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Boz,uncu ira-
desizliğe galebe 
ettiği gün 

--k-
l'ransa yeniden büyüJı 
llir lı111111et lıallne 
glrecelıtlr •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Fransa, günün fazla hassasiyet uyan
elll'an me'\'2ularından biri olmakta de
vam ediyor. 1\lihverciler, mağlup Fran
aayı hürriyetsizliğin ncılanndan kurtnr
lhak istiyen Anglo Saksonların, hatta 
."Vi ide büyiik nüfuz sahibi olduklarını 
._e Almanyanm projelerine miitenıadi
)'en engeJ teşkil ettiklerini hissetmekte. 
•ıer. 
Mareşal Petenin ne Führerle, ne de 

Göringle mUlikatlar1 müsbet netice ver
-..iştir. F:ransa, prurla bağlı olduğu 
~ ananelerinden sıynlarak mih
\'ftin indesine ti'bl l>ir kukla haline gel
memiştir. Olayl.r p.termiştir ki, AJ
-.nyanm Fransadan istedi!i şey, eko
aomik sahaya inhisar eden bir işbirliğin· 
tlen ibaret defil«lir. Bunun fevkinde 
•larak Fransadan tarihinin en serem 
lllhifelerini dolduran bir mazi ile ~lakn· 
llnı bflsbUtiln kesmesi, yeni Avrupa ni
llamında Almanyanın arkasından gitme· 
Iİ, galibin her emrine kat'i bir mütn\'f!at 
ıöstermesi istenmiştir. 

Alman devlet adamlan Fransa harbi
•in kuaıuldığı fiinden beri, mağn1r 
Fransız milletini hakiki ruhundan ayır· 
haafa büyük ehemmiyeti vermişlerdir .. 
)lerselkebir çatışmasma. Dakar hadise
aine, Suriyenin işgaline dayanarnl< 
li'ransız milletinin kalbinde İngilterC)"C 
lnrşı infial kıvılcımlan yakmağa çalış· 
lruşlardır. Sonuncu olarak Rcno fabri
blannın bombardımanına bir milli ft>
liket rengi \ 'ermek için Vişidc niifuzln
tını kullanmışlardır. }"akat bu ölüm 
kahm savaşında sakınılmaz bir ~ey olan 
bu ı;bi hôdiseler \'ntnnlarım sev~n Fran· 
~ızlarn istila aHuıda olmaktan daha bii· 
Yiik bedhahtlık olamı •ncağını unuttur
Jrıamıştır. 

İngiltere, Almanya, Rus
. ya ue JtaJya Ue 

münasebetlerimiz 
İstanbul, 30 (Yeni .Asır) - Akşam 

gazetesi, Hariciye vekilimiz B. Şükri.i 
Snracoğlunun Romadn çıkan Popolo Di 
Roma gazetes:nin Ank:ıra muhabirin~ 
\·erdiği beyanatı nnklctmektedir. 

Hariciye vekilimiz, Türkiycnin dış 
politikasının tnm tarafsızlığa dayandığı
nı, TiirkJcrin bu tara(sıuığı konımağn 
knrar vcrmis bulunduklarını söYlivcreJ. 
demiştir ki : · • • 

aTarafsızJığıınızm bütün harp eden 
devletler için foydnlı olduğuna kanüz .. 
Kimsenin bize saldırmağı akından ge
çirmiyeccği :fikrindeyiz .. Çünkü muha
riplcrden hepsinin kafi derecede diiş
manı vardır.. İçlerinden hiç birinin sl
Uıhlarımızın yükünü de bunların arası
na katmnğa sebep olmakta menfaati bu
lunamaz. 
SİYASETİMİZİN DÜRÜSTLü(iü 
Türk hükUmcti çizdiği politikaya ne 

kadar dürüst surette devam ettiğini bir 
çok defalar ispat etmiştir. Bu cümleden 
olarnk İngiltere ile bir pakt yapmağı, 
bunun Rusyaya müteveccih olmaması 
şartiyle kabul etmiştir. Eski bir dostu
muz ve kendisiyle bir çok acılar paylaş
tığımız eski bir müttefikimiz olan Al
manya ile yaptığımız pakt için evvel& 
müttefikimiz İngilteı·enin muvafakati 
sorulmuştur. 

Harpten sonra Almanya - Türkiye 
birbirleri için kıymetli iş arkadaşı ola
caktır. • 

ANKARADA ;p ATLIY .&N BOMBA 
B. Şükril Snrncoğlu, Fon Papene yn

ınlan suikast tescbbiisiinün bütün Türk
ler arasında infial uyandırdığını, bu iş
te hiç bir Tiirkiin aJakası olmadıi:,'lllı da 
söylemiştir. 
TÜRKİYE - RUSYA 
Hariciye vekilimiz, ~ark komşumuzla 

miinascbetl('rimiı hakkında da şun1arı 
söylcmistir : 

" - Tiirk - Rus münasebetlerine ge
linre; Tiirkiyenin şark komşusuna karii 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

B. Şiikrü Sa,.açoğlu 

RUSYA HARPLERi 
--~~*-~~-

Rus hncum ve 
muvaffakı,reti 

devam ediyor 
-~-~· .. ·~---

Kalenin, Straya Bassa, 
Harlıof ve Don~e 
harpler pelı şiddetli 

-*-
Moskova, 30 (A.A) - Bu geceki Sov-

yet tebliği : Kıtalanmız taarruz hare
ketlerinden sonra bir çok yerleri işgal 
etmişlerdir. 

28 martta 37 Alman uçağı tahrip et
tik. Biz 18 tayyare kaybettik. 

(Sonu sayfa 3, Siitün 1 de) 

HaTkof ktıpılanndaki muhaTebelerden göriinii§ler 

Esnaf v~ Ahali Bank ası toplantısı 
- -----------------------

Mukadderatımız kanatlara bağlı 

Bu yıl uçak için verilen pa
ra 4 milyon liradan fazla 

--------------------M*·'Wll------------------~ •• guven • venyor Halkımızın yardımlan 
Hava enda.stPlndz de 
lleıelemefdedlP • lllllHI 

fılll'IPllll seldzlnd lıwal· 
tayı mayısla toplantıcali 

Ankara,· 30 (A.A) _ Türk Bava Ku
rumu genel merkezinin bugünkü 1op
Jantısında merkez idare heyeti ve mura
kıplar raporları ve 1942 - 1943 büt
çesi tasdik edildikten sonra Türk Hava 
kurumu sekizinci kurultayının önümüz.. 
deki mayısta toplanmasına karar veril
miştir. 

BtR Yn...LlK YARDIM 
Genel merkez toplantısında okunan 

idare heyeti nporunda son yılın hava 
kurumu için feyizli ve verimli 'bir yıl ol
duğu tebarüz ettirildikten sonra şöyle 
denmektedir : 
Kıtadan lutaya sıçrayan büyük dünya 

kasırgası karşısında milletin uyanıklığı, 
tetikliği, canlılığiJe tehlikenin dışında 
kaldık, bu yıl içinde göklerin korunma .. 
sı ve havacılık davamıza halknnızm. yar
dunı dört milyon 213 bin 265 lirayı bul lnöttü kamptndaki 1'ÇUf lam iki bak1§ 
muştur. Bütün yıl an ve karıncalar gibi ---------------·---------------
kUçUk yardımları toplıyarak milyonlara 
vücut vermek için canla başla çalışan iyi 
yürekli vatandaşların bu canh eseri fe
rahlık verir. İçimiz onlara karşı minnet 
ve şükranla doludur. 

(Soau Salüfe 2, Sütün 5 te) 

HINDISTANIN ATiSi 
--~~*~~~-

Harp bitin-
ce domin
yon olacak 

logi,liz teklifleri 
ntışrolundu 

-*-Ana yasayı lıallul etnai· 
yen lllJayetler IJugünlıü 

durumda lıaJabUecefı 
Yeni Delhi, 30 (AA) - Sir Staf

ford Krips lngiliz hükümetinin Hindia-
tanın istiklali hakkındaki tekliflerini 
neııretmiştir. Bu tekliflerde harp biter 
bitmez intihapla seçilecek bir mümessil
ler meclisi tarafından yeni bir Hint bir
liği ana yasaşı yapılacağı bildirilmekte
dir. Ana yasa her dominyonlar statüsün
de olacaktır. 

Gazeteciler !konfeoransında Krips İngi
liz tekliflerini okumuftur. Teklifler hu
lasaten §unlardır: 

lngiliz harp kabineai aşağıda yaz.ılı 
teklifleri Hint liderleriyle müzakereye 
Sir Stafford Kripai memur etmiıtir. 

( Sonu Sahife 4, Sütan 2 de ) 

Şefin takdirleri Yeni desfroyerimiz 
--~----k·~~-- ~~~--'*~-~~ 

1 z mir maa· Demir hisar 
rifini cok lskenderu

' befendiler na geldi 
-*- -*~ 

Mamelf uelıUI, Milli Şefi· ingUterede yapdan 3 in· 
rnlzln yölısefı talıd,,.le- d destroyerimlze de 

,.,,., iznd• ınGCll'lflne diin fCllll• IHıyrağana 
llUd,,.dL çelılldl.. 

İskenderun, 30 (A.A) - İngilteJ"ede 
yapılan destroyerlerimizin ikincisi olan 
(Demirhisar) bu sabah (Dün sabah) sa
at onda İskendcnma gelmiş ve biraz 
sonra gemiye şanlı bayrağımızın çekil

Maarif vekili tarafından Maarif mti
dürlilğüne gönderilen bir yazıda, ciim
hurreisimiz Mi11! Sef İnönUnün son se
yahatlerinde İ?;mirde yaptıkları teftiş
lerden mUtehas&s olarak ~k memnun 

(Sonu Sahile 2, Sütün 1 de) 

Milli Şefimizin 1zmiri son ziya.retlerin.
detı kıymetli bir hatıra 

(Sonu Sahife Z, Sütün Z de) 

ŞiMAL DENIZlttDE 
-~-~*~-~-

01 d u :h c a bü • 

yük bir mu
harebe oldu 

---eMe,_. ___ _ 

:·········:·······························································ı········ı 

~ • 1 Askeri Vaziyet~• I 

Alnıanlar bir muh· 
rip kayb~ttiler 

--k-
Berlin, 30 (A.A) - Alman keşif uçak

ları şimal denizinde harp gemilerinin hi. 
mayesinde giden bir kafileye kar fırb
nasına rağmen hücum etmişlerdir. Dört 
bln tonilatoluk bir gemile bin tonilato-

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

Yenilgiye uğrıynn Fransa, lüzumun
dan fazla kadere boyun eğınİ!j görüıı
tnektc ise tlc, bugiiı kii mu:ızzam ~avns
ta onun hala ihmal edilcmil ccek b ir 
kuV\:et oldujtunn düsmanlan pek fıl:'.i 
1-İlirJer. Katnda Fransarun C! ki askeri 
kudretinden eser knlnıamıştar. Bununla 
beraber bozguncu iradesizli~e ~alebc ct
tiii ~n biiyiik bir kuvvet haline gele
~k bir Fran~a vard1T. Bu Fransa, do
"anınasına, Af rikadaki imparatorluğuna 
riivenebi1ir. Almanlar Kompiyen müta· 
~kesi imzalanırken Fransız donanması
"• teslim şartları dışında bıraknıakfa 
'ok hata ettiklerini geç anlamışlardır .. 
~ira bu ku\'vet bir gün Fransanın kur
tnlu~-unda amil olacağı gibi, harbin mu
~deratı iizerindc de kuv\'cfli bir fc.><;İr 
Yapabilecektir. 

Fransız donanması .. Richlicıı, Dun
kertıııe, Provence, Jean Bart, Strazburg .. 
-.ırhlalariyle 13 kruvaıör, bir tnyyaro 
~~isi, 60 destroyer ' 'e 60 denizaltıyı 

İzmir Esnaf ve AhaU Bankasının yd- ~,<"· ""~~~ ır ngı iZ 1 osu top an 1 
lık umumi heyet toplantL'iı, dün öğle- 1111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııt 

ti"a ediyor. Bu azametli kuvvet müt
te.fikler yanında olsaydı, Pasifik bozgn
.. 11 hir baş gösiemıczdi. Demokrat mi1-
~t1~rin biitiin denizlerde eziri bir ha
tt 'ını;\·et muhafaza etmeleri kabil olur-

11· Tersine olarak e~er Fransız donau
~ası Almanlar eline geçerse, İtalyan 
~nannınsiyle birlikte Akdenizdc haki· 

~ı:vet kurmağa muktedirdir .. Demek ki 
kdeniz savaşı kadar denizler hakimi

)etinin talii de Frnnsıı donanrnasınm 
elindedir. Visinin elinde bu derece kıy
~~tli bir silah olduk~a Almanların taz-

ı lerinde son hadde kadar gidemiyc
~kleri tahmin edilebilir. Bu sebepfo 
:opaı:anda silahını tercih etmiş görii11-

:'lltedirler. Kültürel münasebetfori q· la~ll'Jnak için Fransu: güzel sanatlar, 
~ fen alemine melıSup şabsiyetlet 
~ sık Almanyaya çağırılmaktadır. Şim

en ~k kullandıklan propaganda \'n
(Sona Sahife 2, Siitun 6 da) 

den sonra, bankanın Atatürk caddesin- ... "" ,,< "' ~~ Rasyada ve Almanyaya Jıarşı llalHI llareJıetlerl 
Radyo gazetesine göre İsviçre radyo

su İngilizlerin iki muharebe gemisi ile 
beş '.kruvazör ve diğer küçük harp gc
mi]erinden mürekkep kuvvetli bir filo
sunun Hint denizine varmak üzere 
Ümit bumunu geçtiğini bildirdiği gibi 
bundan e"'Vel bir Tokyo haberi de iki 
İiıgiliz muharebe gemisinin ve bir tay
yare gemisinin Hint denizine giderek 
Bombayda üslendiğini bildirmiş bulun
maktadır. Eğer bu haberler doğru ise, 
Hint okyanusunda büyilk bir İngiliz de
niz kuvveti vücut bulmuş demektir. 

deki merkez binasında yapılmıştır. Top- SON DAKİKA 
fanbda vali Fuad Tuksal, Parti reisi Dr. 
Hüseyin Hulki Cura ile bankalar mü· • • • • • • • • • • • 
dürleri ve daha bazı zatlar hazır bulun
muşlardır. 

KAZIM DİRİKiN HATIRASI 
Hissedarlaı· saat 15 te toplanmış bu

lunuyorlardı . Banka idare meclisi reisi 
Küçük Talfıt Muşkarnnm reisliğinde 
müzakereye başlanmış ve yıllık çalışma 
raporu ile blanço umum müdür Atıf 
İnan tarafından okunmuştuı·. 

Raporda. hissedarlar selamlandıktan 
sonra bankanın aziz Banisi .İzmirin eski 
valisi merhum Kfizım Dirikin ölümün
den bahsolunuyor ve .şöyle deniliyordu: 

"Yıldan yıla sağlamlığı bir kat daha 
crtan müessesemizin durumunu içli b!r 
ilgi ile takip eden bankamız.ın aziz ha
nisi, geçen yıl içinde yarattığı \'e yaşat· 
bğı bütün eserleriyle beraber, çok sev
diği bank:ımız.ı da kadir bilen ve güzel 

(Sonu Sahife 2, Sütün f de) 

Müslüman Hintliler 
lngiliz t~klifine 

taraftar ••• 
- *-Lahor, 30 (A.A) - Pencap başvekili 

ve müslüman birliği divanı azasuıdan 
Hayat han aşağıdaki beyanatta bulun· 
muştur: 

- İngiliz harp kabinesinin sir Staf
ford Krips vasıtasiylc yaptığı tekliflcı 
adalete ve iyi niyet temellerine dayanı
vor. Bu teklifleri reddedecek olan parti 
dünya efkfınm kendi aleyhine çevirmek 
tehlikesine maruzdur ... 

General Rommel TTablusga1"J) nhtımında 
weni srelen kuııvetleri brplı11or 

Müttefikler Japon denlz kuvvetleri
nin Hint okyanusunda ve Avustralya 
dolaylanndaki üstünlüğünü gidermek 
için bir çok hareketlere teşebbüs etmiş
lerdir. Bunlar arasında Amerikan deniz 
altılannın Pasifikte Japon taşıtlarına, 
Amerikan hava ve deniz kuvvetlerinin 
Marşal adaları gibi yerlere taarruzlan 
vardır. 

(Sonu Sahife Z, satiiD Z de) .ıUmanlann Prens ö;e11. zırhluı 
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ŞEHİR HABERLERİ 
T•fhi Roman Yazan: Şahin AJıdaman 
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Galiba yola çıkıyorduk 
Ben geçirdiğim JıalJusla ffdan IJunaım~lıen arıta· 

dcqlanm ulfaydi, geyinn diyorlardı.-
Bana öfkeli bir sesle hitap eden nda

mın yüzüne baktım ve onu birdenbire 
tamdım. Bu adam, azgın deni:ı.lerle çar
pışarak onları yenen kahraman Turgut 
reisin ta kendisi idi! Ve yalnız değildi. 
Yanında korkunç yüzlü Sunturlu Bela 
da vardı! .. 

Aman yarebbi!.. Şimdi Loranza bir
denbire değişivermişti! Artık o güzel bir 
kadın değildi, beni tazyik eden ve sım
sıkı saran kolları ansızın müthiş bir yı
lan şekline girmişti!!. Boguluyorum san
dım. Kalın bir urgan gibi göysüme, kol
lnrıma dolanan bu korkunç yılanın başı
nı :kaldırarak beni sokmağa hazırlandı
ğını büyük bir korku ve şaşkınlık içinde 
ansızın farkettim .... 

Fa'kat Turgut reisle Sunturlubela 
onun beni sokmasına ve zehirlemesine 
meydan vermediler! Keskin hançerleri
ni sıyırarak yılanın üzerine hücum etti
ler! ... 

Her ikisi, hançerlerini kullanarak yı
lanı delik deşik bir bale getirdiler. Eli
mi, kollarımı bağlayan miidhiş agın yap. 
tığı tazyikten beni kurtardılar. Serbest 
k.alma1dıl'ım üz.erine hemen ayağa kalk
tJJD. Şimdi yılan parça parça olmuş bir 
halde ve kafası kesilmiş bir vaziyette 
:r erde yatıyordu ... 

Derin bir minnet ve şükran duymak
tan mütevellit ini bir heyecana kapıla
rak Turgut reisin ellerine sarıldım ve 
cnun halasklr ellerini göz yaşlarımla ıs
latarak: 

- 1pe ikinci defa olarak beni kurtar
mış bulunuyorsunuz! Ben önceden onun 
bir yılan olduğunu tahmin edememiş
tim! Ben bunu Loranza sanınştım! Me
ğerse ne kadar aldannuşım! Eğer siz ol
ınasaydıruz bu korkunç yılan nz kalsın 
beni zehirliyecekti! dedim. 

Turgut reis, her z.amanki gibi nazik, 
ince bir tebessilmle giilUmsiyerek bana 
dediki: 

- Delikanlı!.. Allaha şükretki bizi 
tam zamanında senin imdadına gönder-

1<f i. Yoksa bu kadın seni hem maddeten, 
ılıem de mllnen mahvetmiş olacaktı. Dün
\yada şerefini, namusunu, askerlik hay
;si1etini kaybedeceğin gibi ahirete de 
kapkara bir yüzle varmış bulunacaktın! 

Sen bu kadının ne zehirli bir yılan ol
du!unu bilmezsin! .. 

Tam o sırada duyduğum küs sesleri 
Uzerine uyanarak yatağımdan fırladım. 

Aman yarebbi!.. Yanımda ne Turgut 
~eis, ne de Sunturlubela vardı! Yere 
+llaktmı : yılanm parça parça edilen la
şesini de göremedim. 

Şefin takdirlf'ri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

blciıklaruıı haber aldığından, yalnız 
,bUyük bir kurucu ve komutanın değil, 
QDi zamanda büyilk bir kültürcüniin 
takdirlerini bzıanmış olduğundan dola
yı maarif mUdilril B. Reşit Tarakçıoğlu
na cİnönünün takdirlerini kazanmış olan 
,kUltUrdlle.re vekillik etmekle bahtiyar 
olduğu• bildirilmiştir. Maarif müdürlü
ğü keyfiyeti okullara yaymıstır. 

Acaba bu gördüğüm bir rüyamı idi? 
Ben o sırada tutulduğum şaşkınlıktan 
aklımı kaybedecek bir hale gelmiş bu
lunuyordum. Benim böyle şaşkın bir va
ziyette, korkudan büyüyen gö:ı.lerimle 
alık alık etrafıma bakındığımı farkeden 
yoldaşlarım hemen yanıma geldiler. 
Kocabaş Yahya: 
_Ne var? Ne oluyor sun? dedi, neye 

böyle duruyor sun? .. Şimdi giyinmeli
sin ... Bak herkes hazırlandı! Galibn bu
gün yola çıkacağız. 
Kocabaş Yahyanın bu sözleri aklımı 

başıma getirdi. 
Demek bu gördüğüm bir rüya imiş! 

Fakat ne tuhaf bir rüya idi bu? Ben o 
dakikada, sanki göğsümü yılan hUia taz
yik ediyormuş gibi, ruhumun derinlik
lerinde büyük bir sıkıntı duyuyordum ... 

Yüzümü yıkadıktan sonra biraz fe
rlthladım. Hemen elbisemi giydim. Zır-
1'ımı, silahforımı takmdıT'l •· ' 
rımla beraber dışarıya çıktık ... 

Gecenin karanlığı hala bozulmamıştı. 
Yalnız tan yerinde, sabah olmak üzere 
bulunduğunu anlatan ilk agartılar belir
meğe başlamıştı. 

Acemi oğlanlar bölüğü meydanda 
toplanml§tı... Bölük ağası ve zabitler 
yoldaşları gözden geçirdiler. inceden in
ceye yapılan bu muayene neticesinde 
bölüğün yola çıkabilecek bir vaziyette 
olduğu ve hiç bir noksanı bulunmadığı 
anlaşıldı. Bölük ağası Arslan ağa hare
ket emrini verdi ve bölük yola koyul
du ... 

üç aydanberi içinde yaşadığım kışla
yı terkederek sabahın alaca karanlığı 
arasında yürümeğe başladığım sırada 
başımı döndürüp geriye baktım ve o da
kikada, sanki çok sevdiğim birisinden 
ayrılıyormuşum gibi. derin, acı bir tees
süre kapılmaktan kendimi alamadım. 

-2-
YOLDA 

Kışladan ayrıldıktan sonra Ahırkapı
ya indik. Orada, büyük bir mavunaya 
bindik ve üskiidara geçtik ... 

Artılt ortalık tamamile agarmıştı. 
Şimdi yollarda kalabalık peyda olmağa 
başlamıştı. Sokaklardan geçen yaşlı 
adamlar bölüğümüzü görür görmez du
ruyorlardı. Btitün gözlerde, bölüğümil
zü kucaklayan derin sevgi parıltıları be
lirmekte idi. Büyük kavuklu, arkasına 
kürk giymiş ihtiyar adamların bizi al
kışlıyan sesleri etrafımızda yiikseliyor
d u. tki yaşlı adamdan birisi, yanındaki 
arkada§ına bizim bölüğü işaret ederek 
dediki: 

- BiTMEDt-

Yeni destroyerin1iz 
(Baftarafı 1 inci Sahifede) 

me töreni yapılmıştır. Hükiimet adına 
tuğgeneral Şükril Kanatlı, kurmay reisi 
ve bir çok davetliler törende hazır bu
lunmuşlardır. 

General Şükrü Kanatlı süvariye hi
tapla geminin uğurlu olıwwnı ve gemi
cilerimizin. cedlerinin büyük menkibc
lerini andıracak tarzda kahramanca ha
reket ebnelerini temenni etmiştir. 

Belediye meclisi 
toplanmağa 

başlıyor -·-Nisan dewesinln Utı iç· 
timaı ~arın saat J6.JO da 

Belediye meclisi yann saat 16,30 da 
Nisan devresi toplantılarına başlıyacak
tır. Ruznamede geçen ceae zabıtının 
okunması, belediye ve müesseselerinin 
1942 yılı ihzari bütçelerinin tetkik ve 
tasdiki, encümenlerden gelecek işler ve 
riyasetin meclise tevdi edeceği işler var
dır. 

Belediye bütçesi hazırlanmıştır. Ve 
tabedilmektedir. Matbu nüshaları mec
lis aza~ına dağıtılacaktır. 

Bu ene fuar bütçesi 16f,000 lira ola
rak hazırlanmıştır. ---·---Zeytin ve pan~uk ya-

f(ı fiatunn tespiti -·-Yağ fabrikatörleri ve tacirleri adına 
bir heyet dün Ankaraya hareket eyle
miştir. Haber verildiğine göre ticaret 
vekaleti zeytinyağları ile pamuk yağla
rına azami fiat tayin edecektir. HükU
metin yağ mevzuu üzerinde aldığı karar 
şayanı takdir görtilmiiştür. ---·---YENİ HAVA GAZI 
Saatleri aJınıyor

Belediye reisliği Hava gazı abon 
manlan için 490 adet hava gazı saati 
satın alac.aktır. Bu suretle bütün gü."l 
hava gazi yakmak suretiyle saatsizlik
ten istifadeyi israf edenlerin bu hare
ketlerinin önü nlınacaktır. Gaz sarfiya
tında tasarruf tem:n edilmesine çalışıl
maktadır. ---·---Eslıl İngiliz tıonsolo-
sunun IJir yCll'dnnı 
On seneye yakın bir zaman İzmir ge

neral konsolosluğunu ifa eden B. Çarls 
Greig İzmirden ayrılırken vali B . Fuaıl 
Tuksala gönderdiği bir mektupta arzı 
veda eylemiş ve münasip görülecek bir 
cemiyete verilmek üzere 50 lira gönde!"
miştir. 

B. Fuad Tuksnl bu parayı yardım se
venler cem!yeti 'h.mir şubesine gönder
miş ve B. Greige şahsen ve cemiyet na
mına teşekkürlerini hildirmiştir. ----·-----Orta oJıuJltll' için öğret· 
men ınacwinl alınac:alı 
Orta okullar matematik, tabiiye, Al

manca. Fransızca ve İngilizce dersleri 
için 16 haziran 941 tarihli talimatname
ye uygun olarak öğretmen muavinleri 
seçilecektir. 
Bunların 15 hazi.rruıda İstanbulda 

yüksek öğretmen okulunda ve Ankara
da Gazi terbiye enstiti.isünde imtihan 
edileceği maarif vekilliğinden şehri· 
ınizdeki alakadarlara bildirilmiştir. 

--------·-------Bornovada Jıan.ıızas· 
yon ue luddırım-
Bornova belediyesi bu yıl kasabada 

Şimal denizinde 
----------------bazı sokakların kanalizasyon inşaatııu 

(Baştarafı l inci Sahirede) 

Juk bir gemiye isabet kaydedilmiştir. 
tılralar iki ticaret gemisine birçok isa

t;ııer yapmışlardır. Altı bin tonluk bir 
nakliye gemisinin arkasında beş yüzer 
kiloluk iki bomba infilak etmiştir. 

ALMAN TEBLtCtNE GöRE 
Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği : 
Torpito muhriplerimiz 29 martta hava 

kuvveUerimiz tarafından taarruz edil
diği bildirilen ve Murmanska giden bir 
gemi kafilesine hücum etmişlerdir. Tank 
ve mühimmat yüklü 10 bin tonluk bü

,Yük bir vapur topçu ateşile ve torpille 
, batırıhnl§tır. Gemiyi terkedenler gerek 
Ltayyareler ve gerek diğer gemiler tara
hndan lrurtanlml§tır. 

Şafakla beraber, kafileyi koruyan kru
yazörlerle mUhriplerden miirekkep Us
lUn düşman kuvvetlerile bir deniz mu
harebesi yapılmqtır. Derli sınıfından bir 
İngiliz kruvazörüne torpil atılmışsa da 
kar fırtınası dolayısile netice anlaşılama
mıştır. Bu çok çetin muharebede bir 
muhribiıniz batmı~tır. Diğer torpito 
muhriplerimiz bir taıam düşman hü
cumlannı top ateşile püskürttükten son
ra batan torpito muhribinin tayfaların
dan bir kasmıru kurtarmışlardır. 

Tayyarelerimiz 28 martta Fransaıun 
batı kıyıları açıklarında yeniden bir İn
giliz hücum botunu batırmışlardır. 
A~NTtKTE 
Hususi bir tebliğle bildirildiği gibi 

Alman denizaltıları şimali Atlantikte 
Birleşik Amerika sahilleri açıldannda 
110600 tonilatoluk 16 ticaret gemisi ba-

Askf&rİ vaziyet 
(~ 1 iDci' Sahifede) 

Hint okyanusunda Andaman adaları
na kadar ilerliyen Japonlann önümü-;;
deki ilkbahar veya yaz mevsiminde bu 
sularda müttefik deniz nakliyatı üze. 
rinde baskısı ağır olacaktır. 

RUSYADA 
Doğu cephesinde hava faaliyetleri se

çilir derecede artmıştır; iki taraf havlı 
kuvvetleri de havalann iyiliğe doğru 
gidişinden faydalanmağa başlamışlardu. 
Son haberlere göre Alınan hava kuv
vetleri Moskovadaki askeri hedeflere? 
taarnn ~er ve hasar vermişlcrd!r .. 
Bundan başka Volga bölgesine kadar 
giden Alınan tayyarelerinin buradaki 
Rus sanayi mıntakalarına ağır hasarlar 
verdiklerini Alman kaynakları bildir
mektedir. 
AKDENİZ VE LİBYADA 
Malta liman ve hava tesislerine karşı 

dün de hava hücumları yapılmıştır. 

bitirecektir. Ayrıca kırma taşı belediye
den verilmek üzere Atatürk caddesinin 
yeniden döşenmesi ikmal edilecektir. ---·---AJıseJıl Ticaret Banlıa· 
sının toplantısı.. 
Akseki Ticaret bankasının fevkalade 

ve senelik adi içtimaı dün sabah ban'ka 
b!nasmda Ticaret vekaleti komiserinin 
iştirakiyle yapılmıştır. 

Toplantıda, Ticaret veki.letinin tensip 
eylediği üzere banka sermayesinin 500 
bin liradan 440 bin liraya tenzili muva· 
fık görülmüş ve bu h~usta karar ittihaz 
edilmiştir. Bu 440 bin liralık sermaye
nin bütün aksiyonları satılmış bulun
maktadır. 

Banka bu sene 30 küsur bin lira s.ıfı 
kir temin etmiştir. Bu karın nisanın 
ikinci gününden itibaren hissedarlara 
tevziine başlanacaktır. 

Meclisi idareden inhilal eden azalık
lara yenileri seçilmiş ve bankanın faali· 
yeti takdirle karşılanmıştır. 

----~-~---------BORNOVADA 
KONSER.. 

Libyada İngiliz hava faaliyeti çok art
mıştır. Bingazi ve Deme limanları hem 
bombalanmış, hem de av birliklerinin 
taarruzlarına uğramıştır. 
İNGİLİZ HA VA H9CUMLARI İzmir İkinci Erkek lisesi müzik kolu, 
Almanyaya karşı İngilizlerin hava ta- muallim B. Naci Gündemin idaresinde> 

arruz temposunun değiştiği görülmek~ geçen akşam Bornova Ziraat mektebin
tedir. Bu hareketlerin ve taarruiların de Parti Bornova Ergene ocağı adına biı 
Sovyetlere yardım bakımından daha konser vermiştir. Kalabahk bir halk 
fazla yapllacağıru şimdiden tahmin et- kütlesi tarafından dinlenen bu konser 
mek mümkündür. çok beğenilmiştir. 

tırmışlardır. Bunların sekizi 7500 toni
ltto tutannda büyük petrol gemileridir. 'rEŞEKKVR 

PEK YAKINDI TAYYARE SINEMASINDA 
Cbarles BOYER'ln N81'118Nt SULLA VAN De 

Beralter çevinliii en son Filmi.. 

Refikam Besime Taşarı, yaptığı 
muvaffakıyetli ameliyatla ölümden 
kurtaran Imıir memleket hastanesi 
sayın operatör Asil Mukbile ve bu 
hususta deierli emekleri sebkeden 
mesai arkadaşlarına gazeteniz vası
tasiyle minnet hislerimin iblağını 
rica ederim .. BACK STREET Muğla jandarma tabur komu

tanı binbaşı A. Hamdi T11Şar 
1789 ('147) 

Ekmek ve diğer ihtiyaç ınaddeleri 

Ağır işçiler çoğaldığın
dan kartlar az geldi 

Nisan ayına ait ekmek kartlarınuı 
tevziine dün de devam edilmiş ve dün 
~ama kadar aşağı yukarı hemen her 
kese kartları verilmiştir. Henüz kartla
nnı değiştinniyen ve adetleri pek cüz'i 
olanlara da bugiin yeni kartları verile
cektir. 

Bu mevsimde İmürcle ziraat ve sana· 
yi işleri artbğından ağır işçi sayısı d::ı 
artmaktadır. Muhtelif işlerde çalışmak 
üzere hariçten her ay İzmire bir çok 
kimseler gelmekte ve bu itibarla ağır 
işçi sayısı zaruri olarak çoğalmaktadır .. 
Ağır işçilere verilmek üzere İzmire ge· 
tirilen kartlar az bulunduğundan istih
kak sahiplerinden bazılarına verileme
miştir. Kazalardan artacağı ümit edilen 
ağır işçi kartlarından iade olunanlar bu 
gibilere verilecektir. 
BİR BERBER HAKKINDA 
TAKİBAT 
Karantinada Halil Rifat paşa cadde

sinde berber Cemal oğlu Bahaettin zahı-

ZABITADA 

taya müracaat etmiş, iki tra~ makinesile 
beş adet ekmek karnesinin çalındığını 
bildirmiştir. Yapılan tahkikat sonun~ 
böyle bir hırsızlık yapıldığına dair eıı 
ufak bir emmare görülmemiş ve yeni
den ekmek kartı almak üzere alfıkalı 
şahsın suç tasni ettiği neticesine vanl
mıştır. Bu noktadan tahkikata başlan
mıştır. 

KAHVE İŞİ 
İzmir işçi ve Efillaf birlikleri vasıtasiy• 

le tahmisler ve kahveciler için bir kah
\'e tevzi listesi hazırlanmıştır. Liste mu·· 
cibince tazı kahvecilerin kahve alma
ları icap ederken her nedense haklarını 
henüz alamıyanlar vardır. 

LASTİK VE KUNDURA ÇİVİSİ 
İzmire getirilen 270 otomobil ve kam

yon lastiğinin tevziine devam edilmek· 
tedir. 

Kunduracılar için 600 kutu bakır çi
vi getirilmiş ve tevı.iine başlanmıştır. 

Ikiçeşmelik büyük yan
gın tehlikesi geçirdi 

Dün öğleden sonra saat 14.30 da İki
çeşmelikte Tuzcu mahallesinde 778 inci 
sokakta Bn. Haüceye ait 2 numaralı si· 
gortasız ahşap evden oldukça tehlikeli 
bir yangın çıkmıştır. 
Ateş derhal büyüyerek bu mahalleyj 

tehdit etmiş ve bitişiğindeki evler sa· 
kinleri tarafından telaşla boşalblmağa 
başlarunıştır. 

Kamilen ahşap, sokakları dar ve yan· 
rnağa çok müsteit olan mahalle yetişen 
itfaiyece gösterilen büyük gayretten son 
ra yanmak tehlikesinden kurtarıldığ~ 
gibi yangın çıkan ev kısmen yandık.tan 
sonra ateş söndiirülmüştür. 

Esnaf ve Ahali Ban
kası toplantısı 

(Ba§tarafı 1 inci Sahifede) 

eserlere hürmeti olan Türk çocuklarının 
temiz ellerine bırakarak fani hayatına 
veda etti. Kazım Dirile. madde olarak 
aramızda yaşamıyor. fakat sevgisinin sı
caklığı, enerji dolu hayatının tesis etti· 
ği saygı daima içimizde yaşıyacaktır.• 

Bu satırlar okunduktan sonra (Aziz 
banimizln manevi huzurunda bir daki
ka sük\H ile ayakta duralım!) 

Deniliyordu. Derhal ayağa kalkılmt;l 
ve bir dakika sükQt edilmiştir. 

RAPORUN OKUNMASI 
Atıf İnan raporu okumağa devam ede

rek : •Müstakil bir millet olarak kazan .. 
dığunız hilrmet ve itibar, yerinden bu 
karış gerilemeden, şuurlu bir sulhsever· 
lik duygusu ile dolu olarak yurda biz. 
met yolunda, her türlü fedakarlığa her 
suretle hazırlanmış bir millet gücü il• 
ayakta durduğumuzu, yurt muhafaza· 
sında oldulu kadar ticaret, iktisat ve 
endüstri s8halarında sağlamlık ve karar· 
lık teminl yolunda hilkümetimizce sari 
olunan emeklerden yurt için hayırh ve
rimler almak hususunda İzmir Emaf ve 
Ahali bankasının da naçiz bünyesinin 
mUsait olduğu şekilde kendini vazifeU 
tellkki ettiğini, hissedarlanmıza kazanç 
verme arzusiyle hizmet ve te$ebbüsleri
mizde memleket faydası için alınan ted
birlerin tahakkukuna yardımcı kalmak 
zihniyetinin işlerimize dalına haklın ol· 
duğunu ve bu zihniyetle meluf olarak 
elde edilen kazanç neticesini arzeden 
hesap vaziyetinin hissedarların ellerinde 
bulunduğunu• söylemiş ve hesaplan bi
rer birer okumuştur. 

KAR VE İHTİYAT 
Bu izahata nazaran İzmir Esnaf \'t" 

Ahali bankasının bu yıla ait safi kArı 
127.415.80 liradır. Bundan 19.112.37 li· 
ra ihtiyatlnr çıkanldıktan sonra tevzi 
edilecek mikdar 108.303.43 liradır. Buna 
nazaran dağıtılacak temettü nisbeti yüz· 
de ondur. Bankanın umumt ihtiyatı 
141.282.29 liraya yükselmiştir. 
TASVİP VE YENİ SEÇİM 
Rapor ve blanço okunup bittikten son· 

ra reye konmuş, hissedarlar bankanın 
çalışmasını sevinçle karşıladıklarını bil
d'.rerek tasvip reylerini izhar etmişler
dir. Bundan sonra müddetleri biten aza
nın yerine yenileri seçilmiş, mürakipler 
tekrar intihap olunmuştur. 
VALİNİN HİTABESİ 
Umum müdür Atıf İnan, müzakere 

kapanmadan önce, bankanın umumi he· 
yet toplnntısına huzurlariyle şeref ve
ren İzmirin sayın valisi Fuad Tuksal, 
Parti reisi Dr. Hüseyin Hulki Cura ile 
İzmirdeki bankaların muhterem müdür
lerine teşekkür etmiştir. 

Bu sözlerden sonra saym valimiz Fu· 
ad Tuksal ayağa kalkarak, her kelime
si, toplantıda hazır bulunanları çok mil
tehassis eden çok veciz bir hitabede bu
lunmuştur. Muhterem Fuad Tuksa1 fz. 
mir E.snaf ve Ahali bankasının aziz ba-

İtfaiye erleri bu yangında cansipara· 
ne çalışmışlardır. 
BİR YANGIN DAHA 
Bu yangından az evvel Alsancakt.ı 

Gatl kadınlar sokağında Ali Ermana ait 
12 sayılı evin bodrum katından yangın 
çıkmış is de hemen itfaiyece söndürül· 
müştiir. 

BAŞJNI 
ÇEKJÇLE YARALADI 
Turan istasyonunda Mehmet oğlu Ka· 

mil, bir kundura meselesinden Ali oğlu 
Hamzayı çekiçle başından yaralamış \TV 

tutulmuştur. 

Mukadderatımız 

kanatlara bağlı 
(B~~fı l ind Sahifede) 

Gedikli pilot namzetleri ve harp oku
luna havacı subay namzetleri yetiştiril
mesi işine geniş ölçUde devam edilmiş
tir. Bunlara bir yandan uç~lar ve pa.ra
şilt atlayışları yaptırılmış, bir yandan da 
yabancı dil ve meslek dersleri verilmiş
tir. 

ENDÜSTR1 KISMINDA 
Hava endüstrisi kısmında tayyareler 

ve planörlerin yapılması, etüd bürosu, 
motör fabrikası, aero dinamik. tonel, tek
nik öğretim :ifleri ileri safhadadır. 

DEVLErlN YARDIMI 
Bu işleri i>aşa.rmak için kurumun dev

let teşkilatından gördüiü himayeyi min
net duyarak belirtmek kutsal bir vazife
dir. 

Sayin bqvekil Dr. Refik Saydam 10 
§Ubat tarihinde kordu şereflendirerek 
bu çalaşmalarda ne kadar yol aldıitmızı 
arqtırmak ve direktif vermek lutfunda 
bulunmuşlardır. 

VATANDOZIN MUKADDERATI 
Göklerde kuvvetli olmıyanlann her 

zaman her yerde yenildikleri açık olarak 
anlaşıldıktan sonra vatanımızın mukad
deratı kanatlı nesile havale edilmiş bu
lunmaktadır. 

Türk kadınının bu işe gösterdiği. ya
kın alaka havacı ~ bu analann ço
cukları olacağının ifadesidir. 

Kurum 1M2 bütçesini ıbu milli heye
candan aldığı güvenle hazıralml§tır. 

------------·aııııww-------M u ha re be ve Türkiye 
(S.Ştarafı 1 inci Sahifede) 

gösterdiii dürüstlükte ısrar ederim.. 
Rus - Alman muharebesi şbntliye ka

dar Karadenizde bazı tüccar vapurları
mızın kaybolmasına sebep olmuştur ve 
vaziyetinıizin pçlüji.inii arttmnaktadtt'. 
Bununla beraber Ankara ile Moskova 
arasında hiç bir şey değişmemiştir. 

TÜRKiYE - İTALYA 
Türle - İtalyan münasebetlerine gelin

ce; Akdeniz devleti olmak noktasuıdan 
iki hükümetin ·uziyeti işbirliği imkin
lan ve.nnekteclir .. 11 

nisi Kazım Dirik hakkında raporda iz
har edilen temiz duygulardan çok mil· 
tehassis olduğunu söylemiş, İzmirlilerin, 
İzmir Aydınlarının bu kadirşinaslığının, 
mi11ete, memlekete hizmet yolunda va
zife almış olanları daha çok çalışmağa, 
millete. vatana daha çok faydalı olmak 
yolunda bir teşvik, bir kadirşinastı~ 
eseri olduğunu bildirmiş, kendisinin de 
aziz Kazım Dirikin yolunda yürüyerek 
İz.mire, İzmirlllere faydalı olmağa çalı· 
şacağuu vadetmiştir. 

Muhterem valimiz Fuad Tuksalın, 
Kazım Dirik hakkında izhar ettiği bu 
temiz ve asil duygular da müteltabilen, 
hiı:seC!arlar Uzerinde çok iyi tesir bırak· 
ınış ve toplantıya, çok samimi bir hava 
içinde son verilmiştir. 

Fransanın 
iç durumu 

-------·--------
Boz~u n cu ira-
desizliğe galebe 
ettiği gün -·-Fransa yeniden IJüyüfı 
IJir lıuuuet haline 
girecelıtir •• 

ŞEVKt."T BİLGİN 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ııtası Bolşevizm tehlikesidir. Almanlar 
bu tehlikeyi önlemek vnifesini bütüD 
Avrupaya mal etmek istiyorlar .. Fakat 
Fransaya ait olan gayretlerinin bemeP 
her safhasında Fransız milletinin kal· 
binde Anglo Saksonlara karşı derin bir 
muhabbet \"e itimat muhalua ettiğini 
görmektedirler. Mareşal Peten hakika· 
ten nazik durumdadır. Takip ettiği va· 
kit kazanma politikası Almanlan tat· 
min etmemiştir. Bilhassa son ıünlerde 
Fransız filosu \"e Afrika imparatorluğa 
hakkında Beyaz Saraya verilen teminat 
ile birlikte Şimal ,.e Batı Afrikada yeai 
Amerikan konsolosluklannın ihdası Al· 
man1arı büshütiin şüphelendirmiştir. 

Bu belirtilerden Fraru;.anın müşkül 
durumlardan faydalanmak istediği neti· 
cesine varmaktadırlar. 

D. N. B. bu politikanın Berlinde hu· 
sule getireceği aksUliıınelin ehemmiyet· 
le beklenmekte olduğunu bildiriyor. 

Yan resmi Alman ajansının bu ihta
nndan kuvvetli bir Alman teşebbüsünU 
beklemek gerektiği manası çıkanlnbiJir. 

ŞEVKET BİLGİN 

Vişinin ve r ete
nin durumu 

~ ... --
Bem, 30 (A.A) - V.işinin Vaşingt~ 

na verdiği teminat, Peten - Laval k~ 
ntışması ve Lavalin iktidar mevkiine ge
leceği şayiaları bir çok tahminlere yol 
açıyor. Umuml kanaat Vi.şinin yeni bir 
vakit kazanma manevrası tatbik ettiği 
merkezindedir. Fransa hiç bir taahhüde 
girmeden harbın gelişimini beklemek ar
zusundadır. Lavalin iktidar mevkiinden 
nasıl atıldığı düşünülürse bir Pete.n. La
val tertibi imkansıza benziyor. İsviçre 
mahfillerine göre Lavalin iktidar mev
kilne gelmesi Petenin gitmesi demektir. 
Petenin durumu çok güçleşmiştir. Fran
sanın harbın şu veya bu şeklinden fay
dalanmak siyaseti güttüğU anlaşılmıştır. 

~-------·--------ısvEç KENDİSİNi 
MVDAFAA EDECEK .. 
Stokholm, 30 (AA) - Sal8hiyetli bit 

İsveç şahsiyeti şunları söylemiştir : 
- İsveç bütün vnsıtalariyle hürriye

tini ve istiklalini korumak azmindedir .• 
Eğer harp içinde olan devletlerden biri 
İsveçi harp sahnesi yapmak isterse bü· 
tün müdafaa ,•asıtalarıınız ve kuvveti
mize çarpacaktır.ıı 

Berlln Orlıestl'Cl.lı dün 
Anlıarada tıonser uerdl 

Ankara, 30 (Telefonla) - Profesör 
Hans Fon Beldanın idaresindeki Berliıı 
orkestrası bugün saat 15 ie konservatu· 
varda bir konser verdi. Reisicümhuru
muz İsmet İnönU konsere şeref verdiler. 
Meclis reisi, Başvekil, Vekiller, Parti 
Genel sekreteri, Parti ve Hariciye veki
leti erkinı, matbuat umum müdürü kon· 
serde bulundular. Orkestra konsere i.t
tildil marşı çalaralc başladı.. Bertin or· 
kestı-ası bu akşam (Dün akşam) istan
bula hareket ettiler .. 

KISACA 
•••••••• 

fffll'pten SOlll'G 
ECZACI: K. KAMİL AKTAŞ 

Geçen wnumi harp dört buçuk sene 
sürmüş, harp bitince dünya yangın ye
rine dönmüştü. Bir müddet hesap kitaP 
karma kar.ışılc gitmiş, sinirler bozulmuş, 
zevkler değişmişti .. Müzik aleminde caz
bant çıkmış, klasik müzik isyan etmiş, 
etrafa düdük, davul, tll çalarak boplı· 
yordu, salkım saçak dilini çıkarıyor gi· 
bi bir ınüvazenesizlik timsali olmuştu .• 
Evet, cazbant harp sonunda buhranlı si· 
nirleri yelpazeliyen bir tecelli olmuştu. 
Aradan çok geçmedi, bütün dünya ka· 
dınları saçlarını, erkekler de bıyıkları• 
nı kestiler, iktisadiyet altüst oldu, günı
rükler, kontenjanlar, kleringler, takas
lar başladı; nihayet 939 da bu dhan har· 
bi patladı. 

Acaba bu harp sonunda cazbnnt ne 
olncak? .. Galiba büsbütiin çıldıracak. 
saksifon daha uzayacak, davul ile zil 
vur patlasın çal oynasına dökecek, ka
dın başları dibinden traş ile clımdızlak 
modasını tutturacak, erkekler de inadı• 
na sakal bıyığa kavuşacak zannediyo• 
rum.. . 

İçinde bulunduğumuz dünya harbı 
vakıa ortaya hop sill diye bir şey attı 
amma asıl hop stiller harpten sonra çı· 
kacak insaıllık sinir gerginliği içinde 
ne garibeler, ne mantıklar yaratacak. ah 
bugUnden kestirmek mümkün olsa!.. 
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l~usya harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Moskova, 30 (A.A) - Leningrad cep
ı.9ftİılde çarpışan çeteler şimdiye kadar 

tevli Almanlara insanca ve malze
lllıece büyük kayıplar verdirmişlerdir. 
Ç~Jcr 1607 er, 600 subay, 16 albay, 
i.ı! general öldürmüşlerdir. 116 Alman 
~keri ve 11 subay esir etmişlerdir. 114 
tren yoldan çıkarmışlar, 700 vagonu tah
ı ip etmişlerdir. 

Moskova, 30 (A.A) - İzvestiya ga
~e*esi cenup kesiminde Sovyetlerin ye
niden bazı köyleri geri aldıklarını, 221 
ir~ı tilmenle bir taburun karargahıM 
~apılnn baskında ehemmiyetli vesikalar 
eh! geçirildiğini bildiriyor. 

Moskova, 30 (A.A) - Krasnaya 
Zvesda gazetesi yazıyor : Kurtarılan Do
~ havzasında Almanların tahrip ettik· 
leri sanayi bölgeleri tekrar süratle ta
DUr edilmektedir. 

Londra, 30 (A.A) - Kalenin ve Stra
Ja Russa kesimlerinde Sovyetler beş 
ilinden beri devam eden şiddetli muha
l'ebeJerde ellerine geçirdikleri mevzileri 
t&tirdat için Almanların yaptıklan te
•bbüsleri boşa çıkannışlardır .. Düşman 
28tMt ölü vermiştir. 

25 tank tahrip edilmiş, 22 Alman tay
)aresi düşürülmüştür. Almanlar kay
bettilderi mevzileri lrurtaraınadık1arı gi
bi şehrin kıyısına da varamıyarak mü
dafaaya geçmişlerdir. Düşman karşı ta· 
anuzlannda üç tümen kullanmıştır. 

Sovyet kuvvetleri büyük bir düşman 
11'\ıbunun hatlarında gedik açarak du
tuı. hAldm ohnuşlardır. 

Berlin, 30 (A.A) - Alınan tebliği : 
l:>cmeç bölgesinde Harkofun doğusun
da düşnanın kuvvetli taarruzları şid
detli muharebelerden sonra pi.iskürtül
tnllştür. 9 tank tahrip edilmiştir. 

s:m:saw 

JJ5 • JJ8 DoinanlaJara 
İZMİR ASKERUK ŞUBESİNDEN. 

335, 336, 337, 338 doğumlulardan mu· 
vazzaf hWnetini yapmamış piyade, sü· 
vari, Top~u muhabere, İstiltknm eratı· 
mn se\'kcdilmek iizere 30/3/942 pazar
tesi günü saat 9 da İzmir yerli askerlik 
şubesinde hazır bulunmaları lazımdır. 

Gelmiyenler askeri mahkemelere \'C· 

rileceklenlir .• 

iılı .Japon IJcuJıınında 
Anrerllıan Jıayıpları ••• 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerika har

biye nezareti Pearl Harbour bac;kınındn 
Amerikan ordusu za~iatının 226 öli.i, 
391 yaralı olduğunu bildiriyor. 
BAHRİYENİN ZAYİATI 
Bahriye kayıplar Jistesi henüz. ncşrc

dilmemlştir. Donanmanın kayıpları da
ha fazladır. Pearl Harbour'daki kayıp
lardan başka, Cava açıklarındaki deniz 
muharebesinde bir Amerikan kru,·azörU 
ile üç destroyer ve bir top çeker kay
bolmustur. 

öDEMJŞ NOFUS MEMUIU..UGUN-
DAN: No. 218 
ödemiş kazasının Efeler mahallesi 

nüfus defterinin hane 120, cilt 22, sahi
fe 42 de kayıtlı Ahmet Muhsin Sonö:z
ün 7 haziran 934 tarihinde tevellüt edip 
o sıra ismini Güngör tesmiye ettiji oğ
lunun ismi bu kerre ödemif asliye hu
kuk hllkimliğinin 15 teşrinievvel 1941 
tarih ve 755 esas ve 4 7 4 karar sayılı ilA
mile isminin ( Can ) olarak tashih edil
diğinin kanunu medeninin 26 ıncı mad
desi tnrifatına göre illn olunur. 

2P' :aıa:w 
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s Ankara Radyosu ~ 

~ BUGONKO-NEŞRtYAT i 
;ı ıı ı 11111ııııııı111111111m11111111111111111111111ıı11111 r: 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müz!k pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı.. 12.33 
Müzik : TürkQe plaklar 12.45 Ajans hn
bcrlcri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkçe Pi. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Miizik : Radyo salon orkestrası .. 
18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : Fa51J 
heyeti 19.30 Memleket snnt ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Konuşma (Kitap 
saati .. ) 19.55 Müzik : İstanbulun eski 
kanto ve türküleri 20.15 Radyo gazele· 
si 20.45 Müzik pl. 21.15 Konuşma (Türk 
hukuk kurumu adına) .. 21.30 Müzik pl. 
21.45 Müzik : Klasik Türk müziği prog
ramı ... 22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve borsalar •. 

Yeni Neşriyat 
•••••••••••• 
HAVACILIK VE SPOR - 307 mcı 

sayısı özlü yazı ve resimlerle çıkm~tır .• 

Karııyalıa Kalölriin· 
den: 

Kulüp nizamnamemizin 5 inci madde. 
sine tevfikan 5 nisan 942 pe7.ar günii 
saat onda kulüp heyeti umumiye i~tı
maı yapılacağından kulUbUmüzde mu
kayyet sayın Azanın teşrifleri rica olu-
nur .. 

RUZNAME: 
1 - 941 yılı muhasebesinin tetkik ve 

idare heyetinin ibrası .. 
2 - Yeni idare heyeti azalariyle mü 

rakiplerin intihabı .. 
3 - Kulübü alakadar eden mesailin 

Borsa 
'ÜZÜM 

30 A. Papagno 
21 Al. Fidan 
12 Sabri Gi.ilbay 
ll j. Kohen 
74 YekCtn 

189826 Eski yekun 
189900 Umumi neşriyat 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

59 Siyah S. Gülbay 
ZAHİRE 

14 Ton Kumdan 
265 Ton Susam 

3675 K. Kitre 
3000 K. Acı B. içi 

24117 K. Balmumu 
23934 K. Mazı 

2000 K. T. B. içi 
9180 K. Anason 

54 
54 75 
60 
50 50 

40 50 

54 
54 75 
60 
50 

51 
53 
55 
57 
60 
40 50 

32 
62 25 67 50 

130 
150 165 
162 480 
41 50 70 

55 
250 
75 

Memur aranıyor 
Bankamız merkezinde istihdam edil

mek üzere muamelat ve muhasebe usul
lerine bihakkın vakıf ve Fransızcayı iyi 
bilen bir memura ihtiyaç vardır. Talip. 
leıin İzmir - Akseki ticaret bankasına 
müracaatları. 27, 29, 31 (717) 

MEMVR ARANIYOR 

ct WWW:Z:S: 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
Anonim şirketinden: 

Şirket bisaedarlannın 18 eylül 939 tarihli fevkalade heyeti umumiye 
toplantılında şirket sermayesi bir milyon liraya ve !.er biaee senedi elli lira-
ya iblağ edildiğinden elinde şirketimiz hisse senedatı bulunanlann keyfiyeti 
oerh ve kayt ettinnek üzere ı /nisan/941 tarihinden itibaren lzmirde ıehit
l"rde kain şirket merkezine müracaatları ilan olunur. 

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

.:ı:ıaı:ıaa.aaaıı:ıaaaaaaıı:ııaı:ııı:ıacıaıaı:ıaı:ıı:ıaaaaı:ıaıııaaaıııaı:ıar;raaaac 

SODA ''Berk,, .::~-
Ktn'U ALTINDAKI YEŞiL ETIKl.'TLi (BERK) 1sMİNE 

DIKKA T J."DINİZ._ 
>CCOCCaacaı:ıacıı:ıcccı:ıı:ıı:ıa~:r-~-c~=c:ıccı:cıoc=:.oco~::.c~~:cı:ııoı:ııoı:rıoc1oı11oı1111e111e10C10CIOCllOClıcm 

JZMl:R 4 NC'O tCRA MEMURLUC UNDAN : 
Açık arttırma ile paraya cevrilccek gayri menkuller 

Miktarı Beher metresi Muhammen 

Mcvkü Ada Pafta Parsel Cinsi meLre M2 Lira Kr. 
kıymeti 

Lira Kr. 
- - ---

Gazi bulvan 1052 

Yukarıda evsafı ve 
meneleri hizalannda 
gayri menkuller açık 
satılığa çıkarılml§tır. 

138 8 
9 

10 

Arsa 225 24 00 5400 00 

kıymeti muham
gösterilen işbu 
arttırma suretile 

250 24 00 6000 00 
248,75 26 00 6467 50 

Birinci arttırması 20/ 4 '942 pazartesi 
günü saat 14 ill 15 de dairemizde icra 
edilecektir. Bu arttınnada teklif olunan 
muhammen kıymetin en az yüzde yet
miş beşini bulmadığı ve rüçhanlı ala
caklar mecmuundan fazlaya çıkmadığı 

Resmi dairelerde çabşnuş orta veya takdirde en çok arttıranın taahhüdü ba
l.ise mezunu bir memura ihtiyaç ,·ardır. ki kalmak şartile satış on gün daha uza. 

Askerliğini yapmış ve 35 yaşmao tılarak ikinci arttırması 30/ 41942 pcr
yukan olnuy:uılar bon senisJeriyle Ma- şembe günü ayni saatta dairemizde ya. 
arif cemiyeti resnıi ilanlar bürosuna :nıü- pılacak.tır. Bu arttırmada da keza yüz
~aatları.. 1 - 2 ('ZZt) de yebniş beş nisbetinde talip zuhur et

ı ihinden itibaren 15 gün içinde ellerin
ddü evrakı ınüspitelerile birlikte da
iremize müracaat etmelidirler. Aksi hal. 
de hakları tapu sicilinceo malum olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Salış peşin para iledir. 
Yüzde iki buçuk tellaliyc ve tapu har
cı müşteriye aittir. Şartname ilin tari
hmden itibaren herkesin görebilmesi 
ıçin dairemizde açıktır. Arttırmaya iş
tirak edecek olanlar bu gayri menkull~ 
rin hizalarında gösterilen muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçesi veya milli bankaların biri:n
C!en itibar mektubu ibraz etmesi JAzım
dır. Diğer kesimlerde de düşmanın tanr

l'U2.lan akinı kalınq ve kendisine pek 
Pahalıya mal olmuştur. 

Topçumuz Leningrad ve Kro~dda· 

ödemiş nüfus memuru 
SUleyman Sönmez 

(743} 47 
müzakeresi.. (741) 

lZMlR StCtLt TtCARET MEMUR
MEMUR. LUöUNDAN: lZMlR S1Cll.J T1CARET 

LUGUNDAN: 

mezse satış 2280 numaralı kanun ahkl
mına tev.fikan geri bırakılacaktır. Bu 
gayri menkul üzerinde herhanği bir id
dia ve hak talebinde bulunanlar ilan ta-

Daha fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 940/4269 sayılı dosyasına 
müracaatları lüzumu ilAn olunur. 

iti askeri hedefleri dövmüştür. Infilik· a•u:•:ıa:.cSa:.c~ııcaııcaıcdaıccı_ıc::c._oo;ı!Xlo_ocıcııcı.ı::ıoıcıcıı.~ı:aıa•ı:ı•d•ı:ıllı'!ÖJı:ıcc.:aıe~ıcıı::ıdnıccıcıı::ıoo§ 
lar ve geniş yangınlar görilhnllştür. • ua ... ,..., -

Fin hava kuvvetleri Kareli cephesin- Kestelli caddesinde Çivici hamamı 
de düşman kollanna taarruz etmiştir. karşısında (2) numaralı dükkAnla 
Sava muharebelerinde 28 düşman uça· 4 numaralı ev satılıktır. 
lı düşürillmQştUr. Şekercilerde (28) numaralı mağn-

Dun gece Moskovanın merkezi ve yu- zada İbrahim Zekiye müracaat. 
itan Volgada asker! hedefler bombardı- 31 - 2 (742) 
tnan edilrni.$tir. Tam isabetler neticesin- aı:ıancnı:ıuaaı::ıaaı:ıaı:ıoı:aa=ıı:ıac .. 

de bilhassa silAh fabrikalarında büyük lZMIR TiCARET SiCIL MEMUR-
Ya~ınlar cıkarılmışt.ır. LUOUNDAN : 

Berlin, 30 (A.A) - Martın son haf- Te.cil edilmlı olan (Oto Traktör 
~~~J~59) Sovyet tayyaresi tahrip Türk Anonim firketi) nin 26/3/1942 

"'~ tarihinde adi surette toplanan umumi 
Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansının heyeti zabıtnamesi Tıcaret kanunu hü-

&alahiyetli bir kaynaktan öğrendiğine kümlerine göre sicilin 4290 numarasa
IÖre Kırımda hafif topçu faaliyeti ol- na kayt ve te1eil edildiği ilan olunur. 
tnuştur. 1 - Zabıtname 

Kerç yarım adasında düşman hafif ta- 2 - Hissedarlar cetveli. 
arruz hareketlerinde bulunmuştur. Bu İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
bucumlarla Sivastopol şehrine karşı ya- mührü ve F. Tenik imzası 

Ömer Kafadar ticaret unvanı ile l:z.. 
mirde lsmet paşa bUlvarında 53 numa
ralı mağazada gömlek ve pantalon imali 
işlerile iştigal eden Ömer Kafadarın if. 
bu ticaret unvanı ticaret kanunu hU
küınlerine göre sicilin 4293 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilin olunur. 

1787 (746) 

mütevellit zimmetle.rinin ibrasına. 
4 - Kar ve zarar beaabında yazılı 

kardan nizami ihtiyat akçesinin tefrik.in-
den M>nra bak.iye kalan miktara geçen 
seneler fevkalide ihtiyat akçesi olarak 
tefrik edilmif olan 6903.28 liranın ila
veai ıuretile hasıl olan miktardan 
(8722) lira 20 kuruıunu 941 senesi 
vergileri karplığı olmak üzere 942 ae
neaine devrinden sonra ııeri kalan 20 
bin liranın 3 no. lu kuponlar mukabili 
beher hisseye bir lira olarak heman tev-

Pılan hücumlar püskilrtillmilştür. ZABITNAME 
Berlin, 30 (.A) - D. N. B. Ajansı bil- Oto - Traktör Türk Anonim ıirketi zii~c._ Müddeti hitam bulan idare hey-

iliriyor : İki Bolşevik süvari alayı Do- hl-darlar umumi heyeti senelik adi eli yerine Harry Giraud Jr., Fernand 
beçta tanklann hiuuwesinde hUcum ede- taplaam. ...ma ..... ~ cet- Braniotti. Hakkı Türqün, John Brag
l'ek bazı noktalarda Rumen mevzilerine velinde iaimleri yazılı hmedarlar hazır giotti, Hakkı Bayman. Aziz Paker, Emil 
lirm!şlerse de şiddetli bir mukabil hU- oldukları halde 942 8enesi mart ayının Miuir olmak üzere yedi kiıilik bir ida-
eumla geri atılmışlardır. 26 cı per,embe günü saat ( 15) te ıir- re heyeti intihabına. 

Sivastopol kesiminde düşmanın hU- ket merkezinde yapıldı. 6 - 942 senesi zarfında akdedilecek 
eu-ları p .. _,_,,_~ .. t-n .. ~:ı ... 

... WSKU.n.uun~ Şirketin yüz bin liralık sermayesinin idare heyeti içtimalarında hazır buluna-
:,ı_ ~ 30ku(~~etler) •

1 
~~~ bahu"~cumla- 77 bin liralık kamına yani 15400 h~ cak azalara beher içtima .için ikiıer lira 

... . nuıuau .. .. .._... ye sahip 8 hissedarın uaulen duhuliye huzur hakkı verilmesine. 
kendi mevzilerine giren Sovyetleri ge· varakası alarak içtimada hazır bulundu- 7 - Gelecek sene hesap devresi için 
l"i atımşlarclır, Düşman mevzilerine gi- ğu ve bu auretle istatünün 48 ci madde- mürakip olarak bay Şefik Çullunun inti
l"en Rumen müfrezeleri iki top almış- sinde muayyen içtima nisabının mevcut babına ve gelecek sene mürakiplik üc-
1-rdır. bulunduğu görüldü. retinin 15 O.- lira olarak tayinine. 

FlNLERE GöRE Toplantıda bükü met komiseri olarak 8 - Ticaret vekileti yüluek makamı 
Helainki, 30 (A.A.) - Tebliğ : lzmir nuntaka ticaret müdüriyeti rapor- tarafından istitümüze iJlyeai tavsiye olu-
Cephenin orta ve timal bölgelerinde törü Bay Reıat Ziya öz.ker hazır bulu- nan aflliıdaki 2 maddenin kabulü ile 

düşmana mevzii muharebelerde ağır ka- nuyordu. latatümiize illveaine Ye birincisinin 98, 
l'ıplar verdirilmiştir. Muhtelif yerlere Jstatünün 58 ci maddesi mucibi idare ikincisinin 99 no. ile numaralanmasına. 
hucum eden dil§man kuvvetleri geriye heyeti rem bay Har..,. Biraud Jr. riyaae- karar verildi. 
•tılırut ve bir çok Sovyet öldUrülm(lştUr. te geçerek celaeyi açtı. latatüye ilave edilecek maddeler töy-

Cenup bölgesi Ustünde iki dtisman Hazır bulunan hiuedarlardan en çok ledir: 
taYYaresl dU§iirülmüştür. hisseye malik bulunan bay W. J. Gira· 1 - Şirket ticaret veküeti tarafından 

-----· ud ile bay J ohn Braggiotti rey toplama- her talep vaki oldukça muamelib hak-
A LMAJl'Y ADA ğa memur edildiler. kında malimat nnneie mecburdur. 
j _9#9f ı·--... .a ~ Reis iJe rey toplamaia memur olan- 2 - Şirket aennqaine teai.ten llO.,. 
'l'Y a • & .il • .,,._ lar bay Hakkı Türegünü ki tipliğe 8e9- ra ittirak edecek olan ecnebilerin bu ~ 
Benı, 30 (A.A) - Almanyanın işçl tiler. tiralderini kabul etmezden evvel ticaret 

ihtiyacı B. Bitlerin işçiler yüksek ko- Bundan M>nra ruznamenin müzakere- vekaletinden müaaade istihsal etmeie 
rniserliğine Nasyonal Sosyalist partisi- aine geçildi. mecburdur. 
ilin en azimli bir siması olan Dankeri idare heyeti raporu ile biJAnço, Ur Ruznamede göriifülecek batkaca bir 
\ayin etmesiyle kendisini g&te.rmiştir. ve zarar hesabı ve mevcudat defterlerJ teY olmadıiından içtimaa nihayet veril-
t Alman hükümeti büWn dikkatini işçi ve mürakip raporlan okunda. di. 
edarfld meselesinde toplamıştır. Bir çok Müzakere netlceai apğıdaki huauslar Hükümet komi.eri imza okunamadı. 

ltçuerin siWı altına çağırılarak cephey\) ittifakla karar altına alındı. Umumi heyeti reiai imza okunamadı. 
RiSnderilmeleri bu meseledeki %0l"luldan 1 - idare heyeti raporunun tasvibi- Rey toplama memurlan imzalan oku-
•rttırmıştır. ne. naınadı. 
- 2 - Bilanço, klr ve zarar heaal.ile Katip imza okunamadı. 
1ZMtR lKtNCt SULH HUKUK HA· mevcudat defterinin taedilcine. 1 5 kuruıluk dMDga pulu üzerinde 

l{lMLtQ.tNDEN: 3 - idare heyetini tetkil eden zeva• 26/111/942 Oto - Traktör Türk Anonim 
Davacı bazinei maliye vekili avukat tın 941 heaap yılına ait muamelitından tirketi rami mühürü 

Sadık Boratav tarafından lzmir Kara- cH~ARLAR CEDVWı. 
~ ı;nveriye sokak 83 numaralı hanede Oto - Traktör Tüık Anonim ,ırketl 26 Mart 1942 pertembe aünü aaat (IS) 
.. ~in yenında oturan eski polis ko- te firketin bmirde merkezinde ~en toplanan lü.edarlar umumi he7eti içti
lldlıerlerinden açıkta Hasan otlu Ala- munad hazır bulunan hiseedarlann eeami.ile hiuelerini aöaterir hiaeedalar 
-atın G&ıilltq aleyhine 94281. numara cedvelldir. 
ile açılan alacak davasından dolayı mUd
deia:İeylı namına gönderilen davetiye 
\'arakasının ikametgAhınm mcçhuliye.
Uı.e mebni bili tebliğ iadesi üzerine ila
laetı vaki davet üzerinde muayyen güıı
de rnahkemeye gelmediiinden hakkında 
llYap karan verilmİ§ ve muhakeme de 
13/4/942 tarihine müsadlf pazartesi gU
llU saat 10 na bırakılmış olduğundan 
~Uddeialeyhin yevmi ve vakti mezkQr
~ ~izzat ispatı vücut etmesi veyahut 
-.ıından bir vekil göndermesi aksi 
takdirde gıyabi muhakemeye devamla 
~ verileceği }Uzumu tebliğ makamı
n. kalın olmak ve bir nushası divanha
'tleye talık kılınmak suretile ilin olunur. 

ismi 

Hakkı Türegün 
John Braggiotti 

Femand Braggiotti 
Aziz Paker 
Emil Miaair 
Hakkı Bayman 
Harry Ciraucl Jr. 
W. J. Ciraud 

Hiaee miktan Tey hazır ba-
Adreııi Rakam yazı adedi lunllfU 

fzmir 
< 

« 
< 
< 
c 

Bornova 
c 

600 Alb yüz 
2200 iki bin 

iki yüz 
2000 iki bin 

200 iki yüz 
200 iki yüz 
200 iki yüz 

.S 000 bet bin 
5000 bet bin 

- -
10 ualeten 
10 « 

10 c 
4 « .. « 
4 c 

10 c 
10 « 

imza olcunamadı 
« 

« 
« 
« 
c 
« 
c 

Yukarda tafailitı yazılı hiasedarlar umumi heyeti toplantwnda ifbu hiase
darlar cervelinde .isimleri yazılı zevatın usule tevfikan verilmiı duhuliyeyi ha
vi olarak hazır bulundukları tudik olunur. 

Mehmet Emin Demirgiller ticaret un· 
vanı ile lzmirde Yeni Kavaflar çarşısın
da 12 numarada terzilikte iftigal eden 
Mehmet Emin Demirgillerin i§bu ticam 
unvanı ticaret kanununun hükümlerine 
göre sicilin 4292 numarasına kayt ve 
tescil edı1diği ilin olunur. 

1783 (749) 

Bliruşukluklarımı 
Nasıl 

Giderdim. 
Güzellik Mute--... -~~ ..... 
,.ssıslanaınn 

'özde"Buruşuk· 
luklara karfı " 
miistaltnralı• 

ade•i manffa
kiJetladea ....... 

CYIHl YAPIUCM 
uslT llaTIMwl 

NMJu JMATIYOL 

Aktamlan 
ryatmaıdan e'f • 
vcı, t.erklblne 
ıenç haJYan
'1arın büce7re
rıertnden !at.ih
raç edilen Bt
OCEL bntıı
'nlmlf bir krem 
tat.blt edlJO-
• rum. Bu. tıptı 
ıclldlnlsln Bt
OCEL 1 gibi
dir. Slhrilmla 
'Otan bu cnher saJUlnde u11na1 
'mıt clldinll besJenecet, tueJefllt 
·gmçl9'ectk. Bu clld sıdalı. btltOQ 
"dünpda ıanınm1t blr . cUd mite• 
haasm tan.hodan teff ft hali ha; 
-zırda pembe renkteki TolWoft k,.. 
mtlnln terkibine lıbal ecll1m1f\lt, 
lffer ak.fam 111tmudan enel ,.. 
cAne elld sıdua olan ba Btoca.11 
ttremı lnıllaıwua. sabahlan ~ da 
lbeyaa renltt.eld TokaloD kremlDf 
ltullanınıı. o, cUd1 beller: açık llle"t 
!Pmelert alkıa.tturr ~" ftlılakJa.J• 
lçln mllmklln olan en mik~ 
bir eua utkil eder. Bu W knm1D 
UUmallDde mQeaair net.lceler pı. 

,..anWlctır. AIW halde verdlllDla 
li>&ranm iki mLıll iade olunur. 

740 

BEDEN rERBİYESi İZMİR BÖLGESİ BAf· 
KANLIOINDAlf : 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü İzmir bölseai bafk.anhiınca Karpyaka
daki apor sahasının geniılemesi için tefrik edilen sahanın istimlik karar
namesi hükümlerine tevfikan teıkil olunan komisyonca: 

1 - Kayalı zade Süleyman oğlu Ahmede ait 96 ncı adanın 4 parael 
sayılı metre murabbaından ibaret arsanın beher metre murbbaı 550 kurut
tan 2909 lira 5 O kurut. 

2 - Ayni adanın Upklı zade Muammere ait 5 parsel No.lu 1567,5 
metre murabbaından ibaret arsanın beher metre murabbaı 550 kuruftan 
8621 lira 25 kuruı. 

3 - 192 nci adanın Riza oğlu Sadullaha ait 9S 1 metre murabbam
dan ibaret 23 parsel sayılı arsanın beher metre murbbaı 550 kunıttan 
5230 lira 50 kurut ve, 

4 - Ziyaettin oğlu Hüaamettine ait 952 metre murabbaından ibaret 
192 nci adanın 24 parsel aayılı arsasında beher metre murabbaı 550 ku
ruıtan 5236 lira kıymette oldultlanna karar verilmiıtir. 

lıbu kıymetler adı geçen arsaların vaziyeti hazıraları. emaallcrinin alım 
satım fiatleri ve arka kısımlarının çukur ve bataklık olup doldurulmaia 
ve masraf ihtiyariyle tadil edilmeğe muhtaç vaziyette bulunmaları da na
zan dikkate alınarak takdir edilmiı olduğundn keyfiyeti istimlik karama
ıneainin 8 nci maddeai ve 1 O cu maddeai bükümleri dabilinde ilin ve al&
kadarların itirazları varsa ( 8) gün zarfında belediyeye müracaatlan illa 
olunur. 1762 ( 7.f5) 

-----------------------------------------~ c. H. P. İŞÇİ ESNAF CEMiYETLERİ ataı.ıoı 
BAf KANUOINDAN : 

KVNDVRACJ ESNAFINA 
Kunduracılara tevzi edilmek üzere ayakkabıcılar cemiyeti namına veri

len bakır çivilerden bugüne kadar gelip henüz çivilerini almamıt olanlann 
4/Niaan/ 942 cumartesi gününe kadar ıelip çivilerini almaları akai halde 
çivilerin daha fazla bekletilmeden diğer esnafa tevzi edlieceği ve halrlaruun 
gaip olacağı ilin olunur. 1790 ( 752) 

~~~-------------...---~---~~~-----~~~~~ 

C. B. P. ışçı UNM' CEJlttEl'l.Eld 81111.Nt 
BAŞKANUOINDAlf : 

KAHVECf UNAFINA 
Mart ayı içinde kahveci esnafına tevzi edilmeküzere cemiyet aaauaa 

verilen kahveden buaüne kadar henüz kahveainl almarnıt bulunan kahveci 
esnafının 4/Niaan/9.f2 cumarteai gününe kadar ıelip kahvelerini al•aMn 
ahi balde haklannın ııaip olacağı ilan olunur. 1793 ( 7S 1) 

Pazla fkdla ntalıCIN salan AD Gör llltlfhtl••• 
JllCllddbn oldu... 

Söke C. M. Müddeiumumili-
ve d 
gın en: 

Fazla fiatla makara aatmak ıuretiyle ihtikardan ıuçlu Sökede yeni cam1 
maha11eainden Abeldli Mehmet oğlu Ernineden doima Ali Cör hakkında 
Söke aaliye ceza mahkemesinde yapılan dufUfma sonunda mça sabit sari
len Ali Görün milli korunma kanunun deiftik 3 1 nci maddeelnin 2 nci 
fıkram deliletiyle .S9 ncu maddenin 3 ncü fıkrası mucibince 25 lira ailr 
para c.ezaaiyle beraber 7 gün dükkanınm kapablmutna ve 63 ncü mad
denin aon fıkruı nazara alınmuına dair 29 / 1 1 /941 tarihinde veril• 
hükmün katilqtiii illn olunur. 1767 ( 750) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ea. No. 

C: 323 

C: 324 

Yeri No.au 
lzmlr Gazi bulvan Akdeniz mahallesi Tezeren aokak 10 

ada 985, panel 14 metre murabbaı cSO,S0/00> 
Birinci Süleymanl,.e mahallesi iplikçi Huan aokalc 

ada 521 panel 3 metre murabbaı c96,50• 
ıs 

Nevi 
Maiaza 

Ev 

DepoDto. 
Kıymet T. L 
2800.- 560.-

2000.- 400.-

Yukarıda evsafı yazılı gayri menk6llerin aab§ bedelleri tamamen peıin olarak ödenmek üzere satıtlan 20/ 4/942 
tarihine müaadlf pazartesi sUnU saat « 1 O. 30> da lzmirde banka binasında ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya ko
nulmuıtur. 

1 - istekli olanlann bizalannda yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak arttırmaya ırimıeleri. 
2 - Müzayede 91raa1nda verilen bedel mukadder kıymeti ıeçtiği takdirde depozitolannı niabet dairesinde tezyit 

etmeleri ve mühilT kullananlann mlllıürlerini noterden tasdik ettirmeleri. 1752 ( 7.39) 

-- 1785 (748) 

FEct BlR TAYYARE KAZASI 
Ölümüne sebep olan genç, güzel 

yddn 

Hükümet komiseri imza okunamadı. umumi heyet reisi imza okunamadı. 
rey toplamağa memur olanlar imzaları okunamadı. Katip imza okunamadı 

15 kuruıluk damga pulu üzerinde 26 mart 1942 tarih ve Oto - Traktör Türk DERMAN 
CAROI. 1.0MBARDJJI 

EN SON FİLlli 

lr.'<andal korkusu 
_ .. -~-1!1'-~~ .... -,.- 2'MfDA 

Anonim ıirlceti resmi mühürü. 1 770 ( 7 44) 

BORNOVA ZIRAAI' MUCADEl.E ısr AS"l'ONV 
MUDURJ..UOUJIDEN: 
Müsabaka imtihanı ile 7.S lira kadrolu iyi daktilo bilir bir liboran arant

yor. Aylık tediyesi bareme tibi olmak prtiyle orta n daha yakan mek
tep mezuıllannın veaikalan ile beraber Nisanın ikinci günü aaat 1 O da 
Bomova mücadele iatasyonuna müracaatları. 29 l I ( 7 lS) 

Ağrıları dindirir 
ROMA 11ZMA. BAŞ. DIŞ. SiNiR T• BFJ.. ain1an O. .oluk aJclnhlmclu 

ileri aelen ricut KlRIKUOJ. NEZLE Ye GRlP butahlrlua D E R M A N 
katelerlle derhal ~· lcabmda sflnct. 1 • J kate .ı-, her ........ il. ..... 



SAJIJFE 4 

SiYASİ VAZIYET 
----~~·*·~~~~ 

Iktısadi duru-
mun fenalı~ı 
harbi bu yıl 

bitirecek mi? -·-Radyo gazetesine göre Hindist.ana gö-
türülen İngiliz teklifi bugün biitlin dün
~ anın en ziyade ilgilendiği bir olaydır; 
Yeni Dclhide Stafford Krips tarafından 
neşredilen tekliflerden nnlaşılan şunlar 
dır: 

1 - İngiltere harbin sonuna kadaı 
"lmdiki durumu idame edecektir; 

2 - Harpten sonra kurulacak olan 
idare donıinyon esasına dayanacak ve 
bazı Hintlilerin istediği gibi tam istiklfıl 
esasına dayanmıyacaktır. Yani, idaro 
hususunun tam salahiyetine rağmen 
Hindistan İngiltereye kralın hükümran· 
lık haklariyle bağlanacaktır. Kral, Bri· 
tanya imparatorluğu için bir semboldür 
Fakat, Sir Stafford Krips, Hindistanm 
Dominyon olduktan sonra ayrılmak 
hakkına malik olup olmıyacağı hakkın· 
daki suale müsbet cevap vermiştir. 

3 - Hindistandaki ekalliyetlerin hi· 
mayesi meselesidir. Bu en çok mUslli· 
man Hintlilerin himayesiyle ilgilidir. 

Müslümanlar Hindistanda 85 milyon 
olmakla beraber, kuvvetli bir ekalliyet 
teşkil ederler, 

4 - Sonuncu nokta da müstakil Hint 
hükümetlerinin bu ana yasaya girmek 
,·eya girmemek hususunda serbest ol· 
malarıdır .. 

Hindistanda bir kısım yerler doğru
dan doğruya İng!ltereye tabidir; bir kı· 
sun yerler de İngiliz himayesinde ve da
hiJi işlerinde müstakil hükümdarlara ta
bidir. Bunların sayısı 600 kadar olmak
la beraber, mühim bir kısmı küçük hü
kümetlerdir. Bunların en mühimmi ve 
büvüğü 14 milyon nüfuslu Allahnb:ıt 
Jıükümetidir. Bunlarda isterlerse ana ya-
sayı kabul edeceklerdir. 

Delhiden en son alınan haberlere gö
re gerek Hindular, gerek Müslümanlar 
ve gerek prensler Kripsin getirdiği tek· 
lıfleri tetkik etmektedirler. TekJiflC'r 
Amerikada iyi karşılanmıştır. 

JAPON PROPAGANDALARI 

Jnpon radyosu İngiliz teklifini reddet
liği t::ıkdirde Hindistana sulh vadetmek· 
tedir. 

Bu radyo, Hintlilerin harbe girmeleri 
için hiç bir sebep olmadığını söylemi~, 
Hindistana ya İngiltere isyan etmek, 
yahut tn Japonya ile harbi kabul etmek 
~ıklarım bırakmıştır. 

BULGARİSTANIN VAZİYETİ 

Bulgar kralı Borisin Almanya seya· 
bati hakkında yeni bir haber gelmemiş
tir. Başvekil Filofun nutkundan ve ga
~telerin neşriyatından Bulgaristanın 
Rusyaya karşı harbe karar verdiği ar.· 
!aşılıyor. Yan resmi Dinef gazetesi, 
kral Borisin Berlin seyahatinin Bulga
ristan ve Almanya arasındaki dostluğun 
devamını gösterdiğini, bu harbin birinci 
cihan harbinin devamından ibaret oldu
t,unu yazmıştır. 
Diğer taraftan Londra radyosunun 

Bulgarca neşriyatında Bulgar halkı 
kral aleyhinde isyana davet edilmekte, 
aksi halin Bulgaristan için bir felakcL 
olacağı ileriye sürülmektedir. Bu radyo 
Bulgarların yanlış bir hesapla 1914 har
bine iştirak ettiklerini, şimdi de yanlış 
hesap yapıldığını Bulgarlara söylemek
tedir. 

Rusyada olduğu sanılan ve Bulgar 
radyosu dalga uzunluğu üzerinden çalı
şan ve ekseriya Bulgar neşriyatına mü
dahale eden gizli radyo da Bulgarları 
hükümet ve kral aleyhine harekete dı.
vet etmektedir. 

AVRUPADA İKTİSADİ DURUM 
Baharın gelmesi ve bu mevs!mde kat''i 

hareketlerin yapılacağı şayiaları arasuı
da Avrupanın iktisadi durumu dikkate 
layık bir hal almıştır. Almanya ve İn
giltere yiyecek maddelerinde mühim 
azaltmnlar yaptılar, bunun da zaferi el
de etmek için gereken bir fedakarlık 
olduj'.,runu söyliyorlar. Gerek bu iki dev
let ile işgal altındaki yerlerden ve ge
rek tarafsız yerlerden gelen haberler 
Avrupada iktisadi durumun gün geçtik· 
çe daha fenalaştıf,rını göstermektedir. Al
manyada ekmek tayını 200 wamn indi
rilmiştir. Bununla beraber İspanya ve 
İtalyada durum daha fenadır. italyada 
ekmek tayını günde 100 gramdır ve ma
karna dn tahdit edilmiştir. İsp:ınyada da 
ekmek Slkıntısı vardır. Halbuki bu 
memlekete Brezilyadan buğday ithal 
edilmistir. Buna mukabil ekmek sıkıntı
SJ çekilmesi, bu buğdayların Almanya
ya scvkedildiği zannını doğurmaktadır .. 

İşgal nltmdaki yerlerdeki zorluklar da 
coktur. Avrupa durumuna bakanlar 
harb:n gelecek kışa kndar idamesindeu 
kıta için endişelere düşmekten kendile
rini nlamıyorlar. Bu, muharipler tara
fından da tasdik edilmektedir.. Blitün 
bu olaylara bakarak harbi bu sene sona 
erd'.rmek i~in mühim hareketler yapı
lacağını tahmin etmek yanlış olmaz. 

Harp uıadıkça Avrupada işçi mesele!>? 
de had bir şekil almıştır. Bunun için 
harp gerisi hizmetlerine kadın ve lozJa
rın d:ı dnveti icap etmiştir. 

~ t 1"' 11111111111 ,, t ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111 ı ıt: 

§ BüvüJı Kanada Jısw- § 
= v~tıeri intıllterede- ~ - - -
~ Londrn9 30 (A.A) - Kanada or~u- E 
: suna mensup büyük bir kafiJe in- : 
§ giltereye gelmiştir. Kafile Atlantiği ~ 
=hadisesiz ~eQniştir. ~ 
5ı111111111111ı1Hl1111111111111111111111111111111 n11nı ı ı ~-; 

A nıeri kada 
--------·~----

Fi atlar gün-
den güne 
yükseliyor 

rBltfl AS'IR 

MACLUBIYET VE ZAFER 
---------k·----~--

R us ya 
"Oral,, lara 
gerilerse ... 

Son baskın 
~--~ .. --------

Sen nazar -
da ki car-, 
pışmalar •. 

31 MA R T SALI 

Büyük Millet Meclisinde 
. 

Ay adlarının konuşul-
--*--- --+---

ÇABUK VE KAT·ı TEDBiRL ER ~rd Bluerllr.uııa ~öre 
_ .. _ ması şimdilik kaldı 

AL INMASINA LOZUM müf!efııııer bütün ümit· 
_ _ ıerıni JıaylJedeeelder-

ALMANLAR VE BASKINI YA· 
PAN INGILIZLER NE 

DiYORLAR? 

Ankara, 30 (AA) - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantısında 1941 
mali yılı müvazenei umumiye kanununa 
bağlı •D• cetvefınde değişiklik yapılma
sına ve zaruri sebepler yüzünden tahs!
llne imkan görUJemiyen borçların terkt
nine dair olan projeler kabul edilmiştir. 

AY ADLARI VE TEŞKİLATI 
ESASİYE.. ' 

GOR ULUYO.~ Miamey, 30 (AA) - Lord Biver-
bruk radyoda söylediği bir nutukta Sov
yet cephesinin ehemmiyetini ve mede
niyet tarihinin en nazik muharebe mey
danı olan bu cepheye her nevi malze
menin tac.ille iletilmesi gereğini bildir
mi§tir. Hatip demiştir ki: 

Ankara, 30 (Hususi) - Büyük Jıtille 
Meclisinin bugünkü içtimamda Antab4 
mebusu B. Rasih Kaplan, Manisa ıne~~ 
su B. Refik İnce tarafından bazı ay~ 
Jarının tebdili hakkında yapılan teJPr 
fın, teşkilatı esasiye kanununda tadi1't 
yapılmadan görüşülemiyeceğini, ~ 
teşkilatı esasiye kanununda BilyUk ..-d 
let Meclisinin son teşrinin birinci gUn 
toplanacağı mukayyet bulunduğunu 1; 
yan etmiştir. Bu izahat üzerinedir ki 
yihanın şimdilik müzakeresi tehir olur 
mll$hır. Bu müzakerelerin, teşkilAtı eea"' 
siye kanununun TUrkçeleştiribnesi ~ 
lışmala,n bittikten sonra yapılması JDult
temeldir. • 

- *-
Vaşington, 30 (AA) - Leon Hen-

dersonun riyaset ettiği Hat mürakabc 
komisyonu muazzam bir iş karşısında
dır. Fiatların günden güne arttığı görül
mektedir. Fiatları mürakabe için umu
mi bir usul bulunmazsa bu vaziyet de
ğişmiyecektir.Asıl güçlük az mal sablına
sı ve esnafın fiatlan yükselterek pahalı 
lığa amil olmasıdır. Ucuz fiatla malları 
ellerine geçiren tacirler bunları yük.sek 
fiatla satıyorlar. Çabuk tedbir alınması 
zaruridir. Yarım tedbirlerin umumi ik
tisadi duruma tesir etmiyeceği sanılıyor. 

HER ŞE.Y DEöiŞIYOR 
Va§ington, 30 (AA) - Amerika 

üç buçuk aylık harpten sonra siyasi, iç
timai ve iktisadi hayatını yeni §&rtlara 
uydurmak mecburiyetinde kalmııtır. 
Pek çok kimseler yaşayış şartlarını de
ğiştirmiılerdir. Amerika geçici bir :za
man için liberal iktisat sisteminden ayrıl
Iarak hükümet kontrolünü genişletme
ğe mecbur olmuştur. Bütün sanayi saha
ları harp için çalı§maktadır. 

HARPTE VE SULHTA 

Salahiyetli bir şahsiyet şunları söyle
miştir: 

<- Amerika harp içinde günden gÜ· 
ne daha ziyade totaliter olmak zorunda
dır. Fakat her kes harpten sonra yine 
iktisadi 1ibera1liğe döneceğinden emin
dir.> 

--------tt--------
l l za k şark harpleri 

- *-
Vaşington, 30 (A.A) - Amerikan teb-

liği : Cumartesi gecesi Bataan yarım ada
sında şiddetli çarpışmalara devam edil
miştir. Düşmanın hücumları ağır zayi
atla püskürtülmüştür. Manilla koyunda 
Koregldo kalesine düşman topçulan ate§ 
açmışlardır. Mindanao adasında mahalli 
çarpışmalar olmuştur. 

JAPONLAR YEN! GtNEDEN 
ÇEKtLD1LER 

Sidney, 30 (A.A) - Yeni Ginede 
Markan vadisini su bastığından Japon
lar çekilmeğe mecbur kalmışlardır. Bu 
suretle Port Morosbi üzerine yaptık1an 
tazyik hafiflemiştir. 

--~--~-----------lngiliz - Mısır 
dostluğu -·-Kahire, 30 (A.A) - Mısır başvekili 

Nahas paşa yeni parlemento toplantısın
da nutkunu okumuştur. Nahas paşa Mı
sır politikasının esası İngiltere ve Mısır 
arasındaki ittifak muahedesine itimat, 
musavat ve dostluk havası içinde riayet 
olduğunu söylemiştir. - -------Hindistanın atisi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Hindistanın istikbali hakkındaki va
atların bir an evvel gerçekleşmesi İçin 
iZhar edilen endişeleri göz önüne alan 
krallık hükümeti alınmasını lüzumlu say 
dığı tedbirleri açık bir lisanla bildirme• 
ğe karar vermiştir. Bu görüşmelerde 
maksat dominyon statüsünü haiz yeni 
bir Hint birliği vücude getirmek.tir. Hint 
dominyonu da diğer dominyonlar gibi 
krallığa sadık ve onlarla müsavi olacak 
ve münasebetlerde tabi vaziyetinde bu
lunmayacaktır. 

Dahili ve harici işlerinde Hindistan 
serbest kalaca'ktır. 

lNGiLIZ DEKLARASYONU 
İngiliz krallığı hükümeti aşağıdaki 

deklarasyonu neşreder: 
A - Muhasematın sona ermesmı 

müteakip Hindistanda yeni bir Hint bir
liği ana yasa11ını ha:zırlamak için bir 
mümessiller meclisi teşkil edilecek ve 
bu maksatla intihap yapılacaktır .. 

B - Hindistandaki vilayetlerden 
biri yeni ana yasayı kabul etmezse bu
günkü durumunu muhafaza hakkına 
malik olacaktır. Krallık hükümeti bu gi,. 
bi vilayetlerle yeni bir ana yasa üzerin
de mutabık kalmağada ha:zırdır. 

C - Krallık ve rnüessisler meclisi 
ara!llnda bir muahede imzalanacaktır. 

Bu muahede idare rnesuliyetinin tam 
bir surette lngilizlerdcn Hintlilere devri 
için başlıca hükümleri ihtiva edecektir. 
Hint birliği Britanya camiasına dahiJ 
devletlerle münasebetlerinde serbestli
ğini muhafaza edecektir. 

D -- Yeni meclisin azası seçim kol
lejinin aza sayısının onda birini teşkil 
edecektir. Hint devletleri de mümeseil
ler seçimine iştirak etmeğe çağrılacak
lardır. 

E -- Krallık hükümeti ana yasa yapı
lıncaya kadar Hindistanın müdafaası 
vazfesine devam edecektir. Liderler 
Hindstanın müstakbel hürriyeti için ha
yati bir itin gözetilmesine yardım ede
ceklerdir. 

B. KRiPSiN BEYANATI 
Yeni Delhi, 30 (AA) - Sir Staf

ford gazeteciler toplantısında Hindiıta-

- Eğer Ruslar Oral dağlarının arka
sına atılırlarsa müttefiklerin bütün ümit
leri kaybolacaktır. 

Her taraftan taarruz hareketi isteni
yor. Yalnız tank, çok miktarda tayyare 
ve top imal etmekle kalmamalıyız. Bun
lan meydan muharebelerinde Jc:ullan
mağa karar vermeliyiz. 

- *-Londra, 30 (A.A) - Bahriye neza-
reti havacılık servisi Sen Nazar baakına
na iıtiral: eden kuvvetlerin dönüş seya
hatinde yapılan hava aavaşların<lan bab
eederken bu çarpışrnları yakından gö
renlerin verdiği ıu malUınah veriyor: 

- En az 2 Henikel ve 3 Yunkers 88 
bizi takip ettiler. Jngiliz avcı uçaklan 
kafilemizin üzetinde idi. Düpnan uçak
lan bulutlardan ayrılmıyor ve uzakta 
uçuyordu. Yunkersler zaman zaman ka
file üzerinde uçmağa teşebbüs etmiıler4 
ee de uçak savadann şiddetli ateşiyle 
uzaklaıtırılıyordu. 

ASKERİ CEZA KANUNU 
Askeri ceza kanununa ek kanul\ layi-

hası birinci maddesinin eksikleri gide
rilmesi için encümene verilmiştir. 

AY ADLARI 
Bazı ay adlarının değiştirilmesi hak

kındaki teklifin müzakeresi evvela teş
kilAtı esasiye kanununun değiştirilmesi
ne zaruret hlsıl olacağı hakkındaki mU
talAalar üzerine tecil edilmiştir. 

Meclis çarşamba günü toplanacaktır. Singapur üstün teçhizata karşı kay
bedilmiş değildir. Bunun aksine, mühim 
mat ağırlığı teraziyi lehimize eimişti. 
lnancımlZJ istihsal kuvvetimize bağla
makla beraber sağlam maneviyatı ıağ
lamlamalıyız. Zaferin geniş şartı budur. 

--~----~tt~--~-~ 

Vaşingtonda bir müt· 
tefikleı· pasifik kon· 

seyi kuruldu 

• Alevler içinde düıen bir Yurıkera, 
kendisini düıüren lngiliz tayyaresinin 
kanadına çarptararak onu da denize yu
varlamıştı. 

ALMANLARA CöRE 
Berlin, 30 (AA) - Sen Nuar bas

kınını yerinde gören bir muhabir §Unla .. 
n anlatmıştır: 

- Karanlıktan faydalanan İngiliz 
gemileri sahil bataryalanmızın ateıine 
rağmen cumartesi sabahı kıyıya yaklaş
mışlardır. lskoçyalı müfrezeler kauçuk 

Askeri ceza kanununuıı 
değiştirilmeSi işi müna

kaşalara yol açtı 
--·-Vaşington, 30 (AA) - Cumhurre-

isi B. Ruzvelt merkezi Vaşingtonda ol
mak Üzere bir cMüttefikler Pasifik kon
seyi> nin kurulduğunu beyan etmiş ve 
şunları söylemiştir: 

<-- Pasifik muharebesine iştirak et
miş olan bütün müttefik devletlerin bir
leşik harp menfaatlerini alakadar eden 
bir konseye ihtiyacı vardır.~ 

Bu konsey ilk içtimamı çarşamba gÜ· 
nü yapacaktır. 

Reis Ruzvclt bu konseye ingilterenin 
Vaşington sefirini, Avusturalya hariciye 
nazırını, Yeni Zelanda murahhasını, Çin 
hariciye nazınnı, Kanada maslahatgü
zar müşavirini ve Felemenk sefirini da
vet eımittir. 

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

Bul~arista nın 
vaziyeti 

- *-
Lonclı·a, SO (AA) - Berlinden ve 

Sofyadan gelen haberlere göre Kral Bo · 
risin HitJcrle mülakatından sonra ehem· 
miyetli kararlar verdiği şüphesizdir. 
Memleketini bugünkü duruma sürükli· 
yen askeri parti şimdi yeni bir macera
ya sürüklemektedir. 

sandallarla_ luyıy~ gel.1;llişler ve hus~i Ankara, .30 (Telefonla) _ Fevka-
ayakkaplarıyle gürültu çıkarmadan yu- ''"d hali f b lik h h li ·· k sahil" b' k · 1 af lA e n, se er er veya arp a -
ruyere ın ır ısınım ışga e muv - nin devamı müddetince askeri bir hiz-
fak olmuşlardır. Bu ıırada başka unsur- t k M"ll' M""d fa v••ıta 1 1 b l li- me yapar en ve ı ı u a a .... -
ar rıbh!!lgma1 v~r?nı~~\ve u .sdet e 

1 
!arına veya geri ihtiyaçlara talJ\ık eden 

ına~ o e efrfın~n lır alç ydennBe yer edş· taahhüt, imar, inşa, alım - satım, tes-
mege muva a~ o muş ar ır. u eua a ı· t ıı·· kil uh f te 
Alm · k - l · · k f •v· d". ım ese um, na , m a aza veya v-

an proıe tor erının eş etligı Uf- • ·b· · 1 d · t ihtile.- · b·k~p 
· ı · ·· • ·· d f . zı gı ı lf er e zımme , ouı, 11 a , 

r;an. g~mı8e.rı uzer~ne mu h a.b~ .ate:ı çev- rüşvet veya hırsızlık suçlanndan birini 
rı mıdştı~. ır ~r;t~? b~u. ~·ı~ı" j'a{a i§liyenlerin on seneden aşağı olmamak 
?~u~ u~ vb ~d vet L •• ı~. 1ın .~ .. a j e~ er üzere ağır hapsile veya müebbed ağır 

lıçı~ eb ay 0 
1_ uglu dgoru .. muşdt~~-·1 ~g z- hapis cezasiyle birlikte 500 liradan aşa-

erın azı no&ta ar a goster I& en mu- v 1 k .. v · 1 k v bb .. 1 · k gı o mama uzere agır para cezaııy e 
~vemete ra~e.n teşed us erıba amde~e cezalandırılmaları, vahim hallerde ise 
ugramıştır. ingılız san alları atınl ıgı .. 1.. h .. k l h kk d 
· · · ·1· l · d"" · li o um cezasına u mo unması a m a-
ıçın Jngı ız er gen onememı,, man te- ki ka 1 ... "h b ·· M J.işt .. •· 
sislerine sığınarak veya Fransız evlerin- ··ıd .. nuUn ayı ası d ugun .. eakc el godru-
d · l k k d'l · · b kli ı_• ou u. zun uza ıya muz ere er en e sıper a ara en ı ennı e yen a&ı· ·1 • ·· ··1 ••t l 1 d · 
b k v l l d ıonra ı erıye suru en mu a ea ar aıre-

etten urtulnıaga ça ışmış ar ır. · d k •~·k d!1_ k ·· ·· M h b" · ·r d u·v· .. Alın sın e te rar tetıu e wne uzere encu-
"f u a ı~n 1 ah ~ ~ ıf1ne gore lan mene verilmesi lcararlaşhnldı. 

mu ~ez~lerı, a alis~ oşaltıl~ış o ~n MONAKAŞALAR 
şehrın ıç kısmına gırmekte gecıkmemıt- ı ~ "h _ı_ ... ı.. k 1 
· Al k 1 _ '- h fif • ç·· Layı a a ... en ceza -nununa e o a-

tır. man ayıp arı pc:J< a tır. un- k h 1 t tik ·· 1 M · 
kü bu muhaiebeye iştirak eden Alman- ra b azırManmRııf.ıkr. I aob z 8 ~b~ an1ısa 1 kak l d .. h me uau . e ı nce u gı ı suç ar 
ar so aava~ ann a mute assıs as- d 1 · 1 1. k l"'d anla d alı 

k l d. s 6 d Alın 1 h" o aytSiy e ıe\• a a e zam r a -
er er ı. a1't e an ar şe ıre ve k ·dd tli t db. l · · d ld 

lim ·d · ı he.k' l naca fi e e ır erın yerm e o u-
ana yeıu en tamamıy e a ım o - v .. li k dd 1 · l fbl ·· rnu lardır. ~nu ~oy .!ere ma e erın er ı uze-
ş nndekı mutalealarından bahıetmi,, ad-

.,.0 u juQ-İLJ"'z"""""'ffAVA liye encümeni mazbata muharriri B. Şi-
• n n Y nası Devrim cevaplar vermiıtir. 
H VCUMLARI- MODAFAA VEKILINlN 

Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği : 
BEYANATI 
Milli Müdafaa vekili alınması düşü

nülen yeni tedbirin ortalıkta hıreızhlr. ve 
rüşvetin almıı yürümüı olduğunu hatıra 

bile geüremiyeceğlni, ordumuzun Ço~ 
kuvvetli olduğunu tebarüz ettirmittir. 

BAZIMOTALEALAR 
Refik ince suiiıtimalin heyeti ınec .. 

muasiyle mücadele noktasında ne dit~ 
nüldüğünü öğrenmek iıtiyerek bu ıay.ı
hanın bu mevzula alakalı olan ve M~ 
liıte bulunan diğer bir kanunla birlet~ 
rilerek kül halinde çıkanlıp çıkanlarn"' 
yacağını sormuıtur. 

B. Şinasi Devrim, Refik İncenin bah
settiği kanunun tamamen istisnai ahval
de tatbik edileceğini, o liyiha ile euçl.., 
nn sayılarak tecziye yolu unutulmaJnJf 
olduğunu, hiç bir ıuç if}emiş olmaea da .. 
hi muayyen şahielerin efaalin<Je meVSU11 

bahsolduğunu, binaenaleyh bu kanuııl
ötekinin hiç bir alakası bulunmuaiJn• 
söylemiştir. 

B. Süreyya Orke, bu kabil suçlular~ 
mutlak olarak ölüm cezası verilse dah 
yerinde olduğunu kaydettik~n sonr• 
cyapanlan mutlak olarak bulmğa 91br 
malıdır, bulmalıdır, bulduktan eonra 
ahkamı cezadan ister hafif, ister ağır ol .. 
sun tatbik edilmelidir.~ 

NETlCE 
Bundan sonra maddelere geçibni~· 

maddeler üzerinde müzakereler olroUf" 
tur. Rize Mebusu B. Fuat Sumen , IJ. 
Recep Peker ve diğer mebuslar mütal~ 
alarmı ıöylemiolerdir. Neticede veri]~fl 
takrirle tetkiklerin tamamlanması i~l'I 
&yihanın encümene gönderilmesi tekar .. 
rür etmiştir. 

Sovyetler cephesine gönderilecek Bul
gar askerlerinin iyi harp ettikleri söyle
nemez. Zira Bulgarlar 1917 senesinde 
de Dobricada Ruslara karşı harp etmiş
lerdiı-. Doğudaki Bulgar kıtaları ancak 
harbin talii mihvere gülümserse iyi 
harp edeceklerdir. 

Londra, 30 (A.A) - Bulgar kralı Bo
ris ile B. Bitler arasındaki görüşmelerin 
neticesi hakkında bir şey bilinrnemekfa 
beraber, Sofya radyosunun bir kaç gün
den beri Rus aleyhtarı hissiyat uyandır
mağa ~alışması d!kkati çekmektedir. 

İngiliı. tayyarelerinin Lübek şehrine 
karşı taarruzlarında bilhassa şehrin ma
halleleri zarar görmüştür. Sivil halkın 
evvelce bildirildiğinden daha çok kayıp
lara uğradığı anlaşılmıştır. 

Bir kaç İngifü. bomba uçağı Hollan
da sahiline yaklaşmak teşebbüsünde bu
lunmuş ise de bunlardan ikisi düşürül
müştür. 

Londra, 30 (A.A) - İngiliz hava ne.-. 
zaretinin tebliğine göre sahil h ava ku
mandanlığına mensup tayyareler dün 
gece aY ışığından istifade ederek Nor
veç ve Dan!ınarka sahillerinde bir keşif 
hareketi yapmışlardır. Tayyareler dö
nerken bir dÜ§man kafilesine rastlamış
lar ve yaptıklan şiddetli bir hücumda 
büyük bir ticaret gemisine tam isabet
ler kaydetmişlerdir. O kadar k i bu ge
minin batınhmş olması kuvvetle muh
temeldir. Daha küçük bir gemi de atCi 
almıştır. 

Coğrafya kurumu dün 
ilk toplantısını yaptı 

Radyonun bu gayretine rağmen Bul
gaı· milletinin durumu değişmemiş gö
rünüyor. Bulgarlar Ruslara karşı diğer 
İslav milletlerine olduğundan daha faz
la bir sevgi beslemektedir. 

Diğer taraftan Alman prensibi millet
lerin evveller!ni istihfaf etmektir. Hal
buki komşu Sırbistanda büyük bir mu
kavemet gösteren Mihailoviçin muvaf· 
fakıyetleri Balkan milletleri arasında en 
ziyade Rus dostu olan Bulgar milletini 
düşündürmektedir. 

nın geleceği hakkında ingiliz tekliflerini 
anlatırken harp kabinesi tarafından Hint 
umumi efkarının liderlerine yapılan 
teklifte bahis mevzuu olan şeyi şöylece 
anlatmıştır: 

Hava nafi topları ateşinin şiddeti 
önünde tayyaı·elcriıniz uzaklaşmak zo
runda kalmış ve son torpillerimiz atıl
dığı zaman tesirini görmek mümkün 
olamnmıştir. 

PARİSTE ALARM 
Londra, 30 (A.A) - Bern radyosu

na göre Pariste alarm verilmiştir. Bom
ba atılmamıştır. Vişi radyosu beyanna
meler atıldığını ve uçak savar topların 
tayyarelere ateş açtıklannı bildiriyor. 

-~·---
MERAKU ŞEYLER 
••••••••••••••• 

- Bu bir hükümct beyannamesi de
ğil,, umumi tasviple karşılandığı takdir
de neıredilecek bir vesikadır. Bundan 
daha mühim bir meseleye nüfuz etmek 
güçtür. (250) milyon insanın istikbal, 
hürriyet ve ıaadeti buna bağlıdır. Bu 
vesikayı, neşrinden önce, başlıca lider
lere şahsen vermek fırsatını buldum ve Anlardan korkmayınız 
liderlerin de ilgili ve salahiyetli kimse- Arıların ne kadar usta ve ne kadar 
lere göndermelerini dilerim. Size de bu- akıllı, faideli mahlöklar olduğunu hep 
nu verirken Hint efkarını birleştirmeğe biliriz. Arının bir çoğumuz turafından 
yardım edeceğinize ~minim. bUinmiyen bir hasleti daha vardır ki o 

Stokholm, 30 (AA) - Mahatma do .şudur : Arılar kendilerinden kork
Gandiden Kripsin teklifleri hakkında mıyan insanları sokmazlar. Fakat bu 
ne düşündüğünü sorulmuştur'. Gandi: . korkusuzluk yapmacık değil, ciddi olma
cBu tekliflerin vadeli bir çek olduğunu> lıdır. Çünkü arılar kendilerinden kor
!Övlemiştir. kup korkmıyanlnn anlamakta büyük 

Yeni Delhi, 30 (A.A) - Hint kon- bir ustalık g&terir]er ve hiç yanılrnaz
gresi icra komitesi bugün saat 9 da top-
lanmıştır. Üyeler Stafford Krip.ğn tek- lar. 
Jıfleri hakkında müıakerelerinc devam Fabrika bacaları 
etmişlerdir. Krips fakir sınıflar mümes- neden UZUftdUl''·
silile Hindistanın muhtelif şahsiyetleri-
le görüşmelerine devam etmiştir. Fabrika bacalannn uzun olması bir 

Yeni Delhi, 30 (A.A) 4 Hint radyo- kaç sebepten ileriye g_elir. Evvela bu 
suna göre 1 nisandan 15 nisana kadar bacalar uzun olmaaa, dumanları etrafa 
Pençap vilayetinde müdafaa manevrn- alçaktan yayılır ve oralarda bulunanları 
ları yapılacaktır. Hava, kara kuvvetleri- rahatsız eder. Sonra bu d umanlardan 
le pasif müdafaa teşekküJleri bu manev- insanları yavaş yavaş zehirliyecek ter
ralara iştirak edeceklerdir. Manevrala- kipte olanları da bulunabilir. Daha son
rm sebebi Birmanyada ilerliyen Japon ra, baca ne kadar uzun olursa, ocakların 
kuvvetlerinin Pcnçaba tevcih edilen teh- yanmas• o kadar kolay ve muntazam 
dididiJ' olur. 

Ankara, 30 (Husust) - Coğrafya 
kurumu ilk toplantısını bugün Maarif 
vekili B. Hasan Ali Yücelin ba.şkanhğın
da yaptı. Merkez heyeti Azası bu toplan
tıda hazır bulunuyorlardı. Kurumun 
büyük hfunisi Milli Şefimiz ve reisi
cümhurumuz İsmet İnönü ile fahri baş-

kanlığını kabul eden başvekil Dr. :Re-' 
fik Saydama teşekkürlerinin arzına da
ir teklif kabul edilmiştir. Öğleden e, ... 
vel ve sonra kurumun programı iizefiJ'li 
de müzakereler yapılmıştır. Uınutıl 
merkez heyeti yann da çahşmalarıP ~ 
öevam edecektir. 

•• 
Oğretmenlerin askerliği ve 

e~itmenlere tahsisat 
Ankara, 30 (Telefonla) - Gerek 

talim, gerek manevra makaadiyle silah 
albna alınan ve gerek fiili askerlik hiz
metini ifa için celbedilip yedek ıubay 
okulunu bitirdikten sonra asteğmen rüt
besiyle ordu talim devresini geçiren ve 
3783 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
askerlik müddetleri uzatılan ilk okul 
öiretmelerine asteğmen olarak kıtaya 

alındrklan ta'rihten itibal'en mesken ~= 
deli verilmesi icap ettiği alikalılara bır 
dirildi. 

ECiMENLERE TAHSiSAT 
Diğer taraftan eğimenlere verile<:~ 

fevkalade zamların gezici öiretmenı..~ 
baş öğretmenlerin gezi yol paraları ~ 
icap eden tahsisatın münakala muaJOt" 
lesi maliye vekaletince yapılmaktadır· 

Bütün fiatlar mürakabe olunacak 
Ankara, 30 (Telefonla) -- Dağıbna ofisi kadrosuna tayinler hu.irlanar•• 

liste başyekfilete verilmiştir. Diğer taraf tan iaıe müsteprlığınca toptan ve pe,.
kende sabşlarda bilumum fiatlann mü rakabesi tekarrür etmektedir. 

2'elıaüt ue yetim maaş· 
ıarı IJağlanırlıen.. 
Ankara, 30 (Telefonla) - Tekaüt ve 

yetim maaşı tahsisi işlerind.e gerekli ve-
saikin tamam olmaması bir çok muha-
berelere yol açmakta, bu yüz.den istih
kak sahiplerinin müzayekada kaldıkları 
görülmekte olc'!uğundan buna mahal bı
rakılmaması için lüzumlu olan vesikala
rı tekaüt sebeplerine göre ayrı ayrı gös
teril' bir cetvel hazırlanarak alakalılara 
gönderildi.. 

OKULLARDA 
Gösterileeefı flllmler 
Aıikara, 30 (Telefonla) - Önceden İs

tanbul vilfıyeti kontrol komisyonunca 
tetkik edilerek faydalı olduklarına ka
rar ahnmış olan filimlerin okullarda gös
terilebileceği alakalılara bildirildi. 

MAARİFTE 
YENİ2'AYİNLER . •=-•§l 
Ankara, 30 (Telefonla) - Kız• :ı.ı--.. 

tabiiye öğretmeni Sami Akyol ve il~ 
cü sınıf müfettişlerden Sahabettin ~[, 
oğlu Maarif vekAleti ikinci sınıf JJllP"' f 
tişliklerine, Muhittin de üçüncii 51nı 
mUfettişliğe terfi ettirildiler. 
Rumen ue MacaPlarlO 
rıearetimiz- l 

Ankara, 30 (Telefonla) - ~~-
ile aramızdaki 3 mayıs 1941 tarihli ıı .. 
ret anlaşmasına bağlı listedeki koııte 0 .. 
janlar haricinde olarak Macarlarla :ıc
badele edilecek demir ve çeliklerbl)lııe 
kında teati olunan notalann tat 
dair kanun layihası meclise verilc~\ac•

Türkiye - Romanya arasındaki . d• 
ret ve tediye anlaşmalarının müddeti 
bir ay u:zatılmıst.ır. 


