvanlan ta-

Ci.& olan İngilizler modern at yarışlarını nımağa, dolayısiyle anlnmağa scvketti· 
tesis edinceye kadar Arap usullerini ol· ğinden büyük faydalar temin eder. 
~u!u gibi kabul ve tatbik etmişlerdir. Koşuların terakkisinde büyük bit 

Eski Yunanistanda ve Roma inıpara- ehemmiyeti hftiz olan bahsı müştereki 
torluklannda koşular parlak bayramla- Joscph Oller isminde birisi keşfetmiştir. 
tın tesidinc \'esile olurdu. Fakat koşu· Fakat o zaman şümul ve ehemmiyeti 
!ardan beklenen esas gaye insanın kuv- pek iyi malum olmıyan müşterek bahis 
veli ve maharetini ortaya koymaktı. Sü· kanun hilafına görülerek mucidi hak
rat ikinci p]Anda yeralırdı. kında hapis cezasına hlikmolunmuştur .. 

• 30 gUnlük hazırlanma devirleri olur· Zamanla faydası anlaşılmış ve M. Olle
du ve bu müddet zarfında tecrübe rna· rin torununa madalya verilmek c1erece
rifet ve k bfllyetin azamı dereceye.yük- sinde ileriye gidilmiştir. 
seltilmesi için çalışılırdı.. Olimpiyalara Koşuların ileri gittiği y~bancı mem· 
aoğru binek koşular taammüm etmeğe, l~~etl~e ~ev~et ~ı ~u~crcklerd~n 
başlamışt.ır. Koşuya kabul edilen hay- yuzde yı:mı nısbetınde hır !üsse alU: ~<! 
vari1anıı tasnifi cins ve yaşlan nazarı iti- bu para ile hastnhnncler ın,,c:a ettirır. 
bara alınmak suretiyle yapilirdı .. At ve Memleketin su ve elektrik ihtiyacını 
binicisi 30 gün talim görmeğe mecbur karşılar. 
tutulurdu ... MalQmdur ki galip hayvan· Demek ki zevk ve kur temin etmek 

.Jann Jshnlerl Tenlderl memleketleri maksadiyle harcanılan para ile belki de 
nıermer tabloİnr üzerlnd resim ve hSk· hiç farkında olmadan fakirlere, hasta1a
kedı1mek Sl.ll'Ctiyle halkın sevgi ve al!l· ra yardım ediliyor ve memleketin bazı 
knsına mazhar olurdu ihtiyaçları temin olunuyor. 

Romalılarda koşu ~illi koşular fev· Güzel hayvan yetiştinne bakımından 
~de nığbet gördüğU halde binek ko- yetiştiriciler arasında istifadeli rekabct
~ra karşı gösterilen alaka tmnamiylc ler doğuran at yar.ışlanna layık olduğu 
ehtmımiyetshdi. Bu b!nek koşular bir ehemmiyeti vermekle bUyilk ve milli bir 
efsaneye cöre Romulus tarafından tesis gayeye varmış olaca~ımızı her zaman 
'edilmiştir. Hakikatte ise Yunanistandan takdir etmeliyiz. 
görlilerek alınmıştır. Yunanlılarda oldu- Muvaffakıyete ancak bu fikri kavra· 
~ gıöi Parkur aşılması güç bir takım yıp benimsedikten sonra kavuşaca~unı· 
tnflnialarla dolu, mesafe de 7000 metre za bir!n şüphe ebnemeliyiz. 
~Ibi bir hayli unındu •. 

Barbnrlarm lsülfı.siyle eski medeni
yetlerin ylkılması ve yeni milletlerin te· 
ı>is1 koşlllann büyük tahavvUller geçit'· 
lnesine mil oldu. 

1 . * Ingllterede ilk koşu XII ci asırda 
Srnitfieldde icra edilmiştir. Youatt İn· 
gilterede şark atlanrun ithalinden evvel 
Öe koşuların mevcut olduğu, zengin ve 
fakir halk tnra!ından ayni alaka ve he· 
yecanla takip edildiği mütalaasını ile
riye sürer. 

m CÜ Edvard at koşularına karşı SOll 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

İki iliıhi sesli yıldıZID yarattıit • 
tamamen renkli, aşk ve 

musiki filmi.. 

Hizmetçi 
aranıyor 

Aşçıltk edebilecek \'C çocuk baka· 
bilecek iki adama ihtiyaç yardır. 
İsteklilerin Şehir Gazinosu arkasın· 

dn 1382 inci sokak 7 numaralı apart· 
mamn % inci kntına müracaatlan .. 

V.;:::...c::::::,..c:::::::,..c:~~::::.<::::.<::::.<:::::.<:::::.<::><:::><:::><::::ı,..ç 

B i R L E Ş E N ~~~~ci;A~l 
NELSON 

EDDY GöNULLER 
AYRICA : ŞimnU Irlnn.d da Snnayi : Türkçe izahatlı.. 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da •• Cumartesi, Pazar U de başlar .• 

since ekmeklik unlnrn yalnız yüzde 25 
nisbetinde mısır unu karıştırılmr.ya bnş· 
lanmıştır. 

EKMEK KARTLARININ 
DACITTLMASl 
Nisan ayına ait ekmek kartlarının tev• 

ziine dün de devanı edilmiştir. 
Dün akşama knadr 15 5 bin ekmek 

kartı dağıtılını~lıT. Kalan kısmının dağı· 
tılmasına bugi.in ve yarın devam celile· 
cektir. 

B. ATIF iNAN GELDi 
İaşe işleri hakkında iaşe müsteşarlığih 

temas eylemek üzere Ankaraya giden 
tüccar birlikleri umumi katibi B. Atıf 
İnan Ankaradan şehrimize avdet eyle
mişt!r. ---·---IJu sahah hakiki 

ats~:ar yapılacak 

-*-
Bu sabah talebe çayırında üç bölge 

abcılan arasında bomba, mitralyöz ve 
mavzer ntış müsnbakal:ırı yapılacaktır. 
Anknradan gelen atıcılık federasyonu 
reis!nin önünde yapılacak olan bu müs:a· 
balaılara büyük bir önem verilmektedır. 
Müsabakalar sırasında atış dereceleri 
tesbit edilecektir. 
Kullanılacak olan bombalar tahtadu 

ve barutludur. 

~~~~---~~~~ 
Buca Belediye reisliği 
se~imi tasdifı edilmedi 
Buca belediye reisliği seçimi Viluyet 

makamınca tnsdik edilınemistir.. Buna 
sebep seçimde belediye mecJisine en yaş· 
lı Uza.sının dyaset eylemesi 15.zım gelir· 
kcn bunun yapılmaması ve Jaalcttayin 
bir reisin meclisi idare eylemesidir. 

Yani seçimin bozulma kararı bir for· 
malitenin noksanlığı yüzünden veril· 
miştir. 

Vilayet makamı Buca belediyesine ye• 
niden reis seçimi yapılmasını tebliğ ey· 
lemiştir. Seçim önümüzdeki hafta yapı· 
lncaktır. 
~~~--tt-~~~-

'J'illıilikte yapdan 
KanaHzasyon parası 
Tilkilikte 1301 inci sokakta oturan 

halktan, !)27 senesinde yapılan kanali· 
zasyon için belediyece istenen paray3 
dair müracaat edenler hak.kında Şılrayi 
devletin vermiş olduğu müruru zaman 
kararı belediye hukuk mi.işavirl:ğint.-e 
tetkik edilmektedir. 

Mesele yakında btr esasa bağlanacak 
\·e mümkün göı·ülürsc belediyenin bu 
alacağı hakkında belediye meclisinden 
bir iptal knrnrı istenecektir. --·---Şirket ue IJanlıa umumi 
heyet topıantdarı.. 
Şirketlerin ve bankaların umumi he

yet toplantıları pazartesi günü nihayet 
bulacaktır. Yarın en son olarak Esnaf ve 
Ahali bankası umumi heyetiyle Akseki 
Ticaret bankası umumi heyetleri topla
ı~acaktır. 

---··""'-"""e~--
BUGUNKU 
ArKOŞVLARJ 
Bugün Kızılçllllu Hipodromunda iik 

bahar at koşularının ikinci hafta müsa· 
bakalnrı yapılacaktır. ---·---ı,s Jıuruş yerine 2,S 

kurUfa sattığından •• 
Çeşme kazasında bakkal İbrahim oğlu 

Nadir .Ergün, bir buçuk kuruşa satılmak 
!bun gelen bir tnbakn yazı kağıdını iki 
buçuk kunışa sattığı iddiasiyle ihtiUr 
maddesinden hakkında zabıt tutulartık 
adliyeye verilmiştir. -----·-----ZAlllTADA: 

BAŞIHI 'J'AŞLA 
Ezip öldürdüler 
Urla kazasının Kızılbahçe nahiyesinde 

Kaka mahallesinde oturan Savran ve 
karısı Gülizar Karaman bir bahçe mese
lesinden Murat Tekinle kavga etmişler· 
dir. Neticede karı koca, 50 yaşında ohm 
Murat Tekini başını taşla ezmek sure· 
tiyle öldürmüşlerdir. Suçlular tutu1muş
lnrc1ır. 

Bir maznun lıaçtı •• 
Demir hırsılzığı yaptığı zanniyle ya· 

l:alanarak Uçüncü ceza hakimliğine gö
türülmekte olan Mustafa Atalan adında 
bir şahıs adliye koridoruntın fazla kala· 
balık olmasından istifade ederek kaç
mıştır, aranmaktadır. 

BiRKIZI 
Dağa fıaçırdı.. 
Cumaovasırun Keler köyünden Ömer 

kızı Fatma Canı Süleyman oğlu Abdul· 
lah adında bir genç zorla dağa kaçırmı.;;· 
lır .. Abdllllah aranmaktadır. 

-D BEKLERi: 
Dün tÜ ağaç bayranhı 

Eşrefpaşa Cümhuriyet 
koru uğunda kutlandı 

Orman müdürü B. Ceuat Maruflu bir nutuk söy· 
ledi, ayrıca IJ!r ko nf er as ta uerdi-

Ağaç bayramı dün Eşrefpaşada cüm· hasebiyle de ağacın çol yüksek mevkii 
huriyet koruluğunda seçkin bir davetli olduğunu belirtmiş, ağaçsız ve orman· 
kütlesi huzurunda kutlanmıştır. sız yurtların göçtüğünü tarihin göster

Merasimde vali, belediye reisi ve ko· eliği kayqolunmuştur. 
mutan hazır bulunmuııtur. Ayrıca Kültürpaka ampilifikasyon 
Ağaç bayramının hakiki mnnasiyle merkezinde de yine B. Cevat Maruflu 

mütenasip bir şekilde kutlanması ıçın tarafından toprak \'e hayat mevzulu bir 
bu koruluğa belediyece bol miktarda konferans verilmiştir. Hatip konferan· 
nğaç diktirilmiştir. sında toprak nedir, toprağın mevcudat 

Törene saat 1 5 de başlanmış \'e iz· 
i.izerindeki hizmetleri, toprakla güneşin mir bölgesi orman çevirge müdürü B. münasebetleri, toprağın ve ağacın mad· Cevat Maruflu tarafından söylenen bir 

nutukta, ormanın ve ağaçın milli bir di bakımdan kıymeti, ormanlar mevzu· 
servet ve kudret kaynağı olduğu, selli· larına temas eylemiştir. 
loz, ktığıt ve patlayıcı maddeler imali- B. Cevat konferansının sonunda bü· 
ne yaraması, muharrik kuvvet maka- tün yurdda ağaçlanma seferberliğinin 
mındn b enzin ve petrol yerini tutma ı ' üzumuna işaret eylemiştir. 

Uzak dnğıula durnnı 
(Baştnrafı l inci Sahifede) 

vadiyi yukan doğru çıkmağa başlamış· 
lardır. Japonların ınnksadı İngili?Jcri 
kıyıya atarak ıni.ittefik kuv\'etleri ayn·· 
oıktan sonra bu mevk!i ele geçirmek, 
sonra Çin kıtalarıııa yüklenmektir. 

Y&~İ ÇİN KUVVETLERİ TONGODA 
Çtınking, 28 (A.A} - Tongoya Çin 

takviyeleri gelmiştir. Şehrin varoşların
da çarpışmalar olmaktadır. 

ÇİN KUVVETLERİ NE KADAR? 
Tokyo, 28 (A.A) - Japon sözcüsü, 

Ameriknn generali Stenvelin kumandası 
altındaki iki Çin ordusunun 6 tümende:l 
:baret olduğunu, Tongo ve Mandalayda
ki Çin kuvvetlerinin 267 inci Çin tüme· 
niyle temasa geldiklerini söylemiştir. 

AMERİKAN KUMANDANININ 
BEYANATI 
Londrn, 28 (A.A) - Royter ajansının 

Birınanya muhabiri b!ldiriyor : Binnan
yadaki Çin kuvvetleri kumandanı ge· 
neral Stinvel, durum hakkında aşağıda· 
ki iznhatı \'ermiştir ; 

11 - İaşe meselesi ehemmiyet kazan· 
mıştır. Rangonun düşman eline geçme
sinden sonra elimizde mahdut kara. yol· 
lnrı kalmıştır. Buna rağmen bütün zor· 
lukları yeneceğiz. Esaslı harp malzeme
sinin gelmesiyle askeri vaziyette önemli 
değişiklik olacaktır. Çin kıtaları iyi dö
viişüyorlar, disipl:nlidirler. Mane\·iyal· 
lan mükemmeldir.. Jnponlann ham 
akınlarına kar.şı yılgınlık göstermiyor· 
lar. Hava üstünlüği.intin büyük ehemmi· 
yeti varchr. Gerektiği kndar hava yaı-dı
mı yapılırsn Çinlilerin cesareti çok ar· 
tncaktır. Mareşal Çan Kay Şek, Bir· 
manya muharebelerini yakından takip 
etmektedir .. • 

TUNGODA DURUM 1YıLE.5TI 
Yeni Dclhi, 28 (A.A) - Birmaoya 

tebliği : Tungo cephesinde durum iyile§
miştir. Promun cenubunda Japonlarla 
mahalli soyguncular faaliyette bulun· 
muıılardır. Burada düşmanla temas yok
tur. 

KARŞILIKLI HA\' A 
HOCUMLARI 
Melburn, 28 (A.A) - Avusturalya 

tebliğ: Müttefiklerin bomba tayyareleri 
Timor adasında Kopangda Japon gemi· 
lerine taarruz etmiılerdir. Bir gemi ya· 
nar halde bırakılmıştır. Port Moreabide 
yapılan hava taarruzunda iki Japon tay
yaresi düşürülmüştür. Bizim kayıbımız 
bir tayyaredir. 

ÇiN ·JAPON ÇARPIŞMALARI 
Tokyo, 28 (AA) - Çungkingin 

komünist kıtalarına karşı temizlik hare
keti yapan Japon kuvvetleri Şantung 
etrafında 30 bin ki§ilik bir düşman 
kuvvetini saran çenberi sıkıştırmağa bag· 
lamışlnrdır. Oknentingi hücumle zapt 
eden Japon kuvvetleri Çingtaonun l 00 
kilometre şimalnde Çinkunga taarruz 
etmektedirler. 

Tokyo, 28 {AA) - Japonlar Hu
nan eyaletinn şimal batısında düşmana 
taarruzda bulunmuılardır. Kuantung 
eyaletinde Çungking askeri kalmamış
tır. Temizlik hareketleri 17 - 28 marta 
kadar on gün sürmüştür. --·---Rusya harpleri 

(Baştnrııfı 1 inci Sahifede) 

Cephenin merkez ve şimal kesimle
rinde düşmanın muhtelif yerlerde tank· 
ların yardımiyle ve büyük kuvvetlerle 
yaptığı taarruzlar boşa çıkmıştır. 

Askt~ri vaziyet 
(Baştararı 1 inci Sahifede) 

Bir habere göre bir Japon filosu ilk 
defa olarak Saygon limanına girmiştir .. 

AKDENİZDE 

Maltaya karşı açılmış olan mihver ha· 
\'a taarruzları bütün şiddetiyle devam 
etmektedir. Yüilerce uçağın dalgalaı 

halinde hnva üslerine ve limana hticum· 
ları devam ediyor. Hasar büyükçe oJ.. 
makla beraber, ada bütün bu taarruzla
n metanetle karşılamaktadır. 

1NGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 

Batı cephesinde Almaıı hava faaliye· 
tinde yeni bir değişiklik yoktur. İngiliz· 
lerin son günlerde Alman ağır sanayi 
bölgelerine yaptığı taarruz devam et· 
mektcdir. Bu bölgeye mühim hücumlar 
yapılıyor ve İngiliz uçakları 2000 kilo-
1 uk bombalar kutlanıyorlar. Ne geçen 
umumi harpte ve ne de bu harpte henfü 
böyle iki tonluk bomba kullanılmamışlt. 

~~~~------~~~~ 
lznıirden bir heyet 

gidiyor 
(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

Toplantıda ticaret vekaletinin daveti· 
ne icabet edecek heyet azası ayrılmış ve 
zeytinyağı, nebati yağlar mevzllla!'J 
ehemmiyetle tetkik edilmiştir. Heyet bu· 
giin Ankaraya hareket edecektir. 

Toplantının gayesi, zeytinyağı ve ne· 
hatt yağlar fiatlarını tesbit eylemektir .. 
Vekalet bu hususta bir karar vermede11 
evvel istihsal ınmtakalarındaki alak:.ı
<larların fikrini almak lüzumunu llli>sey· 
lemiştir. Ankaradaki toplantıda azami 
fiatlar tesbit edilecektir. 

Önümüz.deki hafta içinde zeytinyağı 
ve pamuk yağı vaziyetinin aydınlanar<ıK 
ikinci bir emir verilmesine intizar edil
mektedir. Bu yeni emir verilince borsa· 
da eskisi gibi muameleler başlıyacağı v~ 
fnkat fiatlann Azami haddi aşmaması 
noktasına dikkat edileceği bize verilen 
maH'ımnttnn anlaşılmaktadır. 

~~~~.---~~~~ 
BVGilNKtl MAÇ 

Karşıyaka - Göztepe birinci futbol ta
kımları arasında bugün saat 14 te Karşı· 
yakada bir müsabaka yapılacaktır. 

Borsa 
ÜZÜ~l 

8 A. Papagno 52 52 
6 Leblebici İsmail 62 50 62 50 

14 Yeklın 
189912 .&<>ki yekWı 
189826 Umumt yeklın 

No. 7 51 
No. 8 53 
No. 9 55 
No. 10 57 
No. 11 60 

20 Siyah S. Gülbay 40 40 
ZAHİRE 

180 Ton Susam 61 50 65 
6500 K. P. Çekirdeği 7 50 

Büy··ksa
v ş günleri 
yaklaştıkça 

~~~~"k~~~~ 

Batıda 11ı·nci bir ceplte 
aı:ııması zihinleri en 
~ofı i gaf etmektedir··· " 

ŞEVKET BİLGİN 

(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

tefikler arasında bütün gayretlerin tor, 
yekiın birleştirilmesi ve ayni hedefe ~o
nctilmesi şeklinde anlıyorlar. ileri sur· 
dükleri kan:ı:ıtc göre Rus ordusunıtfl 
muzafferane bir mukavemette buluıt" 
ınalanna yardım edilirse, harp 1942 de 
bitebilir. Bilakis Sovyetler Bitlerin irıı· 
desine hoy-un eğmeğe mecbur olorlaf'S~ 
müttefiklerin Jıazırladıklan hiç bir ş~Y 1 

kurtaranuyacnktır. Bu takdirde, nıılı· 
vcrcilerin üç kıla iizerinde kayıtsız '.9 

şartsız hfıkimiyet kunnalanna hiç bıt 
kuvvet engel olaınıyacakhr. Görülüyor 
ki ildnci bir cephe ynratılması mesel; 
sinde Rusynnın ısran hiç gizlemeğe tu· 
zum giinncdiklcri bazı endişelerin rnah· 
suliidür. Faknt hangi memleket bu Jta· 
bil endişelerden vareste kalabilmiştir? .. 
Bunu dnha ziyade bir uyanıklık aıanıe· 
ti snymnk mümkündür. 

Sovyetlerin Almanlar hakkındaki tah· 
minlcrine gelince, Almanya, yalnı7. kCft• 
di kuv\'ctinc güvenerek zaferler kaS!lll' 
dı~ı günlerden uza~mıştır.. Buuun 
!$Cbebi açıktır : Doğu sava~ının ilk saf· 
hası Almanlara pahalıya mal olmuştıaı'· 
Bir nesil eritecek kadar ~ok kayıplar 
\'Crmi:?lerdir. Şimdi ayni müc'!delenİP 
ikin<"j sarbllSlnda daha ihtiyatlı dınTan· 
mağa lüı:um görmeleri anla~lmaz birşeY 
değildir. Zira : 

1 - Sovyedecin ilk tahminJerindCJl 
daha kuvvetli olduğunu teaiibe etınis· 
lerdir. 

2 - İngiltere \:e Amerikanın :,;avaŞ 
kudretleri durmadan arltığuu görmek· 
tedirler. 

3 - Bah A vrupada eskisi kadar em
niyette olmadıklanru hissediyorlar. 

Böyle bir durumda, ortaklarını dalı• 
f a~la fedakarlığa davet ederek mümkÜU 
olduğu kadar kendi kuvvetlerini tasar• 
rurn çalışmaları yerinde bir ihtiyatkir• 
lığın neticesidir. 

ŞEVKE'J' BİLQJH ---·---yaz saat1 başlıyor 

-*-
iş saatlerinde ue taife• 

ıerde değlfUılllı 
yapdmıyacalı-

Ankara, 28 (A.A) - Başvekaletten 
tebliğ edilmiştir : 
1- 31 Mart 1942 salı gününü 1 nisan 

1942 ~arşamba gününe bağlıyan gece sa· 
at 24 te bütün memleket dahilinde sa· 
atler bir saat ileri alınacaktır. 

2 - Yaz saatinin tatbik. mevkilne gir• 
diği sırada tarifelerde ve umumt daJre 
ve milesseselerin iş saatlerinde mesai 
hayatına bir saat evvel başlanılmasın• 
istihdaf eden gayeyi bozacak hiç bir de
ğişiklik yapılmıyacaktır. 

JJ8 Do{lıanla SüuariJer ... 
İZl.\ıiR YERLl ASKERLİK ŞUB(';· 

SlNDEN: 

33R doğumlu \'e daba eSki do{umJular
dan muvazzaflık hizmetini yapmmnıŞ 
süvari eratının sevkedilmek üzere !9/'J 
942 pazar günü sabahı saat dokuzda Is· 
mir Yerli askerlik 1ubesinde lııazır bll· 
lunmalan lamndır. 

Gelmiyenler baklanda kanunun cezBi 
hükümlerinin tatbik edileceği illn oltı· 
our. 

Yeni Neşriyat .. -........... 
iSLA.M • 'J'VRK 
ANSİKLOPEDİSİ •• 
29 wıcu sayısı çı.kmıştır. En sallhiyet-

lar imzalar tarafından yazılan başlıc• 
bahisleri, amme velayeti ve amme selli-
meti aleyhine cürümler, amül, amült, 
amus, her bakımdan an, ane, anı, ar, 
fıra, a'rab, a'rabi, a'raf. .. 

BUGUN 
2 BÜYÜK PRÖGRAM 

Savaş tayyarelerimiz dün gece Mos· 
kovada askeri ehemmiyeti olan tesislere 
hücum ederek 21 tayyare ve 33 tank 
tahrip etmişlerdir. 

Fevknlcde heyccan:Iı mevzuu ile sanat menlk.Lllarının gözlerini kama tı· 
racak olan sinemanın en yiiksck bir zaferi 

ı ··· rURKÇ E SOZLV 
RUSLARA GÖRE 
Moskova, 28 (A.A) - Almanlar Stra· 

ya Russa<la çevrilmiş olan 16 mcı or
tayin edecek olan Prom meydan muha· 
ederek bu maksatla ilkbahar taarruzu 
için ayırdıkları birlikleri ileriye sür· 
müşlcrse de Sovyet çenbE)l'ini kınnak te
şebbüsleri akim kalmıştır. 

MOSKOVADA BUZLAR 
ÇöZOLOYOR 
Londra, 28 (A.A) - Moskova cep

hesinde buzlar çözülmeğe başlamıştır. 

KIZIL SiLAHŞöR 
HAV AY adalannın bütün musikisi. .. ŞARKI VE V ASL.~'UU ve cüzel 

kadınlan •• Şimdiye kadar dinlenmemiş HAVAYEN KITARALARI 

2 ••• İNQİLIZCE SÖZLCI 

HA VAY GECELERi 
MA TİNELEB : H. Geceleri 2.15 • 5.15 • 8.15.. K. Siüıhşör 3.45 • 6.45 • 9.45 

Cumartesi 12.45 ... Pazar 11.15 TE iLA V:E SEANSLAR ..• 
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39MART PAZAR 
iz.MIR TiCARET SiCiL MEMUR
WC.UNDAN: 
T-il edilmiJ olan (İzmir Tütsü ile 

leJaialeruni1 c:Füm.ige> incir Türk An~ 
"- şirketi) nin 20/3 / 942 tarihinde 
-- surette toplanan umumi heyeti za-
1t"1ıiRmcsi Ticaret kanunu hükümlerine 
&" !lıİcilin 4287 numarasına kayt ve 
tc"il edjldiği ilin olunur. 

it..mir sicili ticaret memurluğu resmi 
"'>Jırü ve F. Tenik imzası. 
1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 
ZABITNAME 

1mıir Tütsü ile Temizlenmiş cFümi
Re) incir Türk Anonim şirketi hissedar
l-n 1942 senesi Mart ayının 20 ci 
C1111na günü saat on beşte şirketin tz
lnlııcle lnönü caddesinde 2 5 No. lu bina
d. lain yazıhanesinde usulen tanzim 
.e~ hazırun cetvelinde yazılı hisse
da-rl&r hazır olduğu halde yapılan sene
liit. wnumi toplantısı zaptıdır: 

Toplantıda Ticaret vekiletini temsi
len komiser olarak mıntaka ticaret mü
dürii Bay Ekrem Ediz hazır bulundu ve 
tirl.etin 7700 hissesini temsil eden 6 aza 
toplantıda mevcuddur. 

1'.omiser: toplantıya davet il&nını ve 
~UZ.urunda imza edilen toplantı yerind• 
a.ıa hazırun cetvelini ve duhuliye vara-
1.:aluını tetkik ederek davetin usulinde 
~aı*dığını. içtima nisabının mevcut ol
l:lui>uıu binaenaleyh cel•enin açılabile
Col!lni beyan etti. 

Şirket esas mukavelenamesinin 56 
inci madesine tevfikan toplantıya J. R. 
Jiro riyuet etti 

En fazla rey sahibi Herry Jiro ve Ç. 
ti. Jiro rey toplamağa ve Hakkı Bayman 
lı:ôtlpliğe seçildi. 

Ruznamede yazılı itlerin müzakere
•ine geçilerek idare heyeti, müralcip ra
l>orlaıiyle bil.anço. kir ve zarar hesabı 
Ve mevcudat defteri okundu ve aşağıda 
:Vazıh kararlar jttihaz edildi. 

1 - Okunan idare heyeti ve müra1dp 
l'aporlarının tasvibine. hilinço ve k&r 
Ve zarar hesabiyle mevcudat defterinin 
tasdikine ve idare heyeti azalarının ge
çen idare devresine ait muamel8.ttan do
layı z.İmmetlerinin ibrasına. 

lzmir Tütsü ile Temizlenmit <Fümi
R•> incir Türk Anonim şirketi hissedar
ları 4JC:nelik 8.di heyeti umumiye toplan
tısının 20 mart 1942 cuma günü saat 
15 te ıirlı:etin lzmirde lnönü caddesi 25 
No. da ki yazıhanesinde yapılması hak
lc:ında, idare hcyetl tarafından vaki da-

S...a 
No. lsim ve ad resi ·- Bay J. R. Jiro 

Bornova, ismet lnönü caddesi 
2 Bay Ç. J. Jiro 

Bornova, İ8met pa~a caddesi 
No. 4 

3 Bay Münir Birsel 
Karşıyaka, Fahrettin pap cad. 
No. 454 

4 B..,, T aYYar ŞeE;lı: Çulluoilu 
Karşıyaka, Alaybey 1663 ncü 
s. 2 

5 Bay Vilyam J. Jiro 
Bornova, Çayferah ıokağı 

6 Bay Harry Jiro Jr. 
Bornova, lımet pata caddesi 

7 Bay Azi~ Paker 
iz:mir, Kültür Ali Çetinkaya 

' Bul. 11 
8 Bay Hakkı Bayman 

Karşıyaka, 
Toplantıda 7 700 hiaseyi temıil eden 
Yukarıda isimleri yazılı hissedarlar 

4ıla koymuşlardır. 
Ki tip Umumi heyet 

-

2 - idare heyetinin tek.lifi veçhile 
kirdan 70 5 kanuni ihtiyat akçesi ifra
zından sonra geçen senelerden müdev
ver temettü harici kalmış 2.567,88 lira 
ile fevkalade ihtiyata ayrılmış olan 
6.012,43 lirayı j)ive ederek birinci ve 
ikinci hisse.i temettü olarak hisse başı
na cem'an 2 lira 60 kuruş tevziine ve 
bakiyenin vergi karşı.lığı olm<'\k üzere 
gelecek seneye devrine. 

3 - Müddetleri hitam bulan 
J iro ve Münir Birselin yeniden 
heyeti azalığına intihabına. 

J. R. 
idare 

4 - Şirket hesap mürakipliğine l lü
seyin Ağuoğlunun tayinine. 

5 - idare heyeti azalarına her top
lantı için her biTine. onar lira hakkı hu
zur ve hesap mürakibine senelik 250 
lira ücret verilmesine. 

6 - idare meclisi azalarından her bi
Tinin şirketle bizzat veya bilvasıta her 
hangi bir muamelede bulunmalarına ve 
şirketin iştigal mevzuu olan işlerle meş-
gul olabilmelerine izin verilmesine. 

7 - Ticaret vekilleti tarafından !)ir
ket esas mukavelenamesine ilaveai teb
liğ edilen 2 maddenin: aşağıda göste
rildiği veçhile aynen 98 ve 99 cu mad
de olarak ilavesine. 

ilave edilecek maddeler: 
Madde 98 - Şirket; Ticaret vekale

ti tarafından her talep vaki oldukça mu
amelB.tı hakkında maliimat vermeğc 
mecburdur. 

Madde 99 - Şirketin: eermayesine 
tesisten sonra İştirak rdecek olan ecne
bilerin bu iştirakini kabul etmezden ev
vel Ticaret vek&letinden müsaade istih
sal etmeie mecburdur. 

Yukarda yazılı kararlar müttefikan 
ittihaz edilmiş ve ruznamede görüşüle
cek. bir cihet kalmadığından toplantıya 
saat 16 da nihayet verildi. 

Ticaret Vekaleti komiseri 
Ekrem Ediz imzası 

Ki.tip Hakkı Bayman imzası 
Rey toplomağa memu• Ç. J. Jiro 

imza~1 

H. Jiro imzası 
Reis J. R. Jiro imzası 
1 5 kuruşluk damga pulu üzerinde 

20 mart 1942 tarih ve lzmir Tütsü ile 
T cm.izlenmiş cFümige:t 1 ncir Türk Ano
nim §irk.eti resmi mührü 
vet izmirde Yeni Aıır gazetesinin -4 
mart 1942 tarihli nü.hasında ilan edil
mİJ ve tirket merkezine müracaatla hU
selerini gösterir vesaik.in ibrazı üzeri.ne 
kendilerine duhuliye varakası verilmiş 
olan hiıaedarların aşaiıda isimleri ve 
hisseleri adedi ile rey miktarı yazılı olup 
toplant1da ha7.ır bulunmuşlardır. 

Hisse Rey 
miktan adedi imzası 

1500 10 imzası 

1000 10 İmzası 

100 2 bulunmadl 

100 2 bulunmadı 

2500 10 imzası 

2500 10 imzası 

100 2 imzası 

100 2 imzası 

6 aza hazır bulundu. 
isimleri hizasına imzalarını huzurumuz-

reisi Ticaret vekileti 
mürakip komiseri 

i f-lakla Bayırum imzası J. R. Jiro imzası Ekrem Ediz imzası 
15 kuru,Juk damııa pulu üzerinde 20 Mart 1942 tarih ve İzmir Tütsü 

ile temizlenmi cFümige> incir Türk Anonim ıirketi resmi mühürü 

lzmir tic:aret 
sından: 

ve 
1749 (731) 

-----~ • 
sanayı o41a-

Beni vebahri ticaret kanun.lan mucibince sıfatı ticariyeyi haiz olan ve 
ınüeaaeae.i ticariai bulanan her tahu ferdi ve hükmi her nev'i borsa mübaya
cıları ve busuat ve reamt aimaar ve tell&llar merkez ve ıube olarak ikamet .. 
gihı ticari ittihaz eyleyenler odalar kanununun 3 - 5 ve n.izamneme.sının 
104, 105 İnci maddeleri mucibince Ticaret ve Sanayi Odasına her yıl 
ikinci ki.nun iptidumdan nihayet Mart sonuna kadar yani senenin ilk üç 
ayı zarfında ıenelik kayt ücretini vererek kayt]arını yenilemek. mecburiye
tindedirler. 

Vaktin yaklqmlf olması dolayıaiyle aenelilı: kayt ücretlerini vermiyerek 
kaytların& tecdit ettirmiyenlerden senelik kayt ücretleri Nisan birden itibaren 
odalar kanununun mezk.Gr madeleri hükmünce icra vuıtaaile üç misli cezalı 

(o olarak tahsil edileceği bildirilir. 23 25 30 1609 (676) 

! 
BOR.NOVA ZİRAAT MVCADELE İSTASYONU 
MVD'URLVCVNDEN: 
Müsabaka imtihanı ile 75 lira kadrolu iyi daktilo bilir bir laboran aranı

yor. Aylık tediyesi bareme ti.bi olmak şartiyle orta ve daha yukarı mek-
tep mezunlarının vesikaları ile beraber Niıanın ikinci günü saat 1 O da 

~Bornova mücadele istasyonuna müracaatları. 29 31 (735) 

İS'J' AN BUL BELEDİYESİNDEN : 
Temizlik işleri hayvanatı için alınacak 50 ton saman ve 140 ton kuru 

ot kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bede
li 19900 lira ve ilk teminatı 1492 lira 50 kuruıtur. ŞaTtname zabıt ve 
tnuamelit müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

ihale 13/4/942 pazartesi gÜnü saat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupların 94 f yılına ait ticaret 
odası veaikaları ve kanunen ibrazı li.zırn gelen diğer vesaik ile 2490 nu
~~r.~lı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
K'Unu saat 1 4 e kadar daimi encümene vermeleri li.zımdır. 

;.:.. 29 2 6 10 1693 (727) 

\ Fazla fiatla fıaput IJezi satmalı su,.etiyle iJati: 
lıôrdan A,.if Mo,.alı mafafıtbn oldu 

lzmir C. l\Iüddeiumumiliğinden: 
Fazla fiatla kaput bezi satmaktan suçlu lzmirde Al.sancak şehitler C. 5 3 

numarada Abdurrahman oğlu Arif Moralı hakkında lzmir sliye ikinci ceza 
tnahk.emesince yapılan duruşma sonunda: 

lc.Q A~ ~eçen suçlunun 5 gün hapsine ve 400 lira ağır para cezasile mah
m.ıyetıne 20 gün müddetle dükkanının kapatılmasına mevkuf kaldığı 

~~nlerin mahsubuna 27/12 /941 gününde karar verilerek hükmün katileoti-
gı na~ olunur. 1750 (735 >. 

l'rNI ASIR 

lZMtR S!C!Ll TlCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4289 

Tescil edilmiş olan (Tütün ihracat 
Türk anonim şirketinin) 19/3/1942 ta
rihinde ad' surette toplanan umumi he
yeti zabıtnamesi ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 4289 numarasına ka
yıt ve tescil edilrliği ilfin olunur. 

lznıir sicili ticaret memurluğu rc-"ıni 
mührü ve F. Tenik imzası. 
1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 

Tütün ihracat Ti.irk anonim şirketi 
hissedarlar umumi heyeti senelik Adi 
içtimaı 19/ Mart (1942 Perşembe günü 
raat 15 te şirketin !zmirde Mesudiye 
caddesinde 148 numaTada kilin merke
zinde yapılml§tır. 

İçtimada ilişik hissedaran cetvelinde 
isimleri yazılı 400 hisseye sahip hi'5c
darlar hazır bulunuyordu. 

Ticaret vekaleti naıntna içtiınada 
mıntaka ticaret n1üdürü Ekrem Ediz bu
lundu. Statünün 63 ncü maddesine tev
fikan toplantıya idare meclisi reisi Aziz 
Borovalı içtimada hazır bulunmadığın
dan reis vekili Ahmet Borovalı riyaset 
etti. 
Hazır bulunan hissedarların duhuliye 

varakaları ile davet ilanları tetkik edil
di. 
Bunların usulüne uygun bulunduğu 

ve statünün 53 ve 56 ncı maddelerin"' 
uygun bir şekilde içtima nisabının hasıi 
olduğu görüldü. 

Reis iki hissedarın rey toplaınağc. ıne
mur edilmesini ve bir katibin seçilmesi
ni teklif etti. 

Müzakerat neticesinde aşağıda yazılı 
kararlar ittifakla verildi. 

1 - ldare heyeti raporu ile murakıp 
raporu ve biliinço, kar ve zarar hesabı 
ve mevcudat defteri okundu bunların 
kabul ve tasdikine ve şirket idare mec
lisini teşkil eden zatların bu yıla müte
allik işlerden dolayı zimmetleı-inin ib
ıasına karar verildi. 

2 - Temettüün idare meclisinin tek
lifi veçhile yüzde 5 ihtiyat akçası ile kar
dan tediyesi icap eden kazanç ve buhran 
\•ergilerinin tediyesinden sonra bakiye
sinin tediyesi kabul edilmiştir. 

3 - 1942 yılı murakıplığına B. Tay
yar Çullunun intihabına ve 1941 ve 1942 
yılları murakıplık ücretinin beş yüzer 
lira olarak tayinine karar verildi. 

4 - idare meclisi azAlarının 1941 ve 
1942 yılı huzur haklarının beher celse 
için on lira olarak tesbitine karar veril
di. 

5 - Şirket idaTe meclisini teşkil eden 
zatların bizzat veya bilvasıta şirketle ti
cari muamele yapabilmelerine ve şirke
tin icra eyled.ij;i muamelei ticariye ne
vinden muamele yapabilmelerine mü
saade verilmesi kabul olundu. 

6 - ~ağıda yazılı maddelerin hizala
rında yazılı numaralar altında şirketin 
esas mukavelenamesine ili.ve edilmesi 
kabul edildi. 

Madde 103 - Şirket, ticaret vekfiletl 
tarafından her talep vaki oldukça şirket 
muamelatı hakkında malılmat vermeğe 
mecburdur. 

Madde - 104 Şirket, sermayesine te. 
sisten sonra iştirak edecek olan ecnebi
lerin, bu iştirakını kabul etmezden ev
vel ticaret vekaletinden müsaade istih
sal etmeğe mecburdur. 

Seniha Memduh Alan ve Müzehher 
Ahmet Borovalı rey toplamağa ve Mem. 
duh Alan katipliğe seçildiler. Ruznamede görüşülecek başka bir ci

konu- het kalmadığından saat 15,30 da lçtimaa 
nihayet verildi. 

Ruznamede yazılı maddelerin 
~ulnıasına geçildi. 

HlSSEDARAN CETVELi ... .. .................................................... 

Malik olduğu his
se senedi nama 

hamiline 
İsmi Muharrer Yekiln 

········· 
1. Aziz 

Borovalı 120 65 185 
1. Ahmet 

Borovalı 120 65 185 
3 . Memduh 

Alan 20 20 
4. Müzehher 

Ahmet 
Borovalı 5 - 5 

5 . Seniha 
Memduh 
Alan 5 5 

270 130 400 
Yukarıda isimleri yazılı hissedarların 

19 Mart 1942 Perşembe günü saat 15 te 
şirketin lzmirde Alsancakta Mesudiye 
caddesinde 148 numarada kain merke
zinde toplanan hissedarlar umumi heye
ti içtimamda asaleten ve vekilleten ha
zır bulunduklarını mübeyyin hissedaran 
cetvelidir. 

lZMİR StC1Ll TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAY! 4278 

(Mordohay ve Yusef Gabay) ticaret 
ünvaniyle lzmirde Pazbant çarşısında 28 
r.umarada iplik, makara, yumak, yerli 
mensucat ve hurdavat ticaretiyle iştigal 
etmek üzere teşekkül eden işbu şirketin 
ticaret Unvanı ve şirket mukavelename
si ticaret kanunu hükümlerine göre sici
lin 4278 numarasına kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
1 - Mukavelename. 

Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 
Mart ayının yirmi dördüncü Salı günü
dür. 24/3/942. 

Ben Türkiye Cümhuriyeti kanunları
nın bahşettiği salAhiyctleri haiz tzmirde 
Bahçeciler hanında 12 sayılı dairede iş 
gören İzmir birinci noteri Reşat Köy
men, yanınıa gelen, İzmirde 1296 ncı so
kakta 13 sayılı evde oturan Salamon oğ
lu Mordohay Gabay ve İzmirde loönü 
caddesinde 453 sayılı evde oturan Davit 
oğlu Yusef Gabay bana müracaatla re
sen bir şirket mukavelenamesi tanzimi
ni istediler. Kendilerinin kanuni ehliyet. 
!eri haiz olduklarını anladım. lzmirde 
İnönü caddesinde 292 sayılı evde oturan 
Nedim oğlu hazır elbiseci Rafael Leon 
ve İzmirde İnönü caddesinde 888 sayılı 
evde oturan tliya oğlu tUccardan Jak 
Mizralıi. 

Şahit ve muarrif sıfatlyle hazır bu
lunuyorlardı. Bu şahitlerin şahadete ma.. 
ni bir halleri olmadığı sorularak anlaşıl
dı. Bunun üzerine müttefikan söze baş
lıyarak mevat ve şeraiti atiye dairesinde 
akdı mukavele eylemişlerdir. Şöyle ki: 

Madde 1 - Bu şirket mukavelename
sinin tanzim tarihi 24/3/942 Salı günü
dür. 

Madde 2 - Şüreka Mordobay Gabay 
ve Yusef Gabaydan ibaret olup her bi
risinin kanuni ikametgi\hı yukarda gös
terilmiştr. 

Madde 3 - Bu şirket kollektif nev'in
dendir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi ticareti 
!zmirde Pazbant çarşısında 28 numara
dadır. 

Madde 5 - Şirketin ünvanı (Mordo
hay ve Yusef Gabay) olup merkezi İz
mirdir. 

Madde 6 - Şirketi alakadar eden bi
lumum ukudat ve teahhüdatta ünvanı 
şirketi istimal etmek kaydiyle her iki 
şerik ayrı ayrı imza edebilirler. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu iplik, 
makara, yumak, yerli mensucat ve hur
davat alım satımından ibarettir. 

Madde 8 _ Şirketin sermayesi: Cem
an 4000 dört bin Türk lirasından ibaret 
olup bunun iki bin lirası Mordohay Ga
bay ve iki bin lirası da Yusef Gabay ta
rafından vazedilmiştir. Ve bu sermaye
nin tamamı nakittir . .tşbu şirketin kar 
veya zararı her iki şerik arasında yarı 

Haiz olduğu rey hakkı 
mlkdarı 

Statü Diğeı-
tadilitı için hususlar 

için İmzalar 

Vek&leten Ah-
185 10 met Borovalı 

185 10 

20 5 

5 1 

5 1 

400 27 
Ticaret vekaleti komiseri imza oku

~ J;nadı, umumi heyet reisi imza okuna
·.ıad ı, rey toplamağa memur hissedar 
ınıza okunamadı ve katip imza okuna
madı. 

15 kurll§luk damga pulu üzerinde 19 
Mart 1942 tarih ve tütün ihracat Türk 
anonim şirketi resmi damgası 

lZMlR BELED1YES1NDEN: 
1 - 661 sayılı sokaktan itibaren 672 

sayılı sokakta 135 metre boyda yeniden 
kanalizasyon yaptırılması, fen işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Rl!şif bedeli 814 lira 40 kuruş muvak
kat teminatı 61 lira 8 kuruştur. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 30/3/1942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü
ı·acaatları. 

2 - İnönü caddesinde 128 sayılı so
kak ağzından itibaren Güzelyalı istika
metine doğru bir kilometre dahilindeki 
parke döşemenin esaslı surette tamiri 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3559 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 266 lira 96 kurll§tur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
30/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en. 
cümene milracaatları. 

15, 20, 24, 29 (608) 
:IOC':)""=o""'"':I!"',.. ':~"';~,..J"....G"""/J~~-._.~~ 

Memur aranıyor 
Bankamız merkezinde istihdam edil

mek üzere muaınelllt ve muhasebe usul
lerine bihakkın vakıf ve Fransızcayı iyi 
bilen bi rmemura ihtiyaç vardır. Talip.. 
!erin İzmir - Akseki ticaret bankasına 
müracaatları. 27, 29, 31 (717) 

yarıya taksim olunacaktır. 
Madde 9 - Şirketin müddeti b~ se

neden ibaret olup 16/12/941 tarihinde 
başlar 16/12/946 tarihinde nihayet bu
lur. 

Madde 10 - Şirketin müddeti b~ se
nedir. Ancak §eriklerden biri hitamı 
müddetten bir ay evvel diğerine feshi 
ihbar etmezse hitamı müddetten itibaren 
beş sene müddetle işbu mukavele kendi
liğinden devam ctlecektir. 

Akitlerin başka bir diyecekleri olma
dığından ben yeminli noter bir nüsha 
olarak resen tanzim ettim. Ve içindeki
lerini açı~ça okuyarak anlattım. Arzu
larının tamamen istedikleı-i gibi yazıldı
ğını tasdik etmeleri üzerine işbu muka
velename aşağısını hepimiz imza ettik. 
Ve mühürledik. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Mart ayının yirmi dördüncü Salı 
günü 24/3/942. 

Akitler: Mordohay Gabay ve Y. Ga
bay imzaları, şahitler: Rafael Leon ve 
Jak Mizrahi, imzaları Noter resmi müh
rü ve Reşat Köymen imzası. 

Genel sayı: 3295 
işbu mukavelename suretinin dairede 

saklı 24/3/942 tarih ve 3294 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi Mart ayının 
yirmi dördüncü Salı günü 24/3/942. 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 24 
Mart 942 tarih ve İzmir sicili ticaret me
murluğu resmi mührü ve Reşat Köymen 
imzası. 1690 (728) 

SAHIFB J 

İLAN 
Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek 
meraklıları ve Çiftçilere Müjde 

Türk.iyede ilk ziraat eczanesi açıldı. 
İstihsal seferberliğinde: Çok ve temiz mahsul, hol ve lekesiz meyva, seb

ze, güzel çiçek yetiştirmek şarttır. Bu da ancak her vıl mahsula musal1at olan 
hastalıkları tedavi etmekle kabildir. 

Her çe•it mahsuldaki haıtalıkların ne olduğunu öğrenmek ve hunlara kar
şı ucuz ve iyi il8.cı bulmak isterseniz tzmir - Bornova Ziraat mücadele iata,_. 
yonuna yazınız. Telefon Bornova: 18 8 15 22 29 1216 (538) 

lzmi,. Defte,.da,.lığından : 
Hazineye ait olup 1zmir körfezinde ki.in eski Gediz ve Çil:ızrnalr. voli ma

hallerinin balık avlamak hakkı 1 /Mart/942 tarihinden 28/2/944 tarihine 
kadar iki sene müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

ihale 30/3/942 tarihine müaadif pazartesi günü Defterdarlık binasında 
mütcoelıtkil komisyonu mahausa tarafından saat 15 te icra edilecektir. 

Eski Gediz Voli mahallinin dalyan haline getirilmesi ve bütün teıisatile 
balık avlama müddetinin hitamında hazineye devri meşruttur. 

Eski Gediz Voli mahallinin balık avlamak hakkının senelik muhammen 
beçleli ( 100) ve Çilazmak voli mahallinin balık avlamak hakkının senelilı: 
muhammen bedeli ( 400) lirdır. 

Taliplerin muayyen u.attan evvel muhammen bedelin % 7,5 iu niıbetin .. 
deki depozito akçelerini yatırmaları ve daha fazla malılmat almak istlyenl.e
rin Defterdarlık varidat müdürlüğüne müracaatla şartnameyi görmeleri lü-
zumu ilan olunur. 14 19 24 29 1426 (596) 

...................................................................................... 
• • 

E Devlet Demı1· ~· ollarından i 
: .......•...•...•••••....•..•••.......•••.••....•..•.......•••.......•.•..•.....•••... 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN : 
D.D/ 401 No: 1ı Mersin iskele tarifesi değiştirilmiştir. Yeni tarifenin 

tatbikine 25/4/942 tarihinden itibaren baılanacaktır. Fazla tafsilat için ;... 
tasyonlara müracaat edilmelidir. 1 720 ( 725) 

İzmi,. Defterda,.lığından : 
Satıt Muhammen B. 
No.au • Lira K. --240 Karataı irfan •Okak 608 ada, 43 parsel, 117.50 M.M. 

34 eski 38 tajlı hane 880 00 
241 Karııyaka Bostanlı 1811 inci karakol çıkmazı 1336 

ada, 5 parsel 271 M.M. 8/1 tajlı ana 55 00 
242 Karııyaka Bostanlı 1805 inci merkez sokalı: 1341 ada, 

4 parsel 38 M.M. 8 tajlı arsa 20 Oll 
243 Bornova Pınarba,ı köyü Kemalpaşa cad. 529 M.M. 10 

ıajlı kilise ar11&1ı 53 00 
244 Ahmetağa M. Yemit çarıısı 223 ada 19 parsel 52 M.M. 

51 tajlı mağaza halen kahvehane 2500 00 
245 Karııyalc:a Bahariye M. 1876 ıncı eski Hafız Ef. sokak 

166 ada, 32 parael 634.50 M.M. 22/3 yeni tajlı arsa 762 00 
246 Karşıyaka Bahariye M. 1876 ıncı eski Hafız Ef. sokak 

166ada 31 parsel 634.50 M.M. 22/2 yeni tajlı arsa 634 50 
24 7 Karııyaka Bahariye M. 18 76 ıncı ealci Hafız ef. sokak 

166 ada 30 par.el 634.50 M.M. 22/ 1 yeni tajlı arsa 634 50 
248 Ka11ıyaka Bahariye M. 1876 cı eski Hafız ef. sokak 

166 ada 29 parsel 634.50 M.M. 22 yeni tailı arsa 634 50 
249 Turan 1595 inci Menemen cad. 2056 ada 3 panel 

33 M.M. 281 tajlı kargir hane 200 00 
250 Bornova Pınarbaşı köyü Kemalpaşa cad. 132 M.M. 45 

taj ev 
251 Bornova Pınarbaşı köyü karakol sokak 49 M.M. 25 

tajlı enkazlı arsa 
;252 Bornova Pınarbaşı köyü Kemalpaşa cad. 118.50 M.M. 

7 tajlı ev 
253 Bornova birinci yaka sokak 182.50 M.M. 23 ve 25 

taj iki ev 
254 Pınarbaşı köyü kırbahçeler mevkii 1176 M.M. 

meyve bahçesi 
255 PmarbilJı köyü Kemalpau cad. 226 M.M. 117 tajlı 

kuyulu ev 
256 Bornova Kemalpaşa cad. 135 M.M. 2-2/ A No. kuyulu 

ev ve dük.kin 
25 7 Bornova Pınarbaşı köyü Kemalpasa cad. 75 7.50 M.M. 

1O1 tailı hane ve arsa 
258 Bayraklı 1644 üncü ıimendifer cad. 2019 ada 8 

parsel 230 M.M. 56 taj!ı hane 
259 Bayraklı 1612 inci Haliliye sokak 1990 ada 7 parsel 

164 M.M. 28 tajlı arsa 
icar 

1 5 Karşıyaka Selamet aolı:ak 6 lı:apu ve taj no.lu 3 oda, 

40 00 

35 00 

60 00 

220 00 

220 00 

40 00 

145 00 

250 00 

700 00 

80 00 

mutbah ve avluyu müıtemil hane 96 00 
1 6 Dar ağaç 1 5 2 7 inci Altın sokak 4 7 No.lu bodrum kat 

üzerinde 1 oda plAlı:a taılık ve avluyu müıtemil hane 80 00 
Yukarıda evaafı yazılı emvalin mülkiyetleri ve ik.i parça gayri menkulün 

bir senelik icarı peşin para ile 24/3/942 tarihinden itıôaren 16 gün mild
detle arttırmaya konulm111tur. 

9/4/942 tarihine müsadif per§Cmbe günü ıaat 14 de ihaleleri ~rı ayn 
yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat aJ... 
çesini müzayede ba§lamadan evvel yabrarak yevmi mezkGrde milli eml.lk 
müdürlüğünde müte~ekkil satı~ komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 

1611 (726) 

lzmir Vilayeti Daimi Encüme· 
ninden: 

(Muhafaza duua,.ı yaptwıJacalıtw .. ) 
1 - İnciralb plijı civarındaki Ilıca deresinde yapılan koruma dıvarınm 

yirmi metre daha uzadılması ve 30 metrelik dıvar kısmının tahkimi iti 
29/3/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Bu işin muhammen ketif bedeli ( 1964) lira (77) kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat ( 14 7) lira ( 36) kurUJtur. 
4 - Eksiltme 13/4/942 tarihine raslıyan pazartesi gÜnÜ saat 11 de 

vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 
5 - istekliler keJif ve şartnameyi İzmir Turistik yolları mıntaka mü-

dürlüğünde görebilirler. 29 4 1 758 ( 734) 

Bornova ziraat Mücadele ls
taS}'Onu idare müdürlü{tünden: 

Gül. yaprak ve bütün nebat bitlerine karşı çok. müessir olan ve müessese
miz il&ç hazırlama evi tarafından hazırlanan Ege sabunu adlı il&cın İzmir 
incir üzüm tarım satış kooperatiflerinin Kemraltı şubesinde ıatııına batlan ... 
dığı ilin olunur. 

Bu şube müessesemizin bütün ili.çlarını satacaktır. 
29 5 12 19 1737 (724) 

C. H. P. İŞÇİ ESHAF C EMiYETLERİ BİRLİ0İ 
REİLSİLitıiNDEN : 

Otomobil, kamyon sahip 
ve şoförlerine 

Evvelce il.ıi.n olunan müddet içerisinde Laksi ve kamyonlarını lUtik mu .. 
ayenesine getirip kayıtlarını yaptırmayanlann haklan gaip etmemeleri iç.in 
her pazartesi günü •aat 16 dan 18 ze kadar C. H. P. itçi esnaf birliğifto 
de müteşekkil li.stik tevzi heyetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

1751 (733) 



S~JıiFE 4 

SIYASJ VAZIYET 
~~~~..-~~~~ 

Hindistan mes-
elesi ve Bul~a
ristanın son 

vaziyeti 
-*

Bw~arıar Türlı dostlu· 
gunun devam edeceğini 
~i;~H11orıar - Mihver ve 

Ce:ııılJi Amerilıa 
Radyo gazetesine göre bu baltanın en 

önemli politika faaliyeti Hindistan etra
fında toplanmıştır. Bu faaliyet askeıi 
harckfitla da ilgilidir. Japonyanın Hiıı
clistanı askeri kuvvetle işgal edemiyece
ğini anladığı, siyasi faaliyetle Hindisi:ı· 
nı içten kazanmağa çalıştığı belli oluyor. 
Bu maksatla Japonyada Tokyo ve Ja· 
ponların emri altında bulunan Siyam 
radyoları, diğer taraftan Almanyada ol
duğu söylenen •Hür Hindistan• ve İtal
yadaki ıHimalaya• radyoları tamamen 
seferber edi1miştir. 

Mec;hul bir radyoda bir Hint milliyet· 
pe;rveri B. Kripse karşı açık bir mektup 
nesretmiştir : 

Bu mektubunda Hint milliyetperveri, 
Çörçil kabinesi.ne giroiği için artık bay 
Kripsin Hint dostu sayılamıyacağım 
söylemiştir. Halbuki Almanlar Kripse 
Çörçilden fazla hUcum etmektedirler. 

Kripse gelince, Hindistanda Hint li· 
derleriyle temas1arına devam etmekte
dir. 

Gerek Hint kongresi ve gerek Miislii
manlar birliği partileri toplanarak Krip
sin teklifini görü.şeceklerdir. 

Kripsin yaptığı teklifler henilı mal\ım 
değildir; Krips bunlan pazartesi gUnU 
söyliyecektir ve bu beyanat bUtün dün· 
yada heyecan ve merakla beklenmekte
dir. 

BULGARİSTANIN DURUMU 
Haftanın diğer ehemmiyetli bir olayı 

da Avrupada Ba1kan1arın, bilhMSa Bul
~arlstanın durumudur. Kral Boris Al
manyadan Bulgaristana dönmektedir .. 
Başvekil Filof ta Sobranyada beyanatta 
bulunarak Bulgaristanın mihver etrafın
da Bolşeviklik ile mücadele edeceğini 
ve etmekte olduğunu ve her türlü feda
karJık ve gayretlere hazır bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Sofyada cıkan 11Slovo• &a2etesi, Bul
.:ar - Tiirk dostluğu baklanda neşretti~ri 
bir başmakalede iki memleketi ananevi 
bir dostluPıt birbirine bağladıi'Du, Tür
kiye ile Bulıarlstan arasında hic bir ih
tilaf olmadılmı, bu tlostluiun emin ve 
uğlam olduğunu, umumi harpten sonra 
Bul~aristanın ilk dostluk paktını Tiirlri
l e ile akdettiğinl, bunun bir tesadüf i~i 
olmadığını, ban yabancılann Türk-Bul· 
ıar dostlutanu bozmak istediğini, fakat 
Ttirk devlet adamlannm Bultarisfanm 
Balkan paktına ne i(in l(İnnedİğ'İni ve 
Bulcaristanm kom.cnalanndan toprak is
tekleri olcluiunu bildiğini, ve hatta vak
tiyle bu ihtilanann halline ~alqtıiıııı, 
şimdi de iki memleket arasına nifak sok
mak istiyenJer oldutonu, fakat buna 
muvaffak olamadık1anm, Türkiyenin 
~oit'afi durumu dolayısiyle taraf512 kal
driını, Bulgaristanm da yine tolTafi v:ı
aiyet dolayısiyle üclü pakta girdiğini, fa· 
kat Türkiye ile Bulgaristan arasında hiç 
bir püril7lü mesele me,·cut olniaclrğmı 
ve her iki memleketin bu yolda devam 
•ylemek azminde olduklarım yazmıştır .. 

MİHVER VE CENUBi AMERİKA 
Haftanın mühim bir hAdisesi de, 

Amerika devletleri genel kurmay he
yetleri murahhaslarının gelecek hafta 
V aşlngtonda yapılacak toplantısına ait 
hazırlıklardır. Cenup Amer!ka devletle
ri gemilerinin mihverciler tarafından 
açık denizlerde habersiz batırılması, bu 
devletlerin mihver devletleri ile harbe 
tutuşmasını ihtimal içine sokmuştur. Bu 
sebeple gelecek hafta başında toplana
cak olan konfernnsa büyük b ir ehemmi· 
yet veriliyor. ---·--Fransız hallı paHfsl 
Pelslne yapılan saffıast 

tafsll4tı.. 
Vjşi, 28 (A.A) - Ofi Ajansı halk par

tisi reisi Marsel Dc-aya yapılan silikast 
hakkında şu tafsilatı veriyor: Marsel 
Dea Tur şehrinin belediye tiyatrosunda 
bir konferans verirken süikaste uğora
mıştır. Süikast balkondan atılan bir 
bomba ile yapılmıştır. Bomba Marsel 
Deanın yanına düşmüş ve yalnız elbisesi 
tutuşmuştur. Geçen sene Lavale yapılan 
suikastta Dea yaralanmıştı. Bu suikastin 
faili Kolet idama rnahkfun olmuşsa da 
cezası müebbet küreğe tahvil edilmişti. 
Sonuncu suikast sebebiyle de bir çok 
tevkifler yapılmıştır. 

YENi A.llR 29MAR2' PAZAR 

tTALYA · MlCARISTAN SJRBiS2'ANDA AKDENiZ VE IFRIKADA 
----* * ..,. ___ _ 

Bu kat'i devre- Mihailoviç kuv- "Malta" ya kar-
de iki taraf tam vetleri mücade- şı Mihver tay- Siimerbank müdürü lzmitte 
anlaşma halin- leye devam yare hücumları ikinci kiğıt ve selliloz 

fabrikası açılıyor 
de bulunuyor ediyorlar devam ediyor --·-PESTE DE ASKERi SEFLER 
ARASINDA NUTUKLaR 

-*-Buda peşle, 28 (A.A) - Macar ajan-
111 bildiriyor: Macar harbiye nazırı Bar
ta diin italyan genel kurmay başkanı ge
neral Kavalyero ıereHne bir akşam zi
yafeti vermiştir. Harbiye nazın ltalyan 
generalini selamladıktan aonra italyan 
ve Macar milletlerinin askeri ahlak ve 
ananelerinde benzerliği belirtmiş ve de
miştir ki: 

Mussolininin Tnyanon muahedesi 
aleyhinde variyet aldığı gündenberi İtal· 
yan ve Macar ordularının dostça müna
sebetleri kurulmuştur. halyan - Macar 
silah arkadaşlığı maddi eaaıılar ve müt
terek menfaatler gibi kalplerin derinli
ğinde yer alan duygulara da dayanır. 

General Kavalyero cevabında harbi
ye naZJnnın sözlerine te,e.kkür etmif ve 
ltalya hakkında gösterilen hararetli duy
guların bu kat'i devrede ltalya ve Ma
caristan arasında tam bir anlaşma mev
cut olduğuna delalet ettiğini belirtmit
tir. 

~---~~1a-----~ 
Bir ln~iliz ihracı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Oldukc;a büyük sayıda esir alınmıştır. 
Bir çok düşman birlikleri batırılmış v~ 
babrılmıyan birlikler kaçmıştır. 
İNGİLİZ HÜCUMUNUN TAFSİLAT! 
Berlin, 28 (A.A) - Alman resmi teb

l!ği : Hususi bir tebliğle de bildirildiği 
üzere İngiliz deniz kuvvetleri Sennazar 
denizaltı üssüne taarruz ve liman men
direğini tahrip için Luvar nehri ağzın::ı 
asker c;ıkarmağa teşebbüs etmiş ise de 
limanı kapamak üzere gönder!len infi
lak maddesi dolu eski bir Amerikan 
torpido muhribi Alman bataryalarının 
ateşiyle hedefe varmadan evvel havaya 
uçurulmuştur. Bahriye topçumuz dü~
mnnın hücum botlariyle taarruz gemile
rinin büyük kısmını yok etmiş veya ağır 
hasara uğratmıştır. 

İngilizler asker çıknrmağa muvaffak 
oldukları yerlerde inşaat t~ahlarına 
taarruz ve şehri işgale teşebbüs esna
sında her sınıf Alman kıtalan tarafın
dan yok edilmiştir. 
Düşmanın bir torpido muhribi, dört 

torpido botu, bir hücum botu yok edil
miştir. 

Düşman uğradığı ehemmiyetli kayıp
lardan başka yüzden fazla da esir bı
rakmıştır. Hiç bir harp gemisi kaybet
medik ve denizaltı UssUnde hasar ol
madı .. 

$afak sökerken torpidobotlarınm. da
ha kuvvetli bir İngiliz torpido teşkili ile 
karşılaşmış ise de bir çok isabetlerdcn 
sonra düşman temac;ı kesmiştir. 

INCIUZ TEBLiôl 
Londra, 28 (A.A) - lngiliz tebliği: 

lngiliz deniz, icara ve hava kuvvetleri 
Sen Nazar koyunda Alman denizaltı 
üsaüne küçük ölçüde bir baskın yapmıt
lardır. Kuvvetlerimiz döner dönmez ye
ni tafsilat verilecektir. 

* INCIUZIN TESEBBOSO BiR 
TACiZ HAREKETiDiR 
Radyo gazetesine göre, Alman teb

}ğlerinin bildirdiği Sen Nazara asker 
çıkarma tqebbüsü, ufak kuvvetlerle 
yapılmış bir hr ti-ba 
yapalmış bir taciz hareketi olacaktır ve 
her halde bundan başka bir feY değil
dir. Eğer ciddi bir teşebbüs olsaydı. 
Norveç sahilleri hariç olarak Hollanda, 
Belçika, Fransa sahillerinin bir çok yer
lerine ihraç teşebbüeü yapılmış olması 
icap ederdi. lngilizlerin hedefi, Alınan
ları batıdan doğuya asker çekmemeğe 
icbar etmektedir. 

Geçen sene, Ruıya harbi sıralarında 
Almanyanın Fransada jşgal sahasında 
S 5 tümen kuvveti vardı; Bunlardan an
cak beş tümeni doğuya çekilmiş bulu
nuyordu. Fakat bugün vaziyet böyle 
değldir; Almanlar, Franaadald kuvvet
lerin yansından fazlasını çekmişler ve 
Fransada 20 - 23 tümen kuvvet buak
mışlardır. İngilizlerin hareketeiz kalma
ları karııaında Almanlann bu kuvvetle
rin bir kıamını daha doğuya çekmeeri 
ihtimali vardır. 

---·-·--··--·----Napolyonan IJlr yeleği 
36 IJln f Panga satıldı.. 
Paris, 28 (A.A) - Napolyonun Sen· 

telende geydiği bir yelek, dün müzaye
de salonunda 36 bin franga saılmışt.ır. 

Senenin en büyiik filmi Bugün 

Vaterlo 

~*~ --·~ 
Amerıııaıııara göre Sırp AFRIKADA HA~EKAT B R 
mukavemeti, Nazilerin l t 
zafer iddialarına ııarşı DURGUNLUK GEÇ R1 YOi\ 

lstanbul, 28 (Telefonla) - Sümer zumlu maddeleri hariçten getirmek 
Bank umum müdürü bu sabah Ankara- mümkün olmadığı için memleket ~ 

canlı bir meydan Kahire, 28 (A.Ar - Tayyarelerimiz 
ofıumadır.. Sircnaikada Martubaya taarruz etmiş-

Nevyork, 28 (A.A) Nevyork ferdir. Düşmanın Tobruk üzerine yaptı· 
Taymis gazetesi yuıyor: ğı alanda bir Ywıkers 88 tahrip edilm~ 

Yugoslavlar hala tahkim altına alı- ve denize düştüğü görülmüştür. 
namamıştır. Sırp ordusu general Mihai- İleri bölgede bir Savoya 79 düşürül-
loviçin kumandasında varlığını muhafa- müştür .. İki avcunız kayıptır. 
za ediyor. Böyle bir ordunun yaşaması ALMAN TEBLİC1 
Almanlann Yugoslavyada muvaffak Berlin, 28 (A.A) - Alman resmi teb-
olamadıklarını açıkca belirten bir hldi- liği : Şimal Afrikada Timimi kesiminde 
sedir. Almanlar tarafından yenilikten bir gece muharebesinde bir mikdar İn
bir sonra muntazam bir ordu kurarak giliz esiri aldık .. 

dan lzmite gelmİ§tir. Umum müdür sa
nayi müeuesclerde tetkk1erde bulun
muı ve bütün tesisler eezmi11tir. Umum 
müdür tetkikatı hakkında şu beyanatta 
bulunmUJtur: 

- Devletin en büyük sanayi tesisleri
nin bulunduğu lzmite tetkiklerde bu-
lunmak üzere geldim. ikinci kağıt ve 
,elliloz fabrikalarının inpah tamamen 
bibnittir. Yalnız her iki fabrika için Sa
panca gölünden iatihsal edilmekte olan 
au teaiaatı kalnuttır. Bu teıiaat için lü-

lindeki fabrika ve atelyelerden tedarik 
etmek mecburiyeti hasıl olmuıtur. ör 
le ümit ediyorum ki her iki f abrikaPIO 
İ§letmeye açılması nihayet dört ay &011" 

ra mümkün tutulacaktır. 
Klor fabrkiaıının 1\§aatma devam edi-

liyor. Bu fabrika da bu yıl sonunda 
tamamlanacaktır. 

Kağıt sanayii için lazım olan ha• 
maddeler memleketimizden temin edil-
mektedir. . 

Y ann Sapancaya giderek au teallal .. 
nı gezecefim. 

mukavemet gösteren Yugoslavya, Na- Pike tayyarelerimiz Tobruk limanm
zilerin muzaffer olduklan iddiaaına daki tesislere hücum ederek bir ticare1. 
karşı canlı bir meydan okuma mi.alidir. vapurunu bombalaınışlardır. Hava mu-

-----·- barebelerinde iki düşman tayyaresi dü-

Bul~ar vaziyeti ~~·TEBuoı 
(Baştararı ı inci Sahifede) Kahire, 28 (A.A) - Orta tark in .. 

giliz tebliği: 
Bu yoldan ayrılış mağlub!yeti ve al

danışı getirir. Bu1garjstanın Atisi mütte
fiklerinin at!sine bağlanmıştır. Bulga
ristanın refaha ve yeni nizama iştiraki 
için ilk şart, bu nizamın A vrupada ko
rumak istediği meden!yet ve killtür için 
en büyük tehlike olan Bolşevikliğin im· 
hasıdır. 

Türk - Alman ihraç mal~ 
ları fiatı kararlaştı 

Libyada ik tarafı ayıran abada düt
manın pek az faalyeti olmuttUT. Mekili
nin doğusunda öğleden eonra tek bir 
küçük müfreze görülmüttür. 

lsUlnbul, 28 Yeni Asır) - Türk - Al,ryolu malzemesi mUbayaa etmek ibe:M 
man ihraç mallannın fiatlannm te.!biti Devlet Demiryollanndan bir heyet Al 
için yapılan konuımalar bitmiştir. Demi manyaya gitmektedir. . 

iT AL YANLARA GöRE 

Bulgaristan, ordusu sayesinde, bey
nelmilel hadiselerde kendisini ilgilendi
ren bütün vazifeleri vakarla yapmıştır. 
BULGARİSTAN HARBE 
GİRMESE DE .... 

Roma, 28 (A.A) - Resmi tebliğ: 
T miminin cenup babamda ileri tqek
küller arasındaki çarpıfJllalarda bir kaç 
düzüne esir aldık. Alman tayyarelerinin 
T obruk tesislerine yap tıklan hücumlar
da bir ticaret gerniaine isabet kaydedil
miş ve Üç dÜ§man tayyaresi düşürülınii§
tür. ltalyan avcıları hava muharebele
rinde .iki tayyare düfiirmüoJerdir. Mar
tubayı bombalıyan düşman hava teıek
küllerinden bir tayyare dii§ürülmüotür. 
Bingazi üzerine yapılan hücumda karrı 
koyma topları bir tayyare diifürmüşler
dir. Ehemmiyetli Alman te,ekkülleri 
l..avalettaya taarruz etmiflerdir. Oç ti
caret gemiaine ve bir kruvazöre isabet
ler kaydetmiılerdir. 

Doktorlarımızın Yunan
lıJara yardımları 

Bulgaristan harbe girmemiş olsa bile 
Bulgar milleti harp halinde olduğunu ve 
bunun neticeler!ne katlanmak lüzumu
nu sarih olarak anlamalıdır. 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Etibba odası bugün toplanmış, odaya mensup 
doktorlann Yunanistandaki mesleşdaşla rma koliler halinde gıda maddeleri gön
dermek suretiyle yardımda bulunmasına karar vermiştir. Koliler Dumlupınar 
vapurunun gelecek seferinde gönderilecektir. 

Birinci vazifemiz maneviyatımızı yük
sek tutmaktır. İkincisi de bu güzel top
raklarda istihsali mUmkün olduğu ka
dar arttırmaktır. 

BULGARLAR VE KRALLARI 
İstikbale cesaretle bakıyoruz .. Bulga

ristan gelecek dev.r!n yapıcı bir unsuru 
olacaktır. Bulgar milleti tek bir vücut 
halinde kralın etrafında toplanarak ta
nhhütlerini ifaya muktedir olmuştur. 
Bulgaristanın yarını ise ayni kral tara
fından ayni zeka ve dirayetle idare edi
lecekcr. • 

''Çapakçur,, da kar var 
MALT ADA 

Çapakçur, 28 (A.A) - VilAyet ve 
çevresinde son günlerde yağan kar 
münhat yerlerde bile bir metreyi bul
muştur. Daha evvel yağan karlarla bir-

likte bu vaziyet hayvan yemi tedarikin .. 
de milşküJAtı mucip olmuştur. Vaziyet 
hayvan yetiştiricileri endişeye dü§Ur
müştür. 

Malta, 28 (A.A) --. Hava hücwnları 
25/ 26 martta devam etmiştir. Avcıları
mız hava muharebelerinde iki Messer 
Şmit 109 ve yedi Yunkers düşürmilş]er
dir. Bir çok tayyare hasara uğratılmış
tır. Uçak savarlar dört Yunkers düşür
müşlerdir. Hiç bir uçak kaybetmed!k .. 

Istanbulda ölümlü bir kaza 

-------·-~~--~ Hindistan işi 
(Ba§tarab 1 inci Sahifede) 

lstanbul1 28 (Yeni Asır) - Yedikulc

de Yani adında birine ait Vernik fahri-

kasının kazanı henüz mahiyeti anlaşıla
ıwyan bir sebepten dolayı patlamış ve 

kazan başında bulunan amele Osman 
çıkan kimyevt maddelerin tesiriyle de:ıı
hal ölmüştUr. Hasan adındaki ifçl bay· 
gın bir halde hastahaneye kaldırıimı,. 
tır. 

RUSÇUKTA MAHKUMİYETLER 
Sofya, 28 (A.A) - Rusçuk divanı 

harbi komünist Krotkinle diğer bir ko
münisti ölüm ceuısına mahk!\m etmiş
tir. Krotkinln karısı müebbet ağır hap-
5e mahkum olmuştur. 
-----•- Gandi buna cevap vermemiş ve hiç 

Efdmi arttırma bir söz söylememek karannı bildirmiş
tir. 

lnönü koşusu Türkiye birincilikleri 

Konferansları.. sır Stafford K.ri~in görUşmeleri Her· 
Ankara, 28 (A.A) - C. H. P. Genel !emiştir. Gandi ile yaptığı mülikat bun

sekreterliği tarafından yazlık e~ler larm en uzunu olmuştur. 
üzerinde halkın tenviri ve ekimleri art- B. KRİPS MEMNUN 
tmlması için verilen konferanslar yer Yeni Delhi, 28 (A.A) - İngiliz mühril 
yer başlamıştır. Trabzon, Samsun, Ordu, bas nazın Sir Stafford Krlps Hint lldel'
Kars ve Adapazarında Halkevlerinde zi- teriyle yapbğı müzakerelerden memnun 
raat mütehassısJan ve öğretmenler ta- olduğunu, önceden hazırlanan projed9 
rafından verilen konferanslar halk tara- biç bir deiişikl.ik yapmala lüzum görUl· 
fından yakın bir alruta ile karşılanını'$ mediğini söylemi.3 ve şunları ilAve et
ve ekinciler bundan faydalanmışlardır. miştir : 

---•-- • - Tekliflerimin Hint milletince ka-
ERZINCANDA bul edilip edilmiyeceği hakkında ıtestn 
GAZE2'E "llDYOR bir kanaa_,te v~dan Hindistandan ay-

. ~ nlmıyacagım .. Bır haftaya kadar bu hu--
Erzıncan, 28 (A.A) - Dün burada susta bir fikir edinecelimi ümit ediyo

•Yeni VErzincan• adiyle yeni bir gazete rum. Mahabna Gandi ile tekrar görilşe-

:Eskişehir, 28 (Hususi) - İnönü ko
ıusu türklye birinciliğini Parkuru, Ak
pınar caddesinde Sukule bekleme yerin
den ba~lıyacaktır. Koşucular 6 bin met
re katederek Akarbaşı caddesinde atada 

Makine ve 
,,. erilirken 

lngiliz kralının dün 
akşam söylediği nut

kun metni 
çıkınaga başlamıştır. ceğim .. • 
-----·- Allahabad, 28 (A.A) - Hint kon- Londra, 28 (A.A) - Kral tarafından 

Merzifon Dofııırnaalar greai reiainin bildirdliine göre üyeler-- radyoda söylenen nutkun metni şudur: 
d b · " ı b · " · k Size son defa hitap ett!ğimden beri Kooperatifi Uerll"or.. ~n •.r ~~un~n ~a e ~ uze.~ın-~ b.ongr~ N\k "etin ve endiı::elı" b.-lar g~ır· dik. Bay-~ nın daımı .ı;omıteıı olagan ustu ır top- ,._. " ..,.. wu -.,. 

Amasya, 28 (~.~) -::-- Merzüon doku· lantıya ç.ağnlmııtır. Komite 31 martta rağımız altında çoktan beri sulhun ve re
macılar koQperatifi dun um~ hey~t yeni Delhide toplanacakhr. fa1un nimetlerinden istifade etmişken 
toplanbsıru yapmıştır. Kooperatif o~~ Kongre ikinci reisi Kripae verilmek ~di harbin bUtUn facialariyle karşıla
sayısını _47~ den 1146 ya ve seı:mayes:nı üzere kongrenin görii§lerini bildiren bir pn milletlerin ıstırabını paylaştık. 
de 80 bın liraya çıkarmıştır. Bır senede muhtıra hazırlamaktadır. Kalplerimiz bu imtihan saatinde Avu.s-
kooperatif 1 milyon 880 bin liralık satış al da y · Zelandada Hindistaı 

.. rt-.. ..... KONGn'C'C"t TOPLANIYOR tr ya eru ve ı-yapmı.ş ve kazancının yüzde ikisini ha· .n.ı.n ı .1u:..;, daki arkadaşlarımızla beraberdir. Onla-
yır cemiyetlerine ve imar işlerine ayır- Allahabat, 28 (A.A) - Hint Kongre- n orada ana vatandakiler kadar sükU-
mışbr. si reisi Nehru kongreyi 2 nisanda Yeni netle düşmana karşı koyduklrım biliyo-

-----·- Delhide top~a davet etmiştir. ruz İktidarımızda olan bütün yardımı 
Son Alıdenlz fıaltranta• Yeni Delhi, 28 (A.A) - Hint Müslü- k~dilerine yapacağız ve Amerikan kuv-
nına PG"e verUdL manlar birliği ikinci toplantısında reis vetıerinin şimdiden onların yanı başın-

., c.~'. B. Kripsle ~c~ defa olarak da yeralmış bulunduklannı bilmekle 
Londra, 28 (A.A) - Kral orta Akde- goruşmesme karar vermiştir. bahtiyarız. Bu facialı hAdiselerin gergin-

nizde son muvaffakıyetli deniz hareke-
tini idare eden amiral Vayna imparato~ KACAN HİNTLİLER liği altında vicdanlar bir çok defa mu-
luk şövalyesi payesini vermiştir. KAZA GEÇİRDi hakemeden geçirildi. Bu iyi bir şeydir, 
-----·- Tokyo, 28 (AA) _ Son tipten bir zira talisizlik b!zi dahay büyük bir gay-

i.,QİLİZ .,RA.,I tayyare bir · · koyunda parça]arunış- rete doğru teşvık etmege yararsa ondan 
n ,.. ~ ... ared ıruşdi · al il istifade edebiliriz. Şimdiye kadar çok 

n.ı.ı.n alı•- •ır tır. ıayy le 1n an Natıon Counc ti' b' . ""rülm' Hat" B gün ka .,.. .,. ..... U isi ue Hint :....:L161 ; ti • • b - azame l lr 1Ş go ~.ur. U e -re • , ...:ıı.uuaa cemıye reısı u dar sarf . v . • ti ak b ·· 
n ... _ .. S0°0 "ledL l akta ı'di Bunl .. _ _.,_, tar fın. ettigımız gayre azınısam • u-

NlloUH ., urun . ar ıngıu.ıer a yük b' ha h k d' · · h " t-
Londra, 28 (A.A) - Gece Türk.iy~ dan te\•kif edilmemek için kaçmışlardı. tefikl ır . . ~ve kem en ~:1 İu 

1 23 İngil . kralı d od --~•--- erımızı c;o zarara so o ur .• 
saatiy e saat te ız ra Y a J B · ı d Millet bugün her zamankinden dalıa 
bir nutuk söylemiştir. Japon ar rezı ya a birliktir ve şimdiki kadar çetin surette 

---·--- • • hiç bir zaman c;alışmış değildir. Bununh 
Son İngiliz ve Alman yenı hır Japonya beraber daha fazlası yapılamaz manası 

hava hücumları.. çıkarılmamalıdır. Takım halinde çalış-
Londra, 28 (A.A) - Uçaklarımız Os- kt1rDJ8k İStmişler mamızı ıslah edebiliriz ve etmeliyiz. 

tandda askeri hedefleri bombalaml§lar- Nasıl ki sürati de ıslMı etmemiz müm-
dır. Hava muharebelerinde bir düşman (B~ 1 inci Sahifede) kün ve lüzumludu'r. Zira sürat, modern 

varacaklardır. Burada pist üzerinde da· 

ha 200 metre koşarak koşuyu bitirecek

lerdir. İstanbul, Ankara bölgeleri talı:mı• 
ları F.Bkişelıire gel.mi§lerdir. 

EDİRNEDE 
YENİ BV'J'ÇE 
Edirne, 28 (A.A) - VilSyet umum! 

meclisi diin işlerini bitirmiştir. VılAye
tin 1942 bütçesi hususi muhasebe için 
101033, yol işleri için 60130, maarif için 
23'12'10, Sıhhat işleri için 63131, Ziraat 
ve veteriner işleri için 12180, dajınık 
masraflar için 73575 lira tahsisatı ihtiva 
etmektedir.Biltçe umumi yekfuıu 547591 
liradır. 

Ben, tamamiyle kaniim ki, önümüzdeki 
yol, ne kadar sarp ve taşlık olursa ol
sun şimdiye kadar tariltlmizde yaptığı
mız gibi, yolu zinde ve yürek ferahlıjiy
le takibe devam edeceğiz. ŞUphesiz ki 
içimizden bazı kimselerin bunda iki bu
çuk yıl evvel dağın eteğinde bulundu• 
ğwnuz zamanki kadar kendilerini ferah 
hissetmedikleri Anlar oluyor. 

Oynıyanlar : 

Rol-ert - Taylor 

Vh•ien Heigh 
Köprüsü 

avcısı düşürülmüş, diğerleri hasara uğ- yanı dikkat neticelere varılmaktadır. harbin esasıdır. Bu şeyler hakikatte iCb
ratılmıştır. Bir tayyaremiz dönmemiştir. Beşinci kolun Amazon vadisindeki yeni re başında bulunanlara ait meseleler de-

ALMAN HOCUMLARI bir japonya kurmak için hazırlıklar yap- ğildir. Her b!rimizin bütün mesleklerde, 
Londra, 28 (A.A) - İngiliz hava Na- tığı anlaşılıyor bu maksatla 25 bin asker bütün enerjisiyle vazifesini yerine gc-

zırlığının tebliği: hazırlanmıştır. Beşinci kol hücum kıta- tirınesine bağlıdır. Önilmüzdeki nazik 

Fakat unutmayınız ki, savaşa çok da· 
ha fazla yaklaşmış bulunuyoruz. Tepeye 
tırmandığımız n isbette memleketin ada
lan sertleşmiş, sinirleri katılaşmış, kal
binin vuruşları daha fazla kuvvet ve in· 
tizam kazanmıştır. Kendisiyle bütün ae· 
malar altında ve bUtUn ikllmlerde mü· 
cadele ettiğimiz muzır ruhun menfut' 
mahiyeti hepimiz tarafından tamamiyle 
anlaşıldıkça dayanmak hususundaki aı.
mimiz kuvvetlenmektedir. Biliyoruz ld 
fenalık kuvvetlerine karşı bakild bir 
cihat aŞmış bulunuyoruz .. Eğer bu kuv• 
vetler uzun nesiller devamınca söne• 
cektir. Dünyayı harap eden muzır kuv
vetler yere serilmeden ve tamamiyle 
yok edilmeden sulh olamaz. Deniz aşırı 
kardeşlerimiz ve hemş:reJerimizle sıkı 
bir arkadaşlık halinde birleşmiş kahra
man ve kudretli müttefiklerimizle itti· 
hat etmiş olarak vazifemiz tamamlanın
caya kadar cesaretle ve usanmadan ile
ri yürüyeceğ:z.. Önümüzdeki imtihaııı 
başarmak için Allahın yardımına ihti
yacımız vardır .. Bunun için de milleti
mi yann duaya çağırdım .. Uğrunda çar· 
pıştığımız doğru ve güzel dAva için tek· 
rar kendiınlı.i vermemiz 18zımdır. Dua
larımızda bu kadar tehlikeler ortasından 
b!zi buraya kadar seliımet içinde ulaştı· 
ran kadir Allaha sükredelim ve bUyii1' 
davaları Uıyık olup sayesinde zafere ula: 
şarak baka buldukları manevi kuvvet1 

bize vermesi için ona yalvaralım.. Kuv
vetli bir inanla, hiç bir gayreti, hiç bir 
fedakarlığı esirgememeğe azimli olarak 
hakkın zaferine doğru yürüyeceğiz. D&
ha geniş ve daha iyi bir devre biz ancaıc 
onun lütfu ile erişebillriz. 

""' f;ANGSTERiN 
ilk defa - De~t \"e Heyetan kaynağı .. 

<:;:::.. ' , , "":><::::..;:::::..;::><.;:>-<:::><::"~><::::><::::><::::><::::..<:::.<::::;~~~-<:::ı-<:::ı..c;:::.<:>~<::::>V 
SEANSLAR : 11.30 - 2.15 - 5.15 - 8.15 te .. CumBl'tesi, Pazar 9.30 da •• 

Dün gece düşman tayyareleri lngiltc- lan vücuda getirmiştir. Brezilyada yer- aylar zarfında yeni bir ateşle hem ken
rcnin şimal doğu sahillerindeki §ehirlere lcşen beşinci kol mensupları büyük diniz hem başkalarına karşı yeni bir iti
bombalar atmışlardır bi rmikdar yaralı çiftlikler satın alarak ziraat makinele. matla vanfenizin başına geçmenizi siz
vardır, hafif hasarlar olmuştur. riyle birlikte buraya tank savar toplan den istiyorum. Hepimiz hata yaparız, 
Başka bir düşman tayyaresi de lngil- sokmuşlardır. Çiftliklerde tayyareler fakat başkalarının kusurlarını bulmak 

terenin doğu sahiline bomba abnışsa da ıçin geniş meydanlar hazırlamışlar, bazı için zamanımızı ve enerjimizi israf et
hasar olmadığı gibi insanca da kayıp sahillerde denizaltılara füler yapmış- meden evvel kendimi:ı.in elimizden gele
yoktur. lardır. ni yaptığımıza kat'iyen emin olmalıyız. 


