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talihi 

. rn ·~ Parti Meclis grubu toplandı 

~. ~ Başvekil ve Ticaret Vekili 
bir yıldönümü. 

akô 
• • •• 
1 mız un iaşe işlerini anlattılar 

Bazı naellasfo söz aldı·--------------------------
1'ürlıe yülıselrne pardtd ariyle dola lstllılıal af· far. BaşuelıUln IJeyanaıı 

tasulp olanda fıana açan İnönü zaferi olrnııştlll' .. 
Dünyanın kan ve ateş içinde çalkan

dığı, içinde yaşadığunız şu günler bizim 
İçin sükün ve hU7.ur ile geçmektedir. 
:kalplerimizin huzuru; varlığımıza inan
~dan doğuyor. Cihan tarihinin ak
tıtı yolu çizen kahramanların evH\tları 
olan bizler bu güniimüzün emniyetini 
~endi benliğimizden ve o benli!:rimiz:n 
pnderl!ği hakkında elinde tul~n Yüct! 
smet Inönü'nün varlığından alıyoruz. 
Türk milleti büyüktür. Bu büyüklük 

dünya tarihine şanlı kahramanlıklar ve 
hUyUk bir medeniyet gibi insanbk has
letinin en ilstün eserlerini vermiştir ve 

Asya 
Harbinde 

-*-Bir dönüm nofıtası 
teııııı edec:efı lıazı 
hadiseler Jıarşısmda~ız 

ŞEVKET BİLGİN 

P a s i f i k t e, iki haftadan beri, nis
bi bir sükiın hüküm sürüyor. 

Acaba Japon hamlesinin hızlı muvaf
fakıyetler devresi kapanmış mıdır? 

Japonyanm taarruz kudretinde bir 
tevşeklik mi hisıl olmuştur?. 

Askeri miinekkitler bu suallere cevap 
"ermekte acele etmiyorlar. Zira gerçek
ten her iki tarafın durumu çok naziktit'. 

Bllbıen bllD şeyler vardır : 
1 - Birleşik devletlerin Pasifik do

llanınasa, Pearly Harbour baskını günle· 
tindeki pşkınbktan tamamen kurtul· 
~. Japon işgali altındaki adalara 
hu filonun yapbğı akınlar bir taamız si
l&ııı olarak bUyük kıymetini meydana 
koymuştur. Amerikalılar şuna inanmış· 
lardır ki, bu harbin mahdut mesuliyetli 
bir mtldafaa stratejisiyle yani knt'i ma
hiyette savaşlardan katınarak kazanıl
lbasına imkln yoktur. Miltteliklerin bu
liine kadar tatbik ettikleri vakit kazan
lba tabyası, mihvercilere yeni yeni top
raklar, yeni yeni kayna'kJar kazandıı·
~- Gerçi Amerikalılar da hazırlık
larllıı ileri götürerek muanam ihtiyat 
kuvvetleri yaratmak için bu bir kaç ay
lak 1:8Dl&ndan istifade etmişler, yardım
eı kuvvetlerini bir )atadan diğer kıtayu 
llakle imkan bulmuşlardır. Fakat bu 
l'olda daha bUyük kayıplara tahamnılil 
edllemiyeceğini de anlamışlardır. 

2 - Olaylar, harbin sevk ve idaresi 
hakkında müttefiklerin telakkilerinde 
derin değişikliklere sebep olmuştur. ln
rntere ve Amerika, bilhassa Japonların 
Okyanuslarda hakimiyet iddialannı gö· 
CUslemeğe hazır olduklanm gösteren bir 
ruiyet almışlardır. 

3 - Amerikan donanması, Biiyük ok-
1anusta faaliyet '\IC kontrol sahalarını 
ıenişleterck Japonyamn kendi adaların
da taarruzdan masun bulunmadığı his
sini vermeğe çalışırken İngiltere, Hint 
okyanusundaki deniz ve hava ktn-,•etle· 
tini durmadan takviye etmektedir. Böv
lece, bu denizde, Japon donanmasına ha
ltimiyet fırsatı bahsetmenin imparntor
ltık için sayısız felaketler doğuracaj{J 
düsünülmüş ve gereken bütün tedbirle
te b~ vurulmuştur. Verilen haberler 
doğrn ise, hugiin Hint denizinde Japon
ları endişeye düşürecek kadar biiyiik 
lıir deniz kuvveti me,•cuttur. 

4 - A n d a m a n adalarının işgalin· 
den s~nra Bingnle kcir(ezinin ve Seylfın 
adamım mann: kaldığı ciddi tehlikelerle 
Birmanyada ilerliyen Japon kuvvetleri
nin Rindistanı karadan tehdit edebilme
leri ihtimali ,öz önünde tutulmaktadır .• 
llu sebeple İn~lizler Hindistan impara
t(}rluğunuıı deni:ıden, karadan ,.e hava
dan müdafan kabiliyetini biiyiik ölçiidc 
arttınnağa şiddetle ihtiyaç duymuşlar
dır. Buradaki hazırhklann Japon hanı· 
lesini kırmnk husuımnda ne derece mü
e ir olacaj':ı an~k daha siimulli.i hare
ketler hac:lndığı zaman anlaşılacakhr. 

. !i - Hindi tanın Asya savaşmda en 
büyük rolil ~örmesine imkan vermek 
~in, Sir Stafford Cripps, Hint liderlcri
le bir dominyon Statiisünü gc,irüsmek
tedir. İngiltere, Hindistanın kendi mu
ladderatına hakim olmasını kabul et
lhi~ir. Bu görüşmeler, Hindistam istil.l 
Projelerini bu meınle:kette ihtilaller 'o 
l"'YanJar çıkarmağa bağlamış olan Japon
ları telaşa dü~iirmiistiir. Japon radyo1a-
1'ı Rint milletinin bu tekliOeri kabul et· 
llliyefelr kadar zeki olduğunu ileri sii 

(Sonu Sahife %. Sütun 6 da) 

verecektir. Tarih.iınlı.in akışı istikameti· 
r.e bir göz gezdirdjğimiz vakıt görürih: 
~i Türk milletinin kudretli ve büyük 
Onderler tarafından sevk ve idare edil
diği zaman yapamadığı iş, varamadığı 
gaye yoktur. 

Tarihimizin acı hatıraları, uhdesine 
büyük mes'uliyet almış liyakatslzlerin 
kumanda ve karar isabetsizliklerinin ne
ticesi olarak meydana gelmiştir. Son 
büyük imparatorluğumuz bir enerji Us
tiln1Uiiü demek olan kahramanlık eserı 
olduğu için büyüktii. Onu hazır bulan 

ı c:,,,,,, c:~'1ıı,.. 4 . C:ii!•m 1 de ) 

Rusya harplerinden yeni bir göriinii§ 

RUSYA SAVAŞLARI 
----*·----

Rus taarruzları 

Ankara, 31 (A.A) - Cümhıniyet 
Halk Partisi meclis grubu umumi he
yeti bugün (dün) aaat 15 de reia vekili 
Trabzon mebusu Ha.an Saltanın reisli
ğinde toplandı. 

l:eJsenin açdmaamı müteiıkip künü-
ye gelen ticaret vekili Mümtaz ölonen 
memleketin bugünkü İafe durumuna mü
teaJlik iktiaadi ve ticari meseleler hak
kmda mnumi heyete mufaual izahat ..] d • verdi. Bu izahatın ihtiva ettiii muhtelif c:evam e ıvor, . mevzular lizerine söz alan hatiplerden 
bazılannın beyanatma vekil tarafından 

f k t • • h • verilen cevaplar dinlendikten aonra 
8 a MU im kürsüye selen bBfvekıl Dr. Relik Say

dam mnmni heyetin buaiin)rii müzake-

leri hakkında kısaca beyanatta bulun-degv ı•şı• kJı• k yok relerini hillaıa ederek ban iate mesele-

* IDUf ve bu beyanat umumi be,-et99 tu. 

Souyetlerin Lenlngrad· vip olunarak celseye nihayet ...erilınittir· 
Muhariplerin biT çok entirilca oacüllerine sahne te§kil 

'bildiriletı An1canımua um.umt bir bakıf 
ettiği 

da rnülairn lıir nolıtayı Hindistan · işi 
aldılıfarı IJildlrillyor .. UZAK DOCU HARPLERi 

Amerikan Genel Kunnay Ba§kanı 
General Mar§al 

AMERiKAN HAZIRLIGI 
----*·----

Hedef' sür'-

Moskova, 31 (A.A) - Sovyet tebliği: 
30 martta vaziyette mühim bir değişik
lik yoktur. 
Ayın 22 sinden beri 162 düşman uça

ğı düşürdük. B!zim kayıbımız 71 uçak
tır. 

Leningrad cephesinde Almanlar as· 
ker ve milhimmat bakımından büyük 
kayıplar vermişlerdir. Son iki günde iki 
bin beş yüz Alman er ve subayını öl
dürdük .. Bir mikdar esir aldık .. Bir çok 
harp malz.emesi ve bu meyanda 19 top, 
85 mitralyöz, 20 alev saçan, telsiz istas
yonları iğtinam ettik. 

Bir Rus kıtası batıda düşmanın bir 
muka~met merkezini zaptederek yili· 
lerce düşmanı öldürmüştür. 

KARADENİZDE 
Moskova, 31 (A.A) - Moskova rad· 

yosunun verdiği bir habere göre Kara· 
deniz filosu bu hafta muvaffakıyetli ha 
müza'kerelerin bir buhrana doğru gittiği 

(Sonu Sahife 2. Siitiin 2 de) 

tl t INGILIZ BASKINI a e aarru- --*-
k ''S za geçme ennazer ,, 

Arnerıııa ,,: ına1ısaııa deki tahri-
IJütün ııavuetıerlnl •• •• 

topııyor.. bat buyuk 
Vaşington, 31 (A.A) - Amerikalılar 

arası müdafaa komitesi ilk toplantısını 
yapmıştır. Bu toplantıda Harbiye Naz.ırı 
Stimson ve Bahriye Nazın Albay Knoks 
söz almışlardır. 
AMERİKA TAARRUZA 
HAZIRLANIYOR 
Vaşington, 31 (A.A) - Amerika Ge-

nel Kurmay Başkanı General Marşal 
Arnerikalılnr arası mlldafaa konseyinde 
Birleşik devletlerin amacı bütün kuvvet
lerini en yakın bir zamanda taarruz için 
hazırlnmak olduğunu söylemiştir. 

(Sonu Sahile 2, Sütün 5 te) 

--·-H auuzan medflall, lıöp· 
rüJer, elelıtrııı santralı 

11e denlzaltdo tahrip 
edildL 

Londı-a, 31 (A.A) - Almanlar Sen
nazer havuzlanna yapılan ve çok büyük 
neticeler veren akından sonı-a bu havuz
lan tecrit etmişlerdir. Limana girip çık
ma yasaktır. Stratejik büyük ehemmiye
ti olan . havuzun giriıi kapanmıııtır. 

(Sonu Sahire 2. Siitun 6 da) 

lngilizleTitı yaptıklan ihTCc .hareketlerindea bir göt'ü"Üf 

____ * ___ _ 

Hint ek-
seri yeti 

memnun 
--*-

1 n~iliz tekliflerinin 
kabul edileuği 

anlaşılıyor 

----*·----
Japonlar 

zehirli gaz 
kullandı 

-*-
lngiliz tanklarının 
Japonları geri attı

ğı söyleniyor 
--+---- --*--

Urnarni salla miizalıel'e• Yeni Delhi, 31 CA.A) - Binnanya 
lerine Hindistan marala· İngil~ kuvvetlerinin tebli~ .: Japonlar 

ve Bırmanyalılar hareketlerını arttırmış-
laasları da iftiralı !ardır. Düşman kuvvetleri T ongo ırma-

·edec:elıler.. iı~ı ge~rek Şveden ıehrine hücum et

Yeni Delhl, 31 (A.A) - Kongre par
tisinin ve müslümanlarm Krips tarafın
dan yapılan tekliflere bugün uygun ce
vap v~rmeleri bekleniyor. Bu teklifler 
muhtar bir Hint hükümetinin teşkilini 
kabul etmektedir. 

Siyasi §Cflerin verecekleri cevap ne 
olursa olsun, tekliflerin kabulü veya 
rolU hususunda kongre partisi ikiye ay
rılmıştır. üyelerin bir kısmı Britanyanın 
Hindistan hakkında güdeceği siyaseti 
açığa vurmuş olduğu ve herkesi mem
nun edecek bir ana yasa hazırlamak işi
nin Hintlilere ait olduğunu söylüyorlar. 
Her ne kadar bazı parti reisleri teklifle
rin bir kısmına muhalif iseler de kong
reyi bu tekliflerin reddine sürüklemek 
hususunda güçlüklerle karşıla§acaklar
dır. 

Kongre Liderlerinin en nüfuzlusu 
olan Nehnı tekliflerin kabulü lehinde
dir. Şahsen Nehru de tekliflerin bazı 
noktalan hakkında, bunların kabulüne 
muarız olanlar kadar şiddetli tenkitler
de bulunmuş ise de Mihverle milcadele
de Hint milletlerinin birliğini her türlil 
millMıazanın üstünde tutmaktadır. 

rrtRAZ ED1LEN MADDE 
Yeni Delhi, 31 (A.A) - Royter: 
Hint kongresinin icra komitesindeki 

(Sadife 4, Sütun 4 te) 

mışlerdır. 
(Sonu Sahile 2, Stlttln 4 de) 

Bir Japon tayyarecisi v.çmağa 
hazırlanıyor 

Alô:ka ve himmet başladı 

Balık bollaşacak 
ve ucuzlıyacak 

Satışlarda rnazayede usulünün lıaJdlPdraası fi· 
atların lndHmesl ldn Ulı adan olacalıtır-... 
Memnuniyetle haber aldığımıza göre 

vilayet makamı ,ehrimizin ia,e duru
munda balığın büyük önemini gCSz önün
de tutarak bu itle ciddi surette meogul 
olmaktadır. Daha bol miktarda balık 
avla.oman ve fiatlann ucuzlatılmaaı için 
gereken incelemeler yapalınaktadır. Bir 
deniz ,ehri olan lzmir ötedenberi dal
yanlan 'Ye koli mahallel'ile yüzlerce ba
hkca aile.ini geçindhmekle kalmıyor, p-

niı bir havzanın balık. ihtiyacını bol çe
şitlerile temin ediyordu. Bugün de vazi
yetin ayni tekilde olmaması için bir 9e

bep görülmemektedir. 1ıtenen teY ba
lığın daha fazla avlanması ve fiatlann 
mümkün olduğu kadar ucuzlatılmaııdır. 
Taki etin pahalılığı yüzünden sıkınb çe
ken fakir aileler iyi bir gıda olan balık 
yemek imkanını bulabilsinler. Vilayet 

(Sonu Sahife Z, Sütün 3 te) 

TORKIYE NE YAPACAK? 
----*----

T i!.rkiye ta-
rafsız ka
lacaktır 

--*
Ankara teraziyi ka-
tıldığı tarafa eğe
cek kudrettedir 

-*-Cenevre, 31 (A.A) - •Jurnal dö Jö-
nev• gazetesi •Türkiye ne yapacak?. 
başlıklı bir yazısında diyor ki : 

•Harp uzayıp muharipler yıprandıkça 
tarafsJz devletlerin ehemmiyeti artmak· 
tadır. Askeri kudreti büyük olan Tür
k.iyeye karşı her iki taraftan Kösterilen 
sıla alika bununla izah edilebilir. 

(Sonu Sahife%, Sütün 1 de) 

~·-A~ı-e;·i-k~-~- ~Vişi~- .. , 

münasebetleri 
Amerllıa, 8. LClllCdln 
fıalılneye girip gir· 
ndyeceğlnl sordu.;. 

Londra, 31 (A.A) - Fransad&ki 
durwyu inceliyen Taymis gazetesi 
Amerika elçisi amiral Lihin!n dün 
Mareşal Petenle göriişerek B. Lava
lin tekrar kabineye girip ginniyece
ği hakkında malfunat istediğini bil
diriyor .. 

1 

••••••••••• 

Türk siyasetinde 
Mihver lehinde de
ğişme mevcut değil 

----*----
2'ül'fı lıalılneslnde değl• 

şllılilı te meuzuu 
lıaltls detD-
-*-Bem, 31 (A.A) - Nasyonal Zaytw1g 

diyor ki : Türkiye hakkında dolaşan te
laşlı şayialara ra~en Ankarada sükO· 
ne~ vardır ve Türkiyeye karşı her han .. 
gi bir tehdidin mevcudiyeti reddedm
yor .. 

Salihiyetli Türk kaynaklan Türk si
yasetinde mihver lehinde bir değişme 
mevcut olduğuna dair dönen haberler• 
de en kii(ük bir hakikat ze.rresi bulUJ1· 
madığını temin ediyorlar. 

Türk kabinesinde bir dejifild1k te 
bahis me\'%UU olamaz; çünkü TUrkiye
nin iç ve dış siyasetlerindeki istikrar p 
anda en başta gelen vazifedir. 

Dolu Akdenizde alınan tedbirm, An
karada ilkbılhar Alman taammmun Mr 
kısmı olarak telakki ediliyor. 

1111111 il 111il111111111111111111111 lll il 111111 H H 111 ili 



Be ediye reisi-
. .. k .. 
ın un u 
teftiş eri 

'l'aPi i Roman Yazan: Şahin A.lıdııman 
••• 40 .... 

--Bu e r çok asker! 

Ben asııerin çolılıığunu görü: e bütün dünya bıı * 
ııuvvete rıarşı ııo11 az, dedim.. ·ııürparlıın ehemmi· 

- Bu acemi oğlanlar bölüğüdür. ma- Beni Kumkapıdaki eve götüren Calık yeti artı~or • Fuar için 
p hepsi ele genç, çakı gibi asker!.. Kemal de o sırnda yanımızda idi. Bana )1etti müracaatlar 

ehi işlerimizde ınkişaf 

Belediye bütçesi viliyet 
bütçesini geçti 

-*--
Bir dönüm n lıtası 
te fıil edeceaı bazı 
Jtcidiseler lıarşısındayı~ 

ŞEVKET BİLGiN 

(Baştnrafı l inci Sahifede) 

rerek tahriklerinde devam ediyorlnr. 
Hintliler dışarıdan gel~n tahriklere 

kapılacnklar mıdır? 

A devlt:tc, millete bağışlasın! cevap vererek : --*--
Arkadaşı cevap verdi : - Daha dur bakalım, yoldaş 1 dedi, Belediye reisi B. RC§3t Leblebicioğ-
- Dün Yeniçeri ortaları Paşa çayı- burad gördüğün kalabalığın ne ehem- lu dün sabah tchrimizde muhtelif tet

nncb toplandılar bugün de bunlar gidi- miyeti var~ Bu Osmanlı devletinin elin- kiklerde bulunmuştur. Evvela İnönü 
yor'br yakında yine muharebe olacak!.. de olan askeri kuvvetin onda biri dere- parkında yapılan yeni inşaatı tetkik ey
Sea ne dersin? .. Bunlar Şah İsmailin c<'sinde bile değildir! Hele padişah Sul- lemiş, Hatay caddesinin beton döşen
üzel'ine mi var caklar? öyle görünüyor tan Selim bütün kapı kulu ocaklnrilc ve mesini gözden geçirmiştir. Bu cadde ci
ki padişah tekke şeyhinin ( 41) torununa sipahilerle bize iltlhak etsin de sen 0 za- varında bir mahal belediyece istimlak 
hiç nefes aldırmak ve kendisini topla- · man görürsün!.. Şimdi bu kadar şaşır- edilecektir. 

Belediyem·zın varidat ve masraf bütçesi mül· 
ltalılariyle beraber 2 milyon 76J bin lirayı geçti 

İngiliz knynaklarına göre, bütün llin· 
distnndn bir iyi niyet havası esmekte· 
dir. Bu hnva bilhassa İngiltere ile Hint· 
lı1er orasındaki nlaşınazlıkta esas un· 
sur olan kongre partisiyle Hint müslii· 
manlar birliğinde gÖ7.c çarpmaktııdır·· 
Hint müslümanlar birliği üyelerinden 
Ayet ilan Crippsin teklifleri adalet ru· 
hwm U)'gun olduiunu Böylcmiştir. J{ou: 
gre partiııinin bazı nüfuzlu şahsiyetler• 
de müslümanlar birliğiyle bir nnl~c;nıa 
imkiim mevcut olduğuna kanidirler. 

Belediye meclisi bugiin saat 16.30 ela 
nisan ayı toplantı devresine girecek Vt! 

meclis B. Reşat Leblebicioğlunun riya
setinde toplanacaktır. 

mega fırsat vermek istemiyor. m~ bulunuyoreun, 0 zaman tutulacağın Belediye reisi bilahara Cümhuriyet 
GülUştüler ... üski.idar sokaklarını dol- hayretten ötiirü. korkarım ki pusulayı koruluğunda ve Kadifekalede tetkilcler-

Meclise takdim edilecek 942 belediye 
bU!çesi varidat ve mnsrafları mütevazin 
olarak 1.798,526 lira, mezbaha mUlhak 
bUtçesi 362.060 lira, belediye tramvay 
ve otobilsleri bütçesi 441.700 lira, Kül-

türpnrk, fuar ve turizm bütçesi 161.342 
liradır. Bu suretle belediyenin varidz.t 
ve masraf bütçesi, şehir işlerine tahsls 
edilen mülhak bütçeleriyle birlikte vi
layetimiz bUtçesinin fevkine çıkarak 

2.763.512 liraya baliğ olmuştur. 
Bütçe müzakerelerinin bir hayli uzun 

olacağı uınnedilnıekted.ir. 
durnn ve Türk askerinin selameti için biiebütün ~şırmış olacak.ın ı. de bulunmus ve lzmir hafriyatını gcz-
aua eden kalabalık ahali yıgınları ara- Ben birdenbire bir hayret nidası sa- miotir. 

Görüşmelerin (Abuk neticelendiriJnıe· 
si füzmıdır. Zira bir anla,.,'itnadan bekle· 
nen en mühim şey hütfin Hint miIIeti· 
nin harp gayretine devamlı surette işti• 
rakini temindir. Bu hususta ne kadat 
ncele edilirse yaklaşan tehlikelerin ön· 
lenmcsi o nishctte mümkün olacaktır. 
Görülüyor ki Asya savaşının beklenen 
inkişaflnrmda olduğu kadar A'\-ustral· 
)laya karşı yönetilecek miicadele safha· 
smda dahi Japonlan hayal kınklığına 
uğrntınak için müttefikler büyük gay· 
retler yapmaktııdU'lnr. Askeri, siyasi ve 
iktisadi •lanlarda yapılan bu gayretle
rin Asya harbinde bir dönüm nokta-•11 
olacağı tahmin edilebilir_ 

sından geçtik. vurmaktan kendimi alamadım : Haber aldığımıza göre Afrodisyas 
V~r elini Paşa çayın! Oraya vanr var- - Vay! .. Sultan Selim burada değil harabelerinde çıkan ve büyük tarihi kıy-

ZABITADA 

maz gördük ki her taraf keçeli, külahlı mn Yeniç~riye, savasta o kumanda et- meti haiz olan Frizlerin Kültürparkta 
yeniçeri askerlerile ma~er gibi kayna- miyecek mn diye Çalık Kemalden wr- hususi suretıe ayrılacak bir mahalle nıık
şıyordu. Her yerde tuğlar, alemler yük- dum. li için beJediye riyaseti maarif vekilliği 
seliyordu. Ucu, bucağı bulunmıyncak Çalık Kemalin yüzünde alaylı bir gü- nezdinde teşl"bbüse girişmiştir. Bu surct
Öer~ede sonsuz bir genişlikte görünen lümSC'me belirdi : le Kültürparkın ehemmiyeti bir knt da-
çaymn yUzO, sayısı bini nc:~n cadırlarla - Yazık san 1.. Haylaz bir çocuk gi- ha artacaktır. 

'arım kalan bir evlenme 

"16,, yaşındaki gelin ak
ş anı üzeri kayboldu! 

dolmuştu. bi, dersini daha iycc bdleyememi;sin ı FUAR iŞLERi 
Atlar kişniyor, silah şakırtılarından Burada padiç~ ne arar ı.. Belediye reisi fuar ııahasındıı da tet-

ve insan ba~malanndan doğan gürül- Sult n Selimin çndırını. ben uzaktan kilc1erde hulunmuştur. 
tWe.re davul kils ve dUmbelek sesleri ~öriir görmz dcrh 1 farkederim. Vakıa 942 foarımı yurd içinden ve dışından 
de karışıyordu. Boşluk müthiş bir uğul- her tarafta çadırlar görünüyor, fakat bir çok miiracaatlar "·ardır. Almanyada 
tu içinde, çın çın ötüp duruyordu. bunların ara•ında padisahın çadm bu- bazı sanayi firmaları fuarda kendilerine 

lunmuyor, dedi. yer ayrılmasını istemişlerdir. Ticaret ve Ahmet Özlıan <<Benim Jıabalıatlm yoJı, Ayşe gel 
beni lıaçır, diye haller gönderdi, ben 

~EVKE'J' BİLGİN Ben ve yoldaşlarım, şimdiye kadar hiç - Şurada süılü. kırmızı atlastan bü- sanayi odalımnrn fuarımıza i~tiraki için 
bir yerde, böyle milthiş bir kalabalık yük bir çadır vnr. Kapınnın önünde dört !!imdiden hazırlanmaları temin edi1ecek-
gönnilş değildik. Duyduğumuz gürültü .. b · de lıaçırdını...» Diyor-

;-.,.,,.,e-----
ŞiRKE'l'LERDE 
'J'oplantı biffi 

kulaklarımızı çınlatarak bizi adeta ser- tuJ: ulunuyor. Padiphın çııdm bu de- tır. 
ğil mi~ diye sordum... ---------------

seme çevirmişti. Çalık Kemal k.nba bir kahkaha sa- ı c;aHo--~.rJ.Z:r~/'...cıc~.r.-:ı-.r~..c.:ı--/./:

1
8 

Yoldaşlanma dedim ki: vurdu. Ve bana dedi ki: alkevinde buo·i_in 
- Bu ne kadar çok asker! Koskoca - Bir kerre şunu iyi beUel .. Padl,a- O 

sahraya sığamıyacak derecede korkunç hın çadın önünde dört tuğ bulunmaz. oyapilaca_k._nıeraSİlll 
bir kalabalık her tarafı kaplamış bulu- Sekiz ruğ olması Jazımgdir. ll • 

nuyorl Kum zerreleri sayılabilir amma. Bu senin gördüğün kırmızı çadır ve- S 

Tire knzasının Gökçen nahiyesinin tur. Köye yeni gelmiştim. Ay,e bana : 
Kırtepe köyünde pek ender rastlanan ırBen .seninle evlenmek isterim, gel be· 
bir evlenme vak'ası olmuştur. ni kaçır• diye haber gönderdi .. Ben de 
Zabıtaya gelen malfunata göre, Kırte- kaçırdım-• 

pc köyli halkından Ayşe Allş adında 16 'J'ramva'MIM- .diW.Hi 
yaşında bir kızla Saruhanlı köyünden .,__. • ....._. ...... 

Vilayetimiz dahilinde mevcut 25 
anonim ııirketle 1 eshamlı komandit 
§irketinin yıllık umumt heyet toplantı
lan ikmal cdilmiftir. Bunlardan baz:&· 
nnın kanuni formaliteleri noksan oklu
ğundan tamamlanmJıf, ticaret vekilliği· 
nin gösterdiği noksanlar üzerinde haıt
sas hareket edilmiftir. 

b k · "kt h d.l ib. • . ikinci İnönü zaferinin Z l inci yıl-ı u ns crın mı nrı esap c ı emez gı ı zırıazam Hadim Sinan paşanındır. Bura- -
ell b 1 8 .. l b"0 yü'- b" kal b 1 dönümü münasebetiyle bugün lz-g yor ana oy e u ııo ır a a ı- da gördüğün askeri lcıtalara o k\lmanda 

ğın karşısında. bütün dünya bir araya edı-cek. mir Halkevinde bir tören yapıla-
gelse yine dayanamaz... p d" h b Ik" d d b caktır. Hazırlanan program §'Udur : o 

a ışa · e ı e sonra an ize il- 1 - istiklal marşı, Askeri bando- ı 

("") Şah tamailin dedesi Safivcd<lini 
Erdbili bir tekke şeyhi idi. Btırrıdaki 
nükte btmıı ima cdivor. 

Tiirkiv~ 11~ )'apacak? 
---·----
'ti tarafı 1 inci Sahifede) 

Hatta bazıl:ınııın fikrince Türkiycnin 
hir milyonluk mükemmel ordnsww11 
ağırlığı kabldığı taraf lehine terazi." ı 
eğecek mahiyettedir. Bu sebeple guek 
nıittcfiklcrin, gerekse mihverin bazcm 
gizli '\' bauın da imrendirici ,·aitlerle 
IJ.'Hridye i ken,fit,.rine ~kmeğe ~~ıı· 
lan ıw ttcnk bir şey değildir. 
B!~!?P TARİHİ VE ANKARA 
Bu harp tarihi yazıwcağı .zaman An

kara bunda mühim bir me\.-ki işgal ede
cektir. 

Hiç bir yerde sinir hnrbi Türkiyede 
tılduğu kadar şiddctlenmemiştir. Anka
ra kndar hiç bir yerde ince entrikaln•·. 
Uızyikler, vaitler, kolaylık teklifleri gö· 
rülmcmiştir. Türkiyenin izzeti nefsini 
okşıyan bu mücadelede, muharipleriı1 
bu memlekete taarruzdan c;ekindik1cti 
görülüyor. 

Hollanda ve Belçikanın istilfısında as
keri sebepler ileriye sUrlihnü.Ç'Se de as
keri bakımdan birinci derecede bir mev
ki işgal eden bir memlekete karşı aynı 
,tarzda hareket düşilnUlem~ Muharip
lerin tek ümitleri Türkiyeyi ikna sure
tiyle kendi yarilannda vaı.iyet alnıağ;r 
sevkctmckür. Fakat ne vaitlerin, ne 
tehditlerin Türkiye üzerinde hiç bir te
siri olınıyor. 
TÜ'RKİYENİN iSTEDiai 
Kurucusunun eserine sadık kalan 

Türkiye hiç bir emperyalist arzu güt
mcmcktoclir. Tüdderio istedikleri, sa· 
dece cllerlııd o ı onımaktır. Olayla
rın son gel!şmelcri Türkiyenin ileri 
mevzi durumunu ettirmiştir. Her 
tarafı muhnriplerle mahsur olan Türki· 
yenin nefes almakta zorluk çekmesi ve 
hiç bir tarafo emniyet edememesi ko
layca anJ~ılır. 

Gerçi her taraftan TUrkiyeye emniyet 
~er!ci sözler söylenmiştir. Türkiyeyi 
ıdarc edenler geniş bir siyasi dirayete 
maliktirler. Vaziyeti açık olarak görü
yor ve ölçüyorlar. Bir taraf lehinde va
?Jyet almakla kaybedeceklerinin kaza
nabilecekl~r!nden pek fazla olduğunu 
biliyorlar. Türk devlet adamlarının va-
7jyeti ihtiyat, dürüstlük ve tarafsızlık 
içinde bir örnek sayılabilir. Bu da du
rumun mükemmel olarak takdir edilme
sinden ileriye gelmektedir. 

HARP VE TÜRKİYE 
Bu nrnda, yarın hıırbi bitirmek ic;io 

bir araytcıya ilıtiynç hasıl olursa, belki 
bu h fı1 bir rol oynamak anusu da 
bulunmaktadır. 

An stlıyor ki Türkiye kendi istei;iy
le tarafsızlıktan oynlmıyacnktır _ Eğer 
9'ürltiye harbe sü.riiklcnecek olursa bu 
kendi iradesi altında olmıynn sebcpleı·in 
tesiriyle olabilir. 

tihak eder. Sultnn Selim henüz yola çık- tnrafındnn. 2 - Gazi orta okulu 
mış de!jitdir. O şimdi T opkapı sarayın- h R 
dl\ oturuyor! tari öğretmeni B. Ziya Tarık Işıt- X 

maıı tnrafından bir söylev. 3 - Kız 
- B İ TM E D İ - Lisesi öğrencilerinden Bayan Nesi

us va sa va~f arı 
.J ~ 

----'*--~-
( B tarafı l inci Sahifede) 

ı·ekcUerde bulunmuştur. Düşman mev
zileri geceleri bombardıman edihniştir . 
Düşmana ins:ın \'e teçhizat bakımından 
t>ğır knyıpltır verdirilmiştir. Donanma· 
~·a bnğlı h~l\ra kuvvetlerinden iki uçak 
bir knç gün evvel otuz Alman tayynre· 
siyle mtiharebeye tutuşarak bunl:ırın nl· 
tısını dü~ürmfiştür. Bu l:esimde hava 
hareketler!.ndc teşebbüs Sovyctlel'in 
ellndedir. 

LENİNGRADDA 
Londra, 31 (AA) - Lcningrad rad· 

yosuna göre Sovyet kıt.aları Leningralı 
bölgesinde aSkerl ehemmiyeti ha.iz bir 
noktayı ele geçirmi$lerdir. Bu cephede 
düşmanın karşı hücumu neticesiz kal
rıuştır. 

RUS TAARRUZLARI DEVAM 
EDİYOR.. 

Stokholm, 31 (A.A) - Doğu cephe· 
sinin bütün kes:mlerinde, bilhassa ce
nup kesiminde ve Doncç ~n~ 
Sovyet taarruz.lan devam etrni$tir. 

Merkez cephesinde soğuklar nisbeteo 
siddetini ınUhafaza ettiğinden Sovycl 
kıtaları yeniden ancak 20 yeri geri :ıl
mışlardır. F"m mevzilerine brıı ise 
Sovyet1er dün müfrculerle değı1, bir ikı 
taburluk kuvvetlerle harekete geçmiş
lerdir. 

Ruslar biltün cephede büyük gayret
ler sarfetmişlersc de pek az netice al
n~. Bunun ba$1ıca sebebi, ekse.ri
ya çevrilmİ$ Alman kuvvetlerinin Stra
ya Ru.ssa, Rjef, Gark, Orel gıöi mer
kezlerde. normal iaşe yolları kesilmi~ 
oldu":ru halde iyi tutunmalandır.. Ru5 
çevirme manevralarına karşı tecrit edil
miş vaziyette tutunmak zorunda kalma
ları Almanlar için tek çıkar yoldu. Bu
nun aşağıdaki faydaları olmuştur : 

1 - Cepheyi sars:ıcak mahiyette a ... 
rin delmclerc miini olmak, 

2 - Bu Uıarruwrı desteklemek iç~'l 
Rusları bu noktalara kuvvet göndermek 
zorunda bırakarak ilkbahar taarruzuna 
karşı koyacak Sovyet hücum kıtalan
nın savnş kudretini azaltmak .. 

3 - İlkbahar taarruzu için lüzumlu 
hareket üslel'ini kabil olduğu kadar ile
ride bulundurmak .. 

ALMAr-.'LARA GÖRE 

Bcrlin, 31 (A.A) - 30 martta Kırım
da diişınarun keşif ve hücum unsurları 
hnfif faaliyet göst<?mliştir .. Bunun se
bebi b:r taraftan havaların fena olma
sı, diğer taraftan Sovyet kuvvetlc.riniı:ı 

me Kavalcıoğlu tarafından ııür ( İn
önü ) . 4 - İkinci Erkek Lisesi öğ
rencilerinden B. Halil Dumanoğlu 
tarafından bir hitahe. 5 - Kız Li- ~ 
aesi öğrencileri tarafından ( Koro ) 
::o-~~~~ 

Zeytin ve pamulı 
yağı fiatıarı.. 
Dün Ankarada ticaret vekaletinde 

zeytinyağı ve pamukyağı işleri etrafında 
yapılan toplnntıya lzmirdcn giden he
>'et de i~timk eylemi~tir. Bu hususta alı
nacak karnrlann bir, iki gün içinde ,eb
rimizdclc.i nlu.knd:ırlara tebliğine intizar 
edilmektedir. - -·---Şelıer salıladıldarı 
ld ia olıınanıar 
Halimağa çarflS'lnda Mustafa oğlu 

Mehmet ve ismail oğlu Mustafanın el
lerinde bir buçuk kasa kesme tele-er ve 
bir çuva! toz ıeker bulunduğu halde be
ynnnnme vermedikleri iddia edilmi1o 
heklarrnda kanun? muameleye bnşlnn
mı~rır. ---·---Çum tırııııariyle 
Mücadele •• 

Çem ağaçlarına tırtıl arız olduğun
dan bunlarla mücadele edilmesi için lü
zumlu tedbirler alınmı~tır. Orman baş 
mühendisliği bu mücadeleye belediye
nin ve diğer resmi dairelerin de iştirak 
eylemelerini bir tamimle bildirmi~tir. 

--·~--A aka ve hirnmet 
başladı 

-*-(llaştıırnfı 1 inci Sabücde) 

makamı balıkçılara her türlü kolaylıkla· 
rı göstermektcdr. Bunun mukabili ola
ru balıkçılardan iyi niyet beklemek la
zımdır. Bir kaç dalyan sahibi hariç ol
mak üzere bütün balıkçılar ötedenberi 
balığın müzayede ile satılmasından şi
kayetçidirler. Müzayede usulünün balık 
fiatlerini yükseltmekten ba'1ta bir §eye 
yaramadığı muhakkaktır. Bütün iaşe 
maddelerinde fint kontrolüne en büyük 
ehemmiyet verildiği bir zamanda Hat 
arttırnn bir sistemin muhafazasında hiç 
bir hikmet tasavvur edilemez. Balık 
mevzuu ince]eni:ken bu nokta da ehem
miyetle göz önünde tutulacaktır. Yine 
memnuniyetle öğrendiğimize göre vali
miz bir bnlıkçılnr kooperatifinin teşki
line doğru ilk adımın atılmasına rehber
lik etmek niyetindedir. Bu tasavvurun 
gerçekleştirilmesi memleket için çok 
hayırlı bir hizmet olacaktır. 

son muhnrcbelcrde insauca hissedilir ~iiiİİİİİİİammİİİİİ~miiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliiİİ' 
kayıplar vermiş olmasıdır. ~ 

Ilmen gölünün şinuıl doğusundnki böl
gede pike tayyarelerimiz hilcum teşeb
büsiindc bulunnn düşman tanklarını 
ağır çnpta bombawrln tahrip etmişler

Saatinizi ayar 
ettiniz mi? •• 

28 yaşında Mehmet Dolanmaz adında bir l6 ynşında Ali Atlı adında bir çocuk 
delikanlı evlenmeğe karar vermişlerdir. İnönü caddsinde tramvay sahan1ığmd:m 

Büti.in hazırlıklar tamamlanmış ve . dü,.c;erek yaralanmış ve hastaneye kaldı-
düğün için her türlü noksanlar tamam• nlmDıştırlKtLİDE 

En son olarak Kulada mevcut bir 
mensucat tirle.etinin umumi heyet top
lantm da dün yapılmış ve mıntaka tica· 
ret müdürü B. Ekrem Ediz bu toplantı• 
da ticaret vekaleti mümessili olarak bu· 
lunmuştur. 

lanmıştır. Düğünün ilk safhası ne~ 
içinde geçmiş, akşam zamanı hava al- BİR EV YANDI .. 
mak için bahçeye çıkan genç kız bir Dikili kazasının Bahriye ın.ahallesinde 
daha içeriye dönmemiştir. Adem Köstemin iki odalı evi yanmıştır. 
Dilğün evini bir ~ştır almıştır. Köy- Zarar 150 liradır. 

de gelinin kaybolduğu, kaçtığı kaçırıl- r AARRUZ EDEU 
dığı rivayetleri Dolaşırken Ayşe Al.işin A 

evvelce kendisiyle bir gönül macerası Genç yaralandı.. Mevlüt 
geçirdiği söylenen Ahmet Özkan adında Bayındırın Tokatbaşı köyünden 17 
bir delikanlı tarafmdan kırn kaçırıldığı yaşında Mehmet Ali Bodur, cece vakti 
anlaşılmıştır. Zabıta gelini ertesi günü, Em.inen.in evine girerek taarruz etmek 
yani dün r.akalamıştır. iste~ mümaneat görünce Emineyi 

Ahmet Özkan \'erdiği ifadede şunlıı.ı1 dudağından yaralamıştır. Emine de 

Şehrimizin tanınmış tüccarlann
c:Jan merhum Abdullah öm-er Mi
dillilinin ruhuna 3/-4/91,2 cuma gÜ· 
nü cuma namazını müteakip Hisar 
camünde mevlüt okunacağından 
dost ve tanıdıklariyle gelmek isti
yenlerin teıriAerini rica ederiz. 

söylemiştir : Mehmet Aliyi sağ kalçasından yarala-
« - Bu işte ben!m kabahatım yok- mıştır. Mehmet Ali tutulm~. 

Uzak doğu harpleri 
(Başta.rafı 1 inci SahiCede) 

ZEHİRLİ GAZ KULLANILDI 
Çunking, 31 (A.A)-Çin tebliğine gö-

re Tongonun ortasından geçen demiryo
lu boyunca tuttukfon mevzilerden Çin
lileri çıkarmak için Japonlar zehirli gaz 
kullanmışlarsa da bu hal Çinlilerin mu
kavemetini sarsmamıştır. Çinliler Ton· 
gonun 25 kilometre şimalinde dört köy
den Japonları çıkarmışlardır. 300 Japon 
öldürülmilştür. 

JAPONLAR GERİ ATILDI MI? 
Londra, 31 (A.A) - Royter ajansının 

Birmanya muhabiri bildiriyor : Resmi 
olnuyan bazı haberlere göre İngiliz 
tankları İrevada cephesindeki dünkü 
muharebelerde Japon kuvvetlerini geri 
abnışlardır. Ramelin 50 kilometre cenu
bunda tankwrın harekete geçtiği daha 
evvel biJdirilmiş ise de resmen teyit 
edilmemiştir. İngiliz keŞif gruplarmın 
hareketleri esnasında tanklar Japonla· 
ra hücum etmişlerdir. Bu hareket im· 
paratorluk ve Çin kıtalarının çekilme
sinden biraz sonra olmuştur. 

PETROLE DOORU 
Japonlar Birmanya petrol kuyuları 

yolu üzerinde mühim bir mevki olan 
Pomelc çok yaklnşmışlardır. Çinliler 
mevzilerini şiddetle mUdafaa ediyorlar. 
CİNLİLER 2 MEYDAN ALDILAR 
Yeni Dclhi, 31 (A.A) - Çin umunıt 

karargahı bildiriyor : Karşı hücuma ge
çen Çin kuvvetleri Mofin ve Juhoun 
tayyare meydanlnrını ~gal etmişlerdir. 

Mnndamy yolunda Tongo hava mey· 
danını işgal eden Japonlar hoş olmıya.-ı 
ş~çlarla karşılaşacaklardır. 
ÖRFİ lDARE 
Çunking, 31 (A.A) - Birmanya kuv

vetleri knrargaııı binden faila Bimıan
yahnm Hintlilere hücum ederek araba· 
!arını ve eşynsıru aldığını bildiriyor. 

Asayişi inde için örfi idare illin edil
miştir. 

Yeni Delhi, 31 (A.A) - Çin makam
lan T ongoda örfi idare ilan etmiştir. 
ÇİN MÜDAFAASI 
Tongodaki Çin kuvvetleri Japon kuv

vetlerini muvaffakıyetle püskürtmeğe 
devam ediyorlar. 

Japon uçakları Limonnyı bombalamış-
larsa da hasar azdır. 

ALMANLARIN VERDİKLERİ 
MALUMAT 
Bankok, 31 (A.A) - D. N. B. bildi· 

riyor : 

Am~rikan hazırlığı 
(Başta.rafı 1 inci Sahüede) 

AMER1KAN DÜNYASININ 
MÜDAFAASI 

Şili milmeai.li bir toplantıda Amerikan 
yan kür:resln.fn mUdafaasını mümldiıı 
kıl~k bir plAn hazırlanmasını istemiş
tir. Konseye başkanlık eden Amerikan 
Generalı F.m.rih yan kU:rrenin mUda!aa
sınm ıslahı için teklifler hazırlandığını 
ve bunların müzakereye esas olacağını 
söylemi§tir. 
AMERİKA HüCUM EDİLEMEZ 
HALE GELMELİ.. 
Vaşington, 31 (A.A) - Bahriye nazı

n albay Knoks, Amerika mildafaa kon
seyinde, mUmessiDcre •Hoş geldiniz• 
diyerek bilhassa şınıian söylemiştir: 

ır - Amerikan milletleri müdafaa ' 

Ailesi ·-·-·-·-·-···]-·- - ···-·-·- _,. 
Karilerimbin Mektuplan 

Eşr~fpaşa fırınları 
Bir kariimlz yazıyor : 
Şehrimizin en kalabalık sem.ti ola:ı 

F.şrefp:ışada fınnlann önU bir iki giln
dür çOlı:: kalabalıktır. Buna mini olınak 
için F.şefpaşndaki fırınlara bu civar 
halkının ihtiyacını karşılıyacak kadat 
un verilmesi Iazmıdır. Filhakika çal1' 
fırmlarından elanek tedariki mOmküıl 
ise de Eş-refpaşadan çal'$ly& kadar ek· 
mck almak için inmek halkı lüzumsUZ 
yere yormaktır. Bu cihetin dikkate alın-
rruısını rica ederiz.. 

MEB.MET söZERLI 

logiliz baskını 
(Başta:rafı l inci Sahifede) ' 

lNGll.JZLERtN YAP'l'IOI 
TAHRiBAT 
İngilizler tarafından havuzun methali· 

ne atılan saatli torpiller hususi surette 
ıi ve bir mikdar tank Cin kuvvetlerlle ynpılmı§ olup deni7.İ.n içinde patlamakta• 
çnrpışıy~r. dır. Bu tarzdaki infilaklar su ilstilndeki 

meclisinin gayesi, bütiin Amerikanm 
müdafaası için gereken tedbirleri tav
siye etmektir. Amerikanın iktisadi ve 
askeri alanlarda hOcum edilemez bir 
hale gelmesi şarttır .. • 

FİLIPINLERDE . infilaldardan daha kuvvetlidir. Havu• 
Vaşington, 31 (A.A) - Harbiye na· zun methalini parçalayan tahtelbahir 

zırlığmm tebliği : Filipinlerde 28 mart torpillerdir. Baskıncı • müfrezeler he!' 
gecesi Batmı.n yarım adasında muhare- türlli mukavemeti kırdıktan .90Ilra vazi· 
beler şiddetlenmiştir. 29martta muhare- felerini tamamen yapmışlardır. Bir çok 
beler tekrar şiddetini kaybetmiştir. Düş- ehemmiyetli binalan köprtiler ve elek
man hücumlan ağır kayıplarla püskür- tirik santralı bombalarla tahrip ed.ilmit' 
lUlmUştUr. Koregidoya hava akınları tir. Setlerin tahribi havuzdaki gemiler 
gece gündUz devam etmiştir. Ciddl ha· jçin çok tehlikeli bir vaziyet yaratmıetır• 
sar yoktur. Bir tayyare düşUrülmüştilr. Limanda demirli bulunan denizaltıltır111 

JAPONLARIN KAYIPLARI da hasara uğradıkları muhakkaktır. 
Melburn, 31 (A.A) - Kumandan Oy- Londra, 31 (A.A) - Sennazer akının· 

ban Amerikan bomba uçaklannın Fili- da memnunluk verici neticeler aJ.ı.nmış-. 
pinlerdeki hareketlerde 50 Japon avcı tır. ÇıkanJnn milfre.zelerin verdikleri 
uçağı düşürdüğtinU, 46 nakliye ve 16 zararlar hava bombalariyle yapılan akın
harp gemisini batırdığını veya hasara lardakinden kat kat üstün olmuştur. 
uğrattığını bildirmiştir. 1NG1LtZ ZAYİATI AZ 
YE.Nt CiNE VE AVUSTURAL y ADA Almanlar lngiliz hücum kıtalarul"" 

dan 400 askerin öldu··rül· du··gwun·· u·· v"""a Mclburn, 31 (A.A) - Tebliğ : ~,, 
Uçaklarımız 30 marttn Yeni Ginede esir edildiğini iddia etmekte iseler de bu 

Japon hava meydanlarına hücum ede- adet çok milbalagalıdır. Hatta yüz raka· 
rek hangar ve binalara tam isabetler mından bile bahsetmek mübalagal sayı.-
k d ı lnbilir. 

ay etmiş er ve yangınlar çıkarmışlar- Scnnazer havuzu uzun müddet kulla· 
dır. l k 

30 martta 7 dü.şmıın tayyaresi Poı:L nı amıynca tır. 
Dnrvin üzerine 25- 30 kadar bomba at- --------------
mışsa da ne hasar ve ne de insanca za
yiat olmamıştır. 

~en: ı: ıı 111ııı111ı;ı1 :ı ı ıııı ıııı ıı ı ı ııı mmı ı ı: ı ı ı ı ıı ıı ·E 

Bulunmuş bir saat 
Diltürülmüı bir t bulunmuıtur. 

Kaybedenlerin idarehanemlzc mü
racaatlan. 

d!r. 
Dün doğu cephesindeki muharebeler

de Rusların tayyare knyıbı 57 dir. Bun
. lann 42 si hava muharebelerinde ve 2 ~i 
topçu ateşimizle düşürülmüş, geri ka
lanlan yerde tahrip edilmiştir. 

Gece yansından itibaren ynz sa· 
atı tatbik edilmeğe ba§lanılmış bu
lunuyor. Saatler bir saat ileriye 
alınmıghr. Dün gece yarısında unut
tunuzsn şimdi siz de saatinizi bir 
saat ileriye alınız. 

Delhi radyosuna göre J npon kıtalan 
Birmanyndn Promcnin Sedno bölgesine 

' varmışlardır. Bumda İngilizler güçlük
lere uğrnmnktııdırlar. ÇUnkü yerli hnlk 
Japonlarla işbirliği yapmaktadır. 

Tongodıı sekiz bin kadıır Japon askc-

§ AKrAŞ BALIKÇI. ~ 
§ F.czacı Kemal Kfunil Aktaşın Ba- E 
§ lıkçılar cemiyeti reisliğine seçildiği E 
: haber aluınuştır. Kemal Kamil Ak-: 
§taş bu intihabı kabul edip etmlyece- § 
: ~ini bu akşama kadar bildirecektir. : 
;ııııııııuıııuııııııı1111111111111111111111111111111111111r. 

arın Akşam 
PERŞEMBE EGLENCELERI 



!!'e'l HiSA.H CARSAMBA 
zz:::: 

•l:RDUR ASLİYE TİCARET l\IAH- ~Iehmet Karagöz, Mehmet Daywğlu ve 
-~!ESİNDE"" · Mehmet Remı.i Hrunamcıoğlu (beşer 

, ; E.sas.. bin) ve Hüseyin Özten ve Süleymac 
79 Karar.. Özboyacı (Üçer bin) ve Hamdi Akd1.:: · 

liakim: Hadi Okan 5420 mir ve İbrahim Kayışlı, Mehmet Sav-
ltatip : Ömer Koyutürk.. ran ve Ziya Kuzucu (İki bin beşer yüz) 
~rdur tüccarlarından Hamdi Kahya \'e Hakkı Atcalı, Mehmet Ünsal ve Sil· 

0ılu ve Hüsnü Helvacı imzalariyle asli- leyman Yekteş ve Şükı·ü Oğuz (Bin be 
Ye ticaret hakimliğine verilen 2/ 3/ 942 şer yüz) ve Erşen kardeşlerden Abdul
tatihli arzuhalde; Merkezi Burdurda ol- !ah Erşen, Halil Kuşçu, Hilmi Dereb::.ş, 
tı\a\, man!fatura ve yerli malları alım ve Rifat Çeşmeci (Biner) Ethem Aş-;ı. 
~· satuniyle ~al etmek üz~r<:v~Yer!i Mustafa Ulusoy, Şükrii. BUyiikkayışh 
tııl.-ır ve manifaturacılar bırligı ko.- Süleyman Kazancı, Tevfik Yavuz ve 

leltü şirketi) namı altında kurulan v<:! Veysel Hamamcıoğlu da (Beşer yüz) 
aUrdtu· noterinden musaddak 3/ 2/912 lira sermaye vaz'ını taahhüt ve tekeffül 
ta.lh ve 91/27595 numara1ı on dokuz eylemişlerdir. Şüreka işbu taahhütlerin
tnaııldelik ilişik mukavelenamesiyl~ den dörtte bir nisbetindeki meblağı Zi
tne.ık'Cı.r mukavelenamcyi tamamlıynn 2.s raat bankasına ve şirket hesabına defa-
2 ~2 tarih ve 198/ 27702 numaralı ta- ten yatırmışlar ve dörtte birini de şubat 
~t senedi mucibince teşekkül eden 1942 ayı sonuna kadar şirket veznesine 
§ıJiıetlerinin ticaret kanwıunun 148 inci yatırmış bulunacaklardır. Mütebaki nıs
tnaddesi mucibince usulen mahkemece fının da görillen lüzum üzerine şirket 
6İtılli ticarete tescil ve ilanına karar ve- idare heyeti karariyle ya on beş giin ev
~~i istenmiş olduğundan mübrez on velden tahriren ihbar edilmek şartiy :c 
~maddelik mukavelename ile onun veya defaten ve.ra yine mukassitcn tc· 
~d. ınmimi olan taahhüt senedi incelen- diye ve tesviyesini taahhüt edinmi.şfor-

lheen sonra oluru düşünüldü : dir. 
~rdur noterliğince resen tanzim kı- Madde 3 - Her sene nihayetinde ya-

lı~ş olan 3/2/942 tarih ve 91/27595 pılan blti.nçoda tahakkuk edecek kfır '"' 
6aııhlı mukavelename, (Bin dokuz yüz ziyandan şüreka koydukları sermaye 
ttılıı: iki senesi şubat ayının üçüncU salı n!sbetinde hissement olacaklar, karm 
~ ben zirde imza ve milhür vazU tevzi edilmeyip şirket işlerinde kulla
~iye cümhuriyeti kanunlarının bah- nılması veya taksim ve şüı-ekaya itası 
~ salahiyeti hfilz Burdur noter ve- heyeti umumiyenin ekseriyet karariyh 
~ı)( Tevfik oğlu Tahsin Aksoy, dairesin- olacaktır. 

l
ele Vazife görmekte iken Burdur tüccar· Madde 4 - İdare heyeti yüksek ser
. atından Burdurun Pazar mahallesin- mayeli altı kişiden yani Hamdi Kahya 
~e11ı Abdullahtan olma ve Fadenden oğlu, Hasan Deveci, Hüsnü Helvacı ve 
Ôairna 308 doğumlu Mehmet Karagöz Mehmet Karagöz, Mehmet Dayıoğlu ve 
Ve Burç mahallesinden Osmandan olına Mehmet Remzi Hamamcıoğlundan mti
;'e Ziynetten doğma 313 doğumlu Ham- rekkcp olup bunlar şirlretin devarr.ı 
di l{filıya oğlu ve Cemil mahallesinden müddetince şirket umurunu tedvir ede
!Abdullahtan olma ve Ernineden doğma cekler ve bu husustaki verecekleri ka· 
325 doğumlu Halil Kuşçu ve Değinnen- rar heyeti umumiyece şimdiden kabul 
ler ınahallesinden Refikten olına ve Ati- ve musip ad ve itibar edilecektir. 
~·;Gen doğma 316 doğumlu Hasan Deve- Madde 5 - Üçüncü şahıslara kar~ 
cı ve Çeşmedamı M. den Mehmetten ol- şirketi heyeti idare temsil ve şirket ınu· 
tnQ ve Şefikadan d«?ğma 324 doğumlu amelatından mütevellit umur için vaz 'ı 
~Ü Helvacı ve Uçdibek M. den Ali- imzaya heyeti idareden yalnız ikisin~o 
~eıa olına ve Havvadan doğma 320 Do- imzası kifayet edecektir. Heyeti idare· 
guınlu Mehmet Dayı oğlu ve Sakarya den bir veya bir kaçının gaybubeti ha 
~ahallesinden Sıtkıdan olına ve Zeliha- linde mevcut heyeti idare arkadaşları 
dan dojtma 324 d~ğumlu Mehmet Remzi şirket umurunu tedvir edeceklerdir. 
1Iıunamcıoğlu ve üçdibek mahallesinden Madde 6 - Dördüncü maddede yazı
~etten olma \'e Fatmadan doğma lı şirket umurunu tedvire mezun heyeti 
:!O& Doğumlu Hüseyin Özten ve Üçdi- idare aralarında verecekleri karar ile 
.bek M. den Hüseyinden olma ve Emif?.e· şirketin alım işlerini ya bizzat bir veya 
ôen doğma 292 doğumlu Süleyman Öz- ikisi deruhte veya şüreka arasından yi· 
boyacı ve Cemil bey mahallesinden Ali- ne bir veya iki şerikin intihap ve izami· 
~en olma ve Zelihadan doğma 327 Do- le yapacak veya yaptıracak ve bu hu
dotumlu İb:r:.ahim Kayışlı, yine Cemil sustaki mukarrer masarif ve ücreti de 
hey M. den HUseyin ve Ayşeden olma şirket veznesinden tesviye ettireceklel·· 
tl2t doğumlu Ziya Kuzucu ve Cemil dir. 
hey M. den Abdullah ve Badiyeden ol- Madde 7 - Keza satış işlerinde ve sa
tna 321 Do~lu Hakkı Atcalı ve Çeş- tış mağazasında istihdamı zaruri .,e 
~edamı mahallesinden Mustafa ve Du- mecburi olan satış memuru, veznedat 
du&n alına 326 Doğumlu Mehmet Ün- ve katibin ve daha başka lüzum edecek 
&al ve Burç M. den Bektaş ve Ayşedeıı olan müstahdeminin tayini ve bunların 

1?lnıa 307 doğumlu Süleyman Yekteş ve ücretlerinin takdiri ve işten çıkarılına· 
~ M. den Mehmet ve Fatmadan ol- ları heyeti idare vezaüindendir. 
lna 305 Doğumlu Şükrü Oğuz ve Özgfü Madde 8 - $irketln hini teşekkülün· 
lnahallesinden Mustafa ve Zelihadan ol• de defatirinin tanzimine ve fimabat mu· 
tna 300 Doğumlu Abdullah Erşen. ve Tc- hasebesinin salimen cereyanına heyeti 

'a>e mahaileslnden Ali ve Hatlcedeiı ol- idareden ve şUrekftdan Hüsnü Helvacı 
~ 322 doğumlu Hilmi Derebaş ve Burç nezaret edecektir. 
~esinden Ali ve Emineden olırnı Madd 9 - Heyeti idareye ve muhase-
1'805 doğumlu Mustafa Ulusoy ve Çeş- be işlerinin tedvirine nezaret edecek 
lbıedaını mahallesinden Hasan ve Sadık· olan Hüsnü Helvacıya emek ve gayret-

ı lan olma 305 Doğumlu Şükrü Büyükkr.- ]erine mukabil 942 senesi nihayetindeki 
):ışlı ve Recep mahallesinden Mehmet temettüden yüzde 5 nisbetinde bir pa· 
r~~u ve Sadıktan olına 298 do~lo ranın tefriki ve gelecek seneler için bu 
~ .. ~t Çeşmeci ve Konak mahallesınden nisbetin heyeti umumiyece arttırılması 
~bdülbaki ve Fadenden olma 291 Do- ve keza ihtiyat akçesi olarak yine temet

u Ethem Aşçı ve Konak mahalle- tüden yüzde on nisbetinde - bir paranın 
eıı Ahmet ve Zehradan olma 296 do- ayrılması ve heyeti idareye ayrılan pa
u Süleyman Kazancı bana müraca- radan (yüzde 25 şinin) muhasebe işle
resen bir mukavele tanzimini iste- rine nezaret eden Hüsnü Helvacıya ve

ı diler: kendilerinin kanuni ehliyeti hai.-:. rilerek bakiyesinin altı kişiden mürek
! olduğunu anladım.. kep heyeti idare llzalarına mütesaviye-:ı 

Burdurun Konak :mahallesinden K&· taksimi heyeti umumiyece şimdedeıı 
tnU oğlu Abdullah Önal ve Burdur muvafık görülmüştür. 

eme başkitibi Ziya Dilmen şahit Madde 10 - Şirket manifatura işll?-
:\'e :ınuarrif .sıhtiyle bwunuyorlardı. Bu rinden maada ahvali hazıra ve fevkalade 
l&hitleriıı şahadete mini halleri olmadı- dolayısiyle karlı gördüğü ve göreceği 
I sorularak anlaşıldı.. Bunun üurin'? her hangi ticaret ve taahhüt ~eriyle dl? 
l\l Şekilde takrire başladılar : alakalanacak ve bu hususta heyeti ida-

14'.adde 1 - Merkezi Burdurda olmak renin kararı heyeti umumiyece musip 
thıanüatura ve yerli malları alım ve sa- görülecektir. Bu takdirde ve gerekse 
1 Lnu ile iştigal etmek üzere ve hariçteki manifatura işinin inkişafı halinde daha 
l tıllinferit ve şahsi işlerim.ize halel gel- çok paraya lüzum görüleceğinden heye-
1 ~ şartiyle aŞBğıda lınzalanınız atı· ti idare karariyle şürekanın bidayett.1 

l !ı bizlerle halen taşrada bulunan tüc- koyduğu sermayenin bir misli kada; 
cardan Hamdi Akdemir ve Tevfik Ya- daha para talep edilebilecek ve bu ta
VlJz ve Veysel Hamamcıoğlu 1şubat942 lep on beş gün evvelden ~ürekaya ih
~nde başlayıp 31 ldnunuevvel 194.6 bar edilecektir. Bu para bidayette ko· 
~IOlllde hitam bulmak i.lzere beş sene nulan sermayenin dörtte biri, ikisi, üçü 
llıtlddetle aramızda yirmi altı kişiden veya (yüzde nisbetinde) veya tamanu 
~teşekkil atmış bin lira sermayeli kadar olabilecektir. Sonradan istenile
~ erli Mallar ve manifaturacılar birliği cek olan bu para .şirketin sermayesinin 
~0llektif şirketi) unvanlı bir şirket yap- yükseltilınesl mahiyetinde olmayıp (pa· 
ılt... ranın çokluğu nisbetinde Ur elde edila-
lııtadde 2 - Sürek.Adan Hamdi Kahya ceğinden) şüreklnın şirkete yapacağı 

f ()ğlu, Hasan Deveci. Hüsnü Helvacı, ikrazattan başka bir şey değildir. Zira 
~ , sonradan istikraz edilen bu paralara lii-

FP.ct BİR TAYYARE KAZASI ~um kalmadığında yine heyeti idare ka-
Öl&ıniine sebep olan r~, güzel ı-ariyle parayı veren şeriklere red ve 

ldn iade edilecektir. 

C' ..a yı Madde 11 - Şürekidan bu parayı ve 
aROL LOMBARDIN sermaye olarak vaz'mı teahhüt eylediği 

t EN SON FİLMİ paranın bakiyesini vermekten imtina 

l
' iskan dal korkusu eden olursa kendisinden istenen paranın 

yine şirket şürekasından bir veya bir ka-
8u perşembe r ANDA çının kendisinin vereceği parayı verme

t ~~,.,.~~....:~ sine şimdiden muvafakat etmi§ olacak 

\,..iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

BUBAFrA 

KORKU 

DBllŞET 

ESRAR 

Fibni 1% Devre 25 Kısmı ilk Defa 

Bir Kesik el U:::::ABA~ 
S&AN8LAB : lZ.30 - 4.15 - 7.45 te .. Cumartesi, Pazar 9.30 da .. 

YENi ASIR 

ve bu paraya isabet eden temettü de pa- ket idare heyetini temsile ve vaz'ı iın
rayı veren ve koyan şürekaya verilecek- zaya mezun bulunmalaı;ına ve 19 mad
tir. deden ibaret olan 3/2/942 tarilıli ınu-

Maclde 2 - Heyeti idnre lüzuınunda kavelename ile onu tamamlıyan 28/ 2/ 
ı:;ürekfıdan onuncu maddede izah edilen 19~2 tarilili taahhütnamenin ticaret ka
parayı istc.nekle bt"raber ani lüzum üze- mmunun 147 inci madd~si hükümlerine 
rinc gerek şür~kadnn ve gerekse her uyglln olarak tanzim edilmiş bulunması
hangi bir bankadan faizi nizami muka- na ve tescil için vuku bulan müracaatın 
bilinde istikrazdR dahi bulunabilir. Ke- <la yine ayni kanunun 148 inci madde
za meı.kO.r şürekanın .sermayeleri kadar sinde yazılan kanuni müddeti içinde ya· 
meblağın toplandığı ve yapılan işe ser- pılmış olmasına ve Adliye vekaletince 
rnaye ile bu parımın kafi gelmediği tak- s!cilli ticaret te.şkildtı henüz icra edil
dirde y~ne §Üıekadan veya bankalardan menıiş olduğundan ticaret kanununun 
kısa veya uzun \•D.deli istikrazatta bu- sureti tatbiki hakkındaki 866 numaralı 
lunmak \'e bankalara borçlu ve alacaklı kanunun muYakl;at maddesi mucibince 
hesabı cariler! küşat ettirmek, hülasa: tescil muamelesinin mahkememizin mü
şirketin menafiini müstelzim her husus- rakabesi altında ticaret odası tarafından 
la icrayı faaliyete heyeti idare mezun- ifa edilmesi Jazım gelmesine mebni tica-

dl~faddc 13 _ Si.imerbank satış evlerin- ret kanununun US inci maddesi muci
den münferiden alınmakta olan malda hince teşekklil eden (Burdur yerli mal-

i lar ve manifaturacılar birliği kollektif 
c~atış evine sirkiilcr gönderi ip şirketi- sirketi) nin halen bu yazife ile mükellef 
mizin mevcudundan haberdar edilerek) , 

1 1 bulunan Burdur ticaret odasınca sicillı 
badema şirket tarafından top u o arak ticarete tescil edilmesine ve Burdur 
alınıp satılacaktır. 

Madde 14 _ Şirketin müddetinin hi- şehri ile civar şehir ve kasabalarda yev-
tamından evvel muhik esbabı mucibe ve mt gazete intişar etmediğinden yuka.n
mücbire tahtında şirketin fesh edilmesi da sözü geçen madde delMetiyle Ticareı 
icap tetiğinde heyeti umumiyenin ekse- kanununun 33 üncü maddesi mucibine~ 
riyet karariyle fesih ve tasfiye edilecek- işbu tescilin Bw-dura yakın olan İzmh·· 

de münteşir Yeni Asır gazetesi ile illn 
tir. k · ı•-.. Madde 15 _ l\lukavelenamenin de- edilmesine ve şir etin sermayesı a ........ , 
vam ettiği :.'arada vefat eden .şerikin mi- bin lira olduğundan adliye harç tarifesi 
ı·asçıları murislerinin hissei sermaye ve kanununun 33 Uncü maddesinin son fık
temettülerini istemcğc haklan olmayıp rasına tevfikan sermayenin binde yan
ı:irketin devamı müddetince şirkette ko- mı olan otuz lira harem şirket hesabına 
~nditer sıfatiyle kalacak ve buluna- müsted'ilerden alınmasına ve ı>eşi.ncn 
caklardır. alınan 750 kuruşun icrayı mahsubuna 

Madde 16 - t~bu şirket lüzumunda 7/31942 tarihinde karar verildi.. 
heyeti umumiyenin ekseriyet karariylc KB.tip Hlkim 
münasip görülecek ?1ahalle:·de bi~ veya 1 İşbu il~n sureti aslı gibidir .. 
müteaddit şube dahı açılabılecektır. Baş kitip 

Madde 17 - Sene nih;ıyctindc bilfm- İmza okunamamıştır 
co heyeti idarece tanzim ve bir toplantı 45 kuruşluk damga pulu üzerine 
yapılarak bil6.nço tetkik ve y~pılan ve İmza okunamamışbr .. 
senei atiyecle yc.pılacak olan ışler hak- Burdurda müteşekkil (Yerli Mallar 
kında heyeti umumiyeye b'.ahat verile- ve manifaturacılar birliği kollektif şir
cektir. keti} nin sicilli ticarete tesciline dair 

Madde 18 - Şüre'kadan Hamdi Akde- olan Burdur asliye ticaret mahkemesi
mir; Tevfik Tavuz ve Veysel H~mamcı- nin 7/3/942 tarih ve 256/79 sayılı işbu 
oğlu hariçten Burdura avdetlerınde bu kararının odamızdaki sicilli ticaret def
r.:ukavelenin kabuliinü mutazammın terinin birinci sahifesine ve bir numa
noterlikten alacakları teahhüt senedini rasına kayıt edilmiş olduğu tasdik kı
getirip şirkete ibraz ve mukavelenameye lındı .. 25/3/942 
rapt ettirmeğe mecburdurlar. Burdur : Ticaret ve sanayi 

Madde 19 - Şirketin mukavele ve te- odası re.isi H. Helvacı ve resmt mühür 
sis masrafı şirketten ve şirket veznesin- 1784 (753) 
den sarfedilecektlr. diye sözU bitirdiler. 
Verilen bu takriri ben yeminli noter 
bir nüsha olarak tanzim eltim. Ve 
mllhte'Viyatını kendilerine cehren oku
dum ve mealini anlattım, arzularının 
tam istedikleri gibi zaptolunduğu. 
nu tasdik etmeleri üzerine bu mu
kavele zirini hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Şubat ayının üçüncü salı günü. 
(ve .İihu mukavelenameyi tamamlayan 
yine noterden resen t.anz.irnl 28/2/942 
rih ve 198/ 27702 sayılı teahhüt senedi 
de aynen) bin dokuz yüz kırk .iki senesi 
Şubat ayının yirmi sekizinci Cumartesi 
günü ben zirde imza ve milhür wzii 
Türkiye Cümhuriyeti .kanwılannın bah
şettiği salih.iyeti haiz Burdur S. Noter 
muavini Tevfik oğlu Tahsin Aboy dai
resinde vazife görmekte iken Burdur 
tüccarlarından ve Burç mahallesinden 
Osman ve Hacerden olma 294 doğumlu 
Hamdi Akdemir ve Çeşinedamı .mahal
lesinden tshak ve Haticeden olma 329 
doğumlu Tevfik Yavuz ve Sakarya ma
hallesinden Nuri ve Zekiyeden olma 329 
doğumlu Veysel Hamamcıoğlu bana mü
racaatla Tesen bir teahhüt senedi tanzi
mini istediler, kendilerinin kanunl ehli~ 
yeti hAiz olduğunu anladım. 

Burdurun Konak mahallesinden Ki· 
mil oğlu Abdullah Önal ve Bur~~run 
Akın mahallesinden Hüseyin oğlu Orner 
Koyutürk şahit ve muarrif sıfatiyle ha
zır bulunuyorlardı. Bu şahitlerin şaha· 
dete mani halleri olmadığı sorularak an· 
!aşıldı .. 

Bunun üzerine şu şekilde takl'ire baş
ladılar : 

Bunlardan Hamdi Akdemirin Burdur 
noterliğinin 3/2/942 tarih ve 91/27595 
sayılı resen tanzim edilen mukavelena· 
mesiyle yirmi altı kişiden müteşekkil 
altmış bin lira sermayeli yerli mallar 
ve manifaturacılar birliği kollektif şir· 
ketine iki bin ~ yüz lira sermaye ile 
şerik olarak dahil edildiğini ve 23 şerik 
arkadaşlarmın kendisinin de bu şirkete 
dahil olmasına muvafakat etmeleri ü.7..e
rine mukavelenin tanzimi tarihinde 
kendisinin burada bulunmadığı i~ ınez· 
ktlr mukavelenin (18 inci maddesinde 

Borsa 
ÜZÜM 

14 Hüseyin Şenerler 57 
189900 F.ski yekfrn 

57 

189914 Umumi yeldln 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
50 Riza Kaptan 

152467 Umuml yeklln 
ZAHiRE 

30 Ton Kumdarı 
150 Ton Susam 

4974 K. Anason 
5000 K. T. B. içi 
8000 K. Balmumu 
7210 K. Mıw 

30 

51 
53 
55 
57 
G6 

35 

31 50 32 
62 65 

210 
59 

235 
500 

39 50 48 
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~ Ankara Radyosn ~ 
; BUGONKOIEŞRIYAT i 
:11111111111111111111ıınn•ımt1m11111n1111 ntHlllllH r: 

7 .30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Mürik pl. 7.4.5 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi.. 8.15 - 8.30 Evin saati .. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzik Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı va 
türküler 18.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
k~ası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Ko
nUŞma (Dış politika hMiseleri).. 19.iO 
Mi.iiik : HicazkAr makamından şarkılar. 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajaruı ha
berleri 19.45 Serbest 5 Dakika 19.5-0 Mü· 
zik : Fasıl heyeti .. 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik : Bir halle tlirküstı öğreni
yoruz.. Haftanın türküsü 21.00 Konuş
ma (S:ı~hk saati .. ) 21.15 Müzik : Fasıl 
programı 21.45 Müzik : Riyaseticümhur 
bandosu 22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri ve borslar 22.45 - 22.50 
Y annki program ve kapanış .. 

hariçten Burdura avdetlerinde mukave. 1rı.:>-c::::...c~:::><::::.-:::::><::::.<::><::Y::::><:::>-<:::~..c;;::.;<;;;::!fl 
lenin kabulünü mutavıımmın noterlik· ı Ayvalık sabunu 
ten alacaldan noter senedini getirip şir· 
kete ibraz ve mukavelenameye raptet· 
tirmeğe mecburdurlar) diye şart koşul· 1 

muş olmasına göre on dokuz maddeden 
ibaret olan mezkOr mukavele mUndere- ı 
catını tamamen kabul ve ahkfumna rill- ı 
yet edeceğini taahhüt eylerim dedi. Di- • 
ğer şerik Tevfik Yavuzla Veysel Ha- ı 
mamcıoğlu da kendileri de şerik Ham· 
di Akdemirin söylediklerini kabul et· 

a .. yıkamağa mahsus halli zeytİn
yağmdan mamul Ayvalık sabunu 

Niaanm ilk haftatı için torbada fi· 
ati 75 kuruftur. 

Hamdi Akyürek ve ortakları ma-
iazaaı. 

Eaki Keresteciler No. 46 
1 - 3 (763) 

mekle beraber şirkete beşer yüz liradan 1ZM1R BELED?YEStNDEN: 
bin lira sermaye koyduklannı ve kendi-
leri burada bulunmadıkları sırada şerik 
arkadaşlarının imzasını taşıyan ve Bw· 
dur noterliğince 3/2/942 tarihinde tan
zim kılman 91/27595 sayılı ve on dokuz. 
maddeyi ihtiva eden mukavele münde
recatını tamamen kabul ve ahkamına ri· 
ayet edeceğimizi taahhüt ederiz, diye 
sözü bitirdiler .. 

Verilen bu takriri hen yeminli noter 
muavini bir nüsha 9larak tanzim ettim 
ve muhteviyatını kendilerine cehren 
okudum ve mealini anlattım.. Arzuları· 
nın tam istedikleri gibi zaptolunduğunu 
tasdik etmeleri üzerine bu mukavele 
zirini hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
Bin dokuz yilz kırk iki senesi ~ubat ayı
nın yirmi sekizinci c~i günü ... ) 
ibarelerini muhtevi bulunmasına ve tes· 
cll talebinde bulunan Hamdi Kihyaoğ
lu ile HUsnü Helvacının işbu mukavele .. 
namenin beıinci maddesi mucibince sir-

Kar§!Yaka küçük yamanlar gazinosu
nun tevsian inıası, fen işleri müdürlü
ğündeki ke§if ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
1835 lira l 1 kuruş muvakkat teminatı 
13 7 lira 65 kuru~T. Taliplerin temina
h İ§ bankasına yahrarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 8/4/942 çartamba gü
nü saat 16 da encümene müracaatlan. 

24 28 1 6 (682) 

Bir muhasip . . 
ış arıyor 

Günün bazı saatlerinde çalışmak 
üzere bir muhui.p iş arıyor. 

Garaj aantralda benzin bayii Ri
fat Atam Er' e müracaat olunması 
rica olunur. 1 - 2 ( 764) 

SAHİFE J 

Çalıftıjı slltffa fabrifıasını faalJerslz terJıeden 
Muzdffer mafdıôm oldu.. 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Çalı,hğı silah fabrikasını habersiz ve mazeretsiz terketmek suretile milli 

korunma kanununa tevfikan lzmlr aıliye birinci ceza mahkemesinde yapı
lan duruşma sonunda maznunun suçu sabit olduğundan milli korunma ka
nununun 54/ 2 E. fıkrası ve T. C. K. 56,59 ncu madde mucibince 55 lira 
5 O kuruş ağır para eezasile mahkumiyetine ve hükmün de 11 / 3/942 tari-
hinde katiyet kesbettiği ilan olunur. 1 799 ( 7 5 6) 

Fatura saJılamıyan Manifatura tüccarı KG• 
mil Ozserdar ihtilıa,.dan mafaldim oldu.. 

lzırl'.ir C. l\?üddeiumumiliğinden: 
Fatura saklamamak eurelile milli korunma kanununa muhalif hareketten 

suçlu lzmirde lkiçeşmelik Uzun yol 1 O numaralı evde oturan ve Hurdavat
çılarda 19/ 23 numaralı mağazada manifatura tüccarı Hasan oğlu Kamil 
Özserdar hakkında lzmir birinci asliye ceza mahkemesince yapılan duruşma 
sonunda: 

Suçu sabit görülen suçlunun milli korunma kanununun 31 / 4,59 son ve 
6 3 neü maddelerine tevfikan l 80 lira ağır para cezasile mahkumiyetine 
7 gün müddetle dükkanının kapatılmasına 28/ 1 / 942 tarihinde karar veri-
lerek hükmün katileştiği ilan olunur. 1794 ( 755) 

Deulet Limanları işletme Umum Müdürlüğü 
İzmir Şubesinden : 

- Gümrük anbarlanndaki kahve anhan çinko dereleri tamirlle kiremit 
aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen keşif bedeli 2131.25 
liradır. 

2 - Şartnameler ve mukavele projeleri fen memurluğundan aldırılabilir. 
", 3 - Eksiltme, 15 nisan 942 çarp.mba günü saat 15 te Devlet limanları 
lzmir şubesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 159.84 Iirlldır. 
5 - isteklilerin bu işi yapabileceklerine dair vesikalarile zamanında ko-

misyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 1 7 1808 ( 75 4) 

illı olıulları Korunma Cemiyeti Genel Merlıe· 
zinden: 

Cemiyetimizin genel kurultayı 6 nisan 1942 pazartesi günü saat 16 da 
Halkevi salonunda toplanacağından anayasanın 9 cu maddesi mucibince 
kurultaya iştirak edecek şube murahhaslarının te§rifleri rica olunur. Ruzname 
a§llitdadır. 

RVZHAME 
1 - Cenel merkez icraat raporunun tetkik ve tasdiki. 
2 - Celecek yıldaki icraatın tayini ve yeni yıl bütçesinin tasdiki. 
3 - 0ye1er tarafından teklif edilecek hususatın müzakeresi. 
4 - Cenel merkez Üyelerinin ve nısfı miktarında yedek Üyenin .ıeçimi. 

1619 {762) 

...................................................................................... 

~ Devlet Demir Yollarından ~ 
: .....................................•.••...........•••...•...................•...... 

DEVLET DEMtRYOLLARI UMUM MODORWCONDF.N : 
Aşağıda cetvelde mikdadarı muhammen bedel ve teminatlariyle utihaal 

mahalleri göstcrilmiı olan 2 kalem balast kapalı zarf usuliyle ayn ayn .atın 
alınacaktır . .Münakasa 1 O niaan 942 cuma günü birinci kalem saat 1 O da ikin
ci kalem saat 1 1 de olmak üzere Sirkecide 9 ncu iıletme binasında A. E. 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

!eteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını ayni 
gün birinci kalem saat 9 za kadar ikinci kalem için saat 1 O na kadar komis· 
yona vermeleri li.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak ltomisyondan verilmektedir. 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Ocak mahalli Mikdar Lira Lira 

Kilometre 
Kırklareli 

27-41 4000 M3. 12000 
4000 M3. 14000 

900 
J 050 

1646 (o97) 26 28 30 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
1 - bmirc .tabi Pınarba~ı köyü hudutlan dahilinde kain ve lclal T * 

hana alt olup ruhsatname müddeti bitmşi olan talk taşı ocaimm :i&tihsalitı
nın beı senelik rusumu taliplerin teah.hüdü dolaytaiyle tat ocakları nlzam
namesinin 1 7 nd maddesi mucibince aleni müzayedeye vazolunmU§tur. 

2 - Müzayede 26/3/942 tarihinden itibaren 15 gün devam edecek ve 
9/4/942 tarihine mü.adif peqembe günü -at 10 da vilayet daimi encümo
ninde icra kılınacaktır. 

3 - Be§ senelik muhammen istihsalit mik.darı 1 000 ton muhammen 
TÜsum mikdan 500 ve muvakkat teminat akçaaa 3 7 lira .50 lc&arUflur. 

4 - Taliplerin muvakkat ıeminat akçelerine mah11tıs makbuz veya mek
tuplan encümene ibraza mecburdurlar. 

S- Fazla malumat almak ve şeraiti öğrenmek ve pey aürmek için ta
liplerin her gün bahçeliler hanında muhasebeyi hususiye varidat müdür-
lüğüne müracaat edebilecekleri ilBn olunur. 26 1 t 696 ( 719) 

BAYINDIR ASUYE HUKUK HA
KtMLt<ltNDEN: 

!stanhul Beşiktaşta Tuz.baba camü 
yakmmd.a yüzbaşılıktan mUtekait ölU 
ömer km Fatma Adviye tarafına Ba
yındınn Hııcı tbrahim mahallesinden 
sünnetçi Ali Mumcu tarafından aleyhi
nize açılan evlilik kaydının iptali dha
Sl üzerine gıyabınızda yapılan muhake
me sonunda: Tarihten 25 sene evvel 
boşandığınız .şahadetle ilibar edı1diği 
halde nüfusa geçmediği anlaşllml§ ve 
bu suretle kanunu medeninin meri ol
mağa başladığı tarilıten evvelki h§dise
lerin hukuki hükiimlerine tabi oldu
ğundan davacı ile aranızda medeni ka
nunundan evvel tahakkuk ~P nüfusa 
geçmeyen boşanmanın tescilini :temyizi 
kabil olmak üzere ~ Mart 942 tarihinde 
karar verildiği ve bu kararı bir ay için
de temyiz etmediğiniz takdirde hüküm 
katileşeceği ve karar suretinin mahkeme 
divanhanesine yapıştınlmış o1duğu i1an 
olunur. 1813 (759) 

öD~ltŞ ASL1YE HUKUK HA.KtM
LlCtNDEN: 
ödemiş Yenigün mahallesinden Halil 

kızı Dudu Usluca vekili tarafından 'Ba
lıkesirin Şeyh Lütfullah mahallesi 85 
hanede tsmail oğlu Celalcttin aleyhine 
açılan terk sebebiyle boşanma davasın
da ilan suretiyle tebligat yapıldığı hal
de gelmediğinden gıyabında muhakeme 
yapılmasına ve duruşmanın da 30-4-942 
Perşembe günü saat 9 za talikine karar 
verilmekle yevmi mczkt1rda da ,gelmedi
t1i veya vekil de göndermediği takdirde 
duruşmanın gıyabında devam olunacağı
na dair olan gıyap karan dahi ilanen 
tebliğ olunur, 1820 (760) 

Katip aranıyor .. 
İzmir Cumaovası nahiyesinde 

lzmirli Osman Karabıyık kömür 
madeni ocaklannda istihdam edil· 
mek ÜZel'e bir kitip alınacaktır. Ta
liplerin Gazi Bulvarında .f6 No.Iu 
mağazaya müracaat eylemeleri. 

l 3 5 ( 765) 

1ZM1R stC1Lt TtCARET .MEMUR
LUCUNDAN: 

M. Se.ıai kazmirci ticaret Unvanı Ue 
lzmirde Anafartalar caddesinde 18 nu
maralı mağazada hazır ve ısmarlama el
bise tuhafiye kundura kumaş manifatu
ra zücaciye, seyahat ve deri qyaaı ve 
oyuncak vesaire enval :Uz.erine ticaretle 
iştigal eden M. Sezai bzmircin.iıı ifbu 
ticaret ünvall.l ticaret kan.unu hükümle
rine göre .sicilin 4294 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği i1ln olunur. 

1795 (757) 

BODRUM ASLtYE HUKUK HA
K1ML1Q1NDEN: 

Bodrumun Türkkuyusu mahallesin
den Hiliteyin kızı Hafize Sar.ıer tarafm
dan Bodrum nüfu5 idaresi ve kocası Sai
oin eski kansı Mahinur aleyhlerine 
mahkememize açtığı kayıt tashihi dava
sının duruşmasında: 

lkametgihı meçhul bulunan dAvalı 
Mahinura dilvacmın talebiyle ilAnen teb
ligat yapıldığı halde muayyen gUnde 
mahkemeye gelmediğinizden §ahitlerin 
daha e-vvel dinlendiğinin derci suretiyle 
hakkında gıyap karan verilmekle yapı
lan muameleye beş gün zarfında itiraz 
ve mahkemeye müracaatla diğer bir gün 
tayin ve hasma tebliğ ettirilebileceği iti
raz etmediği veya duruşmaya gelmedili 
takdirde H. U. M. K. nun 405 nci mad
desi hükmünün tatbik edileceği ve du
ruşmanın 29~942 Çarşamba gilnü saat 
4 de bırakıldığı gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzere UAnen tebliğ olunur. 

1811 (761) 

DENtZLl BELEDtYEStNDEN: 
Belediyeye ait 939 modeli Ford marki 

otobüslerden çıkan 22 kişilik maroken 
kanapeli 1zmir mamulatı ve beheri 200 
lira muhammen bedelli iki kalisör açık 
arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

!bale 10/4/942 Cuma günü saat 11 de 
denizli belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 temi
nat akçasiyle mezktlr giln ve saatte mil• 
racaatları ilAn olunur. 

1, 3, 5 1816 (758) 
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Nisandan sonra Birrrjan
yada harp rnevzileşecek 

YEHt ASIR 

INGILIZ HOCUMLARI 
----*·----

A lmanlar 
şikayete 
başladı 

-*-

PASiFiK MUHAREBESi 
----··----

Konsey bir 
Nisanda 

toplanacak 
-*-

Ja cn!arın Hindistanı almaları imlıtinsız gibi •..• 
Ruslar paraşütçü ııuıı anmağa başladılar-. 

Radyo gazetesine göre Birmanyada milyonluk yetiştirilmiş bir kuvvet var- Almanlar Lübelı faciası- PasifiJı Jıonseyi Londra 
hareköt çok ağırlatmıştır. lngiliz ve Çin dır. Bu kuvvet gün geçtikçe daha ziya- nın intiJıamını alacağız iıonseyi ile sıJıı temasta 
k'ta!.rı siddetle mukavemet ediyorlar. de artmaktadır. Bundan başka lngilizle- di''Orlar- IJuJanacafı-
Tong: odS:- üstün kuvvetlerle yapılan Ja- rin Hindistan ve Birmanyada iki kolor- 3 V 3 (A ) 
pon taarruzları Çin ordusunun şiddetli duları bulunduğu anlaşılmaktadır. Ve Londra, 31 (AA) - İngiliz tayyare- aşington, 1 .A - Vaıington-
mukavemeti sayesinde bir geli§me gös- bu kuvvet te her gün büyümektedir. lerin:n Almanyada yaptıkları akınlarla da Avusturalya, Yeni Zelanda, Kana-
terememiştir. Siyam ve Birmanyada ni- RUSY ADA meşgul olan Tayın.is gazetesinin havacı- da, Çin ve lngiltere delegelerinin i§ti-
eandan sonra çok tiddetli sıcaklar bao- Moıkovadan gelen bir habere göre lık yazarı şöyle diyor : ralr:!le bir Pasifi~ ~.rp ~~nseyinin kurul-
ladığından Japon harekatının durumu bazı Rus paraşüt kıtaları Almanların ge- 3 martta Reno fabrikalarına yapılan dugu resmen bildirilmiştır. Ruzvelt, bu 
bundan sonra mevzii harp şeklinde de- risine indirilmiıtir. Bu hareketin bugün- akından sonra İngiliz pilotları Esene konseyin ilk defa 1 nisanda Beyaz ıa-
vam edecektir. kil kıymeti ancak baltalamak ile ifade şiddetle hücum etmişlerdir. Geçen haf- rayda toplanm~sı.nı ~ararla~tırmı§hr. 

HiNDISTAN ISTiU EDiLEMEZ olunabilir. Paraşütçülerin gerilerde ya- ta Ruhr bölgesi bombardıman edilmiş Ruzvelt demışbr kı : 
Hindistanda dahili bir karı~ıklık çık- pacakları tahribatın Alman münakala- ve cumartesi günü de Lübek bombalan- • - Pasifik harbına faal ıurette iıti-

madığı ve Hintlilerin memleketlerini 11i.. tını zarara sokması mümkündür. ınıştır. Bu b.ticumlar İngiliz hava ku,·. rak eden bütün birleşmiş milletlerin 
liihla müdafaa ettikleri müddetçe Ja- Doğuda şimdiye kadar fazla miktar- vetlerinin bombardıman kabiliyetinin müşterek harp gayreti hakkındaki aiya
ponlann aakeri kuvvetle Hindistanı is- da paraşütçü kullanılmamıştır. ilkbahar arttığını gösteriyor. Yakında daha bir °':ti birlikte. te~ik et~e~eri, bugün acil 
tilaya teşebbüs etmeleri muvaffalciyet- hareketlerile beraber, her iki tarafın da çok hedeflerin bombalanması beklenebi- bır mecburıyetbr. Tesırli hır harp an-
ık h b lır Bu hava akınlarının d .. "Ik cak bütün alakalı milletlerin tam i~bir-

ıiz i le ni ayet ulacak bir hareket ola- paraşütçülere .yer verecekleri sanılmak- · uşmanm ı - li" nl il d .. 
cakbr. Çünk.i halen Hindistanda yarım tadıı. bahar taarruzu ile müttefiklerimize kar- gı. ~e tam a llfması e evam etnn-
--------------------------------ı şı hazırladığı darbeleri hafifleteceğine lebılir. Bu koıı_sey Londra.da kurulan 

şüphe yoktur. konseyle çok 11kı temas halinde buluna-

Büyük bir yıldönümü 
~---------- ...... ~----
(Başlara& 1 inci Sahilede) 

idareciler onu kuranlar gibi yetişmedik
leri ve olmadıkları için acı hatıralar bı
rakarak namlarını kararttılar, 

Son asrın son siyasi merhalesi olı.n 
demokrasiye ulaşmış Türk milleti bu 
şün olduğu gibi bundan sonra da daim> 
Onderlerini seçmekte en isabetli kara
rını verecektir. Onun için işte biz huzur 
i<;indeyiz. 

* Tarihte ınilleletlerin büyüklüğü; Bü-
yük felaketler, büyük müşkiiller karşı
smda takındıklan vaziyetlerle ölçülür. 
Bizi bu hür ve mes'ut güne ulaştıran 
son sanlı tarihimizin bir altın sahife•i 
olan ikinci İnönü zaferi bundan yirmi 
bir yıl önce şu yaşamakta olduğumuz 
bir Nisanda, 1921 senesi nisanının birinci 
günü kazanılmıştı. 

O günün büyük hatırasını anmak, o 
günü Türk milletine mal eden Yüce 
İnönüne minnetimizi hep beraber bir 
kerre daha sunmak için, liyakat.sız mes
ul insanlar tarafından büyük güçlük 
içine düşürülen milletimizin kudretli 
Şef idaresinde düşmana karşı çek aşağı 
maddi şartlar altında dahi olsa nasıl mu
zaffer olduğunu kısaca anlatacağım. 

* 1914 cihan harbi 4 yıl milletimizi 7 
büyük cephede yıpratarak, iki milyon 
Türk evllldmı topraklara vererek biter
ken Türk milletinin alruna mağlup dam 
gası basılmış, büyük imparatorluğu elin
den alınarak bileklerine Sevr kelepçesı 
geçirilmek hükmü galip lıfildmler ta
rafından verilmişti. 

Bu haksız mağlObiyet hükmü bizi ye
niden bir Tarih ve yeniden bir hükOmct 
yaratmağa mecbur etti. 
Mağlup sayilan Türkiye galip düş

marilar tarafından istiklfili ortadan kal
dırılarak !ahim edilmiş ve Türk namı 
yok edilmek istenilmişti. Yurdun heı 
tarafı düşman ayaklarile çiğnerımi~. 
azılı topları ve gemilerile düşman bütün 
hareklit noktalarımızı eline geçirmişti 
İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Urfa, 
Zonguldak gibi Türk millet!nin hariç!~ 
temasa gelebileceği noktalar hep düş
man elinde idi ve bura1ardan içerlerc 
yürümeğe hazırlanıyorlardı. 
Düşmarilarımız dünyanın galibi sayılan 

en büyük devletler ve onlara usakl.k 
eden bir çok ikinci derecedeki devlet
lerdi. 

Türkte yeniden harp edecek ne mun
tazam bir ordu, ne malzeme, ne de para 
kalmamıştı. Çünkü dört ıstıraplı sene 
içinde hem kendimiz yemiş harp etmiş, 
hem de müttefiklerimize erzak ve in
!":::ınca yardım etmistik. 

* İnsan aklına hayret veren pervasızca 
karşı gelişimizi ve zaferimizi izah ede
bilmek için Türk Milleti gibi Tarihte 
harikalar yara~ b:r varlığı ve onun 
•on tarihindeki Ulu ve kahraman Ön
derlerini gözönüne getirmek ve düşün
mek lanmdır. 

Parlak zaferimize varabilmenin sırrı 
o kara günlerde Milliciler kelimesinin 
Türk vicdanında uyandırdığı kükreyişi 
anlayabilmekle çözülebilir. Hareketimi
zin millileşmesi ve millileştirilmesi. kur
tuluşumuzun en büyük islinatgahı ol
muştur. Şayet bu millileşme hareketin. 
de Büyük Ata Türk ve İnönü ve arka
daşları tarafından sarfedilen irade, ikna 
ve idare kuvveti olmasaydı bugünkü 
parlak netice nasıl tecelli ederdi? Bunu 
çözebilmek çok güçtür. 

ismet fnönii bu mesele hakkında şöy
le diyor: 

•Kurtuluş savaşında hiç bir hareket 
yoktur k i kuvvetini en küçüğe kadar 
her ferdin inanından almasın. Münaka
şalar olmuş, müzakereler olmuş, verilen 
kararların sebebi ve ehemmiyeti herke
se ayrı ayrı anlatılarak ve bu işte feda
karlık lazım olduğuna, hu işi yapacak 
iruıanlarda inan uyandırılarak hareket 
edilmiştir. 

Millet, muharebenin ve bunu kazan
n1anın z_a~ri olduğunu anlıyarak, bile
~~k ve ıstı~erck dövüşm~tür. Onun 
ıçın buna mıUet harbi demek doğru olur. 
M1llıleşen bır harpt o, istilacı bir ordu
nun akıbeti elbette bozgun olur. Düş
man ordularının yurdumuzdaki akıbeti 
onun için bozgun olmuştur.> 
Kurtuluş hareketimizin bu milliler 

mesıru; hükümetin milliliği, siyasetin 
milliliği, ülkenin milliliği, isteklerin mil
liliği ve devletin milliliği tamamlar. 

Millileşen hükiimet lstanbulun düş
manlar tarafından işgal edildiği gün, 
16/Mart/1920 de kabul ettiği bir karar
la İstanbuldaki padişah hükümetinin ve
receği emirlerin, yapacağı muahede ve 
anlaşmaların milli Türkiyeye aidiyeti 
olamıyacağıru kanun şeklinde kabul ve 
Hm etti. Millileşen Türk hükümeti An
karada yerleştikten sonra 1 - Yabancı 
düşmarilariyle, 2 - Soyunun en soysu
zu olan padişah Vahdettin ve onun hü
kümetiyle, 3 - Bir de bunlann para ile, 
din kisvesini siyaset.e Alet ederek Ana
doluya saldırdıkları casusların masum, 
cahil halkın Ankaraya karşı bağlılığını 
sarsmak ve yurtda bozgunu temin etmek 
için iç isyanlar çıkarmalarının önüne 
geçmekle uğraşmıştır. 

1920 yılı teşkillltlanmak, hazırlanmak, 
iç isyanlarla uğraşmak ve şark cephesi
nin düşmanı mağlOp edilerek ortadan 
kaldırılınakla geçmiştir. 

10/ Ağustos/1920 tarihinde, Türk is
tiklfiline nihayet veren Sver muahedesi 
hain padişah Vahdettinin büyük meclisi 
tarafından kabul edilmiş ve hükümetin
ce de imza edilmişti. Fakat bu muahedı>
nin tatbik mevkiine geçmesi imk;lnı ola
mamıştır. Çünkü düşmanların arzuları
na ram olan padişah hükümetinin istek
lerini Türk şuuru tatbik etmiyordu. O 
zaman düşmarilar zorla harekete geçmi
ye ve muahede hükümlerini kabul ettir
meye yeltendiler. Adım adını Türk yur
dunu istilaya başladılar 2 nci kanun 
1921 in ilk haftası sonunda düşman or
dusu Bursa - İnegöl yoliyle Eskişehir 
Ankara istikametinde yola çıktı. 

Türk ordusu maddi balrundan her ci
hetçe karşılaşacağı düşman kuvvetlerin
den dun olduğundan iyi bir müdafaa 
cephesinin kurulabileceği bfr yer olan 
Sakarya ve Domaniç yaylası arasındaki 
İnönü mevziini seçerek tahkim etti. Ve 
burada garp cephesi kumandanı lsmet 
paşanın kumandası altında düşmanı geri 
çevirdi. 

Bu birinci İnönü zaferini müteakip 
25 tk.incikanun 1921 de Pariste topla
nan galipler meclisi Türk meselesinin 
kat'i olarak halli çarelerini aradı ve mu
ahedede bazı tadiller yapmağa razı oldu. 
İstanbul hükümctinin Ankaradan da 
aralarında murahhas bulunmak şartiyle 
Londraya davet edilmesine ve bir kon
ferans toplanmasına karar verildi. Bu 
konferansta kararlar Ankara murahha
sına da kabul ettirilecek ve artık tatbik 
güçlüğü görülmiyecekti. 

Büyük Millet meclisi reisi Ata Türk, 
yalnızca ve vasıtasız olarak Ankara 
dAvet edildiği takdirde müzakerelere ha
zır olduğunu, fakat teklif edilen tarzda 
konferansa gidilemiyeceğini bildirdi. 
Fevzi Çakmak (Meşum Sevr muahedesi
ni imzalanuş bir heyetin varisi olan bir 
hükümet murahhaslarının mülk ve mil
lete faideli şerait istihsal edebilmeleri 
mümkün değildir.) dedi. lstanbul hükü
metinin Sadrazamı Tevfik paşa, konfe
ransın kabul edilmesi için düşmanın 
Şubat içinde 80000 kişilik bir kuvvetle 
Anadoluda taarruz edeceğini söyledi. 
Bu taarruz Londra konferansından evvel 
değil, sonra olmuş ve bize ikinci büyük 
İnönü zaferini kazandırmıştır. 

* Düşman ordusunun kısmı küllisi Bur-
sa ve civarı ile Uşak ve havalisinde idi. 
Bu iki cepheden taarruz hareketine iş
tirak eden düşman kuvveti 50000 kişi 
kadardı. 

Buna mukabele etmiş olan Türle kuv
veti 15000 kişiye yakındı. Bu gösteriyor 
ki düşman bizden dört misline yakın da
ha kalabalıktı. 

27 Şubat/12 Mart arasında toplanan 
Londra konferansına ltalya Hariciye ne
zareti tarafından davet edilerek yine o 
vasıta ile giden Ankara Büyük Millet 
Meclisi hükümeti heyeti Londrada yap.. 
tığı netice.siz müzakerelerden sonra he
nüz yola çıkmış idi iki düşman orduları 
23/ Mart /1921 günü ileri harekete geç
tiler. 
İsmet paşa kumandasındaki kuvvetle

rimiz yine birinci İnönü muharebesinde 
olduğu gibi iki yanı dayalı ve sağlam bir 
müdafaa mevzii olan Eskişehir şimali 
garbisinde İnönü mevziinde muharebeyi 
kabule karar verdi. Düşman 26/Mart 
1921 günü akşamı Türk mevzilerinin 

Lübek akını çok mühimdir.. Burada caktı<. > 
bir çok doklar ve askeri tesisler vardır. -----·- ----
Finlandiyaya asker ve malzeme sevld Hindistan işi 
buradan yapılmaktadır. 

ALMAN ŞİKAYETLERİ •---
Berlin, 31 (A.A) - Alınan gazeteleri (Baştarah 1 inci SahHede) 

İngiliz tayyarelerinin Lübek şehrine sanılıyor. Hindistan müdafaasının lngil
yaptıkları hücumlar hakkında yazilarh tere tarafından kontrölüne dair Krips 
doludur. Bu gazeteler diyorlar ki : Bü· tekliflerinin son fıkrası icra komitesin
tün Almarilar bu c!nayet karşısında ne!- de o derece bir muhalefete uğramıştır ki 
ret duymuslardır. bunda haklıdırlar ... bu fıkrada esaslı bir deği§iklikler yapıl
F akat her keı biliyor ki Alman pilot- matlığı takdirde bütün p!B.n reddedile
ları bunun intikamını alacaktır .. Hiç bir bilir. 
askeri hedefi ihtiva etntlyen şehrin mer- Haber alındığına göre komitenin yu
kezine atilan bombalardan bir çok bü- karıdaki noktai nazarı bugün öğleden 
yük binalar yıkılmıştır. 700 seneHk tari· sonra Kripse bildirilmiştir. 
hi bir kıymeti olan Lübek katedralı da lllNT MAHFiLLER! MEMNUN 
yıkilan binalar arasındadır. İngiliz bar- Bern, 31 (A.A) - Noye Zuriher Çay
barlığının kurbanı olan Lübek fllciası tung yazıyor: 
İngilizlerin bu kabil ilk tecavüzleri de- Yeni Delhiden gelen haberler Krips 
ğildir. tarafından yapılan tekliflerin Hint siya-

Doyçe Algemayna Çaytung diyor ki : si mahfillerinde müsait karşılandığını 
İngiliz pilotları evleri ve tarihi bina- gösteriyor. Bu teklifler beklendiğinden 

!arı ilk defa olarak bombardıman etmi· daha çok şey ihtiva etmektedir. Ve sarih 
yorlar. Harp cephelerinde uğradıkları bir lisarila yazilm1ş bulunmaktadır. lngi
kayıpların sözde intikamını bu şek!lde !izlerin Hindistandaki haklarından bah
alınağa çalışıyorlar. Bu cinayetleri ma- setmeleri Hlnt Liderlerini m<amnun et-
zur gösterecek bir sebep yoktur. miştir. Hindistana istediği zaman Ko-
YUNANİSTANA HÜCUMLAR mon Veltten (Dominyonluktan) çekil

mek hakkı verilmiştir. 
Londra, 31 (A.A) - Yorkşay Post Krips açık konu=aktan çekinmeyen 

yazıyor : ·-· 
Yunanistan ve Giride yönetilen İngi· müstesna h.ılkatte bir insan intibaı uyan-

liz hava akınları üzerine müdafaa kuv- dınnıştır. 
vetlcndirilmiştir. Ölüm cezası Pirenin Yeni Delhi, 31 (A.A) -Kongre komi-

tesi dün öğleden sonra dört saat B. 
en yüksek binalarından İngiliz tayyare- Kripsin tekliflerini müzakere etmiş ve 
cilerine işaret verilmesini önliyemeıniş- saat 18 de toplılhtısına nihayet ve~
tir. İng!liz alonlarından bilhassa İtal- tir. Komite Hindistan saatiyle bugün 
yanlar korkmaktadırlar. İngilizler akın- saat 18 de yeniden toplanmıştır. Dün söz 
!arın muvaffakıyetini arthrmak için hor söylernemeğe yemin etmiş olan Gandi 
vasıtaya baş vurmaktadırlar. toplantıya iştirak eylememiştir. 

---- ·---- Kongre partisi Lideri Mesai dün ak-
PorteJıiz aslıerferi şam Sir Stafford Krips ile görilşmüştür. 
~ıJıarma manevra• Gandinin bu sabah komitede söz söy-

lemesi beklenmektedir. Bundan sonra 
SiVfe me.$quJ.. kongre reisi Mevlana Azad da söz söyle-
Lizbon, 31 (A.A) - Portekiz as- yecektir. 

keri Taj nehrinin ağzında bir karaya as- Yeni Delhi, 31 (A.A) - B. Krips Hlnt 
ker çıkarma manevrası yapmıştır. milletine radyoda söylediği bir nutukta 

Silide ltistilı ve 
benzin tahditler i .. 
Santiyago, 3 1 (AA) - Otomobil 

lastiği satı~ı men edilmiş ve benzin sar
fiyatı da yÜzde 20 kadar azaltılmıştır. 

İngfıterede tütün 
Sarfiyatı artıyor •. 
Londra, 31 (AA) - Bir iatatistike 

gör Britanyada 1941 ıneıinde 1 00 mil
yon 525,000 kilo tütün aarfedilmiştir. 
Bu miktar 1940 senesinde 86,621,000 
kilo idi. 

1940 senesinde sarfolunan tütünle
rin yüzde 3 1 i dahilde istihsal olunmut
tur. 

sağ kanadı ilerisine çarptı. 
Ertesi günü bütün cephede temas ol

du. Düşman üstün kuvvetleriyle 28 
Mart 1921 de ağımıza doğru taarruz etti. 
29/Martta her iki kanadımızda taarruz 
devam etti. 30/Mart tarihimizin kanlı 
muharebelerini kaydetti. 

Bir çok mevziler alındı, verildi, tekrar 
alındı. Nihayet taarruz suası bize geli
yordu. Mukabil taarruz ve düşmanın 
atılması emri 30/31/Mart gecesi askeri
mize verildi. Bu taarruz lsmet paşa tara
fından büyük bir ruh enerjisiyle takip 
edildi. 31 Mart ve l/Nisan gecesi düş
man mukavemeti kırildı. 1/Nisanda 
düşman takip edildi. 

Fevzi Çakmağın Büyük Millet Mec
lisinde bu muharebeden bahseden nut
kunda şöyle denilmektedir: cDüşman 
ordusunun maksadı harbi kat'i safhaya 
getirmek, mutlaka yenmek ve efendileri 
tarafından aldığı vazifeyi hakkiyle yap
mış olınaktır. 

Kat'i taarruzla cephemizi yararak Es
kişehire ve oradan Ankaraya gelmekti. 
Sevr muahedesini Türklere kabul ettir
mekti. Fakat İsmet paşa harbi istediği
miz yerde düşmana kabul ettirmeğe mu
vaffak olduğu için düşman planlarını 
tatbike imkan bulamadı. 

* Yüce İnönü asil ifade&iyle şu telgra-
liyle ikinci İnönü zaferini Millet Mecli
sine müjdelemişti. Metres tepe: 

1/4/1921 
Saat 6,30 sonrada, Metres tepeden 

gördüğüm vaziyet: Gündüz Bey şimalin
de sabahtan beri sebat eden ve dümdar 
olması muhtemel bulunan bir düşman 

İngiliz tekliflerini kısaca anlatarak de
~tir ki: 

c - Bu teklifler İngiliz harp kabinesi 
tarafından ittifakla tasvip edilmiştir. İn
giliz hükümeti Hindistan ana yasasının 
Hint milletleri tarafından hazırlanması 
arzusundadır. Bu karışık zamanlarda 
derhal yeni bir ana yasa yapamayız. Bu 
acele bıışarılacak bir iş değildir. Yeni 
ana yasa bizzat Hint milletinin mümes
silleri tarafından hazırlanmalıdır. Bu se
beple, harp bit.er bitmez bir müessisler 
meclisinin toplanmasını teklif ediyoruz. 
ümit ettiğimiz gibi, devletler de yeni bir
liğe girmeyi arzu ederlerse, mümessiller 
meclisine bir murahhas gönderebilecek
lerdir. Fakat iştirak onlar için birlik 
az8sı olmak teahhüdünü tazammun et-

müfrezesi, sağ cenah grubunun taarru
zu ile gayri muntazam çekiliyor. Yakın
dan takip ediliyor. Hamidiye istikame
tinde temas ve faaliyet yok, Bozöyük 
yanıyor. Düşman, binlerce maktiilleriy
le doldurduğu muharebe meydanını si
lahlarımıza terketmiştir, 

Garp cephesi kumandanı ismet. 
Ankaradan Millet namına Büyük Ata

türk te muzaffer İnönüyü §öyle tebrik 
ediyordu: 

Ankara: 

1/4/1921 
cBütün dünya tarihinde, sizin lnönü 

muharebelerinde deruhte ettiğiniz kadar 
ağır vazife deruhte etmiş lrumandarilar 
enderdir. 

Milletimizin istiklA! ve hayatı, dahi
yane idareniz altında şerefle vazifelerini 
gören kumanda ve si!Alı arkadaşlarını
zın kalp ve hamiyetine emniyetle isti
nat ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı 
dPğil, milletin makOs talihini de yendi
niz. tstila altındaki bedbaht toprakları
mızla beraber bütün vatan, bugün mün
tahalanna kadar zaferinizi tesit ediyor. 
Düşmanın hırs ve istilası, azim ve Mmi
yetinizin yalçın kayalanııa başını çar
parak param parça oldu. Adınızı tarihin 
mefahir kitabesine kaydeden ve bütün 
milleti hakkınızda ebedi minnet ve şül<
rana sevkeden büyük gaza ve zaferinizi 
tebrik ederken, üstünde durduğunuz te
penin size binlerce düşman ölüleriyle 
dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği ka
dar milletimiz ve kendiniz için yükselme 
pariltilariyle dolu bir istikbal ufkuna da 
nazır ve hakim olduğunu söylemek iste
rim.J 

GA.RRA SARMAT 

J NİSAN CAR.SAMBA 

Anıt- Kabir projeleri 
Üzerinde tetkikler 

lstanbul, 3 1 ( Y ni Asır ) - Yük
ıelt Mühendiı mktebinin son sınıf inşaat 
kısmı talebesi, Anıt - Kahir projeleri 
üzerinde tetkiklerde bulunmak üzere 

Istanbula büyük 

profsörlerile beTaber Ankaraya hareket 
etmi§lerdir. Talebe aynca mesleld ıel
kiklerde de bulunacaklardır. 

otobüsler gidiyor 
....,_~----------

lstanhul, 3 1 ( Yeni Asır ) - T ram- ı yapılması tamamlandığı ve Y•ltında ı. 
vay idaresi tarahndan Amerikaya aipa- tanbula gönderilmek üzere yola çıkr 
ri.§ edilen 40 büyük otobüsten otuzunun rtlacağı anlaşılmı§hr. 

BERLİNLİ ORKESTRA 
lstanbulda da 
Jıonser 11erdl-
toıanbu1, 3 1 ( Yeni Asır ) - Berlin 

filarmonik orkestrası heyeti oabahleyin 
Ankaradan gelmit ve geceleyin Fransız 
tiyatrosunda Kızılay menfaatine bir kon
ser vermİftİI. 

DenizH doJıumacrJa
rrnın teberrüü-
Denizli, 31 ( Hususi ) - Dokuma.. 

cılılc küçük tezlr.ahlar kooperatifi umu
mi toplantuını yapmış ve bu sene Türk 
Hava kurumuna 3000 lira verilmesine 
karar vermi§tir. 

miyecektir. 
IDNDISTANIN MODAFAASI 
Şimdiki nazik durumda Britanya Hin

distanının kontrölü ve müdafaasına de
vam edecektir. Hindistanın bu uğurda 
maddi ve manevi kaynaklarını teşkilat
landırması Hint milletinin işbirliğine 
bağlıdır. Yeni hükümetin teşkili için 
Britanyaı:ıın yardımı lüzumlu olursa 
buna memnuniyetle müzaharet edece-
ğiz. 

Hint Liderleri tarafından hazırlana
cak ana yasanın muvaffakıyetli bir eser 
olacağından eminiz. Bu ana yasada az.. 
lıkların korunmasını teklif ediyoruz. 

SULH MÜZAKERE 
ED1L1RKEN 
Hindistanın müdafaası, taarruza karşı 

dünyanın müdafaası gayretimize dahil
dir. Harp bitince Hint delegeleri de, ye
ni dünya nizamının kurulması müza
kerelerine iştirak edeceklerdir. 

Tekliflerimiz açıktır. Bunların reddi 
takdirinde, harp bitmeden evvel hiç bir 
şey yapılamıyacaktır. Ben tekliflerimi. 
zin doğru olduğuna kaniim.> 

HORRIYET SABAHINA DOORU 
İngiliz Nazırı harp hakkında şunları 

söy !emiştir: 
« - Vazifemizi yapacağız. Hindistanın 

mümkün olan bütün korunma vasıtala
"llll sağlıyacağız. Fakat bu sizin yardım· 
larınızla daha tesirli olabilir. Milletler 
veni bir harbe kavuşacaklardır. Bu hür
riyet sabahına doğru; hep beraber büyük 
bir gayret ve cesaret gecesi geçiriyo
ruz.> 

YALNIZ B1R BtRLlK 
KURULACAK 
Yeni Delhi, 31 (A.A) - Stafford 

Krips gazetecilerin bazı suallerine cevap 
olarak Hint devletleri arasında bıışka bir 
birlik kurulmasının asUl. derpiş edilme
diğini söy !emiştir. 

RUSYADA MI KARIŞIYOR? 
Tokyo, 31 (AA) - Hoşi gazetesinin 

bildirdiğine göre Sovyetler birliği Çung 
Kingteki ataşemiliterini Hint Liderleri 
ile ve bilhassa Nehru ile görüşmek üze
re Hindistana göndermek fikrindedir. 

PAS1F1K KONSEY! 
VE H!NTL!LER 
Londra, 31 (A.A) - İngiliz gazeteleri 

B. Kripsin Hindistana götürdüğü tek
lifler üzerinde ehemmiyetle duruyorlar. 
Taymis baş yazısında B. Kripsin dünkü 
nutkundan bahsediyor. İngiliz Nazırı 
Hintlilere harp kabinesinin son zaman
larda teşkil edilen Pasifik harp konseyi
ne Hindistanın iştirakini ne derece hara
retle istediğini bildirmiştir. Buraya Hint 
murahhasları tayin edilince Hindistanm 
vaziyeti İmparatorluk ve müttefikler ta
rafından tanınmış olacaktır. 

Nevyork, 31 (A.A) _ Gazeteler ve 
radyolar İngiliz teklifleri hakkında ih
tiyatlı iseler de umumiyetle bu teklifler 
müsait telakki ediliyor. Nevyork Tay
mis diyor ld: 

cKripsin teklifleri Büyük Britanyanın 
şimdiye kadar vennediği hakları ihtiva 
ediyor. Hindistan bunları kabul ederse 
diğer Dominyonlann geçirdikleri safha
ları birden atlamıı olacaktır. Ve millet
ler arası münasebetlerde bir mevki sa
hibi olacaktır.> 

istanbulda eıeııırııısı:ı 
e11lere gaz.. . 
lstanbul, 3 1 ( Yeni Asır ) - Şehrt-

mizdeki elektriksiz evlerde otuıaıılaJ'I 
yarından itibaren litresi yirmi alt> ... 
ruıtan kafi miktarda petrol verilnıeıc 
baılanılacaktır. ' 

Denizli ve roııatta 
İnönü Koşuları.. 
Ankara, 31 ( Huıusi ) - T okat ve 

Denizli vilayetlerinde de lnönü koıa
s1.1 yapılmıştır. 

Denizlide 6 1 i kız olmak üzere kO" 
şulara 267 atlet i~tirak etmlıtir. 

Tokatta da 3500 metrelilt kotuya bir 
çok atletler girmi§tir. -----· ...... -~-~ 
Makine ve 
,,. erilirken 

Komite lngiliz planı· 
aı tasvip etmedi 

Yeni Delhi, 31 (A.A) - Uneyted 
Pres bildiriyor: 

- Gandi kongre komitesini tngilis 
p!Aııı.na muhalefet etmeye iknya muvaf
fak olduğunu bildirmiştir. Komite Gan· 
diyi ve kongre reisi Abdül Kazanı dill· 
!edikten sonra plllnı tasvip etmediğlnİ 
beyan etmiş fakat henüz reddeyleme· 
miştir. Çünkü projesinin kabul olama% 
mahiyette olduğunu Sir Stafford Krips8 
bildirmek lfızını gelip gelmediğine kanır 
vermek için müzakereler hlilll. devan> 
etmektedir. Vaziyet şimdi tamamiyle 
ümitsiz gibi gözükmemektedir. Fakat 
l'ğer süratle her hangi bir uzlaşma hal 
suretine varılmaz.sa Kripsin n:iuvaffaklr 
yet ihtimalleri çok tehlikeye düşmüş 
gibidir. Gandinin esas muhalefeti cebir 
ve şiddet aleyhtarlık prensibine dayan
makta ve bu prensip Hindistanın harbe 
iştirakı hakkındaki İngiliz teklifinin ka
bulüne mani olmaktır. Bununla berabel' 
Gandinin bu hareket tarzı yenilmez bir 
mania gibi tel~kki olunmamakla~ 
kongre Liderlerine gelince görünüşe gö
re bunlar daha ziyade biri Hintli diğeri 
Müslüman olmak üzere iki ayn DomiD• 
yon kurulmasını hedef alan İngiliz p!A• 
rundan endişe duymaktadırlar. Teyid et
meyen haberlere göre M. Krips dün al<
şam Nehru ile birlikte akşam yemeğini 
yerken bazı fedakarlıklarda bulunma• 
~mm mümkün olduğunu söylemiştir• 
Müslüman birliğinin icra komiteside ha
reket tarzını tayin için toplanmaktadır. 
Görünüşe göre komite diğer grupların 
kararları belli olmadan önce vaziyet 
alınıyacaktır. Hindistanın üçüncü dere
cede ehemmiyeti partisi olan mahasabba 
partisi Liderleri söylendiğine göre !ngi
liz teklifini reddetmişlerdir. Fakat h\I 
kararın bizzat parti tarafından tasvip 
edilmesi gerektir. ___ ......., . ....,.. __ _ 
LavaJ Başvt>kil mua· 

avini o luyor 
Amiral Zurih , 31 (A.A) ~ Ofi söy· 
lendiğine göre M. Lava! Amiral DarJan
la birlikte Başvekil muavinliğine getiri• 
lecek ve Darlan askeri meselelerle :meŞ
gul olurken Lava! sivil meseleleri ve dıŞ 
siyaseti güdecektir. 
----...... • ....... ---~ 

Finlandiyada Rus 
malları satrlıyor
He!sinki, 31 (A.A) - F inlandiya bil· 

kümeti el konmuş olan Rus mallannıJ> 
müzayede ile satışına 10 Nisanda baş!ıya
caktır. Bu satışlardan elde edilen par&' 
lsr, hava hücumlarında zarar görınÜŞ 
olan bina ve emlllk sahiplerine verile
cektir. 

Genclerimizin atışları 

Ahcılık. federaşyonunun 1zmirdc tcr- ı ve atış tafsili.tın ı okurlarımıza bildiınıiır· 
tip ettiği muharebe atışlarında lzmir tik. Yukarıdak i reaim gençlerimizi ati~ 
gençlerinin gÖ•terdiği muvaffakiyetleri halinde iken ııö•termektedir. 


