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Tiln mllndcTeCatından mesullyet kabul edilmez.. Cümhuriyeffn ve Cümhuriyet eaeTlerinm beJcçisi ISbaJalan Çtka1' siyeal guetedir. 

Fiatlarda. 
Bağlılık ____ * ___ _ 
Tam bir koordinas-
yonun en el verişli 
zam a o ı odayız! 

-*-Geçen bir yazımızda hükümctin bir fi-
it siyaseti gütmesi gerekliğini ortaya 
-yarak düşünülecek bazı noktalara do
k.mnııqtUk. En büyük kısmı sekiz un 
~ müstahsilin elinden alman zey
th. fabrikatöre elli altmış kuruş maJiyet
l seytinyai vermişken bu yağ yoğaJtı
lla neden iki kat fiatla çlkıyor? Pamuk 
~rdeli fabrikalara yedi bU(u1ı kuruş
._ satılmışken pamuk yağının en ~ok 
~ kuruş olacak fiatı neden yüzü, 
ttlz onu aşıyor? 

Rıuycu:Lı Jca,.ıa,. içinde a.~ topUınn nakli 

·JAPONLARLA HARP BIRMANYADA DURUM 
----··---- ----*·----

.Japonlar Sey- lngilizler kat'i 

ı Rusya savaşları l 
·-·-·-·-·- -··· -·- - -·-. 

uharebe 
çokşid etli 

----··----
iki taraf ta düşman 
hücumlarını püs· 

kürttüğünü söyliyor -·Almanlar llesllndyen 
Bas hticumlarmm fld· 

detlni •klamayor .. 
Berlin, 29 (A.A) - Resmt tebliğ: 
Savaş tayyarelerimiz Kerç yarım ada

ımda tank topluluklanm yok etmiştir. 
Nevrososkide hedeflere lsabeıler kayde-
dilmi§tir. 

Doneçte Alman ve Rumen kıtalan 
dil§manm fiddetli hilcumlannı pilakürı-
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5 Yurdda Çocuk Konuu, ytilaıeliş emelimiDa 5 
E en mühim, en kuvvetli buamafldır.. § - -~ Çocuk Esirgeme Kurumu Genel~ 
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YENİ ASm Matbaasında basılmıstır .. 

Jof'O'I' bcah.rivelileri tcmautıtta 

RUSYIYA iHTARLAR 
----·-~---

Japon teh· 
didi başladı 

Hint deni-
• • 

zıne geçtı 
----------

2 büyük zırhlı, 5 
kruvazör v~ bir çok 
harp gemisi yolda -·-.... basluncla tnamzıer 
Sen Nazar tersanesbd 

ydddar .. 
Vaşington, 29 (A.A) - tki bUyUk 

zarhlı, beş kruvazör ile bir çok harp ge
milerinden mUte§ekkil lngi& fi1oeu 
'Omit burnundan Hint Okyanusuna geç
miştir. 

Bu noktalar üzerinde istediğimiz ~ihi 
-.,.Wu ve zeytinyağı ile diğer nebati 
Nlar bildirilmeğe tibi tutularak bun
laıın üzerinde alış veriş süreksiz olarak 
~ldL Umulur ki bu tedbir yağ fiatını 
lllakul bir hadde indirttek ve daha zor
la hareketlere lüzum kalmıyacaktır. İs· 
tenilen şey mUstahsilin de, tUccann da 
'-kkm. kuanması, fakat Udsi arasında 
lllUstebllkin ezilmemesidir. Diğer isteni
len şey de mUstabsilin hakkını mUstah
ıılle fabrikatörün baJdanı fabrikatöre, 
IGc~ann hakkım da tüccara vermektir. 

lan cıvannda 
2 adacığı daha 

aldılar 

neticeli harbe müflerdir. * 
Cenup cephesinde de düşman ıiddetli - -

SENNAZAR BASKlNINI 
YAPANLAR DöNOYORLAR 
Londra, 29 (A.A) - Teblii: Se.nnuar 

baJıkmmı yapan kuvvetlerin salimeD 
dönmekte olduklarını bildiren bir telsiz.
telgraf gelmiştir. HarekAta iştirak eden 
bir harp gemimiz hAdise mahaJJine an
cak dört dakika aonra varmıftır. 

hazırlanı

yorlar 

bucumlarda bulunmuş ve bütün bunlara "A meri kada n mal 
kayıplar verdirilerek püskürtülmüştür. 

RUSLARA GöRE "Jma,, diyorlar! .. 
Mosk.ova, 29 (A.A) - Bu geceki Sov-

yet tebliği: -·-
29 Martta kıtalarımız Alman kuvvet- Ra.t • .Japon ndtna.lelNdl 

Yani, malın son satış fiatından en bü
>iik payı onu asıl yetiştirenlere sağla
lllak, ,.aracılara düşen payın da aracılık 
l:alunet ve riz.ikosundan fazla olmama
llba daha açıkçası. işin vurgunculuğu 

-*-
Uzalı Şarlıtalıl Alman 

-*
.Japonlar rongoya hü· 

lerine. ~ ~e~ bir çok me.kb Anaıo Salıson nöfazan-
yerlen l§gal etmiştir. :. 

ue italyanlal'dan llazuı 
lılll'tardm11-

tlölriilmemesine dikkat etmektir. Tokyo, 29 (A.A) - Andamanda Ha-
Zeytinyai ve nebati yağlar hakkında velsor ve Siyang Sung adalan da işgal 

dileklerimizin göz önünde tutulmuş ol: edilmiştir. 300 Britanyalı asker ve yirmi 
lbasmdan çok sevinç duyuyoruz.. Öteki üç subay esir edilmiştir. 
cliıeklerimiz için de böyle olacağım um· 
llaktayız. Bunlann başında gerçek biı' CA VADA ASKERİ İDARE 
llat k'!°rdinasyonu. dilzenlenm~i ~elir.. Tokyo, 29 (A.A) - Umumi karargl· 
l!:n zaıf tarahmız da budur. Çünku bu- hın bildirdiğine göre Cavada yedi çevre 
itine kadar biltiin fiatlann birbirine sıkı . . "lmi • 
olarak bağlı olduiu yeter derecede göz daha askeri ıdare eınrıne ven şür. 
._ünde tutulmamıştır. JAPONLARIN KURTARDICiI 

Fiatlar arasındaki bu baflalık ve ba- ESİRLER 
lınlıim ma1111111 ..-dur : Berkesin yedii!'L 
~ti veya lcullandıfı bir veya bir kaç Tokyo, 29 (A.A) - Domei : 
lilaaddenin fiatlan muayyen nisbette Japon kıtalan Hong Kongta 162 Al-

ca etti, falıtd 
durdlll'UldalaP .. 

Çungking, 29 (A.A) - Resmi teb
liğ: 

Japonlar Tonguya ihücum etmişler
dir. Maksatlan sabahtan evvel tayyare 
meydanını lıgal etmek idi. Çin kuvvet

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Düşman cephenin muhtelif kesimle. 
rinde karşı hücumlar yapmışsa da ka
yıplarla püskilrtülmU§tür. 

27 Martta sekiz Alman uçağl düşürül
müştür. Biz 3 tayyare kaybettik. 

Merkezde ilerliyerek düşmana ka
yıplar verdirdik. 800 Alman öldürilldü. 

MORMANSKTA 
Stokholm, 29 (A.A) - Havas - Ofl 

Ajansından: 
Şark cephesinde havanın fenalığı bir 

çok kesimlerde şiddetli muharebeler 
vukuna engel olamamıştır. Ruslar Mor
maıisk bölgesinde, yani müttefiklerin 
kendisine doğrudan doğruya malzeme 
getirecekleri ,..erde fiddetli hareketler 
)apmaktadırlar. 

( Sonu Sahife 4, SÜhm 3 te ) 

HlNDıSTAN MESELESi )Qkselirse, diğer fiatlar da ayni nisbet man esirini kurtarmıştır. Cavada bulu
~bıde bunlann ardından giderler. Gide- nan 180 Alınan esiri daha evvelce düş-
lııaezlene bu gıni maddelerin yetiştiril- man tarafından Hindistana sevkedilmiş- * 
'-esi kirla 0ım~~ ~~· tir. M.. ı·· manlar G~cle de soylemıştik : 65 - 70 kunı- 22 İtalya 16 Fransız ve ı Bulgar da US U 
la borsan resmen ımsam alınıp satılır- best b ~ , 
-..: ~tli pamuğun otuz kuruşa satıl- ser l . e t•kı A 1 e ·ı 
llllış olmuı ve bunun da hükümetçe tes- PORT MORESBY'DE HAVA ıs ı a V n • 
.. t edilen azami bir fiabn neticesi ol- MUHAREBELERİ 
~ ortaya apaçık bir nisbetsizlik çı- Melbum, 29 (A.A) - Avustralya tay- mesi teklifini 
lı:armaktaclar : Bu susam hakiki değerin- 1 . p rt M b. üzerinde uçan 
ten iki misli fazlaya satılıyor, ya pamuk yjare erıta o 1 o~ ı ._..ı;sini duş"" ür- kabul ettı·ıer 
L_. 'k d v • • f" tına tı•--· .. tır apon yyare erının z....,.. ___ 1 
lllllkı i ecennın yan ıa sa •11~ • üştür Ask ıi hedeflerde h!ç bir zarar Japon Kumanr1an1anndan Gen~ 
bu işte bir yanlışlık oldu~ meydanda .• m lmadı.: .b~ ~ada zayiat yoktur. YAMASHITA -*-

dan ,,.,,.,ID'dnUdı lndf .. 
Tokyo, 29 (A.A) - Ofi Havas bil

diriyor: 
Kukumi gazetesi timal tehlikesine 

nazar dikkati celbederek diyor ki: 
cŞimal hudutlariyle Japonyanan ara

andaki uzaklık, Haytiye nazaran bir 
ta§ ab§ı kadar bir mesafedir. Rus - ja

(Sonu Sahife %, Siltftn 3 te) 

HAVUZUN ACZi KAPANDI 
Esas havuzun girişine doğru ileri atı

lan e.Ui bir Amerikan gemiainin ön ta
rafı infillk maddeleriyle takviye edil
mişti. Bu maddeler beş dakika aonra 
patlıyacaktı. Saat dörde geldikten aonn 
~iddetli bir patlama olmuştur. Gemideki 
kıtalar bir az evvel çekilmişlerdi. 

TERSANE TAHRJP EDJLDI 
Karaya husust vazifelerle ihraç edil

miş olan kuvvetler düşmanın §iddetli 
mukavemetine rağmen tersaneyi tahrip 
etmele muvaffak olmuşlardır. Bu hO. 

( Sonu Sl!h;f P 4 . C:.i; ... " 5 te ) 

llbıhş hesap Baidaddan dönerse Anka- o ___ gı_gı_ı_n ______________________ _ 

~-;_::::.::;e.e~ sata!' sa.t- « YENi ASIR» iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR ':r ::::.:== 
'-aş, artık yaınlaeak ne var ki? - Baz işin .__.a-U-lı .. mf sabakaları Atış 
"-mda delilis de hiç olmazsa bundan :.sa... ,...,._ 

:::ı.:a:.ı:şaıc:=n~:;::d~~:..;~ Rusya da müthiş fırtına- gef!:1=~a~~~ m!~~:: 
liıaanıclır. Çtlnkii çiftçi şımdı elunlennı lan Hindistana istiklAl verilmesi hak-
~rlıyor. k k !tında Krips tarafından yapılan teklifi Heyecan ve mu· 

vaff akıyetli oldu 
Biz bu işi yakandan inceledik.. Gör- n ı n op m a s ı ya ı n kabul etm!şlerdir. 

ılttk ki bir çok mUstahsmer ilinti içinde- • • Müslüman ve Hinduların anlaşmazlı-
illrter ve bu yüzden yanlıs yola sapmak tı karşısında teklifin umund reye kon-
~irler. Bir çoklan dh·nrlar 1d bu -- ması teklifini de Krips kabul etmiştir .. 
11.ttarla pamuk ekimi zarardır. Yerine Almanyaya ,,,.,.,.yeni IJI rcephe a~ması pefı İcap ederse ikinci bir Dominyon kurul
lttsam ekeriz. dan ekeriz, şunu veya bu- --••emel deAılf. Japonlar ""ine, Hlndlstana, ue ması da derpiş edilecektir. 
"1 ekeriz. Bize hesaplar çıkardılar ve DHUA !I Y MÜZAKERELERDE SAMİMİYET 
tôsterdncr: Bir dekar pamutun istihsal Auastralyaya ne zaman taarruz edelJUlrler? Yeni Delhi. 29 (A.A> _ Sir stafford 
"'-rafa otuz kırk liraya yükselmiştir.. .......................................... Krips bugün yanında Nehru olduğu hal· GPUp atqlarında Bablıe sil' IJll'lndllğl, fzndP 2 ln

dJlğl, Manisa üptnc ülüğü lıazanddar ~~·:~=~~~:e::~ım:~ r-YazaN: .. E·MEKLt .. GE·N·E·R·ai· HOSNO EMiR ERKlLET i dke Gandinin e~inf t~ve tr~ 
..,.___ b Uril • • ••••••••• •••••••••••••••••••••••• ongre Azasının u un ugu ona a ---------------..nası, yanma!ll veya su 851D851, ç • :.................................................. edilmic:tir. 

ANKARA • SOFYA 
Atıcılık federasyonunun tertip •ttill 

teftiş ve muharebe atışlan dUn iiledeD 
.onra valimiz B. Fuad Tuksal ile Poli
gon alayı komutanının ve kalab&lık bir 
halk kütlesinin huzurunda yapılml§ ve 
tam muvaffakıyetle n.ihayetlenmi§tir. 

lllııı~i tehlikeleri de caba.. Doğu cephesinde ehemmiyetli biç bir 12 tümen ve bir çok zırhlı muharebe 
Bunlar nkamlardır. Hükümet 'bunla- d ğişiltlik lm ştar Bununla beraber arabası toplıyarak aleddevam taarrUZ 

~kolayca lnceliyebilir. lşte diyo~z ki: ~tün cep~ed:'11~Ah ~da kAh burada muharebelerinde bulunmuşlardır. Fakat 
UJılan incelesin ve~ "!l'SID;.,~e- Ruslar yine n~ticesiz taarruzlanna di!- bUtUn bunlara rağm.en ehemmiyetli hiç 

tbace de ilgili olanlara bıldırsm .. lJzill- .... ;.,1 dir Ha~• ttmen go··m ce- (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
~-- ... tu L..--· ldı vam e ... ~ er . na --.:ıyıniz., pamugunuzu o z ıuu uşa a - . 1 . . 
'°'~k değilim! desin .. Vaktiyle Ticaret nubund~ Straya Russayı zaptetük erını 
~ekili tutUn çiftçilerine böyle teminat ve bu cıvarda J:?~ur. bulunan 16 mcı 
~. Onlar inandılar ve inandıkla- Alınan ordusu .ıçın esır veya wmahvol-

(Sonu Sahife z. Sütun 6 da) maktan başka bır çare k~madıgını yay-
-.. ____________ mışlardır. Kırımda ve bilhassa Kerçte • • • •. • • • • • • 

Kısa kadar wıılnız me •'i 1ırıre1:etlcre sahne teıkil edebı1ecek 
ola. Ub11a. haTbind en biT görüniif 

Almanya Vişi 
metin~ fena halde 
kızmağa başladı 

-*-Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. bildiri-
yor : Vişiden gelen haberlere göre ma
reşal Peten hükümetinin birleşik Ame
rika metalibatını kayıtsız ve şartsız ola
rak kabul ettiir.ni teyit etmektedir. . 

Vişi, şimall Afrika şehirlerine ~eri· 
kan konsoloSları tayinini kabul etıniŞ vıe 
bu suretle şimali Afrika Amerika kont
rolü altına girmiştir. Bunlar, hakikatte 
birer casusluk merkezi olacaktır. 

Berlinde husule gelecek altsülimel 
ehemmiyetle beklenmektedir. 

~11111111111ııııııı111ıııııı1111111ııı111 ıı 111 ı m l B. Kripıh& vfti bir tami 

* Bulgarlar Türk 
dostluğumuz 

denişmiyecek 
diyorlar -·-Resmi ınallfUlere göre 

ldç değllse ıbndUllı IJöy· 
le 1111' uazlyet 

Henüz on altı ile on sekiz yaş aruın
da olan gençlerimizin ordu silAhlariyle 
yaptıkları atışlardaki muvaffakıyetleri 

(Sonu Sahife Z. Süttin 5 te) 

.-
General Vey-
q-andm mühim 

beyanatı: 
mallfemel defU.. Stokholm,29 (A.A)- General Vey-

Sofya, 29 (A.A) - Kral Borisin Ber- gand, Svetııta Dagebladet guetesine 
ı:ne yaptığı seyahat münasebetiyle ya- apiıdald beyanatta buluumuştur: 
hancı memleketler Bulgaristan kesbnln- «- Afrikadaki umumt ve mui}lk 
de durumun karışnuı ihtimali etramı- vazifemden yabancı bir devletin taz
da en heyecanlı haberleri vermişlerdir. yildyle Fransanın menfaati namına 

Resmt makamlar. bu şayialara inaml- çekildim. Fransa dirilecektir. Fakat 
maması JAzım geldilfnl söyliyorlar. bozgunculuğun bertaraf edilmesi 

Ayni malıfi)lerde işaret edDdiiine IÖ- uzun olacaktır. 
Te biWds .,.. ıftıı)erde fmplanan Bul- i Bu harbin sonunda büyük bir dev
"'"U' • Türk ticaret anlaşması hiç değil~<' ı let çökecektir. Bunun kim olduğunu 
imdilik =-s:ı,. ~~n~· ı~l.: ..... ~~-min .. , __ ed•~---Ulrs-iniz ___ .> ________ .... 
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,.-------lml_!lll--------------------------- ~ ŞEHİR DABERLERi ~ Fiatlarda 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıd ... an 
... ZAB-ITAD_A_= ------------'>~ .. Bağlılık 

Dünkü At yarışları ----*-----
••• JS ••• Bir adam karı

-- H.aydi yoldaşlar, ileri! 
sını vurdu 

Rİİ,JHI mı görüyordum, h alıilıaı mı idil Diqınan 
g .. liniiyol' ue lllze laiicu m emri uePIUyorda. - • 

-*-
Sebelli : Karı.sının so-

lıalıta IHqlıaslyle 
IJutıduğum gilrültüler bana Yeniçeri 

küt..kinln bir tekran gibi gelmekte 
de._ ediyordu. 

O .Un akşama kadar bir tarafta dura
ma... Heyecan içinde kı§lanm içinde 
mui&a!ıl dolaşıyordum. 

Geee oldu .. Önce, yemek yenilece
ğiai ve bunu müteakipte yatsı namazı 
kıl-.ajını illn eden kils sesleri duyul
öu. Bamazdan sonra yeniden çalınan 
lc:Wılltr yatağa girmek zamanının geldi
ğini yoldaşlara haber verdi .. 

Bm Jıemen soyundum. Yatağıma gir
Öim. :Fakat uyumak ne mümkün!.. Ka
fa~ i9Jıdeki düşünceler göziimün ka
p~na engel oluyordu. Hayatımın 
binim bire dcti§eceiini ve kl§lanm bu 
~akin kCi§esinden ayrılarak bundan son
ra avaş meydanlannı dolduran barut 
kolallan ve ateş bulutlan arasında ya
JlY wtımı dD~ndüğüm bu dakikada 
heye cmı bir kat daha artmış bulunu
yordu! Yanımda yatan arkadaşlarım, 
yat.aklanna girer girmez, çar çabuk uy
lmya varmışlardı. Bunlar ne hissiz. ne 
kayıtsıı lmanlardı AllAhım! .. 

Bir iman, hayatının dönUm nok~ 
l1zerinde bulunduğunu sezdiği böyle en 
ön__. bir anda uyumağa nasıl muvaf
fak oJalıillrcli? .. 

B8*11a sinirlerim akort edilen bir ke
maa tıeU gibi çok prgin bir vaüyete 
gellalfti ve ben ad.hl ihtil1çlar içinde. 
yafaimıda muttasıl iki tarafa dönmeğe, 
Jnvn-ep devam ediyordum. 

Sukl Turgut re.is.in gemisinde olduğu 
gıbi, hal bir fırtına alt üst etmeğe baş
lamıt bulunuyordu. Bu, sinir ve düşün
ce &dmuı idi! 

den kurtar!.. lıonuşınası.. 
- Benim adım Lhari değil.. Diye in-

ledim, adım Yusuf! Şimdi ben Pala Bı- Yakup oğlu Akif Orcanlı isminde biri 
k Y··-·'·-ı Balcılıu- caddesinde kansı 17 yşndn 

yı l.Q\.UUIU... S 'f-.3-
y '-ı B ı ı Sen T' e.---'-'-.'. ı CH1Cyi başka bir erkekle gö,.Hc:iit·kcn - OA... u o aınaz... ~ı:;uı • • ..,..-. 

Ben seni bu adı taşıdığın bir sırada ta- görmüş ve bıçakla dört yerinden ağu-
nıdım! öteki ismin bana yabancı geli- suretle ynralamıştır. İfade veremiyecek 
yor! Onu duymak istemiyorum! Seni derecede vaziyeti vahim .olan kadın has
daima, çok sevdiğim bu Lizari adiyle taneye kaldırıln;uş, Aka Orcanlı ıtutul
yadedeceğim! Sen bir Katolik gencisin muştur. 
ve benim dindaşımsm! .. Türkler ne yap- Müddeiumumilik hadise tahkikntınn 
salar, .seni e.Ui dininden çevirip kendi- başlarnışbr. 
lerine bailıyamailar~ Ymıgın yerlerinde 

Sen benimsin!_ Bütün ruhun, kalbin, Kumar O"ft"'anlar 
vicdanın ve imanın ile tamamen benim- " .,, 

• 1 Yako oğlu Hayim, Ali, Hakkı, Ahmet, 
sınıiöyle diyen güzel kadın beni bayılta- Mehmet ve Tahir is!mlerindeki şahıslar 
cak hale getiren litif tazyikler.ini arttır- yangın yerlerinde kumar oynarlarken 
mağa devam ediyordu.. zabıtnca yakalanmı.,ıardır. 

Bir aralık onun titrediğini ve büyük --•---
bir korkuya dil§milş gıöi yatağın içinde yardan seuenlel'in 
kıvrandığını sezmeğe başladım. o,, de- Gece eğJencesL. 
rin bir korkunun titrettiği bir sesle in-
leyerek bana dedi ki: 4 nisan cumartesi akşanu için yardım 

- Eyvah! .. lştc geliyorlar! Kaçalım. sevenler cemiyeti tarafından fuar gazi
Buradan kaçıp kendimizi kurtaralım!. nosunda bir (!ğlence tertip edildiği ba
tşte görmUyor musun? .. Bak, koğuşa her almınqtır. 
girdiler. Yatakları arıyorlar! .. Ah, beni Deniz gazinosu müziğinin iştirakiyl~ 
i>ulacaklar! Kurtar beni Llzari!.. Beni ve bir çok sürprizlerle bu gecenin QC>k 
kurt n eğlenceli geçebilmesi i,..,. .n-diden ter-ar... ........ ... --· 

Genç kadın bana büsbütün sarılmıştı tibata başlanılmışbr. 
Ben ne yapacağımı §8Şlrmıştım .. Ona: •----

- Beni bırak Loraoza! .. diye yalvar- Hallle•bMle tenlslL 
mağa başladım, kollarımı, ayaklarımı İzmir Balkevi temsil kolu tarafmcl.'ln 
serbest bir surette kullanamıyordum! cumartesi ve pazar ıeceleri .Ertek 
~u ;-aziyette ben seni nasıl kurtarabili- K111da• pi,~le •E"Ylilik xundnı• adlı 

ru;~L 
0 

y .......... ~. ,.,~iki hiç gevcotmi- komedi temsil edilmiştir. Gen~ler roDe-
._.. -J ·v- rinde muvaffak olmuşlarda. 

yordu. Bllikis bana sun sıkı sanlmağa 
devam ediyordu. Kollarımı kıs kıvrak 
bağlıyan tazyik arttıkça artıyordu_ Dosyaya ihtar 

( Ba§ta.rafı ı inci Sahif e41e) 
Kendimi tam kaybetmek üzere bulun

duğum bir sırada kulaklarımın yanı ba
şında gürleyen öfkeli bir ses duydum: pon münasebetleri arbk Anglosakson 

nüfuzundan kurtanlmahdır. 

Saha kalabalıktı, koşu
lar çok heyecanlı oldu 

1,aın bir koordinas· 
yonun en elverişli 

zamanındayız! 

-*-
(Baş taralı 1 inci Sahifede) 

rma ili ettiklerini sonradan anladJJar ... 

V,,,...--"' lıOfınrwn Ali •all ile ·•a-~ '--•'--•a IJltll'df• Pamnk~ular da inanacak1ar .. Yeter JJ 
'ı'....... -ı- 9 9 ,.... __,__, hu teminat verilsin .. 

lett, IJdsl de ldl'lnel sayddı.. Kaldı ki mesele ne pamuk, ne sa.isad't 
ilkbahar at yarıtlannın ikinciei dün ci addedilrniftir. Şansin ganyanı 190, ne buğday meselesidir. Ba~n aşap 1'1· 

Kızılçullu kotU alanında yapılmışur. pi.isesi 235, Aliphın ganyanı 175, pla- tiin rmtlarm birbirine uygun .-, 
Dün saha çok kalabalıkb ve bahsi- sesi 185 kuruı getirmiştir. aralannda istihsal mllSl'aflariyle ölçüle· 

mütterek kiteleri meraklılann adeta DöRDONCO KOŞU cek nonnal bir nisbet bohmmam, clôa 
hücumlanna uiramlf gı'bi idi. U.teler Dördüncü koıu Handikapb. Dört ve Türkçesi, paramızın mbit bir kıymeti ol· 
heyecanla tetkik olunuyor, kazanmaa daha yukan yaıtaki hallakan lngiliz at ması meselesidir. Fiatlan zorla indiJ,.ek 
ihtimali olan hayvan adları iffret edilia ve kısraklara mahsustu. ikramiyesi 400 te olmaz. o zaman istihsali baltalanıJt 
yordu. Bu it bittikten sonra kite önün- lira, mesafesi 2000 metre idi. 
de sabanazlıkla aıra bekleniyor, bilet Bu kotu çok zevkli olmUfhır. Netice- oluruz. Fakat birbiri ardınca ~ 
çantaya veya cebe yerlqtirilince kotu- de Salih Temelin Subutayı birinci, Ha- memleket mahsullerinin ekimine ve to,.. 
nun bqlamuma intizar ediliyordu. san AlakUfUn Dandisi ikinci olmuıtur. Janmıwna ba7.arlanClaiJmn 1- ....... 

KOfU]arın neticeleri tunlardu: Ganyan 195 kurut vennİftir. C-ıatlar arasmda doiru Jlishefler ~ 
BiRiNCi KOŞU BEŞiNCi KOŞU esaslı bir ~·en .,.,.- w ..-
Oç ya-odaki yerli yanmkan j .... iliz· ·-.. ..;_.;aı·d• berL~- Lu..1:..:-ı. ~ ,... ._ Oç y•-ndaki baliskan Arap erkek ve - .. '9"'"'- --=--~ _._ 

erkek ve eliti taylara mahsustu. lkrami- .,... ..ı:r.-L•-- --lı& d.ifi taylara mahsustu. ikramiyesi 190 .l''°"~.n:: SU serpmiş ve fe:raWtk Ta-T 
yesi 340 lira. maafai 1000 metre idi. lira. mesafesi 800 metreydi. olmuz.. O ftlcit ~ üziiatiisüz elııer .-
Oç tayın i§lİrak ettiği bu koıuda Suat Karaoımanın Zıpın birinci, yine Kara- Uç tayın fııtirak ettiği bu koıuda Ah- onunla birlikte müstehlik te yanm ıtl• 

met Kcselirin bir Nisanı birinci, Prens nıule :heldiyebilir. 
osmanın Menevlııi ikinci gelmİ§tir. Can- H 
yan 130, pliaeler sıraaiyle 100 ve 31 O alimin Vecizesi ikinci celmiılerdir. Y.A. 
kuruş vermlıtir. Ganyan 135, pliaeler sırasiyle f 15 ve 

iKiNCi KOŞU 1 1 O kumş vermiftir. 

Dört ve daha yukarı yqtalü lıal»kan * 
Arap ve kısraklara mahM1Stu. ikramiye- Çifte bahis 2 ve 3 üncü koıular ara· 
al 300 lira mesafesi 1800 metreydi. Ko- sındaydL Ceylantek - Şana kombinezo
ıuyu Oinha11 Nari Sümerin Ceylanteki nu 18 lira, Ceylantek - Alitab kombinc
güzel bir yanıla kazandı. Fehmi Vura- zonu 11 ,5 lira vermiıtir. 
lın Tarzam ikinci oldu. Birinci ganyan Oçüncü koııuda olan ilkili babiate 
435, pl&.eler 175 ve 110 kunl§tur. Alitah - Şam çifti 340, Ş.- - Aliph 

OÇONCO KOŞU çihi 480 kuruş venni,tir. 
Bu koıuya gelinceye kadar kazanç- ltmail iLHAN 

ları yekunu 1000 lira71 doldurmıyan üç ---·---
yaşındaki haliakan lngiliz erlı:elc ve diti 
tayalara mahsuatu. ikramiyesi 5 00 lira, 
mesafesi 1600 metre idi. 

Çok çetin geçen bu koıuyu Suat Ka
~aoımanın Şam isimli doru erkek tayı 
ıle Cahit Alpayı)un AliPh imnli kır er
kek tayı baıbap bitinnitlerdir. Uzun 
münakaşalardan sonra her iki tay birin-

Abş müsabakaları 

"Yıkılan 
Medeniyet'' 

- -·-
tZllR: ATtF Ol.IEZ ................................. 

Top sesleri çep çevre vaıaa uCkaaU 
sanll. 

Aylarca bu ses, inledi, aksetti de
rinden. 

Her top sesi ardınca çılan lıbı acı 
fery.t! 

Oynattı bugün koskoca dÜD)'aY1 
yerinden. 

G&timUn önilne bir çok hayaller ge
liyordu. Anam, babam. kardeşlerim, ih
tiyar Jlıkoli, bir bir gözümün önünden 
geç9cnlardı. Sonra harp meydanlarında 
(!o1~a ıahip olmağa başlıyordum .. 
Diişınaalarm korkunç yüzlerini, tulga, 
mızrM ve kılınç parıltılarını görür gibi 
olupmdum. 

- Kov bu kahpeyi yanından!_ O bir 
kadın değil, zehirli bir yılandır!.. Bak, 
seni nasıl da sarmış! .. İşte zehir kaynağı 
olan dilini çıkarmış, seni sokmağa ha
zırlanıyor .. 

Diğer bir japon gazetesi de: cRusyaı•••••llll••••••••• 
bam maddelerini Amerikadan teda- 1' 

(Ba§brafı 1 inci Sahifede) 

çok heyecanlı ve zevkli olmuştur. Bu 
atışlara İzmir, MaıUsa ve Balıkesir genç
lerinden beıer kişilik üç takım iştirak 
etmiştir. Grup at~larmda birinciliği Ba
lıkesir, ikinciliti İzmir, üçüneülftğü Ma
nisa kıwınmıftır. 

Beklerken o iller gelecek taze balaafl 
Gözlerde ümit şu)esi lıinle.n bire 

sönd8. 

- BİTMEDİ -

rik etmekten vaz geçmelidir. Ve bu hu
susta Japonyaya müracaat edene daha 
iyi hareket etmiş olur.> Demektedir. 

~ 9e51erine karışan top gürültüleri 
ortaht,& inletiyordu. lşte bizim bölük 
auşmaıwı karşısında idi.. Acemi oğlan
lar alMl birden bire kılıncını çekiyor, 
bize depnan aaf1annı gösteriyordu: 

- e.ııll ~. ileri! .. 'Ozeriııüu 
gelmek W.,. dftpnanı ~elim!-

V t! Allah Allah sesleri ortalığı bin"biri
ııe ksa.wau. Biz koıtufuyorduk. Hemen 
alİJ .... tberine atııı,or ft dilpnan 
bUc~u ~ Bu gör
IIUklertm acaba bir rll7amı idi! Fakat 
bayır-.. Jpı uyanık bulunuyordum,~ 
lllfUA ipli duldUl'llll horultu aeslerini 
~uyu)'WllllL Şu halde bu g6rdilk]erim 
bir~ olamudı! Sadece lruruntuya 
C!üşmilf huhmuyordum. Fakat aabaha 
karşı, nihayet lrendimden geçenle dal
ınıştım. Uykumun aruında, birden bire 
vilcuclmmm. Anki bir iple anldılnn .e
'Zer giıl oldum. Bir ip, fakat ne kadar 
)'Um\llltık Wr il>ti bu!.. Adeta ipek gibi 
pam8 ... lıir teJdi! .. 

L_ l _~~~~~)V~~~,-~~«:!~_[_J 
Gazi Bulvarı 

Heykeller ve yeşilliklerle bezenirse lzmi· 
rio en güzel bir gezinti yeri olur 

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

G" 1 
imi ~ baktım. Lorama P

\ağınua ipDde. yam bapındlı idi!.. Pa
pıuk ... l yumuşak kotlariyle bütün vU
cud- sarmıştı ... 

P.lmt o buraya nereden ve nasıl gel
Jni.şttT JtoiUfun bir kaç yerinde yanan 
zeytim 7 .. badilleriniıı ortalıla )'81dı
lı ı§Jk pek O bdar kuVYetli olmadığı 
Sçin glıılerim i:>elkide beni yanıltıyor di
ye dlflndilm ... 
J Fakat hayır!.. lşte bu, daima düşün
Clüğüm kadının &l kendisi idi! Uzun saç
ları darmadalın bir vaziyette, çıplak 
~ögsümün üzerine yayılınıJtı. Bu ipek 
ialguuıın altında, öriimcek ağına düşen 

'->ir Sinek 11"bi çırpmmağa, inlemele baş
lad1111. KoDanmı .mest bir .surette kul-
·~- Nete. alamadığım için 
bayılacak bir hale gelmiJ bulunuyor-
aum. LAkin bu o kadar tatlı bir baygın
Lk idi ki o dakikada ben bunun bitme
sini deiil, duydtJium zevkin uzamasını 
:ve üzerime çöken tazyikin artmasını~ 
leyip duruyordum ... Kendimden geçmek 
lben buhmdulwnu anlatan meealslz, 
zayıf bir aesle :inleyerek dedim ki: 

- Ala Lorama! .• Sen buraya nasıl 
geldin? Turgut reis seni bıraktı mı? Ben 
ise seni elimden kaçırdığımı, birı"biriml-
2e artık bir daha kavupmıyacağımızı 
sanarak müthiş bir Umitsizllğe ve kor
kuya tutuhnuş bulunuyordum ... 

Buraya gelmekten maksadın nedir? 
iY ok.sa sen de beni gönneği mi özledin?. 
Ah Loranza! .. Demek sen de beni sevi
yorsun.!_ 

Güzel kadın benim gibi inleyerek ce
"Yap verdi: 

- Ya11k sana!.. Bunu bili anlıyama
dın mı? .. Eğer seni sevmemiş olsaydım 
bu kadar bUyük bir tehlikeyi gözüme 
alarak, geceleyin buraya, senin yatağı
nın yanı başına ben hiç gelir miydim?. 

Ah beni kurtar! Lharit. Bek beni 
takip ediyorlar! Beni bu adamlann elin-

Bilmiyorum, hangi gazetede idi, fÖY le 
bir yazı okumUftum: Bu nkte kadar 
Gazi bulvarmcluı geçerek Tepeclle gi
den OtobOs)er, Fent )Ja§• bulnnndan 
doiruduı dojruya Bemnahane ve Tepe
ciie gitmekle yolu kısaltarak Mazot ta
sarruf cdiyorlarml§. 

Filhakika gidip gelme (seyrüsefer) 
bekımmdan en doğrusu da bu. 

Basmahane ve Tepeciğe gitmek için 
fC}llrdeıı geleni veya Tepecikten gelip 
şehrin ortasına ve cenup kısmına giden 
bir araba için bu yol daha kısa ve daha 
bstirim bir yoldu. Nekil vuıtalan bu
ndan geçmekle dört yU& metft kadar 
bir kısalık kazanıyorlardı. 

* hmir plhmda Gui bulYaJ'lnın res-
mhıden mabat; Kordon ve pbir mer. 
kuini en dilz bir hat üzerinden 
1 - müstakil gar santrala, 2 - Manisa 
yoluna, 3 - Kasaba yoluna bağlamaktı. 
Bu ild yol ile Gazi bulvan. Bugiln mev
cut §imendüfer yollarının kavuşak ye
rindeki Hilll me-vkliniıı bir az berisin
de yapılacak olan bUyiik bir meydanda 
biribirleriyle birleşcceklerili. 

Böylece :bmir, en kısa. en doğru ve 
en geniş bir yol va.ıutas.iyle ana istasyo
na bağlanacak; Kasaba ve Manisaya gi
den motörlU motörsüz nakil vMrtalan 
da aynı yoldan geçeceklerdi. TilSClvvur 
olunan bu .fazla gelip gitmeden dolayı
dır ki bu bulvar aslında oldukça geniş 
bir ölçüde tutulmuştu. 

PlAn yapıldığı esnada Fevzi paşa bul
varı-yani eski şirket bulvan"'biraz işlen
miş, tamamlanacağı şüpheli ve açılması
na belki lihum olmıyacak, belki de şeh
rin yanınamıı aksanımın müstakbel plA
nına göre şekil ve vaziyetini değiştire
bilecek olan bir yol tasllğı halinde idi. 
Açıldıjı ve tamamlandığı tekdirde ise 
bu yol, tehir istaayonu halinde kalacak 
olan Basmahane istasyoniyle Tepecik 
mahallelerini taAcf iye edecek ve daha 

PEK YAIUNDA TA yy ARE SINEllSINDA 
Cllarles BOTER'ln N ... aret SVLLAVAN De 

Beraber çevWaii m ._ Filmi.. 

BACK STREET 

uzaklarda amele sitesinin şehre en ko
lay ve doğru muvasalAsını teşkil ettik
ten sonra yine Kasaba yoliyle birleşe
cek idi. 

Tabiidir ki planda bir çok senelerin, 
bir çok vesile ve sebeplerle, çizdiği bazı 
değipklilder bU:unmdan Gazi bul-varı 
temadi edemedi ve belki de bu fikirden 
büsbütün vaz geçildi ve bulvar Dokuz 
EylQl meydanında dfllilmlenerek, ucu 
melez çayına dayanan Aziz Akyürek 
bulvarına yol verdi. 

Binaenaleyh Fevı.i paşa Bulvarının 
açılmasından evvel genişliği nisbetinde 
uzayamıyan bulvar, nihayetinde beaU.. 
yeceği geniş ve hareketli bir saha bula
madığından dolayı cereyanını tebdil 
ederek ve bükülerek Basmahane ve do
Jayısiy1e Tepeciğe uzanan bir yol halin
d~. nisbeten gelip geçeni az bir halde 
kaldı, ve yine tabiidir ki seyrüsefer en 
kı.sa yolu intihap edemediğinden Fevzi 
paşa bulvan açılmasiyle hemen rağbet 
gömleğe başladı ve başlı ba§ma bir mu
vasali yolu oldu. Gazi bulvannm mev
cut yükünü alıverdi. Neticede esasen 
genişliği nisbctinde hamule bulamıyan 
Gui bulvarı büsbütün tenha bir bale 
girdi. 

* Bugün nakil vasıta.lan ve seyrüsefer 
iŞleri için ~rde husule gelen kısmt du
rum §Öyledir: 

Şehrin cenup ve batısından gelen bü
tün taşıtlar Basmahane ve Kasaba yo
luna gitmek için çok kolay olan bu yolu 
lrullandıklan ve kullanacakları gibi 
Kaqıyakadan Alsancağa kadar olan 
yerlerden gelen bütün nakil vasıtalan, 
bugüniln en kısa ve en doğru yolu olan 
VoroFiof bulvan. Lozan kapısı, Montrö 
meydanı ve Refik Saydam bulvanndan 
geçerek Basmabaneyi bulacaklardlJ'. Bu 
yollar nakil vasıtalan ve İf adamları 
ıçin en yakını ve en az zamanda gidece
ği yere götüren yollar olacaktır. Bu hal
de 9 Eylill meydaniyle parka yol veren 
Gazi bulvarı bot ve yalnız bir halde or
tada kalmaia ve edilen masrafa nisbetle 
vatanda§ın işine en az yanyan bir yol 
olmaja mahldlın hlacakbr. 

Bu gilzel yolumuzun bu tenhalıktan 
lturtanlması lizımdır. Bunun halli için 
ise şimdi fehre bir sorgu terettüp eder: 
Acaba bu yol bqka bir ife yanyamaz mı 
ve bu yolu hareketli ve canlı yapmak 
için ne llzımdır?. 

Herke.çe bilinmektedir ki yollar bir 
bedele varmak içiD yapdır. Bu sun&Je 

335 • JJS Doiiıanlalara 
tzMiR A.SKEKifK ŞUBF.SİNDEN: 

335, 336, 337, 338 dofumlulardan mu
,....., hbzzrtiai 1"P" 4 fiJMe, .n
''Ui, Top(11 .......... t.tiht&. entı
nın awbdi'-k a-. 31/3/MZ ...-
tesi ıihlil ..t ... h.ir ~ ~ 
şuh-i •• baar IMrhPu-••vı »a"m. 

Gelmiyeil]er askeri malıhınelere ve
rileaklerdir _ 

İzmir kulilpleri arasında yapılan atış
larda pamuk mensucat gençlik kulUbU 
birinci gelmiJtir. lzmlr kulilpleri arasın
daki ferdi tasnifte Altıııordu kulübUn
den SelAhattin birinci olmtŞur. 

Atışları yakın bir alAka ile ta
kip eden valimiz abflan müteakJp 
gençlerimlai göaerdilderi mımaffakı
yetlerinden dolayı tebrik etznit ve ken
dilerine değerli ve teşvikkar bir hitabe
de bulunmUf, madalyalannı da bmat 
takmıftır. 

Grup atqlarında bir.iı:ıci aelen Balıke
sir talwnına kıymetli bir kupa ve ikinci 
gelen fzmir takımı genç1e.rine de birer 
barU1c ftl'ilmittir. 

Gösterdikleri muvaffakıyetlerden do
~ı gençJerimm teDrik ederiz. 

yollara amaçlarma gıöre istikamet, pkil 
ve genişlik verilir, talimatnamesi yap.
pılır. Ve bu bakımda taksime 'Ve tami
fe tibi tutulur. lıleR1A ticaret, alq Vftif 
sokakları, seyrüsefer sokakları, iskln 
sokakları veya Almanların Pndmtras
se, Fransızlaı:m .lıfonuman aoblrlan de
dikleri gezintiye tahlis olımabilen -.e 
içerlerinde .lıfon•nnanlar a1r1ıyan he,- A U kara - Sof ya 
keDerle bnenmq lüb soblr1vla hir ele 
Ameriblıların mebzW ~ (Blııttarafı 1 inci Sahifede) 

Kırlar, ovalar, mavi denizlt)l' bile 
hatd!.

Yer yer beliren, bnh birer mallp
re löndll. 

Göklenle motir sesleri tam wç seae 
wrld, 

ili( dm .,, a.ı. ııll, elısR •• 
lir'a 

Yanım n ilüm IJ-••• ~ p 
bi,... 

Çiller Wla ~- ....... , .._ .. .,. .. 
Eyvah! .. Çölriiyw, ..._. amrWl _... 

J .... 
... w .. -ı......:_ J 
---~ .yeller -- .... ~ ...... 
Baeeieimi b;rbetmiıf ........ ~ 

timıia: 
Ac;hk ve sefalet •-• çe1weı. 

rİllıle-
P~ vardır. miimse1Mderi te~ koylleak ..m. 

Gazı bulvarı q ~ve ticaret ao- )'eöe A~ c-.p -ı-- la~ Bis .-ıue4 •w 1peı;..;. w. kene 
kağı olmaktan bütün karakterleri ile bir bi6e --.... Psteıwkt.lir 
uzaktır. Geliş gidif sobklanndan da ad • 
olunamaz Zira bu iş şfmılilik bqb BiR BULGAR YAZJSI 

.... 
Tiirlı: ,...... b-.&a, ... " ..... ......... 
llhmetle -.il ,.eriılir .w.i ... ..... 
E,! Ş.lllıı .... ~ er. ıc.m.-

caddelere verilmiştir. 1skin mıntakulll- Eski nazırlardan mebus B. Todorko 
da olınadıimdan iskh .,bit delildir Nikolofwı Türk - Bulgar miinuebetleri 
ve iç teşkilib da buna milsaait değildir. hakkında Slovo gazetesinde çıkan bir 
O halde bu güzel ve nihayeti parkın bir yazısı da bunu belirtmektedir. 
ucuna mlintelıi bulvanmız bir ~ B. Todorko Nikolof yazısında eliyor t _ -·-·• ••••• _ 

yani bir lüb aokak haline kalp o~ ki: ----·- --
maz mı? ~asen gUzel çınarlar dikilm~ •Bazı ~ler bu iki memle_!tet a~a-
orta kısmıyle, geni§ trituvarlariyle buna sında derm anlaşmazlıklar oldugu.nu ıd- KJSACA 
pek müsait olaıı bu buharımız heykel,. dia ederek Bulguistan1a Tür~e ara- •••••••• 
lerle bezl'nen Berlinin eski SiegesaDe- aında mevcut iyi mUnuebetleri bozma-
sinin veya Parisin üçüncü Alaksandr ğa uğraşıyorlar. Bunlann iddiasmca Azldı, _.fulı ınesefesf.-
Avenusunun veya Champs Elizseessinin 'lürkiye tarafsız kalmış, halbuki Bulga· ,__ 
minyatür bir mc>Wine benzetilemez mi? ristan ü~U pUta iltihak etmıpir.. Bu ECZACI: K. KAMiL AKTAŞ 

Böyle yapılmak istenir w bayle bir ~k - Bulgar m~betlerini bozm.U ~eksiklik, kif~etaizlik DMnasua• 
telikkiye mazhar olur belediyemiz böy- ıçm bir sebep midir? geldili vakit kıymetsi%1.ik ifadesi o]ur. 
le bir şekil verir ve bo cins sokaklarda 'l'Uıidye colnfl durumunu hesaba 
tat.bik o1unrnuı icap eden belediye ta- katarak menfaatlerine uygun bir dış si- Bazı aZh1darda :nedret ve lo;vmet olur· 
Jimatı yapılırsa bu gihel ve paıb miln- yaset takip etmektedir. Biz de coiraft Çokluia gelince: Çokluk fulalık __... 

tehi caddemiz hem bo~ ve sakin kalını- v~y~~ hesaba b~ ~ emel- ~y~.u=·~i~ ~ 
yacak, hem de işe yaramış olacak ve tz-~ ilham alan bir dış •Yaset ta- wa, ... 
mirin en gijzel 'bir caddesi büyük ıerefli kip ediyoruz.. manası aldığı vakitlerde kıymet w d• 
i!mine lAyik ve ilerde de 'bize heykelle- l'.&kiclen oldgp libi şimdi de Tiirldeı: ğer olur. Benim l>ahsettilbn azlık :ile 
riyle, monumanlariyle tarih parçalarını ile arımmda •alapnnbk yoktur. Tiirk- çokluk bu manaların karışık lşrapları 
okuyacak bir cadde haline inltillb ede. lerle kavıa etmek içia ortada sebep cö- içinde bir az da kimya peıindedir. sıze 
bilecektir. remiyonız_ Tihkler iyi komşu ve eski buzada kimyadan, eczacılıktan dem~ 

Ayru zamanda §.imdi tenha bulunan dostturlar. Ve bütün baskıya rağmen racak değilim. BWm meslekte ne kadar 
bu cadde heykellerle, yefillilderle be- böyle kalmak istiyorlar. Milletlerimizin iliç varsa hepai bir nıikdarla tahdit edil
zendiği gUn gezinecek yeri olmıyan lz.. akıllı davranarak entrikalara kapılma· nuiJtr. MeselA Aspirin on aram alıoa-
mirde en güzel bir gezinti yolu olacak- malan yeter. m EU- •-c!-ı.: ı,.m aııı 
t B t 1"kk" eh il Bunun ı·,.ın· dir ki Klodvo nu··mune pa- az. uıu.ıuCAJ ö \':...er gram. santigr 
ır. u em ı ş rln · erideki inkic:an- "C "' -n:-- dır B eh' ı --.l·- k' ~-·~ 

na da mani değildir. ır nayınna Tilrkiyenin iştiraki işini tanzim u~am • azız ır er v""v..u- 1 uu-· 
i"'" -len Türk '--·etini se·.:--1- selinı- darlan azaldıkça fay dalı ve sıhh~ta biı-

Şayet asıl plandaki mevcut yollar açı- ~ .,,_ &«;.., ,,M..,.... met edici olurlar. 
lır ve garsantral yapılırsa seyrüsefere lıyaruz. Yıne bunun içindir ki ADka:ra- Son senelerde eczacılık Aleminde~-
açılmasında bir mahzur olamıyacağı gi- daki Bulgar ticaret heyetine gösterilen darlan azaltarak tesir görmek tecrilbe'
bi ~ehre giren ve şehirden çıkan yolcu- samimi kabul bw son derece memnun lerine kallulml§br. Mesel& PiramidoD'u 
lar ve turiStlere güzel tesir yapan bir etmiştir. bir gram yerine miligramdan daha. apl1 

yolumuz olacaktır. Sıhhi ba~ımdan ise Bulgaristan ve Türkiyeyi birleştiren va-erek netice almak yolunu tutmufl.r• 
hayatın pisliğini asıl şehre sokmıyan bir yol birdir ve dolambaçsızdır .. • dır. Amerikada bazı eczaneler ~ 
pa~aklık ve ulu ağaçlariyle bir filtr . _ _ _ _ _ _ _ _ _ mikdar üzerine reçete yapar diye hı.,_-
tcşkıl edecektir. ı--- ------- vi ihtisas eczaneleri bulunduğunu bile 
Eğer şehir pek ziyade tevessü eder 9• • ~ iddiaya kalkanlar vardır. 

zenginleşir ve bu yOl artık bir lüks cai JZmetçJ 1 Bu azlık yolu tababette mikrobi.JolQji 
de olmaktan çıkarılmak zorunda kalınır. , ve opoterapi gibi bir çıtır açarsa Jle 
sa o zaman buradaki tertibatın bir baş- 1 mutlu?.. Aynı zamanda bayatı idamefe 
ka mahalle nakli pek o kadar zor bir iş aranıyor 1 medar olacak gıdaları böyle miiımJeı'le 
değildir. Mesell Berlindeki Siegesallee- ~ kullanmak mümkün olduğu gUn yeınd"' 
nin 1938 de bütün tcferrüatiyle Grosse "Kılık eclerı.ilecek ve ÇOt"uk baka· ~ Ier, sofralar, ikramlar, ı.iyafctler de or· 
Steme naklolunduğu gibl b~ iki..._ ihtiyaç nrdır. tadan kalktıuı olacaktır. 

Bilmiyorum, bu giizel yoldan güzelliği isteklilerin Seldr Gnieoqa arbsın- · l Yqı,yan g6reeektlr SÖ&il ~· 
derecesinde istifade için daha başka ça- da 138Z iMi sobk 7 n111DU811 apart. ·: her nmaoldnden daha dolna oldulUD" 
reler var mıdır?. IUIUD Z illd blma ..mwtı.n.. :(_ gösteriyor. Evet. gCSrmelt için 7ap-1' 

De. M. S. (/ - - - - - - - - - - - - - Q gerek. 
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Emlak ve Bankası "Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor Zİlt'IMET 31 birincikinun 1941 vazyieti MATLUP 

(Haştarafı 1 inci Sahifede) dalaya doğru ağır ağır ve ihtiyatla iler-
bir py olmamıştır. Hatta 16 ıncı Alınan l~mekU:dirlı;r. Onları~ şimale ~oğru ta
orll awı Ruslara mukabil taarruzlara kıp et~kler~ yo~l9:1' ~~assa Sıttang ve 
geQllıli ölrenilmiştir. Bundan başk:t İravadi neID:l~r~ın ıki taraf yolları~r. 
Rwıların Kınında, Kerçte, Taganrog cı- Sittang vad~ı Japonlara kapamaga 
va..aa, Doneçte, merkezde ve diğer çalışan bazı, Çın kıtaları Tungoda ~arıl
Ye•de teşebbüs ettikle · bur· taar- mışlar ve 1 aponlar buradan daha şımale 
tudlmn geri atıldıiı ~ ~i teb- il~lem.işlerdir. Şimdi Mandalayın 150 
li!lmiade beyan edilmektedir. kılometre kadar cenuplarına vardıkları 

a..... tl · M ks bö"l • d b anlaşılıyor. ..-'lfYC erm urman gesın e u- J nların B" · ı · 
lUQa Alman kuvvetlerinin gerilerine . n apo ~yayı tama~ıy e ıs-

Ödenmemiş sermaye (İhraç olunmamış B. Hisseleri) 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası (Bankalar kanun mudbince) 
Bankalar 
Scnedat cüzdanı 
Esham \'e tahvilit cüzdanı 
Avanslar 
Bor(lu cari hesaplar 
İpotek mukabili ikrazlar 
Tahsil olunacak pyri menkul satq tabiileri .• 
Temlik edilmiş emekli, dul ve yetim ayhldan 
Muhtelif borçlular 
iştiraklerimiz 

ast.. çıkardıkları hakkındaki haberin tiladan evvel Hındistana veya Çıne kar
de ..,ük ehemmiyet verilmeğe değer şı karadan ehemmiyetli bir hareketleri 
ola •w meydandadır. Velhasıl Doğu bahis mevzuu olamaz. B~unla be~ber 
~!nde ehemmiyetli hiç bir şey ol- Japonlar geçen hafta Smgapur bogazı- Sabit kı:rmetler : 
in olu. Almanlar ve Ruslar ilkbahar ru ~~be. karşı kapa~p muhafaza eden 
hlti\uebeleri için dehşetli surette ha- İngiliz Hindl:ı~a aıt Andaman a~
lır~dır ve hazırlanmaktadırlar .. rını za~te~erdir. Bu a~ ~ır 
~ t&rafın daha iyi hazırlandığı ve e?emmıyeti de Japonların ilerıde Hin
bu ı:., esnasındaki sonsuz mevzil muha- d:stana ve muhtemelen yakında Seylin 

Menkuller 
(90.000 lira üzerinden sigortalıdır) 

Gayri menkuller 

re'-lel'de kimin daha fazla yıprandığı adasına yapacaklan d~ ~areke~ine (487.420 lira üzerinden sigortaltdır) 
öni' izdeki ilkbahar sonlarında kopa- fevka~A~e mükemmel bır us teskıl et- Sair aktifler 
cak Ahan taarruz fırtınalnrınıfa 'lnlası· melerıdir. 
lacaldılr. -\ VUSTRALYA BTRAFINDA 

Ym1İ BİR CEPH:.t:. · Avustral afında bul 
lllL..-L il y....ı ... ...t~nd d Japoıı.aı, ya etr u-
~ova . e --:?"" an sızan U.> • nan Hollanda Hindistam adalarını düş-

gu Ye 1ahmınlere gore Ruslar, yalım mandan temizlemekle meşgul olduklan 
~Alman taarruzuna mukave,. gib" y · a· ed n-·baule 
met edem' klerd' B . . İng' ı enı ın en sonra na ve 
lizla1t ~l~ unn 1Ç1D • 'j oradan Salomon adalarına atlamalaı 

Z0.084.47 

Z.518.131.11 

Türk Lirası 

8.toZ.450 -
Hl.5'3 11 

2.375.000 -
2.174.681 ~': 

7'1'1.600 'ı., 
5.165.'152 -

18.2%6 20 
4.869.130 43 
8.141.159 55 

914.651 70 
'185.'137 51 

1.101.815 !6 
455.6%5 -

2.596.715 68 

H.85L871 75 

\'aya '-bamda AlmanCnvrı;:~ y~prnaktadırlar. Bu suretle on1arm Y • 
-~.1 ed k b' ikin" • he __ 1_. nı Hebrit. Yeni Kaledonya ve nihayet 
;;~ ece ır . cı cep ~~ Yeni Zelanda adalarına geçmeleri evve-
L .. ~ gelmektedir .. Fakat İngilizlenn 1A Avustralyayı bir demir çenber içine 
uoylıt bir teteb~ cıddl ~.t~ muva- almaları ve badehu teslim teklifi yap
fakat ve Amerikalıların şmıdiki halde alan uh ldir A al teslim bö,11 ım barek ti teşvik edecekl . k m m teme . vustr ya 

~-
şil..L..1idir ro.ıı-~ı bu gibi b" b:e': t olmayı kabul etmedili ta~dlrde ancalc 
.- · "'~':" ır e o zaman Avustralyanın istılAsına başla-

ve t ııbbUs bil~ ve ~ kuvvetlerle nabilir. Yoksa bir çoklarının zannettiği 
Y'aJ»lmadılı takdirde bır fa~ verme- gibi Japoolarm Cavadan Avustralyaya 
dikta başka fellket1e netic81enmeğe h 1 · ·ı 
ftlahk(km olur. İngilizlerle Amerikalıla- ~men at amalan bahıs meV"lUU deği -
rın .İM simdiki vaziyet ve prtlarda Av- d_ı_r·------------
ruı-uı batı w,a fhna1 sahillerine me- MER-•KLI •~ı.BR 
aeıa 70 _ 80 tilmen çıkarabilmeleri pek 9D& 

• •••••••••••••• 

52.250.965 il --------

Nizam hesaplar 97.911.llf 11 

Sermaye 

ihtiyatlar : 

İleride vukuu muhtemel zarar 
(Bankalar kanunu madde 

Kanuni ihtiyatlar 
Fevkallde ihtiyatlar 

Karphklar 

Mevduat n cari hesaplar : 

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Tediye emirleri 
1\luhtellf alacaklılar 
Sair aktifler 
Klr 

Nima •ıplar: 
Cirolanmız 
Kefal etlerimiz 
Sair nlzun hesaplar 

karşılığı 
31) 

132.479.50 

303.060.44 
190.568.29 

5.921.91L 70 

-----
20.000.000 -

626.108 23 

653.437 8T 

7.9".69U6 13.866.606 06 

51.1 ...... -
UGlll.H 

6.88Z " z.oss.1zt zı 
14.IU.W lt 

5".'160 11 

-----
5%.258.tlS. --------

n.m.ı•.sr t"l.ttı.ııı n 
Çok 8*;tUr. 

Seslerin ölçttstL. 
Iw. az bir kuvvet maksada lifi gel

mez. Çünkil Almanlar, Avrupanm şimal 
\re bata sahillerini ehemmiyetli kara, 
den.is Ye hava kuvvetleriyle bekleyip Kumaşın, suyun. elektriğin ve saire-

Emlak ve 
31.12.1941 

Eytam Bankası 
kon.aaktadırlar. nin ölçilsil olduğu gibi sesin de bir öl-

8-dan başka İngilizlerle ~erikalı- çüsü olduğunu biliyor musunuz? 
lana 71 - 80 tümeni Alman denizaltla- Ses ölçiisilne, telefonu icat eden Ab
liy2e '9Caklannın ve seri botlannın hat- raham Belin ismine izafetle Resibel der
li • en Alman donanmasının hlkim ler. Bir bel, kulatmuza gelen iki sesin 
bultaclulu Avrupanın batı ve şimal la- arasında on tane çift d8lga olduğunu, 
Yıluma c:ıkarmalan hemen kabil değil Desi Bel de bunun onda birini göster-
RibiAo. Görlllüyor ki müttefiklerin, Al- m~ktedir. 
~ Ruslara ilkbahar sonunda ya- Ölçülen seslerden bir kaç misal : Fı
Pacrilı:lwı bUyUk ve kat, taarruzu geri sıltı halindeki konuşmalann ses kuv
.bırabacak veya bu taarruzu zaif1ete- veti on Desi Beldir. Kulaklan normal 
bUem Udncl bir cephe yaratmalan key- surette işiten muhataplarımızla konuşur
fiYell twle qlendlli gibi kolay dejildir, ken bulundujumuz yere göre Plerimi
beUd •hiç olamıyacak kadar gtıçtür. zi karŞJmızdakln19 duyurab~ek için çı-
Aı....ı.rm Ru.ıara taarruzdan ev- brdıimm seslerin takribi ölçüleri şöy-

~el ..... aa. .... hllDSl bir ı.uıa t&1 Wlr 1 & ................. ııte a. •. tay• 

teblı 1 1 -- bulumnalarma ihtimal ve- yarede 100 D.t Bel. . 
1'11-. CUnld1 bayle bir teşebbüs Al- Eşeiin anırması 74, Arslanın kükre
..,. ! a Ruslara bl'll taarruzlarmı za- mesi 87 Desi Bel olduğu tesbit edllmit-
.uı.. ıblılD başb bir fe)'e yaramaz. Bu tir . 
..-... melhuz dellldlr. Normal bir kulak sıfır Desi Belden 
1 AKl>&NtzDB itibaren işitmeğe başlamaktadır. 130 

ıa...dlerin llaltaya şiddetli tayya- Desi Belden ziyadesini hiç bir kulak 
te .......ı.n devam etmektedir Bun- duymamakta, blWds b6y1e utultu ve g(l
dan -bet ora.ya alma İngiliz ticaret riiltUlerden kulaklar ve insan acı duy
~e bap gıemi)erini bozmak ve batırmak maktadır. 
»lduta si1>l cenubi İtalyadan Afrikaya ...... -.-0-.-.-•*"*'-.. ---
•hp' ıM aevldyatı menedecek veya ....__ ~ 

ZİMMET 

Personel masraflara 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 

Muhtelif zararlar 
KAr .. 

Kir ve Zarar hesabı MATLUP 
Türk Lirası 

376.963 21 
94.717 78 .. 
48.699 03 

927.518 81 
28.781 &l 

462.65'1 25 
261.969 30 
546.760 67 

2. 748.067 77 --------

Alınan faiz. ve komisyonJar 
Esham ve tahvilit cüzdanı plirleri 
Banka hizmeti mukabilinde alınan Ucret ve lromisyonlar 
İştiraklerimiz kin 
Muhtelif klrlar 

Tiirk Lirasa 

1.615.385 89 
261.729 05 
287.066 OT 

13.903 10 
589983 66 

-----
2. 748.08'1 'iT --------~k olan Malta hava ve deniz Gıda balsalardı

!bu sındiril~esi?ir· ~~-ndan ~ Kafi miktarda gıda bulan bir mikrop- ~tzMtR~~~Sl~C~tLt~~'I1~C~ARET~~~MP'M~~tJR.~-ala~CJ1~\~l·an-tıa•~h·sU,~-borç•~larlm!ını!lltesv!!!l!l!!!iy!'!'e .. sel!ll--• .. •.• •• •.• •• •.• •• •.• •• •.l'!! •• !ll.• •• • •• •.• •• 11
.l!l!••!!!l•

11
•••••••••m!••!!l•••••••!!!•!!!l••!!!!•!!!••!!!•!!!••!!!••!!!•!!!••!!!•!!!••!!!•!!!••!!!•!!!••!!!•!'!'••"'!!•!!••!!!••!'!'•!!!••!!!•!!!••!!!••••••l!IR••• 

· hafta Akdenizde 11birliği yapan At- tan 12 saatte 18 milyon mikrop meyda- LUOUNDAN: SAYI 4280 nedatı ticariye tanzim ve bunlara kefa- : : 
inan uçak~ ve ~talyan ®?ao"m8:51 ile na geldiii tesbit olumnuttur. Aradan 6 Tescil edilmif olan (yal sanayii TUrk let etmek ve şirketin mabadı tesisiyle i Devlet Demı·T Yollarından ! 

V..- bar deniz kuvvetinin hlınay,e aaat daha geçince bu mikroplann mik- anonim ıirketi) esas mukavelesinin ba- mU---..1... ........ __ s..ilA-,um m·_,__,velename- • • ••.Al 1llıl- +--t1!- d • •~cnt kafil • k dir ~ "U .Ulll U&il: .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
... ~ enız ._. esı ara- tarı 80 milyonu seçme te · · zı maddelerini deAtiren llyiha ticaret leri akd ve tQnzlm, mtlbayaat icra w 
da oldukça şiddetli ve büyücek bir Bu çoialıt. mikroplann gıda bulduk- kanunu hUkUmlerine gtire sicilin 4280 ifa muamelltı ..:..ı._.. ... l.stima1 obmamı- DEVLET DEMlRYOu.ARI UMUM MODORLUC'aONDEN : :ı.1 __ ,.__ -··L--'--_. oJm ......... Bunun-....: •L• • ....:1 _L rtma1an kl" d ...,.-..- A--Lda cetTelde mikdarlan muhammen bedel ve teminatlariyle ittihaal ~.-.&&_ULn: ·ue11 _._ .... • •• --... - ça Ur.iye a,.uar ... a ıe ın e vu- numarasına kayıt ve te.cil ~:aı ilh yan fazla nukudun - ih.ı-t ak,.ıunn"' ~· .... - Alm 1 ör bazı t--!1: .. ta k klı aaL ~ .... -- r-- mahalleri ıöaterilmit olan 2 kalem balaat kapalı zarf uauliyle ayn •vn aabn 

• 0 ara 1 e .uıguu. - ku bulma ta ve intan a nı f8f•rtaca& olunur. sureti istirnalini +-iD etmek ve itibar -v .. .-... ı 'leri il harp --n ı ba+-•• k di B 11. _, ahnacakbr. Münakasa 1 O JÜaan 942 cuma ..iönii birinci kalem aaat 1 O da ikin-~ , e ıs~er ~ ve· derecede ıürat ıöaterme te r. ere~et hmir sicili ticaret memurl .. ~· resmi üzerine vwa .;.,L.J.L. menkul emvalini ·-· •a .. _1 ___ ,.....,_ wa.. -ı ~.._ ci kalem aaat 11 de olmak üzere Sirkecide 9 ncu ifletme binuanda A. E. 
,~. . versin ki mikroplar kAfi mikdarda gıda milhril ve F. Tenik imzası. karşılık. a&termek suretiyle istikrazat- k 

arebe hlwna torpil beü ld••,._•..,. k b ahlllk rnn-L. - 1 l.teklilerin teminat ve kanuni veaikalarını muhtevi kapalı zarflaruu &)'JÜ ~ 
İnll'-1-tr de, büyük _bır İta. lyan mu- bulamıyorlar, but.alarda, dün.yada belki - Layiha. ta bulunmak ve h-eti umumlyeden is- onıiqonu tarafından yapılacaktır. 

bu zır ısa 0 ""6.-.u de mikroptan baı a canlı ır m Yal !NlJl8Yil .& w;a. anonim şirketinin tihsal kararı mahluaa tevfikan şirketin tıürı blrlnci kalem aaat 9 za kadar ikinci kalem için saat 1 O na kadar komie-
dirmielerdir. yapyamayacakta. 27 Sontepin 1941 tarihinde aktedilen emvali ---' menkulesint terhin v-.. , __ , ___ 12 --'-1 ---'-- Kıbnsa bı- f '---'o. h ..,... - 1

- yona venneleri llzımdar. ~uı 1U11LU1nMU1 u; evAilülde umum! eyet içtimaında •İP- tahvlllt lhra,. avJemek sure•• .. le istikraz ..____ 1 vveI de -• w ı~EN k uka 1 r- ,, -ı - e:t---·meler para91z olarak komiayondaıı verilmektedir. 
~ J'&P"• an• ce yazmgımız 1ZMtR BELED u:....,u·u,,, : et esaa m ve enamesinin yedinci ve akdetmek gı'bi h .. - .... tı ifa meclisi 1.:ıı- ~ .... h-1-n- L-L!- bil lmamak b -- .-- Muhammen bedel Muvakkat teminat 
~ U'1lllll mevzuu · e o ge- Havagazı idaresine, mevcut nümune- otuz eşincl maddelerinde yapıluı tadi- renin cUmlei salAhlyetindendir. tşbu sa- Ocak mahalli Mikdar Lira Llra 

telttk. lerine göre 490 adet havapzı 8878Clo ya- lAt dolayJSiyle mezkOr maddelerin eski JAhiyetler tahdidi oJmayup tadadidir.) 
AFBİKADA zı ifleri mUdUrlUitindeld prtnamesl ve yeni §eldllerlnl g8sterir llyihadır. Yedinci maddenin tldil ~ yeni 
._. Afrikada hiç bir değişiklik ol- veçhile kapalı zarflı ekailtme ile satın Yedinci maddenin eski şekli: şekli: 
~. Bütün ilkbahar ve yaz mild- alınacaktır. Muhammen bedeli 22490 11- (Şirketlıı 181'1D8yesl beheri yirm1 Türk (Şirketin sermayesi beheri yirmi Ti1rlr 
~ elwnmiyetli bir değişiklik ol- ra muvakkat teminatı 1686 lira 75 ku- lirası kıymetinde (4000) dört bin hisse- lirası kıymetinde (6000) hi.aeye ayni
~ da muhtemel deiildir. ÇUııkU mev- rll§tur. !halesi 6/4/1942 pazartesi gUnU ytı ayrılnuf (80000) seksen bin Türk mq (120000) yUz yirmi bin Tllrk lira-
~ ._n Afrikada gelecek kışa b- ~t 16,30 dadır 2-490 aayılı kanun tarı- lirasından ibarettir. ıundan ibarettir. 
"-'· Wq bir ciddi ve bUyilcek muharebe fatı dahilinde hazırlanmıf teklif mektup. Bu hisseler mecmuunun i§tirası, işbu Bu hiaeler mecmuunun i§t.iruı, i§bu 
~ müsait olmamasından sarfı lan 1hale günü azlmt saat 15,30 a kadar esas mukavelenameye merbut lıiue se- esu mukavelenameye merbut hme se-
~. mihver de, müttefikler de şimdl- encümen riyuetine verilir. nedatı iştirak teahhUtnamesi mucibince nedatı iftlrak teahhtıtnamesi mucibince 
,,._ tiınaJ! Afrikada beyhude kullanıp 22, 26, 30, 4 1599 (666) mUesslsler tarafından teahhUt edilmi§ milessisler tarafından teehhUt edilmif 
~ edeceii kuvvetlere malik dejildir. ye sennayenin ruh~ ifbu. m~ve18?in ve eermayenln rubu i§bu mukavelenin 

için hayatı cepheler şimdi Rusya MEMUR ARANIYOR ıınzası sırasında tediye edilmiştir. H~e imzuı nruında tediye edilmiştir. Hisse 
Hindistanda ve Avustralyadadır. Resmi dairelerde ça1ışmq orta veya senetleri bed~lle~ mUtebaldsi şır- senetleri bedellerinin miltebakisi şirke-
ZAK DOOUDA Lise mezmna bir memııra ihtiyaç vardır. ketin tefe'kkillü ka~en sonra heyeti tin te§ekkUIU katisinden sonra heyeti 

Japonlar, Şan Kay Şekin milll Çin AskerUlhd yapmq ve 35 yaşmdan idarenin ~ ~inde vald olacak idarenin kararı dairesinde vaki olacak 
*ıtaıan ve İngiliz imparatorluk kuvvet- yukan olmıyular boa servisleriyle Ma- talep üzer~ tediye o1';1D8~·> . talep üzerine tediye olunacaktır.) 
lerf,.ıe uharebe ede ed Bir- arif -'-eti remıl UlnJar bfiros fl Otuz ~ıncl maddenın eski şeklı: Otuz be§inci maddenin tAdil edilmi§ 
~ m e, cen~ "'..,...., una• • (Şirketin idaresi ve hissedarlara veya yeni ,ekli: 

Yadan orta Birmanyaya yanı Man- racaatlan.. 1 - Z C1ZI) UçUncU şahıslara karşı muhakim buzu- (Şirketin idaresi ve hissedarlara veya 

lzmir Tramvay 
Şirketinden: 

ve 
runda teıruıill meclbi idareye aittir. UçiincU plualara brp muhalrim huzu-

Elektrl•k Meclisi idare şirketin umur ve emvalini runda temalli meclisi idareye aittir. 
idaresi ve §irketin maksadiyle allkadar Meclia idare tirketin umur ve eınvalini 
her nevi ukud ve muamelltm icrası için idaresi. ve tirketin maksadiyle alAkadar 

Niaan 1942 ayanda td>ekede yapılacak ameliyet için cereyanın apğıda göıt
~-Uen sektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere 
-ıı olunur: 

1) S ve 19 Nisan 1942 pazarları saat 9 dan 15 e kadar: 
1 Daraiao XV Kültürpark 
il T epccik E KaJ'flY8ka 
ll1 Alaancak Bornova 

lfXV Bumahane Buca 
Etrefpap 

2) 12 ve 26 Niaan 1942 pazarları 
V Çarp 

VJ Bahribaba 
VU Karaatlaa 
"W CüaelpL 

X KOMk 

saat 9 dan 1 S e kadar: 
XI Gazi bulvan 

Xll Mezarlıkbap 
Xlll A..mör 

XJV Cazi bul.an 
XVI CUmrük 

iktidan tanmu ve şirketin imzasını isti- her nevi ukud ve muamelAtm icrası için 
mal hakkını haizdir. Ve hattA sulh ol- iktidan tamm:ı ve firketin imzasını isti
mak ve hlkem tayin etmek salAhiyetle- mal hakkını haizdir. Ve hatta sulh ol
rine dahi maliktir. mak ve hAkem t.eyiıı etmek sallhiyetle

Gerek kanunla ve gerekse ifbu esas rine dahi maliktir. 
mukavelename ile sarahaten men edil- Gerek bununla ve gerek esas muka
meyen ve heyeti umuıniyenin milsaadei velename ile sarahaten men edilmeyen 
miltekaddimesine iktiran et:mi§ olan ta- ve idare heyetince şirket umuru için lil
sarrufu emllke müteallik muamelitı da- zumlu görülecek gayri menkullerin ifti
hi ifaya mezundur. rasına ve yine idare heyetince şirket 

Şirketin dahili talimatnamelerini tan- umunı için ihtiyaç ve lüzum görillme
zim, şirketin memur ve acentalannı ta- yen gayri menkullerin ya tamamen veya 
yin ve azli ve bunlann maaş, ücret ve kısmen veya ifrazen sat!§ ve feralma 
ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bun- ve gayri menkullerin tasarrufu bu.su
ların kabul ve tekailtleri şerattlni tayin, .sunda muktezi muameleleri ifaya idare 
ıirketlıı idaresi meartfl umumiyesini hr yeti mez'Ulldur, 
ve muamelltma muktal levu.ım tesbit, Şirketiıı dahili talimatnameleriııi tan-

Kilometre 
Kırklareli 

27-41 4000 M3. 12000 
4000 M3. 14000 

26 28 30 

900 
ıoso 

1646 (697) 

• ...,,,,, De I~ Muauenet veııaıealnden : 
GözHilı~ olmalı lstl~enımn dllılıcd .....,.,,.. 

3958 eayılı gözlükçülük kanununun 2 inci madde.t mucibince cözliikçülik 
kunu 1 /7 /942 tarihinde latanbulda açılacak ve iki ay müddetle deY&m ed• 
cektir. 

Kura ittirak etmek iatiyenler kursun açalma tarihinden en geç bir ay evvel 
bulunduklara mahal aahhat ve içtimai muavenet müdürlükleri YU1tasile veka
letimize bir dilekçe ile mtiracaat etmeleri ve bu dilekçelerine apfıdaki veai
kalan bağlam11 olmalan lazımdır. 

1 - Nüfua hüviyet cüzdanı sureti • 
12 - Orta tahaiJıahadetnameai veya bu derece tahıil gördüğüne dair ma

halli maarif müdürlüklerince muaaddak vesika sureti 
3- Gözlükçülük yapınaia mani YÜcut veya akılda 'bir anzaaınm bulunma

dığını bildirir ahbt heyet raporu 
4 - 2 adet veaika fotoğrafı 
Keyfiyet illn olunur. 25 27 30 3 6 1648 (692) 

z.im, §irketin memur ve acentalannı ta
yiıı ve azli ve bunların :maaş, ücret ve 
ıkramiyelerini takdir ve tesbit ve bun
lann kabul ve tekaUtleri şeraitini tayin, 
şirketin idaresi mesarifi umumiye.sini ve 
muamelAtına muktezi levuımı teablt, 
alacaklan tahsil, borçlannı tesviye ae
nedatı ticariye tanzim ve bunlara kefa
let etmek ve şirketin maksadı tesisiyle 
münasebettar bildmum mukavelename
leri akd ve tanzim, mUbayaat icra ve 
ifa muamelltı prkette istimal olunmı
yan fazla nulrudun ve ihtiyat akçasımn 
sureti istima1ini tayin etmek ve itibar 
üzerine veya şirketin menkul emvalini 
karşılık göstermek suretiyle istlkruatta 
bnlnnmalr ve bqeU ~ lldh-

sal kararı mahsusa tevfikan şirketin 
elnvali gayri menkulesini terhin ve,a 
tahvillt ihraç eylemek suretiyle :istik
raz akdetmek gibi hususatı ifa meclı.i 
idarenin cUmlei allhiyetindendir. lfbu 
salAhiyetler tahdidi olmayup tadadidir. 

Yal .sanayii TUrk anonim firketinlııa 
80.000 liradan 120.000 lira1a çıkanlma.
sı dolayU1iyle esas mukavelenamesinla 
7 ncl ve aynca 35 nci maddelerln.i el. 
ğiştiren i§bu tAdil llyihası icra veldllerl 
heyetinin 26/2/1942 tarih ve 2/17452 a
ytlı kararnamesiyle tudlk kılınmıJtır. 

9 liralık damp pulu URrinde 12 Mut 
l 942 tarih ve tzmlr aicW ticaret m61DUl'
l uğu resmi mUhril ve ima okunamadı. 

1Uf (731) 



TENi ASJR 
e 3 :z:z:= 

HAVACILIK DUNYASI HAVADA HARPLER 942 de mi, 943 de mi? AFR.KADA 
~--~·*----

Avrupa da ve 
bizde görülen 
tayyarecilik 
çalışmaları 

----"k·---~ 

Lübet 
senıasında 
çarpışıldı hunu 

-*-Yazan : ARiF AHISKAL INGILIZLE°RStMALi FRAN· kestiremiyorlar 
Senelerin kökleştiği ve gövdesini SAYA DA HÜCUM ETTiLER -*-a:ığlamlaştırdığı bir çınarla, henüz fidan Harp lJu yd Rmyada IJI· 

h.ılindeki bir dalın rüzgara olan muka- -*- tirileceJıse Horveçe, 
'\Cmetlerini karşılıklı ölçüye vurmak ol- Viıi. 29 (A.A) - Dün Paris çev- Fransa"a aslıer çılıar· 
dllkça aykın düıer. resinde 20, 15 ten 23,20 ye kadar de- -' 

Yılların tecrübesinden geçerek edin- vam eden bir tehlike i§&reti verilmi,tir. malı diyorlar-
diği meleke ve uygunlukla tekamül et- MANŞTA VE FRANSADA Nevyork, 29 (A.A) - Nevyork He-
miş orta yaşlı bir insanı, henüz on seki- Berlin, 29 (A.A) _ Resmi tebliğ: rald Tribun gazetesi yazıyor: 
:ııni idrak etmemiş toy bir delikanlı ile Manşta snvatı tayyarelerimiz ve top- Berlinin de söylediği gibi Maiskinin 
atba~ koşturmanın ne kadar güç olaca- }arımız yedi düıman tayyaresi dü§iir- nutkunda iıaret edildiği veçhile 942 yılı 
iını da düşünebiliriz. müştür. harbin son ve kat'i yılı ise ve netice şark 

Fakat: iftiharla, inanla iddia edebili- Sen Naz.arda tayyarelerimiz. bir düş- cephesinde alınacaksa - ki Çörçilin 
riz ki asırların tecrübesinden ayırıp al- man motorbotunu bııtırmıotır. de söz.lerinden bu anlaşılmaktadır - me
dığı, beğenip tatbik ettiği bol ıcnnaye- Dütman tayyareleri şimal Fransaya sele ehemmiyetlidir. Almanlar ıon dar
)i ve cömert elemanlı vaılığiyle jnkioaf ve bilhassa Lübeke hücum etmio ve vu- helerini indirmeğe hazırlanmıılaraa, bu 
etmiş olan ve her gün bir parça daha ku bulan ıiddetli hava muharebesinde darbenin muazzam olacağı aşikardır. 
ileri hamlcaine devam eden Avrupa 12 dilfman tayyaresi düıürülmüştür. 94 3 senesine ait .ihtiyat kuvvetlerin 
tayyarcciliğinin çeyrek asırdan faila de- INGILIZLERIN BOMBALARDIK _ hazırlığını gevçetmemelde beraber 942 
vam eden alvil havacılğile, on aekiz ya- LARJ YERLER yılının hidiselerine karşı haı.ırlanmalı-
ıındaki Tüık havacılığının karıılıklı ola- Alman darbeıinin en büyük ağırlığı 
rak ölçülmesine girişebiliriz.. Londra, 29 (AA) - Hava nazırlı- Ruslara düşecektir. Fakat bu darbenin 

Avrupa tayyarcciliğinin, tecrübe tah- iın tebliği: mukabil ağırlığı ic;in az.ami fedalt&.rlığı 
tası mahiyetinde olarak gerilerde bırak- B~~k ~ir lngiliz bom~a ta.yyar~ te- yapmağı göze almalıyız. Hatta Norveçe 
tığı büyük harpten alınan derslerle, or- ıekk~lu ~~n gece ~h~mmıyetlı Lubek ve Fransaya yapılan ihraç hareketleri 
Clusunun yedek elemanlannı yetiıtirmek ıehrıne hucum etmıştir. Llm~n ıiddetll pyet Rusya veya Almanyadan birinin 
'Ye bir iıtikbal davasında kuvvetli bu- ıurette bombalanmııtır. Jngı1iz tayyare- yok edilme.ine müteveccih hareketlere 
lunmak iıteyitlle, eivı1 tayyarecilik tct- le.~i .~edeflerindcn aynldı~arı zaman yardım edebilecek mahiyette iseler bu 
Jcilatnın katiyetle lüzumuna kani oldu- buyuk yangınlar devam edıyoıdu. hususta bütün gayretimiz.i esirgememeli 
iu günden bugüne kadar çeyrek aeudan Dün gece işgal alhnda bulunan top- ve fedakarlıklar yaparak ihraçlarda bu
faz.la bir z.aman geçmiştir. yalnız 1\1 var raklarda dü1111an tayyare meydanlarına lunmalıyız 
ki bu memleketlerden bazılan :zamanı- ve ba~ka hedeflere de hücumlar yapıl- • -·-----
nın bir kısmını fantazl düşüncelerle re- mıştır. 
lcor uçuolarına harcamı,lardır. Bomba tayyarclerimizden 12 al üa- BAHAR TAARRUZU 

Türk havacılığı: kaynar kanından, lerine dönmemiotir. *----
bitmez enerjainden aldığı hızla on sekiz. •---
yılın çerçevesine yanm aaılrlık tekamül Reno labrikaları Almanların Kaf. 
ve hamleyi ağdırmak muvaffakıyetinin 
ıırnna ermit bulunuyor. Çünkü sağlam tekrar kurulacak.. k M J 
temeli olan orduya dayanarak bilgisi Londra, 29 (A.A) - Bir habere göre asa Ve USU 8 
güvenilir, melekeai uygun, enerjisi tü- §imali Fransada tahrip edilen fabrikala
ltenmez ve jdeali ölmez kanatlı bir genç- nn sahibi Reno Lui fabrikalarını tekrar 
lik ordusunu hazırlıyabilmlıtir. başka yerde inşa edecektir. Fakat bu yer * meçhuldur. Almanlar icap eden malze-

Türk Hava Kurumunun kuruluşunda- reeyi vermeği teahhUt eylemişlerdir. 
ki iman karpsmda, uçmak istiyen Türk -·-----
çocuğunun geniş ölçüdeki rakamları "''acarı·stao • Roınan· 
önünde, baait malzeme ve dar çerçeve- lfJ 
li bir kadronun, üz.erinden henüz yıl geç 
meden serpilmesi ve umulmıyan tora
manlığa kavuıması, bu gayenin tahak
kukunu yakından ve candan istiyenler 
için ümit kaynağı olmuıtur. 

Ba,langıçta planörcülük ve paıaşüt .. 
çülük gibi spor mahiyetli, gösteriş çeş
nili hareketleriyle adını duymağa ba§la
dığımız. sivil tayyarecilik teşkilatımızın 
ciddi verimli bir vaziyete.: giriıi de uçu
cu, fotografcı, bombardımana ve ma
ldnist gibi elemanların yetiıımesini te
min etmiıtir. 

Tayyarecilik: ıon Avrupa harbinin 
bütün yükünü ıırtına aldıktan sonra, bu 
dev heybetile sivrildi. Ve artık anla§ıl
dı ki tayyare dost topraklar üzerinde 
koruyucu, dü,man havalarında da kıyı
cı ve yakıcıdır. Bunun için de her çeşit 
jıe yarıyacak, her vaziyetk biribine yar
dım edebilmek kudretine malik olacak 
elemanlara ihtiyaç kat'idir. lıte bu mut
lak mevcudiyete: Türk hava kurumunun 
muntaz.am teıkilat ve zamanlara tertip
lendirilmiş kamp ve mektepleriyle ce· 
vap verdiğini görliyoruz. 

lnönü Türk hava kurumu kampında 
emekliyerek başlıyan kanatlanmak da
vası, Etimeıut düz.lültlerinde oahlan
malarla tckimiil ediyor, ve nihayet or
dunun harp makanizması içinde olgun
luğunu arttırarak dost ve d~man için 
çarpışmasını öğreniyor. 

İşte bu mutlu hamlenin aksaksız yü
rüyüşüne Türk hava kurumunun on ye
cli yıllık mesaisi imkan veriyor ve bu 
imkanı da Türk milletinir. kıt bütçesin
den cömertçe ayırıp verdiği cemiyeti 
besliyerek yaşaUyor. Milyonlarını, gök
lerinin temiz. kalmasına harcamaktan 
çekinmiyen bu neslin çocukları, borçla
rını kanlarile ödeyecek kadar da anane
sine bağlı, topraklımna vefakiirdırlar. 

* Çeyrek aaırdan fazla bir eskı1ik ve 
meleke içinde çalışarı olgun görünüşlü 
Avrupa sivil tayyareciliğinin verimini, 
henüz. on sekizinci ya,ını idrak eden ha
va kurumumuzun baprısile ölçüye vur
maktan da çekinmiyoruz. 

Atölyesilc, teknik haz.ırlanmalariyle 
moddcHik aleminde muvaff nk olmuş 
milletler önünde, ilk okul çocuklarımı
zın kısa zamandaki ioçilik zekalarının 
örneklerini görmedik mH Plinörün ana 
yurda olan memleketlerin gençleri ya
nında, İnönünden çıkan rekor uçuşlarını 
alkışltımadık mı? Dünya havacılığında 
yıldız.lar yetiştiren kadın tayyareciliğine 
ver~cek kızlnnmız yok mu? Kırılanı ye
rinde hazırlayıp, kendi alın terinin emc
i;i olan vasıtalarla 'Uçacak bir gencin 
inanını, biz bütün kanatlanmı~ların göz
lerinde okuyoruz. 

Türk hava kurumunun milletin feda
karlıklarile maddeten canlandırdığı kar
tal yuvalarında, gençlik tarihi ve mazi-
11inden, yakın istiklalinden aldığı hızla, 
Atasının işaret ettiği yolda yürütmeğe 
devam ettikçe göklerden korkumuz ka
lır mı~ 

* Avıupa gençliği kendi endüstrisinin, 
Türk çocuğu yabancı İşçinin hazırladığı 
\•asıtalara bel bağlamıştır. Yann mem
leketimiz toprakları bünyesindeki ham 
maden cevherini Türk milletinin co
mertlığinc uyan b · r bollukla vermeğe 
ba,Jayınca, kurulacak bir havacılk sana

. in hı ı bu ünün bir kaç defa faz-

ya münasebetleri 
-*-

uPeşten mahfilleri Ra· 
menlerin Macarlara Jıö· 

tü mııameıe ettiğini 
söyliyorlar •• 

Peıte, 29 (A.A) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Baz.ı yabancı ajanslar Macar - Ru
men hudutlarında Tamıuvar yakınların
da bir müsademe olduğunu bildirmi~
lerdir. 

Macar Ajansı hiç bir hadise olmadı
ğını ve Tamıuvann huduttan uzak 
olduğunu bildirir. Böyle bir hadise ol
muo ise, Macar akaliyetlerine kötü mu
amele yapılmış demektir, ki esasen böy
le hadiseler bir çok defalar olmuştur. -------·-----"Arda,, ve "Meriç,, 
köprülerinin yapıl

ması g•~cikiyor -·-Sofya, 29 (A.A) - Kışın şiddeti ve 
buzların birden çöz.Ulmesi hasebiyle Ar
da ve Meriç köprUlerinin tamiratı zor
laşmıştır. Bu köprülerin hazirandan ev
vel tamirleri imkfuısız görülmektedir. 

-----·-----ispanya hari-
ciyesinde 
bir azil 
-*-

B'R MODORON AHLAKI HA· 
REKETLERI iYi GOROLMEDI 

-*-Madrit, 29 (A.A) - Diplomatik ]u-
sım müdürü Mösyö Sandelyın, hariciye 
nazırlığı tarafından neşredilen bir ka
rarla azledildiği bildirilmiştir. 

Mösyö Sandelay hariciyedeki vazife
sinden baıka Falanj partisinin harici tet
kilatını idare ediyordu. Az.im sebebi 
Falanj usulleriyle telif kabul etmiyen 
ahlaki durumudur. 

--~~---~~~-Bi rınao yada durum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

leri ilerlemiş bir Japon müfrezesini ıa
rarak yok etmişlerdir. Çin karşı hücum
ları devam ediyor. 

KAT'I NET!CEU 
HARBE DOORU 
Çungking, 29 (A.A) - Tongu cep

heainin sağ kanadını tutan Britanya kuv
vetleri belki de Birmanyanın mukadde
ratını tayin edecek olan büyük bir mey
dan muharebesine hazırlanmaktadır. 

BIRMANYA TEBLlôt 
Yeni Delhi, 29 (AA) - Birmanya 

tebliği: 
Fromenin cenubunda devıi)e faali

yeti devam ediyor. Japonlardan ve ha
in Birmanyalılardan mürekkep 4 - 5 bin 

sarkması ihti-
mali var 

-+
R~yaya nihayet Hban 
içinde ı milyar dolarlılı 

malzeme verilecelı .. 
Vaşington, 29 (A.A) - Almanyanın 

Kafkasya yahut Musul petrolleriyle bu 
çevreye birden munu.am bir tnarrut 
~apabilmesi imkiinı Vaşington mnhfille
rini yakından meşgul etmektedir. 

Ruzvcltin Rusyaya yapılan yardımın 
hızlaştınlnıası baklandaki cmirlerio;n 
neşri de bunu göstermektedir. Buz.vcl· 
tin bu hareketi hühiimetçc de taS\•iı> 
edilmektedir. 
BİR MİLYARLIK HARP 
:MALZEMESİ 
Ruslnr bir milyarlık harp nıalz.cmcsi

nin martta ve en geç nisan içinde elle
rinde bulunacaj:",rı vadini almışlardır .• Bu 
biraz gecikecekti, fakat Ru:n1eltin tercih 
hakkındaki emirleri dolayısiylc Sovyet· 
ter taarruza mukavemet için gereken 
malzemeye yakında malik olabilecekler
dir. 

Almanya taarruzdan evvel mütterik
lerindcn 80 tümenlik bir kuvvet temi
nini istemektedir. Bitlerin hangi nokta· 
yı vuracağı belki zorlukla ~ilcbilir. 
Fakat muhakkak ki Hitler vannı yoiu· 
nu bu harbe bağlamıştır. ---·--Rus va savaşları 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

Leningradm doğusunda, bir Rus Ge
neralının kumandasındaki kuvvetler, 
Leningradı kurtarmak hususunda hare
kete geçmişler ve 12 kilometre ilerle
mişlerdir. Cephenin şimal batısında ve 
merkez kesiminde de muharebeler ol
maktndır. 

STARAYA - RUSSA ALINDI MI? 
Rusların Staraya - Russanın banliyo

suna girdikleri bildirilmişse de bu ha
berler etrafında tafsilat yoktur. 

KALENtN VE HARKOFTA 
Kalenin cephesinde son beş günde şid

detle muharebeler olmU§tur. 
Rijef hfilA Almanların elindedir. Mer

kezde Rusların hedefi jansk şehridir. 
Fakat bu sahada esaslı bir muvaffakıyet 
elde edilememiştir. Harkofta şiddetli 
savaşlar olmakta ve Almanlar mukabil 
taarruzlarda bulunmaktadırlar. 

CENUP CEPHESlNDE 
Stalino hakkındaki haberler, Ruslar 

tarafından teyid edilmemiştir. Stalino 
ve Taganarog, bazı yabancı mahfiller ta
rafından da teyid edildiği gibi, Kafkas
yaya karşı yapılacak harekfltta bir Us 
vaziyetindedir. Bu itibarla buralarda 
§iddetli savaşlar olmaktadır. Kırımda 
Kerçte Rus taarruzu püskUrtillmüştür. 
Siva topolda sukunet vardır. 

F1NLAND1YA KöRFEZtNDE 
HARP 
Helsinki, 29 (A.A) - Dün sabah Fin

landiya körfezi üzerinde şiddetli bir ha
va savaşı olmuş, 10 Sovyet tayyaresi dü
şürülmüştUr. 
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~ Hesin intihar etme· ~ 
§ sinden Jıorlıalayor.. § 
E Londra, 29 (AA) - Rudolf Hcs, E 
E Melfuıkolikten muztariptir. Doktor-§ 
:: lar kendisini nezaret altında bulun- : 
E dw-uyorlar. ~ 
i Kendi kendisini öldürmesind~ıı: - = 

-*-
TOBRUK VE MALTAYA HAVA 

HUCUMLARI DEVAM ETTi 
-+-

Kahire, 29 (A.A) - lngiliz orta 
prk tebliği: 

Dün bir hür Fransız. ko]u Mekilinin 
doiusunda yedi tanklı bir düşman milf
rezeaine hücum ctmi,tir. 

Bir Alman ve bir de halyan tayyare-
si düıürülmüıtür. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin 29 (A.A) Resmi tebliğ: 
Şimali Afrikada Tobrukta liman ve 

kamyon yollarına hücum edilmiı ve 
düşmana z.ayiat verdirilmiıtir. 

Maltada Lavaletta deniz tealıleri 
bombardıman edilm~tir. 

lT AL YANLARA GöRE 
Roma, 29 (A.A) - Tebliğ: 
Mekilinin cenubundaki düşman kol

lan topçumuzun ateşi karıısında kaç
mak :zorunda kalmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Tobruktald te
sislerde hasarlar ika etmiştir .. Hava mu
harebesinde 4 düşman tayyaresi düıü
rülmüıtür. 

Bir denizaltımız 20 bin ton hacmin
de dört gemisini batırmıştır. Bu deniz
altının batırıldığı gemilerin tonajı 32 
bin tonilatoya baliğ olmuştur, 

inglJlz tayycırelel'i Ad· 
na 11e Glrltte .. 

Atine, 29 (A.A) - lngillz tayyare
cileri Atinanın hiç bir aıkeri hedef bu
lunmıyan yakınlanna bombalar atmıt
lardır. Huausi binalar zarar görmtiıtür. 
Diğer bir yerde bir lngiliz bombaaı bir 
villAya isabet etmiş 'Ye burada oturan 
kan kocayı öldürmüştür. 

Giridden bildirildiğine göre tayyare
ler bir gün evvel müdafaasız bir yere 
infilak bombalan atmııtır. Müteaddit 
evler yıkılmış ve siviller yaralanmıştır. 

-----ııt.·-----
Roma nyada büyük 
donanma isteniyor 

-*-
Bir generale göre Ro· 

manya en lJüyüfı Kara· 
deniz devleti olaca~, 

öinaenaleylı.. 
Bükrş, 29 (A.A) - Rumen genera

li Şima yarı resmi bir gazetede neşretti
ği bir yaz.ıda Romanyanııı oimdiden de
ğişen vaziyete göre deniz inşaatına giriş
mesi lüzumunu ileriye :sürmekte. yalnız. 
ticart değil, harp filolan da yapması la
zım geldiğini, Romanyanın vaktiyle 
bunları sağlamı!l olsaydı vaz.iyetin tim
di daha ba~ka bir şekil almıı buluna
cağını yazarak §U mütaleayı ileriye ıür
mcktedir: 

cHarptcn sonra Karadenizde en bü
yük devlet Romanya olacaktır. Gerek 
harp, gerek ticaret filomuz yeni kıyıları
mızın genişliği ile miltenasip olmalıdır. 
Bu hususta bütUn mütehassıslar sefer
ber olmalı, derhal tersaneler kurulmalı
dır.> 

ıtalyan genel Jııırmay 
Başfıanı Peıteden 
döndü-
Peşte, 29 (A.A) - ttalyan Genel 

Kurmay Başkanı General Kaval yeri ilç 
gün kaldıktan sonra bugün Peştedcn ay
rılmıştır. 

·~---,MMJ·-----
,, V" ordusunun 
hareket zama

nı geldi! 
-*-

«2)> AY 1 CiNDE ONEMLI HA· 
BERLER BEKLENiYOR ..• 

-*-Londra, 29 (A.A) - V hareketi-
nin reisi olan albay Brlnon cönümüzdc
ki iki ay içinde bıw önemli haberler ve
receğimi ümit ediyorum> demiştir. 

Albaya göre V ordusu için harekete 
geçmek z.amanı gelmiıtir. Verilecek 
emirlerin tam b.ir inkiyatla yapılmas:ı el
zemdir. 

--MMJ·--
MERDITE 
Yapyanlar ve biz? 
8 - 9 sene evvel Merihin kenarmda 

büyük, parlak satıhlar görUnmUş, Me
riht e yaşadıklan sanılanların biz dünya 
insanlarına işaret vermek üzere ·çok bü
yük bir nteş yaktıkları zannedilmiştir. 

Halbuki görülmüş olan bu parlakhğın, 
güneş ziyasının bir inikU.sındadn ileriye 
gehniş olma!>'l pek muhtemeldir. 

Bir nralılt Merihle muhabere edebil
mek &limler arasında merak uyandıran 
mevzular arasına girmişti. En iyi vasıta
nın da telsiz olduğu akla gelirse de, pek 
zeki oldukları tahmin edilen Merihli in
sanların da telsiz telgraf ve telefonu keş
fetmiş bulundukları nasıl iddia olunabi
lir' B'" bir tesadüf olsa bile telsiz 

JO MART PAZARTESi 

MüsalJalıalara 200 lıayalıçı iştiralı effi-
Ankara, 29 (Hususi) - Bugün Anka- kezinde yapılan Büyük İnönU koşu mU

ra Elma dağında beden terb:yesi dağ- sabakasındn Ziya İlmen birinei gelınlt
cı1ık kısmının tertip ettiği kayak milsa- tir. 
bakalru:ı 200 kayakçının iştirakiyle ya- Takını biri ·1· ~ · • A k L..~'lill.U . . ncı ıgını n ara JnU~ 
pılm~ ve A grubunda Şemsı Serttımur, k 
B. Grubunda İsmail Akman, C grubun- azanmıştır. 
da iniş müsabakasında Vecihi birinci Vilayet kaza ve nahiyelerinden bazı-
gelmiştir. larmda da İnönü kır koşuları mtısaba-

Ankara. 29 (Hususi) - Vilayet mer- kaları yapılmıştır. 

Diin Istanbulda yapılan lik 
~açlannın neticeleri 

İstanbul, 29 (Husu.si) - Lik maçlan
na bugiln devam edilmiştir 

Şeref aitadında birinci maç Beşik
taş - Silleymanlye arasında yapılml§ ve 
oyun O - l1 Be§iktaşlıların lehine bit
mi§tir. 

1k1nci maç Beyoğluspor ve Fenerbah
çe arasında yapılmış Fenerliler oyunu 

DONYANIN NUFUSU 
--~-~*~--~ 

Kürremizde 2 
milyeu3 226 mil
yon insan var! 

-*
Almanlar en az yer 111· 
zina, J Jıllometrede :t35 
lıifi otıırayorıız diyor .. 

Berlin, 29 (AA) - D. N. B. bildi
riyor: 

lıtatistik müdürlüğünün dünya nü
fusu hakkında nctrettiği bir istatistike 
göre bütün dünyanın nüfusu 2 milyar 
226 milyondur; nUfusun umqm1 heyetine 
nazaran birleşik Amerikanın müstesna 
bir gelişimi vardır; 1800 senesindekine 
nazaran birleşik Amerikanın nüfusu 11 
defa artmıştır. Avruparun ise ancak 3 
dt:fa artmış bulunuyor. Diğer lUtalarda 
artış ancak 2 mislidir. 

NOFUS TAKSIMA Tl 
Dünyanın yarı nüfusu Aayada, dört

te bir nüfusu da Avrupadadır. KC§tlfet 
Avrupada kilometre ba§ına 46, Asyada 
29, 9 nüfustur. 

ALMANLARIN 
V ARDICI NETiCE 
istatistik müdüriyeti ıu neticeye va

nyor: 
Arz üzerindeki bütün devletler nü

fuılanna nisbetle oldukça geniı toprak
lara malik olduldan halde Almanyada 

~----~-----
ln~il iz filosu 

(Baştarah 1 ind Sahifede) 
cumda deniz \Wünün methalinin tahrip 
edilmiş olması muhtemeldir. 

Burada Fon Tripits zırhlısının sığına
bileceği bir liman vardı. 

Bu harekAtta bombardıman tayyare
lerimiz de çetin faaliyette bulunmuşlar
dır. Kafile dönünce tafsilat verilecek
tir. 

SEN NAZAR BASKINI HAK.Kin
DA ALMAN TEBLtôl 
Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ: 
Alman baı kumandanlığının Sen Na

zar hakkında verdiği malumat: 
28 Mart gece yarısı, düımanın müte

addit aavaı tayyareleri dalga halinde ve 
üıt üste Sen Nazara taarruz. etmiıler ve 
bomabalar atmışlardır. Hasar yoktur. 
Bu sırada İngiliz filosu da Luarm ağzı
na kadar gelmiılerdir. Bunlar top ate
şiyle uzaklaıtırılmııtır. 

Sen Nazarda hadiseler birbirini takip 
etmiatir. Bir taraftan tayyareler hücum 
ederlerken, beri taraftan Amerikalılar 
tarafından verilen eski bir lngiliz destro
yeri de limana doğru ilerlemiştir. Bu 
muhıip eteşimiz ile derhal infilak etmiş
tir. Bu aefineye infilak maddeleri yük
letilmiı idi. 
Düşman ayni z.amanda karaya asker 

çıkarmağa da muvaffak olmuıtur. Bun
lar küçük gruplar halinde evlere eığın
mışlar ve bir kısmı da teslim olnnış
tur. Diğer kısım yok edilmiş ve şehiıde 
intizam çabuk iade edilmiıtir. 

ATI .. ANT1KTEK1 HARP 
Berlin, 29 (A.A) - Hususi tebliğ: 
Britanya ve Amerika deniz kafileleri

ne yapılan hücumlarda denizaltılarımız 
210,000 tonilatoluk 16 ücaret gemisini 
batınuışlardır. Bunların sekizi top ye
kWı 73.900 tonilato hacminde sarnıç ge
misidir. 

rihe kadar gidebileceği çok şüphelidir .. 
HülU.sn Merihlc konuşmak bahsi, Merih
te yaşıyan1ar bulunduğu ve bunların 
çok zeki oldukları hakkındaki iddialar 

"bi henilz sözden ileriye geçecek bir 

1 - 6kazanmıştır. 
Son maç Galatasaray. Vefa.....

yapılmış ve Vefalılar O - 5 galip PlaİI" 
!erdir. 

Fener sitadında Kasımpaşa - Takö 
kulüpleri maçını Kasımpapblar 1 - 7 
kazanmışlardır. 

Beykoz - lstanbuJspor rnaçmıda Bey
kozlular O - 2 kazanmışlardır. 

Makineye 
''erilirken 

Strayarussa meydan 
muharebesi 

Stokholm, 29 (A.A) - Şark cephuia
den alınan haberler Staraya - Ru.ssa 
meydan mUharebesinin kat't bir safhaya 
ginniş olduğunu gösterir gibidir 26 Mart
ta buz tutmuş İlmen gölünU geçen Sov
yet kuvvetleri Staraya - Russa şehri do
laylarına varmışlar ve dört haftadaD 
beri cenuptan ve çemberleme harekeü
ni bitirmeğc çalışan kıtalarla birlikte bil. 
cuma geçmişlerdir. Çarpışmalar çok ~id
detlidir. Cenup kesimi hakkında pek az 
haber vardır burada karların erimesi 
her halde büyük nisbette hareU&a en
gel olmaktadır. ---·--Zenci kıtaları 

Avustııralyada 
Melburn, 29 (A.A) - MDUefiklerin 

bir sözcüsü Zenci Amerikan kıtalarınuı 
Avusturalyada bulunduğunu teyid et
miştir. Sözcü bu kıtaların çok iyi ç~ 
tıklarım, çünkü Zencilerin ekseriyette 
mahir olduklarını illlve etmi~tir. ---·---Çin ı e~mi tebliği 

Çungking, 29 (A.A) - Çin resmi teb
liği: 

Japonların Tonguya girmlş oldağmtu 
teyid etmektedir. 

------~•ıww..----
Slycun~/.I asJıerWı 
KeelJuri oldu.. 
Bankok, 29 (A.A) - Tayland harbiye 

nazırı bütün erkekler için mecbud aı
kerlik kararnamesini neşretml§tlr. 

---~·-·--~--Hrapten sonrası 
ve Araplar .. 
Şam, 29 (A.A) - Suriye başvekili 

Hasan bey, harp sonrası mesaide Arap 
dünyasının göreceği biz.metler hakkında 
demiştir ki: 

c - Araplar siyasi, ekonomik ve kUl
türel bakımdan dünya medeniyeti kuru
muna iştirak etmi§lerdir. Bundan sonra 
da lAyik olduklan yeri alacaklardır. Su
riye milleti, arapların harp sonrası biz
metlerine her suretle iştirak edecektir.> 

Başvekil bundan sonra Suriyedeki ba
yat şartlarına temas ederek bu sene 
mahsulün iyi olduğu, refahın temini içio 
yeni tedbirler alınmakta olduğunu söy
lemiştir. 

--~~·-·-~~--Londra elçimiz 
itlmatnameslnl uerdl 
Londra, 29 (A.A) - Tilrkiyenin yeni 

Londra büyilk elçisi HUseyln Rauf Or
bay dün lngiltere Kralına itimatnaıne
:sini takdim etmiştir. 

Mutad protokol geregince yapıJan btı 
törende Türkiye büyUk elçiliği erkAnJ
da hazır bulunmU§tur. ---·---Almanyada yeni lafe 
Sılııntdarı.. 
Berlin, 29 (A.A) - Göbels Bir Alaıall 

mecmuasında neşrettiği bir makalede 
iaşe durumu ve yeni kısıntılar hakkında 
demiştir ki: 
daşede yeni tahditler, Alman aile

sinin vazifesini ağırlaştırmıştır. Faka• 
her Alman ailesi bu suretle z.afere yal"' 
dım etmiş olmaktadır.> ---·---BİRl'AYYARE 
Kıflrısa hücum etti. 
Lcfkoşe, 29 (A.A) - Gece 21,2~ O. 

bir di.işman uçağı sahil üzerind~,!~ 
müş, hava tehlikesi i§areti vel'lJDll9---, 


