
Hindistan 
~~~~*~~~~ 

Tarihi saatler 
• • 

geçırıyor •• -·-ŞEVKET BİLGİN 
llindistıın, tarihi saatler geçiriyor. 
Bir milletin hayatında dönüm noktası 

1<• kil edecek kadar önemli \ ' C tarihi 
~atler ... 

Zira Hindistan kapılarmda ağlarım 
Cermiş, dev kudretli bir istila ordusu 
~)diyor. Bu istila ordusunun büyük As
)a üzerinde hakimi) et iddia eden haris 
'-ellerine Hindistan dahildir. Hakikat
leri altüst etmekle yaklaşan yangının 
'-ansız tesirinden kurtulmağa imkiın 
,_tur. Asıl şaşdadk şey, Hindistan 
~nda mihverle işbirliği yapan eski ha
~ llint liderlerinin sesleriyle Hindistan 
~ yiik:.elen ~ler ara-;ındaki y:ı
ihnhktır. 

Bu vakmh~ın sebebi nedir? 
lngili:ı tekliflerinin samimiliğindc n 

duyulan ·üpheler mi? 
Yoksa hürriyet ve istiklal denilen ba

ba biçilmez hazinenin fedakarlıksız ka
~lamıyacaiuu anlamamıs olmaktan 
•len ~elen ~·ılgınlık mı? 

Biz. bu ikinci ihtimale daha ziyade 
inanıyoruz. Konırre komitesine yılgınlı
iı telkin eden Mahatma Gandinin ce· 
lhr ve iddet aleyhtan politikasıdır. 
bünya sulh içindeyken cebir \'C şiddet~ 
~yhtarlığın bir manası vardı. Fakat 
"'5an1ığın iilüm kalım savaşı yaptığı bir 
laırıanda, pasif mukavemetle veya yıl
lınlığa diismekle bu derece büyük bir 
divanın kurtar1lması kabil olduğunu 
düsiinnıekfen dnha n<'ınacalc hir ~ey ola
-.az.. 

Hindislnn mesele inde, İngilterenin 
büyük kusurları vardır. Vaatlannı ~·e
rine getirmekte geç kalmıştır.. Hiııt 
lb.illetinin kendi mukadderatına sahip 
•lınasını temin hususunda en ınüsnit 
•nıanları kacırmı tır. Fakat şu da mu
.. kkaldır ki, İngiliz enıperyalizminin hu 
.tivada oynadı(l rol, sadece bodgamlık 
~Olii değildir. lntiltere, 390 milyon nü· 
fnsıu kon bir imparatorluğıı, milliyet 
•teşiııi,ı dünym kıg,lamıs oldui\ı bir 
.tevirde sömilrıı:e olarak idare edemiyc
telini, Hindi.'itana dominyon statüsü 
vermek icap ettitini çoktan beri anla· 
lnıştır. Fakat dava yalnız İnl!iltcrc ile 
ltintliler arasında değildir. Her ~eyden 
evvel Hintlilerin kendi aralarındadır. 
Büviik azlıkların Hindularla bir türlli 
halledilememiş ihtiliiflan, geçimsizlik 
lıebepleri mevcuttur. İngiltere, ne sek
sen milvon müslümanın ne de inc;an ola
l'llk yaŞamak hakları inkar edilen ınil· 
)onlarca paryanın mukadderatını Hin-
41ulann insafına te.rketmek .istememi tir. 
~zlıklar da\•asının ha11ini en fazla güç
leştiren dijer bir sebep te bunların her 
han2i coirafi bir bölgede kesif bir top· 
lnıuk teşkil etmiyerek memleketin diirt 
~ine dalıbnış o)malandır. Kripsin 
ton teklifleri münasebetiyle muh:ılefe
tin Hindular cephesinde toplandığı 15ö
tiilmtiştür. Bilakis müsliiman birliği ln
Ciliz projesini adalet ruhuna uyıt"Un bul· 
lrıuştur. Anlaşılan Hindular, Hindistnn 
aiyasi birliği parçalanmamasını. ııConı
lrıonweathıı denilen imparatorluk cami
_.. icinde istiklat haklnnnın derhal ta
llınm~ını, vatanlnnnın müdafaası me· 
'Uliyetinin kendilerine devredilm~ini 
İerarla istemektedirler. Yani kısaca İn
rilterenin harı> sonunu beklemeden bii· 
tün idare mesuliyetini bir Hint icra ko· 
llıitesine devretmesini anlasmawn Hk 
lbtı sayıyorlar. Hindistanda yaşıyan 
111u1letJer arasında ger(Ck bir u:ıılaşm:ı 
-.evrut olsaydı bu isteğin deieri dıı · 

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) 

Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar aiyaai gcı.ıetedir. 

Ekim işleri gayet iyi gidiyor 

iki misli mahsul alınacağı 
muhakkak görülüyor 

Çin Mare§alt Çan - Kay -Şe kin ve Hint lwngTe partiBi 
reisi B. Nehnmun eşleri yan 11ana 

HİNDiSTAN iSLERi 
--~----.. ~--~~ 

Krips mi::-
zakereiere 
girişecek 

----~--.. ~~~~ 
Hindistanda hemen 

JAPONLARLA HARP 
------~ .. --~----

Japonlar 
Birmanya
da ilerliyor 

~~~--.. -----~ 
Avusturalyaya sal-

sf'ff'rb~rlik ilan 
edi lecf'k gi biI 

dırmaları da çok 
yakın görülüyor 

-·~ _ .. _ 
Hint JıongPeslnln lıararı Çlnlllel' Bll'manyada bil' 

inglllzle•e henüz tayyare meydanını 
llUdiPllme~i . . geri alddal' •• 

~evyork, 3 (~.A~ - Ye~~ D~lh~~~ki Londra, 3 (A.A) - Japonların Ton-
Brıtanya mahfıllcrmden ogrenildıgıne goda bazı Herlemeler kaydettikleri bil. 
göre .~ngiliz harp kabinesi H!nt şefieriy- diriliyor. 
le ~uzakere h~usunda ~11: Sf:3ffo.rd Yeni Delhi, 3 (A.A) - Birmanya 
Krıpse tam sa1Ahıyet vermi§tır. Zıra ~a- resmi tebliği: Prome cephesinde düş
P?nların Akyaba ~s~er çı~ları Hın- man baskısı .neticesinde kıtalarımız gerl 
dıs~da ~ferbcrliğin ~aıı ilanı ~ çekflerek eaaSlı mücfafaa hattına yerleş
retinı dogurmuştur. •Sır Stafford Krıps mişlerdir . 
k.~ndi .g~rüşleriyle ~int Lide!"lerinin gö- Pazartesi günü balta girmemiş or-
ruşlerını u:z.laştırmaga çalışacaktır. manlardan geçerek mevzilerimize hü~ 

(Sonu Sayfa 3, Sütün% de) ( Som: Sııhife .ıı:, Süt••., ~ te ) 

RUSYA HARPLERi 
--~~~·'-k~~~~ 

Rus baskısı 
azalıyor 
diyorlar _ .. _ 

Ruslar lllr llaftada Le· 
nlngrad ve Kalenlnde 2Z 
ilin Alman öldürüldüğü· 

nü lllldlrfyorlar .. 
Moskova, 3 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: 

Birmanyayı ve iki miihim hareket 
merkezi Tungu ile Promeyi 

gösterir harita 

Meyve ağaçlCU'ı dondan zarar gördü • Küldirt ue 
gözt1111 lıaz•, potas ta ıemın edlJeeelı- - z,,._,, 

cUetlePI imaline devam olunuyor_ 
---- ------

tzmirde zeriyat itleri gayet iyi git- yarısını kendi bütçesinden ödeyecektir. 
mekte ve ziraat tetlülib tarafından sıkı Gö:ıtapnın maliyeti geçen sene 36 k.u
aabya kontrol edilmeked.ir. Yazlık zer- l'U§ken ziıaat veklletl bunun 16 kuru
jyabn tabın.in edildiği llİbi iki ınUli ola- tunu ödemif ve mültahaı1e 20 kuruıtaa 
cağı anlaplmutadır. nrmiıti. Bu eene fiat 5 2 kul'U§tur ve 

Mabauliln timdi yağmura ihtiyacı göztqının müstabaile 2 7 kunıttan ve-
vardır. Eier önümüzdeki bir aç içinde rilmeai imkan dahilinde gÖrü1müıtür. 

Potas ihtiyacı temin edilemem.ittir. lzmire yağmur yağarea bundan büyük ia
tifadeler temin edilecektir. Geçen ayın 
2 3 ncü gecesi auhunet en &f&iı aıhrın 
altında dereyece diiftüğü için dondan 
meyva ağaçları büyük :zarar görmiiftür. 
Vilayet ziraat müdürlüğüne gelen ra

Mevsimi gelmeden ihtiyaca cevap ve
recek miictarda potas ta temin edilecek
tir. 

porlar bunu göstermektedir. 
BAö 11.AÇLARI 
Daha mevsimi gelmeden bağcıların 

kükürt ve göztaıı gibi ibtiyaçlan temin 
ve izmirde stok ed.ilmittir. Bunlar zira
at bankaamca müataheile daiıtıJacaktır. 

Geçen eene olduğu gibi bu yıl da zi... 
raat vek&leti müatahaile ucu fiatla göz
tqı vermek için, bunun maliyet fiahnın 

Hindistana doğru 
~----~ .. --~~~ 

Japonlar 
hududa 
yaklaştılar .. 

------~·-k--------
H i 11distan1 n 130 ki-

Jomf'tre berisine 
asker çıkardılar 

-'-k-
j Alıyalıa asııer Çllıard· 
naası Blrmanya petrolle
rini lıorııyan ingUJzlerl 
fena vaziyete diifG•dü.. 

Vaşington, 3 (A.A) - Japonların Ak· 
yaba asker çıkardığı haberi burada Hin
distan için mevcut tehlikelerin arttığJ 
ı;ekl:nde tel8kki edilmektedir. Akyap 
Hint hududundan 130 ve Kalk.Qtadan 
deniz yoluyle 400 kilometer mesafede· 
dir. Japonlar bir çok torpido ve kruva· 
oıörlerin himayesi altında bu çıkartmn 
hareketini yapmışlardır. İlk hedeflexi 
Birmanyanın petrol merkezi olan Pro
medeki İngiliz mevzilerini tutulmaz bir 
bale koymaktır. 

Siyasi mahfiller Hindistan üzerinde 
dolaşan büyük tehlikelerin ansızın art
mış bulunduğu bir sırada Stafford Krips 
Ue Hint liderlerinin bir uzlaşmaya vara-
caklarını tahmin ediyorlar. 

(Sonu Sahife Z, Sütün Z ele) 

ZIRAA T ALETI..E.Ri 
Ziraat &letleri imlline devam edil

mektedir. lzmirde yalnız bir müeaaeae 
günde 300 adet uç demiri iın&l ve tea
lim eylemektedir. Baıka bir müeae.e de 
takriben 200 uç demiri im&l edecektir. 
Yakında pulluk imi.line yarayan demir
lerden bir parti Karabükten tzmire ge
tirilecektir. Bu demirler gelince imalita 
daha büyijk bir ehemmiyet verilecektir. 

Portekiz .&,vekili B. Scılazar bir 
ıeyahatten döniifte Cümhurrei.!ile 

kuccıJcla§tTken 

Mihverin talebi 
------~"'k------~ 

Portekiz, ls-
panva har
ba girmeli! 

----~~"'k--~--~ 

Akdenizde harp 
~~~~*~~~~ 

Durum 
gittikçe mıi
himleşiyor 

~-----"k~__,..~~ 

Almanlal".a göre in· 
gilizler müdafaa va

ziyetine geçtiler _ .. _ 
AlnlanJaıt Maltayı dlt

,,,,.,,.elı emelinde, ilan· 
dan sonra Afrllıada 
ldicuma geçecelıler .. 

Londra, 3 (A.A) - Almanların ha
va taarruzlarının en kuvvetliaini Malta~ 
ya tevcih etmiı bulunmaları lngiliz as
keri mütahhasaıslarınca l..ibyada kütle 
halinde bir hücum hazırlandığına İpret 
telakki ediliyor. Almanlar en methur 
hava mütahhaasısı marepl Keaerlingi 
Maltaya ikar§l taar:ruzlan idareye me--. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

T44nw:a geçmek için Maltanm 
düpıesini beklediği 8Öylen4!71 

General Romel 

Bu gece cephede esaslı hiç bir deği
şiklik olmamıştır. Batı cephesinde f aa
liyettc bu)unan piyade birliklerimizden 
birisi bu gece düşmana hücum etmiş ve 
düşmanı bir mahalden çıkarmıştır. Al
manlar 370 er ve subay ölü vermişle'.1'-

··········································································.·········: I • i Askeri Vaziyeti• ! 
Bilhassa Portekizin 

dir. 
Cephenin diğer bir kesiminde asker-

(Sonu Sahife!, Stitün 1 de) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tazyik edildiği 
bildiriliyor 

General Franlıo, Porte
lılzl Jıazanmağa 
memur edUndf .. 

SON DAKİKA 

··········-Ak denizde f cialiyet ne
den biraz durgunlaştı? 
Uzalı Doğu ue Rusya flarple•I ·Alman tayyare· 
feri tnglJte•eye ağır 111 r tacırruzda llulandular 

Bertin, 3 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
Avrupayı kurtarmak için bUtUn lberik 
yarım adasını siJMıa sanlmağa dAvef 
ediyor. 

z~ytinyağı fiatleri 
şubattaki hadd~ 

indiri lecPk 
-*-

Ankara, 3 (Telefonla) - Muhtelü ~ı-

Radyo gazetesine göre, uzak doğuda 
Birmanya cephesi ayn tutulduğu tak
dirde, cephelerde harekat daha z.iyad ! 
havalara inhisar etmektedir. 

Avustralyaya karşı Japon hareke1 i 
beklenmekte ve baskına uğramamn:t 
için müttefiklerce geniş bir hava keşfi 
devam ettirilmektedir. 

Birmanyadaki muharebeler Japonlar 
lehine gelişmeler göstermekte ve hava 
:üstünlüğü Japonlarda olduğu müttefik
lerce de itiraf edilmektedir. Japonlar bu 
üstünlüğü elden çıkarmamak için elden 
gelen gnyreti sarfeylemektedir. Birınan
yadaki durum oldukça ciddi sayılabilir. 
AKDENİZDE 
Akdenizde Maltaya hava akınları de~ 

vam etmektedir. 
İtalyan tayyareler!nin Cebelüttarığa 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) da maddeleri (iatlanndaki yükseliş me
selesiyle hükümet esaslı surette meşgul 
olcluğıından bugünlerde ehemmi~etli 
kararlar alınacağı anlaşılmaktadır.. Bu 
arada zeytinyağı {iatları hakkmd:ı ıJo 
bugünlerde karar \'erilecektir. 
Zeytinyağı fiatlannın spekilitif sah~~ 

tarla sun'i surette yükseltildiği sabit ol
muştur. ötrendiğimc göre kat'i olarnk 
fiatlar şubat ayındaki fiatlarn indirilc· 
cektir. Zeytinyağı satışı bu karara ka
dar geçecek kısa miiddet zarfında dahi 
olsa müstehliki himaye için menedilmiş 
bulunuyor. Ticaret \•eöletinde zeytin• 
yağı müstahsilleriyle temas ve müzake
relere devam edi1!?1ektedir. 

Hem müstchliki, hem müstahsili ku
ruyacak bir fiat üzerinde bugünlerde 
verilecek olan karardan sonra zeytim •· 
ğı satı!!larma müsaade olunacaktır. 

11111ııın111111111111111111ıııı1111111111111 mmmuı m 
.:-,..<.. ~~ 

'lın-yedere karşı harp edetı Fransız le;yonu cepheye ileTlerken 
• bir ihtimale göre - 1200 kilometre 

( Sonu Sahife 4, Sütun l de ) 



SAHiFE 2 
== 

Yazan: Şahin Alrdaman 
••• 43 ... 

Yavuzu yakından görmüştüm 
Sıdtan Selim salıalını ue zirlere lıaptırınıyacalıtı 

ve ltanan için salıaJsızdı. .. 
Yavuz Sultan Selim siyah tüylü ve 

ga7et güzel bir ata binmişti. Sonradan 
bu atın (Kara bulut) adını taşıdığı ve 
~ ?ir şöhrete malik bulunduğunu 
oğrendım ... 

Sultan Selim tahta çıkmadan e i.'\•el 
Trabzon valisi bulunmakta imiş ve ba
bası Sultan Beyazıdın kendisinden sonra 
diler oğlu Şehzade Ahmedi padişah 
yapmak niyetinde olduğunu öğrendiği 
1çin lstanbula gelerek padişahla görUş
snek ve onu bu emelinden vaz geçirmek 
iateıniş. Trabzondan kalkmış, Çorluya 
kadar gelmiş. Sultan Beyazıdın Vezirleri 
pacliphı: 

- Oğlun seni tahtından indirmek is
tiyor .. Asker topladı, üzerine geliyor, di
ye kandırmışlar. 
Beyazıd bunların sözüne inanarak tela 

fa düşmüş! O da asker toplamış! Ve 
iki ordu Çorluda Oğraş sahrasında kar
şıla.puıJar. 

&.itan Beyazıdın askeri çok, Yavuzun 
kuvveti ise ona nisbetle çok zayıf bulu-
1>uyormuş. Baba ile oğul arasında müt
lıi.§ bir çarpışına olmuş! Ve ilk müsade
mede Yavuzun askerleri bozularak da
ğılmışlar! .. 

Sultan Sellin, çok tehlikeli bir vazi
yete diifmiif. Kendiaini takip eden sü
varilerin elinden Yavuzu işte Kara bulut 
adındaki bu at kurtarmış!-

Bana bu tariht bilgiyi de, bellediğim 
biltüıı ınaJılmat gibi, yine bölüğün ho
cası öjretm~ ... 

Sultan Selim bizim bölüğün önünden 
geçerken onu pek yakından gördüm. 
Ka:rtal gagumı andıran iğri burnu yü
zünü çok korkunç göstermekte idi. Bu
nun iki tarafında parlayan gözlerinin 
bakışı pek derin ve adeti günej gibi ya. 
kıcı blr tesir taşıyordu. Blr insanın göz
leri kamqmadan buna balcması, o daki
kada bana imkln dışında bir iş gibi gö
rünmüştü. 

YUzlinUn rengi esmerden daha ziyadt" 
kırmızıyı andınyordu. Ve dolgun yanak
larınm ild yanma doğru uzayan aivrl 
uçlu. uzun bıyı'kları yüzünün korkunç-
1utunu bUsbütun arttırmalrta idi. 

Rusya harpleri 
(Bllftarafı 1 ind 8elüfede) 

!erimiz bir dÜJDWl karşı hücumunu mu
vaffakıJretle pOakilrtmilftür. Ricat ha
lindeki dflpnanı kovalıyan askerlerimiz 
•cJtıı. pthrine ginnifler ve burada kısa 
bir çarplflD8Clan .onra düpnanı rical 
)'Olunda barabuflardır. 

6 top, 3 maya tıopu ve 7 ağır makineli 
tilfenk alırumftır. 

* Moskova, 3 (A.A) - Fevkalide tel> 
lii : 23 Marttan 31 marta kadar Lenin
gnd cephesinde 12 bin ve Kalenin cep
hesinde on bin Alman er ve subayı öJ. 
d'1rillmo,tiir. Bir çok harp malzemesi 
iitfnam ft7a Uhrip ecmmipir. Bunlaı 
2rasmda :85 tank. 23 uçak, bir çok top
lar vardar-

Stolrhohn. 3 (AA) - Ofi ajansı bil· 
diriyor : Dolu cephesinde bugünkü 
umumi ~ flSıy1e hiillsa ediliyor : 

Sov7et ..... ımlen '-W.rla devam 
ediyor. c..up eePM.tnde buzlar çözülil
yor. ı.,.11..,.ı n bmm kesimlerinde 
üe kar mtmaı.n teknr Wem•ft.ır. 
~ blılmJerinde ~ çar

pıpa)ar olmü1aıfır. 
Almen ..... budu- tamamiyle çödll· 

medeo mevcut hareket imklnlarmdan 
f:ı411Meye çabfl7odar _ Kupblm'I olan 
birlikleri kurtarmak ve bybettilderi 
müst ... kem rneWl1eri tekrar ele geçir
mek~-

Ta111TUZ için her iki taraf ta mühim 
stoklar teşkil ediyor. Bu defa Rus taaı .. 
l'UZU şimdiden ba1lamıştır. Doiu cep
heşinde haftalarca süren muharebeler
den sonra durumda esaslı bir değişikhk 
olmamış.sa da devamlı Sovyet baskısı 
Almanları hırpalamağa muvaffak ol
muştur. 

Berlio, 3 (A.A) - Alman tebliği : 
Bazı maham ve şiddetli hücumlara 

rağmen Sovyet taarruz faaliyetinde bir 
azalma milfabede edilebilir. Kıtalarımı
zın taarruz hareketleri mühim sayıda 
~erlerde kendini göstermiftir. 

Kafkas kıyıları açıklarında büyük bir 
Sovyet petrol gemisinde yangın çıkarıl
nuştır. Kerç .sulannda da oldukça bil
:\ ük bir tiearet ~isi hasara uğratılm1'9 
br. 

Berlin, 3 (A.A) - Bir zırhlı tümeni-

~~f1~&~~& 
lstNEMASINDA 
"'"-ı ... • ,,~~· -~ .. .:,-... ~- ·- :. ·-

Türk uluları daima sakal bıraktıkları 
halde padişah bu Adete riayet ctmeğc 
hiç le lüzum görmemişti. Sakalını tama
miyle traş ettirmiş bulunuyordu. 
Padişahın sakal bırakmaması bende 

merak uyandırdığı için bunun sebebini 
sonradan Çalık Kemalden sorduğum va
kit o bana dedi ki: 

- Sultan Selimin babası Beyazıd ve 
dedesi Fatihle bundan yukarı olan ec
dadı hep sakallı idiler. Sultan Beyazıd 
devlet işlerine karışmaz, kendi zevkiyle 
meşgul bir padişah idi. 

Bunun için sakalını vezirlerinin elin~ 
teslim etmişti. Sultan Selim babasına 
benzemediğini g~termek için sakal sa
lıvermedi! O sakalını vezirlerin eline bı
l'akmak istemiyor! Kendi işini kendisi 
görüyor. Devlet umuriyle bizzat Sultan 
Selim ıne~gul oluyor. 

İşte padişahın sakalsız bulunması bun
dan ötürUdür! 

Ben hakikate aykırı bir nokta göreme
diğim için bu sözlere derhal inanmış
tım. 
Padiphın orduya kavuşmasından son

ra, biribiri arkasına ortalığa bir çok ha
berler yayılmağa başlaml§tı. Artık ka
rargahtaki bütün askerler Şah İsmailin 
üzerine yürüyecejimize kanaat getir
mişlerdi. Yeniçerilerin buna bir az can
lan sıkılmıştı. Çünkü Şah lsınail ile ya
pılan birinci savaşta ordu pek ziyade 
meşakkatlere ve sıkıntılara marw: kal
mıştı. Çaldıran sahrasına varıncaya ka
dar geçilen yollar çorak ve çıplak arazi
den ibaretti. Türk ordusu Çaldıran sah
rasında Şah İsmaili bozmuştu amma bu 
parlak zafer pek ziyade pahalıya mal 
olmuştu. Yollarda Yeniçeri ortalarının 
ve Sipahilerin erzaksızlık ve üzerinden 
geçilen arazinin çoraklığı yüzünden çek
medikleri sefalet ve perişanlık kalma
mıştı. Hatti bu yüzden Yeniçeriler ara
sında .sık sık kıyamlar, i5yanlar bile baş 
göstermifti ve Yavuz Sultan Selim her 
zaman yaptığı gibi, gayet seri hareket 
ederek serkeşliğe kalkışan Yeniçerileri 
yeniden yola yatırmağa muvaffak ol-
muştu. - BiTMEDİ -

Hindistana doğru 
{Bqtarafı 1 iıld Sahifede) 

Londra, 3 (A.A) - Birmanyadaki 
hareketler Akyaba asker çıkarmakl.:ı 
bız1anmıttır. Bu çıkartma hareketini 
mühim mikdarda kruvazör ve torpido· 
dan ibaret bir j apon filosu desteklemiş
tir. Akyabm Hindistana karşı miltesav 
ver taarruzda Japonlara üs hizmetinı 
göreceği tahmin edilmektedir. 

Lond.ra, 3 (A.A) - Japonlann Ak
yap limanını ele geçirmeleriyle harp 
Hindistan kıyılanna 350 kilometre me
safeye yaklapnıfbr. Asker çıkarma için 
Japonlar 5 kruvazör, dört destroyer, b.:!ş 
taşt gemisi ve iki iqe gemisinden mü
rekkep bir filo kullanmıslardır .. Japon 
filosu 27 martta Birmanya kıyıları açık
lannda görülmüştür. Şimdi batı Biı
manyadaki petrol kuyularının anahtarı 
olan Promeyi müdafaa eden İngil:zler! 
arkadan tehdit edecek vaziyettedirler .. 
Japonların hava üstünlüğü yüzünden 
Müttefikler güçlüklerle karşılaşmakta
dır. 

Yeni Delhi, 3 (A.A) - Japonlann 
Akyaba karaya asker çıkardıkları 
hakkında Çunkingten gelen haber doğ
ru değildir. 

miz Orelin şimalinde taarruza geçerek 
diifmaıu mevzilerinden atmış ve 31 da
yanap ele geç.inniştir. 

Berlin, 3 (A.A) - Doğu cephesinin 
şimal kısmında kıtalarımız, 2 nisanda 
mühim Rus kuvvetlerini yenilgiye uğ
ratmq.larclır. :Mayn tarlalan taluip ed:! 
miş, topraktan 500 mayn çıkarılmıştır. 

Tayyarelerimiz cephenin merkez ke· 
siminde münakale yollarına karşı faali
yette bulunmuprdsr. Bir çok trenler 
bombalanmış, harp malzemesi ile dolu 
vqoolar tahrip edilmiF. Harekete ha
ur lokomotiflere tam !aabetler olmuş
tur. 

Helslııki, 3 (A.A) - Resml tebliğ: 
Topçumuz bir düşman trenine ateş aç. 
Dllf, treni hasara ujratmıftır. Rws mev
zilerine giren askerlerimiz bir beton 
mukavemet yuvasını temizlemifler'dir. 
Cenup oepbeainde hücum .için toplanan 
Sovyet kuvvetler.ini dağıttık. Tahkimat 
yapan düşmana hücum ederek ağır ka
yıplar verdirdik. 

BUGÜN 
Few\ ,u le hele rm, miHhiş. 
W• ' le 4olu _. Mr 
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,,A~ora'' yı mey
dana çıkaran 

~afriyat 
-*-

Dolıtor Rodolf Nauman 
llıı 1tusıuta bir 
lıonf ef'ans verdi .. 
istanbuldaki Alman asarıatilca ensti

tÜ•Ü müdürü doktor Rudolf Naumanın 
şehrimize gelerek Agora hafTiyatınt tet
kik ettikten sonra döndüğünü yazmıştık. 
lstanbulda çıkan Almanca Türkische 
Post gazetesi bu hususta şu tafsilatı ver
mektedir: 

Eski lzmir şehrinin ortasında, mezar
lık olması dolayısiyle inşaat yapılmıyan 
bir yerde, son senelerde eski İzmir şeh
ri tarihinin tetkiki husu•unda değerli 
izmir müzeler müdürü Sal&hattin Kan
tarın idaresi altında Türkiye Maarif Ve
kaleti tarafından hafriyat yaptırılmıştır. 

Bu hafriyattan elde edilen neticeleri 
ve bulunan ••arıltikanın ilmi uha da
hilindeki ehemmiyeti hakkında tetki
katta bulunmak üzere oraya kadar gön
derilen Dr. Rudolf Naıımann, elind,e bir 
çok resimler olduğu halde Alman Arke
oloji enstitüsünde bir konferans vermiş
tir. Hafriyat Agorayı meydana çıkar
mıthr. Geniıliii 1 30 metre olan bir sa
ha içer•inde birlnci ve ikinci yanında 
üçer maberli ve ikiter katlı hallar ve 
üçüncü yanında 156 metre uzunluğunda 
bir Builikanın heybet,li enkazı bulun· 
makta olup dördüncü yanı henüz açıl
mamıştı:. 

Yen iden ve tamamen inp edilebile
cek bir vaziyette olan BHilika nev'ine 
münhuır yeraltı tat kemerler üzerine 
tutturulmuı bir inpattır. Bu Basilikanm, 
tarihi intaat bakımından büyük bir kıy
meti vardır. Çünkü atik Baaillkanın eski 
Haristiyan kilisesi İ•tihalesine mühim 
bir va•ıta rolü oynadığı anlatılmaktadır. 

Bir ticaret Agorasında aelusul bulu
nan dükkanlar ve emtca anbarları bu 
hallarda bulunmadığına göre, burasını 
idari, adli, içtimai ve temsil gibi işler
de kullanılan bir devlet Agorası olarak 
kabul etmek lazım gelir. 

Ayni zamanda Agora dini merasim 
için bir ibadet yeri idi. 

Bu nevi merasimin icra edildiği yerin 
merkez noktasında yanan bir Ahar 
cMihrap> bulunmut olması icap eder. 
Bu Altar Aelyüs Aristid' den intikal eden 
ananeye göre Zcus' e nezr edilmişti. 

Hafriyat sahasında en iyi beyaz mer· 
merden yapılma• müteaddit yüksek Röl
yef parçaları dağılmış ve serpilmiş bir 
va~iyet~e bulunmaktadır. Bu parçalar 
Olimp illhlannın toplandıianı ifaret et
mekte ve bu Ahara ait olduğu zannını 
vermektedir. 

Rölyefler fevkalade bir güzellik ar
zetmekte olup hunlar Antikite san' atı 
tarihinde mühim mevki alacaklardır. -----·-----YENi BUrçE 
Anlıara~a gönderlldJ 
Vi!Ayet meclisi tarafından 942 senesı 

vili~ bü~i tasdik edilm~k üzere 
dahiliye \•ekaletine gönder.ilnqtir. Yeni 
bütçedeki maaş ve ücret zamlarında~ 
mütevellit açık hakkında mecllsin dc-
vamı sıralarında yapılan mUracaata Au
karadan henüz c~aJ>_gelmemi~ir. 

Yeni tarldilı yollar .. 
Viliyetin turistik proıramına dahi] 

bulunan yollardan Kızılçullu~Buca - Hi
podrom Y"lunun inşası ~i bir müteah
hide ihale edilmiştir. 
Yakın günlerde inşaa faaliyetine g~ 

çilecek ve bu yol yaz mevsiminde biti
rilmiş olacaktır. 

Yeni turistik programa dahil olan di
ğer yollann da plln ve projeleri hazır
lanmaktadır. Yakında daha bir yolun in
şası eksiltmeye çıkanlacaktır. Turistik 
yollar faaliyetine ara verilmeden devaın 
edilecektir. 

____ .,_., ___ _ 
HDPZISSlllllA 
Meclisi toplaau7 er 
Vilayet umum1 hıfzıssıhha meclisi 

salı gUnU Sıhhat müdürlüğünde aylık 
içtirnaını akdederek vilnyetin sağlık du
rumunu gözden g~ir. 

ÇOK ÇOCUKLU 
~nneıere mıuıaıaı .. 
lzmirdeki çok çocuklu iki anaya ve

rilmek üzere Sıhhat vekAletinden otuzar 
lira mükafat gönderilmi~tir. Bu para 
hemen sahiplerine ven1ecıektir. 

Sa ,,.,..,,.,.,llePI 
Kıırııtulu~or .. 
Belediye .şehir ve civarındaki Su biri· 

kintilerini kurutmağa bq)amıftu. 
Belediye temizlilr amelesi fimdi Gü

.zelyah civarındaki su birikintilerini ku 
nıtmalda meşgul o1maktadırlar. 

--------~---~ ŞEHia fÇDfDE 
'l'~ OCAOI 
Göztepede Vali konajı karp.uııa rast

lıyan kayalıklardan bir müteahhit tar.ı
fmdan diııamit ku1lanılmak suretile taş 
(ıbnlmaktadır. 

Günün rast gele saatlerinde bu ame
liyenin devam etmesi, buradaki mey
danlakta oynıyan QOCU)dan ve civar ev· 
lerde oturanlan korku içinde 'blrakrmlk
ta ve kaya parçalan evlere kadar gel
mektedir. Alakadar makamın nazarı 
dtkbtioi eıelbeaeriz. 

Belediyemiz iyi çahşıyor mu? 

Başlıca gıda işleri ve 
belediyemizin vaziyeti 

Tarihi saatler 
• • 

geçırıvor •• 
-*-ŞEVKET BİLGİN 

(Bn~tnrafı 1 inci Sahifede) 

ha kuvvetli olabilirdi .. Ev,•ela ort.b 
böyle bir ahenk \'e dayam~ma h.
yoktur. Saniyen bu talep HindistaıııP 

-----------·----- harp dışında kalmak arzu.sunun bir ifa· 
Pazarlardalıl satışlar • Et ve IHIJılı naeselelerL.. desidir. Acaba Hint liderleri, İngills lu•-

•ellze • ._ ı•- lı --•--• , manda heyetinin \'e donanmasımn ilin· 
• 5 meyveye ..... o ............ mı. - distandan uzakla~ası takdirinde Ja-

İ.zmir belediyesi ~~r. şehir belediye- fiatın artmasına göz yummuş, makul bir pon taarruzuna ujranuyacaklannı unıit 
lerıyle mukayese edildığı zaman çalqma sebep görUlmeyince kasapların teklifleri edebilirler mi? .. Ingilizler bunun aksi· 
ve mevzulan kavrayıp başarma bakımın kabul edilmemiştir. ka •· 
dan tetkike değer hususiyetleri mevcut Bu ifln haricinde bulunanlar, neden ne nidirlcr. Onlara göre, bugünki1 
vlduğu görülUr. Sayın Denizli mebusu İzmir belediyesi ete nark koymadı, diye korkunç şartlar içinde ingiltere Hind.is· 
Dr. Behçet Uzu'n reisliği zamanında te- sormuşlardır. Belediyeyi bu şekildeki tandan elini çekecek olsa bu muazza!ll 
melini attığı bu yeni belediyecilik n.ıhu hareketinde mazClr go"rmek llzımdır. ülkenin Japon istilası altına dü~e biç engel kalımyacaktu. Gftft~lu"yor J;i 
muasır anlamiyle bir banka çalıımasına Neteltlm ete nark konarak 1.stanbulda ..... 
çok yaklaşmıştır. 160 kurup koyun eti satılmış, sonradan lliıMlist»;m ~umak Ü\'as&, ayni d: 

Dr. Behçet Uz <memur için iş> ihdas narktan vaz geçilerek fiatler serbest bı- manda Ingıltercnin kendi hüıriyetill' 
etmenin mutlak bir aleyhtan olduğu gi- rakılmıştır. koruma davasıdır. Zira Japonlann )lio• 
bi yeni reisimiz B. Reşat Leblebicioğlu Belediyemiz ete nark koymamış bu- di&tana eJ koyıualan Asyadan ve Witiİll 
da belediye kadrosuna tavsiyeli memur lunmakla beraber etin kontrolsuz oldu- eski dünyadan İngilıerenin elini ~ 
?~ının mutla~ bir .aleyh~~· Her ğu hatıra gelmemelidir. lzmirde et satışı mai neticesini vereeektir ki ltöyJe J.İt 
ık~. reıs tc amme hızmetınd~ lakaydıye ve celep ve kasapların belediyeye vermiş netice bir askeri çöküntiiye muadil _. 
musa?1ahaya yer. vermemış bulunmakla oldukları söz mucibince tesbit edilmiş aaktır. 
beledıye mekanızmasını:ı ahengini te- bulunmaktadır. Yani şimdilik koyun eti Son haberlere &öre Japoalar ~ 
min etmişlerdir. 120 kuruş. kuzu eti 130 kuruştur. Ka- tadaa deniz yolu ile fM kilometn .-· 

GIDA MADDELER! saplar bu sözün dışına çıkmadıkları safe.&e olan Akyaba asker Ç~ 
Göniil çok arzu ederdi ki harp patlak müddetçe her türlü takibin haricinde dır. Bu iJıra( hareketi Binnanya ,8tr-' 

vermeden Ekmek fabrikası gibi merkez kalacaklardır. tz111ir belediyesi her şey- bavsasmı.n merkezi olan Promu .._.., 
hali de inşa edilmiş bulunsun ve harp den evvel yaptığı kombinezonlarla hal- kolayhkla zaptetmek için ya111lm....,• 
iktisadiyatına clverifli çalışmaya başla- kın et ihtiyacını temin etmiş. Fiat balı- Ayni zamanda Hindistan üaerüuleki aıeh
ınış olsun. Fakat bu o~§tır. Şeh- sini ikinci plana bırakmağı - tibir caiz- didin dıtha miistarel Wr lllllhiyet .w.i' 
t·in meyva ve sebze ihtiyaçları hala pek se - ehveni şer bulmuştur. şüphesizdir. Hint liderleri hanıi y-
dağınık olarak, kontrolsuz bir şekilde BALIK ETt terc.ils edıeceklerdir? 
temin edilmektedir. Belediyemiz balık mevzuu ile de ala- t.ilizlule alllR18111k Japonlara __.. 

Bir pazar yerini tetkik ediyoruz. Be- kadar olmuştur ve olmaktadır. Fakat leketJeriııin kap•nu kaptyM iJarnedi 
lediyemizin sebze ve meyva bahsinde tzmirde balık mevzuu bir davadır. Bu da bir m ukavemet yolunu mu, JqUa ild
en müsbet adımı pazar yerlerini kurmak vanın halli için :vilayet makamının yar- layı kolaylaştıru bercü~ler yarat• 
ve çoğaltmak olmuştur. Fakat sayıları dımına ilıtiyaç wn-.rdandadır. MM yoluau mu?_ 
şehrin semt ihtiyaçlanna yeter mahiyet- İzmir balıkçtl;~nı bir kooperatif için- Giıil'ünüte göre, lııua'Wakü ___.. 
te olan bu pazar yerleri fiat mürakabesi de toplamak ideal bir düşünce ise de tat- yetin dllfılacaiı Pnler mak de~. 
bakımın?an çok zayıf kalmışlardır. biki için bu işin başına geçirilecek iş ŞEYKB'I' BİLGi" 
~ebı:. ~e ~e ~eyva baksinde be- adamlanna Uıtiyaç vardır. Sermayesi - --------------

ledıy~ m~eyyıdesızdır. Sebzey~ nasıl ve sayinden ibaret olan bir balıkçının böy- .,.. _____________ _. 
hangı talımata uygun olarak faat vrecek le bir .kooperatif içinde ne derecede mü- ODBMff 
ve bu fiatı nasıl kontrol edecektir? Bu- teneffi olacağı düşünülecek şeydir. 
na hakkı yoktur. Şimdi belediyemizin Yaptığımız tetkiklere nazaran balık ~itirdim efeler yatağıdır bu diyar, 
pazar :yerleri~de y~pabil~iği şey, satılan etini halka ucuz fiatla yedirmek için ilk işitirdim <:ennetin benzeridir Öd.e-
nıaddelere fıat etik.etlen konulmas1ru iş olarak, balıkhanede senelerden beri miş. 
ve bu fiatl":rdan fazlasına satış yapılma- arta kalan müzayede ile satış :mirasının Görenler diyorlardı, binbir güzelli-
maaını temıne çalışmaktır. Pazar yerle- ortadan kaldırılması lazımdır. Bu mev- ği W• 
ri mümkün mertebe ısllh edilmiş ise de zuda belediye kal'Şısında bu mill:ayede Diyorlardı Egenin değeridir Ö~ 
satışlar satıc1nın keyfine göre yapılmak- işinden menfaat gören iki, üç sermaye- mif. 
tadır. darı bulmaktadır. 

Halbuki 'lzmirln civarı meyve ve seb- Balık konserveciliği bahsinde gecikil-
ze bahçeleriyle çevrilidir. Bu itibarla miş olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir 
pazar yerlerinde yalnız köylünün faali- te§ebbüs belki de istikbalde tahakkuk 
yet göstermesi ve piyasa fiatından daha edebilir. Bugün üzerinde durulacak 
ucuza satış yapması mümktindiir. Fakat mevzu balık .fiatlerini yaz Ye k1f mev
bunu temin edecek bir müralrnbenin de 6imleri için tesbit eylemektir. Eğer bu 
bazı mahzurları olacağı ve pazarlara yapılırsa balık müstahsilleri de mtwt.eh
devam edenlerin bir kısmını iş sahasın- tikleri de istifade edecekler ve' aracıları 
dan uzaklaştıracağı hatwdan ge~tiği için ortadan kaldıracaklardır 
belediyemiz buna cesaret edememekte- SEBZE FtATLARI · 
dir. Sebzeye ve meyveye fiat koymalı mı-

ET MEVZUU dır? 
İzmir belediyesi de diğer belediyeler tzmirde bir tıal santral mevcut olma-

gibi et mevzuunda bu kış mev~imlııin dığı için bu iş bir az müşkülüdr. Fiat 
devamınca zorlu günler geçirmiştir. Bir kontrolü geniş bir teşkilata mütevakkıf
~~~~e.t İzmir~ ka~k hayvan gelme- tır. Ankara belediyesinin, fiat mü.rakabe 
dıgı ıçın b7ledıye vebır .halkın.ın et ihti- t.e§killtiyle el ele vererek muvaffak ol
yacını temın ederken hır haylı sıkılml§- duğu bu mevzu için belediye kanununa 
tır. . . . bir fıkra ililvesi llzımdır. Belediye İzmir 

Geldim baharda gördüm y~ göz
lü yüziinU. 

Gördüm s~rin geceni, ışıklı gündü
zünii

Seyrettim dailarım, bayinıu. dil· 
.züııil. 

Dedim: Yurdumun gilzeJ bir yerj
<llr Ödemiş. 

Efem. nabzında vuran kanın e.şi 
kanvn.tia, 

Seni taşımaktayun yanan heyeca-
nımda. 

Seni göreceğim ben, bu gün gibi 
.. y•nımda, 
Odemiş, bu sevginin eseridir Öde-

mif. 
Fuat Edip 

Et ~ı. ~elediyelenn başında bqlı ve civarında yetişen sebzeler için her 
başına bU" iştıgal mevzuudur. Orta Ana- hafta fiat verirse bu ifte muvaflalttyet BİR flfatr.fZ 
doludan ~aplık hayyan gehneyince hatırdan geçebilir. Yoksa fasulyeye ve- lf'111fBİB1 BA...,..I 
halkımız şikayet mercii olarak karşısın- rilen fiat gibi mevsimden mevsime ha- • • ' 
~ ~.elediyeyi bulmaktada. Celepler ve rekete geçmek bu işte bir hercümerç LQDdra. 3 

(A.A) - Bahriye .Neuro-
büyuk hayvan satıcılan lclnn fazlamnı doğurur. tin.in tebliji Herzok muhribinin battlit-
aere&;. buluı:Iarsa solulu orada aJdıkla- Gıda maddeleri bahsinde şimdiye ka- m bildiriyor. 
rına gore etsiz kalmak lhtiınali ıefırimlz dar atılmış olan adımları övmekle bera- ---..e411Mw---
için da~ bir tehlike olarak batıra gel- ber bunlarm henüz miiabet Mthıleıri i • V B C: B 
mektedir. görülmilf sayılamıyac~ söylemek Ji- Bo.lf'B • ••ı·w A 

Bu kış mevsiminde et fiatleri alabildi- zmıdır. BilJıassa fe.kalMe prtı.r dalli- -... .-. · ..-J 
ğine yükselmiJtir. 11eseJA ı.tanbu1da et liDcle az1m1 Ur badlerin!a •Wtiae tuz St.o~olm. 3 (A.A) - Dün akpm ysr 
fiatı 1zmirdekindeıı daima pahalı olmut- vermek bir zaruret olarak .ilmye sürül- bancı bı.r ~yy~e ~da üzeriade 
tur. Bu pahalılanma :maku1-1>epleıe »- me.ktedir. r ve bır köprilyü 0ombaJamıştır. 
tinat ettiği ?.amaD İzmir belediyesi de Adnan BtLGET u:n ve yaralanan yoktur. 

ZABftADA Mihverin talebi 
UYEY KAllDEf 
~EYAPHIŞ? .. 
Odem4in Bademli kö "-.l- H-L- • CCllevre, 3 (A.A> - Mihver deVJetJe.. • • Yu.uut: .-.cu&Uf:t 

Oterin evine üvey kardeşi Kerimin gire- rinin Portekiz üzerinde artan bir tazyik 
rek 'l altm lira ile 15 kağıt lira alchğı yaptıklan habet- verllmekte4ir. Porte
iddia edilmiştir. Kerim tutularak adli- kiz barekili Salazal' ile hpanya devlet 
ye_r~ verilmiştir. reisi General Franko arasında ae~er-

UÇ AYLIK ÇOCUOUJIU ae yapılma kooUflDA bu tazyikin netice-
SOKAOA ATMIŞ ~~bir admı oı"?'~· 11ma1re-
sineklide 1090 ıncı sokakta oturan 40 toe1erin neticeJeadiri1m vuifai Fran

y~şında Asiye adında bir kadın hakkın· koya nrilmiftir. ~a devlet reisi 
de üç aY evvel dünyaya ıe&en yavrusu- salazardmı harbin chpacla b'lrnakla be
nu bir yorgana sararak sokaja terketti- raber tncilt.e .ıe,hdan eruba pme.i
ği iddiasiyle kanuni muamele yapılmak- ni lstem.ifti.r. Batta Ukerl bir lUifak im-
tadır. ıuuıı isteyecek kadar ileriye ptmiflir. 

TEL: 36·46 

BUGUN 
(ALTIN SERİSİ) nin ea Ml7iik n.i... 

CHARLES BOYER ve MARGARET 
ULLAVAN'ın Yarattıkları en HİSSi ve llOEsslal 

- İNGiı.JzcE SÖZLti -
'VIEN D11Gllf tı.AYELEa 

RACH STREET 
VE ZENGİN İLA.VD.Ba 

MATİNELER 11.15 - 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 te .. 

Obrhınauan Melda,Lan 

B~llJRYBDE 
Dlfl lıazu lıesUmemea 
İyi bir tedbir.le meınleketiıniz mpnfea-

tine lzmir mezW.1ıasında ~ kuzu kelil
meJIİ menedildiji halde yalwumı.zda Bos
tanlı ve Örnekköy mezbahasında aksine 
olarak bir tane bile erkek kuzu yok. 
hep diP kum ..... lilmelrtedir. Allb
dar mabmm aaan dikbtiııt eelbem.e" 
Dizi rica ederim .. 

Kaqayab~ 
~it()ÇOK 

BU AISll 
y ..... ---- ewi7eti -·- 2 me DBlflZ GilllfOSll .......... ._ 
evsim Balosa 
JWLl'fl ... Rlr 

a•zhlNllJfDA ...... ,....,.icki 
... , 1 1 ,,, __ 

NOl' : .._ medKzzlteti ,.w. .. 



Akdeoizde harp 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

-*-... etmişlerdir. General Romelin taar~ 
!,....rını ıtiddetlendirm~i için Maltanın 
dl,rnesini beklediği anlatılıyor. Fakat 
Malta topları ve uçaklariyle zaptı zor 
bi.r kale olduğunu isbat etmiştir. Çar
~ba günü liman bölgesine yapılan 
dört hücumda uçak savarlar 8, av.cılar 
6 düşman tayyaresini tahrip etmiflerdir. 
biğer sekiz tayyare hasara uğratılmış· 
tır. Akşam karanlığında adaya kütle 
halinde hücumlar yapılmıştır. Bir çok 
noktalara bombalar atılmıştır. 

MAL TAYA HOCUMLAR 
Malta, 3 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Dün aksam Alman tayyarelerinin hava 
faaliyeti" mutaddan fazla olmuştur. T~y· 
Yarelerin çoğu sabahki hücumda denıze 
Cliitiirülen tayyarelerin mürettebatını 
aramışlardır. Gece avcılarımız muhte
mel olarak bir bomba tayyaresini tahrip 
etınif, diğer ikisini hasara uğratmışlar
dır. Topçu atqimWe bir Yunkers 88 
tahrip edilmiştir. Limana karşı akınlar 
evvelkilere nazaran daha küçük olmuş
tur. 

Dün öğleden sonra üç tehlike işareti 
\'erilmiftir. Bunların üçüncüsünde düş
'-n pike tayyareleri adaya hücum eder· 
iten, başka tayyareler limana hücum için 
~ geçmiılerdir. Bombalardan sivil 
biaalar hasara uğramıştır. insanca kayıp-
1.ı vardır. 

Çarıtamba günü yapılan hücumda 1 S 
dü,man tayyareai muhakkak ve yedisi 
ınuhtemel olarak tahrip edilmİ§tir. 8 
tayYare de hasara uiratılmı§tır. 

ALMANLARA GöRE 
AKDENiZ 
Bcrlin, 3 ( A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: Salahiyetli kaynaklardan öi• 
renildiğine göre Akdenizdeki buaünkü 
durumun hususiyeti İngilizlerin müda
faaya çekilmit olmalarıdır. Malta ada
•iyle gemi kafileleri mihver tayyareleri 
tarafından arasız bombardıman edil
mektedir. Dütman harp gemilerinin bat
tığı orta ve doğu Alı:denizde mihver gc
nıilerinin hırpalandığı zamanlar geçmiıt
tir. lngilizlerin bütün tedbirlerine rağ
tnen düıman kafileleri meydana çıkan
larak yok edilmektedir. Ciln geçtikçe 
hu durum lngilizler hesabına daha ziya
CJe fenala,acaktır. Akdeniz havzasında 
a.vaı muharebeler için iate temini şek
line girmiıtir. Arasız bombardımanlarla 
askeri ehemmiyeti kaybeden Maltanın 
18feai. güçlüğü dolayısiyle lngilizler için 
hakiki bir yük olmuştur. 

AFRIKADA DURUM 
Afrika muharebesine gelince, bu mu· 

'1akkat duraklama devresinde baılıca 
hareketler iki tarafın karştlıklı olarak 
takviye almalarına engel olmak teşeb
l>üaUnden ibarettir. 

Berlin, 3 (A.A)" - Alman tebliği: 
Şimali Afrikada eavaıı tayyarelerimiz 

T obruk dolaylarında iki ticaret gemisi
ili bombalallUflardar. Hava kuvvetleri
tniz alh lnglltz tayyaresi dBfUnnUtleı
ijjr. 
. Maltada askeri tesislere ve bava mey
danlarına gece ve gündüz hücum edil
nüttir. Hava muharebelerinde 4 düşman 
tayyaresi dütürülmüttür. 

1NG1LtZ TEBlJOt 
Kahire, S (A.A) - Tebliğ: 
I>uıı ordunun muhtelif sınıflarına 

;tnensup kıtalanmız Mekilinin doğusun
Cla.ki bölgede dilflnaııın tank ve topçu 
lth~vvetleriyle karşılaşmıştır. Kıtalanmız 

Ucuma geçer geçmez dUıman kaçmış
tır. 

1TALYAN TEBLtOt 

1941 YENi ASJR • 
=== &&2 

fi indis ton i f leri :.ıııııı1111111ııııııııııt11111111111111111111111111111111ı11ı: lZMtR 1 NCİ İCRA MEMURLU-

-*- - Ankara Radyosu - ô~r;f:::~dereden Amavut Süleyman 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) =- eu:ıu-NKU' -NEŞR-IYAT -== oğlu Mehmet Nezirin tüccardan Cemile 
Delhi, 3 (A.A) _ Sir Stafford Krips _ olan 1817 lira 31 kuruş borcundan dola-

bugün saat 12 de General Vavel ile gö- :ı111ııııııııııııııııııııınıtııı11111111111111ıııııu11mır: yı•mahcuz ve beher dönümü otuzar lira 
rüşmüştür. 7.30 Program ve memleket saat ayarı, muhammen kıymetli Değirmcndcrenin 

Bir hususi Çin delegesi Nehruya Ma- 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 Teke ınevkünde şarkan Ahmet Muhar
reşal Çan - Kay _ Şekin bir mektubunu 8.30 Müzik pl.. 13.30 Program ve mem- ı·em şimalen Fevzi garben Yanyalı bak
vermiştir. leket saat ayarı 13.33 Müzik : Radyo saz kal Hiristo cenuben Klrımlı Hasan tar. 

Yeni Delhi , 3 (A.A) _Kongre reisi heyetinden eserler 13.45 Ajans haber- lalariyle mahdut 4 dönüm (2) ve yine 
Nehrunun başkanlığında yapılan bir leri 14.00 _ 14.30 Müzik : Riyascticüın- mevkii mezklirda şarkan Hasan Mehmet 
toplantıda Sir Stafford Kripsin İngiliz hur bandosu 18.00 Program ve memlc- Nezir garben Maralı Osman şimalen 
hükümeti adına yaptığı teklifleri halk ket saat ayarı 18.03 Radyo çocuk kulU- M<>hmet Nezir ccnuben yol ile mahdut 
hüriyetleri bakımından zararlı gösteren bü 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müz!k : 15 dönüm ki cem'an 19 dönüm tarla (3) 
bir takrir kabul edilmiştir. Bu tekliflerin Radyo druıs orkestrası 19.30 Memleket Yılanlı mevkiinde beher dönümü 20 şer 
90 milyondan fazla nüfusu olan eyalet- c::aat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Ser- lira kıymetli şarkan yol şimalen İnceoğ
lcrden hiç bahsetmediği tebarüz. ettiril- best 10 Dakika 19.55 Müzik : Fasıl he- iu Halil ve yol ve garben Osman ve ce
ıniştir. Bütün mecusi delegeleriyle me- yeti .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik nuben Mehmet tarlalariyle mahdut 30 
cusi eyalet ve hükümetlerinin mi.imes- Şarkılar \'e türküler 21.00 Konuşma... dönüm bir evlek tarlanın 108 sehim itİ• 
silleri bu takriri kabul etmişlerdir. (Büyük adamlar .. ) 21.15 Müzik : Dinle- bcıriyle 78 hissesi, (4) Süliiklügöl mev

.,ici istekleri 21.45 Konusma (Giinu""n kiinde bchC'r dönümü altışar lira kıy-
lKt TARAFIN SöYLEDtKLER1 ., · ti" k d b M "l meseleleri..) 22.00 Müzik : Radyo salon me ı şar an ere gar en usa og u ve-
Yeni Delhi, 3 (A.A) - Hint kongresi orkestrası 22_30 Memleket saat ayarı, ı·esesi şimalen Hüseyin cenuben cebel 

Sir Stafford Kripsin teklifleri hakkında- ajans haberleri ve borsalar 22_45 _ 22.~0 ile mahdut 40 dönüm (5) Söğütlü civa-
ki kararını henüz. bildirmemiştir. İcra Yarınki program ,.e kapanış.. rında bchebr 1aönüınü altlı1şar lira kıymetli 
komitesi üyelerinden biri gazetecilerle ~rkan ce e ve Kırım Hasan şimalen 
görüşürken İngiliz tekliflerini tenkid et- Gani ve yol garben yol cenuben cehel 
miş ve bu görüşmelerl 1931 müzakerele- :... - - - - - -:. - - - - - -_ ~ ' ile mahdut 12 dönüm üç evlek (6) Ba. 
rine benzeterek demiştir ki: ) Mesut IJir afıit ı> demlik mevkiinde beher dönümü 25 şer 

- O vakit 7 gün süren tereddüt ve > • 1 lira kıymetli şarkan şimalen cenuben yol 
düşüncelerden sonra Gandi ile umumi ') lzmirin maruf ailelerinden emekli gar ben Ali mahdut 15 dönüm (7) Sa-
vali arasında bir anlaşmaya varılmıştı ; 'hakim bay Rüştü Öz.belge kızı ha-

1 
raçtepe mevkiinde beher dönümü 20 li-

Sir Stafford Krips demiştir ki: ı yan Meliha ile Kıbrıs kereste tüc-
1 

ra kıymetli şarkan Oskar ve lbrahim 
- Memnunluk verecek hal çareleri ı carlarından bay Ali Berkman oğlu 1 pehlivan garbcn ve cenuben Maralı 

belirirse, her şeyi yapmağa hazırım 'ı Veteriner hekim bay Lütfü B~rkma- ı Mehmet şimalen Oskar tarlasiyle mah
Muhtelif şcllerle iki Liberal Lider bir ,} nm aki~eri_ 3/4/942 cum~ g~ü sa~t ı dut 30 dönüm (8) Kuruçeşme mevkiin
hal sureti bulmağa uğraşıyorlar. Sir • 11.5 ta lzmır evlenme daıresındc ya- ı) de beher dönümü 15 şer lira kıymetli 
Stafford Krips diln Hint Liderleri ve : 1 pılmıştır. Merasimde şehrimizin bir ı l şarkan ve gar hen yol şimalen Moralı 
Prensler meclisi üyeleriyle görüşmüc;tiir. 11 çok tanınmış güzide simaları haz.ır, Osman cenuben kesek ile mahdut 9 

MO-SLUMANLAR ı 1 bulunmuş ve akde muteber tüccar- 1 dönüm (9) ve yine aynı mevkide şar. 
CEVAPLARINI HAZIRLADILAR ·1 larıınızdan Alanyalı bay Halim ve 1 ~ kıın yol garben Kavaklıpınar şimalen 

d 
. :1 yüksek mühendis bay MRhmut şa- 1 ~ sahibi senet cenuben Arnavut Mehmet 

Yeni Dclhi, 3 (A.A) - Allah Aba 1 hit olmuşlardır. ~ ıle mahdut 3 dönüm (10) ve yine mevkii 
Hint Müslümanları kongresinde bulun , Genç evlilere mesut ve şen bir yu-

1 
mezkıirda şarkan Hüseyin Çavus Kı

mak üzere Cinnak ve Hindistanm her ·~va kurmalarını temenni eder!z. rımlı Hasan garben yol cenuben tbra· 
tarafından Müslüman partileri mümes './~ ~ - - - -:.. - - ~~-:...-:.. -~ı' him veresesi ile mahdut 10 dönüm (11) 
silleri buraya gelmişlerdir. Müsliiman Küçük kabristan mevkiinde beher dö-
birliği komitesi Kripsin tekliflerine ce- tZMtR StCtLf TİCARET MEMUR- nümü 20 şer lira kıymetli şarkan Halil 
vahın kat'i şeklini teshil etmiştir. LUCUNDAN: garben kabristan şimalen tarik cenubcm 

Borsa 
tiZÜl\I 

82 Hakkı Elbirlik 
190572 Eski yekun 
190654 Umumi yekun 

No. 7 
No. s 
No. 
No. 
No. 

g 
10 
11 
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50 Ton Fasulya 

210 Ton susam 

53 

62,5 

54 

51 
53 
55 
57 
rıo 

2G 
67 

Urlalı Hüseyin Zeren ticaret unvanı Kırımlı Hasan tarlalariyle mahdut 3 
ile İzmirde Sandıkçılar çarşısında 10 dönüm (12) ve yine mevkii mezk<.trda 
numarada zeytin yağı peynir sabun soda dönümü 20 lira kıymetli şarkan yol gar· 
üzüm palamut vesair emtiai ticariye ben Bodur oğlu Mehmet şimalen SUley. 
üzerine toptan olarak ticaret i§leriyle man cenuben Hüseyinle mahdut 25 dö
iştigal eden Urlalı Hilseyin Zerenin iş- nüm tarla ki cem'an 12 parçada 197 dö
bu ticaret unvanı ticaret kanunu hü- nüm tarla parça parça 8/5/942 Uırihine 
kümlerine göre sicilin 4305 numarasına müsadif Cuma günü saat 14 ten 15 şe 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. kadar lımir birinci icra dairesinde F"::ıbl· 

1884 (788) mak üzere bervcçhi ati şerait dairesinde 
_ _ _ _ --------- arttırmaya konulmuştur. 

tZMtR BELEDlYEStNDEN: 1 - Bu husustaki şartname 25/ 4/ 942 
Havagazı idaresine, mevcut nümune- tarihinden itibaren herkesin görmesi 

lerine göre 490 adet havagazı sayacı, ya- için açıktır. 
zı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 2 - Arttırmaya iştirak edecekler her 
veçhilc 'kapalı zarflı eksiltme ile satın parça tarlanın muhammen kıymeticrinin 
alınacaktır. Muhammen bedeli 22490 li- yüzde 7 buçuitu nisbetinde pey akçası 
ra muvakkat teminatı 1686 lira 75 ku- veya milli bir bankanın teminat mektu

lZM1R 2 NC1 1CRA MEMURLU- ruştur. İhalesi 61411942 pazartesi gUnü bunu tevdi etmeleri şarttır. 
CUNDAN: saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanun tari- 3 -Arttırma bedeli peşindir. Teminat 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satıl- fatı dahilinde hazırlanmış teklif mektup. verildiği takdirde geçecek günler i~in 
masına karar verilen Y. 6816586 numa- 1 h 1 yüzde beş faiz verilmek ~artiyle 139 nn-arı i a.e günü azamı saat 15,30 a kadar ~ 
ralı ve 160 lira muhammen kıymetli bir encümen riyasetine verilir. cu madde dairesinde 20 günü geçmemek 
adet Singer ayaklı dikiş makinesı 22 _ üzere .wUhlet. verilir. Verilen mUb~t 
7/4/942 tarihine milsadif Salı gi.lnü saat ' 

26
• 

30
• 

4 1599 
(6ee) zarfında para yatırılmadığı takdirde ıha-

ll de lımirde yeni müzayede bedcsta- - lenin feshiyle kendinden evvel teklifte 
nında bilmUzayede satılacaktır. Bu art- ı ,.;: .. ~ - - ~ ~~ - , - - - :; -::.. -::; • bulunan müşterinin kabul edeceği fiatle 
tırmada teklif edilen bedel muhammen ı Ka~.,.drnaz fırsat '1 husule gelecek fark yüzde 5 faiziyle be
kıymetin yüzde yetmiş b~ini bulmadı- 1 Gazi bulvarı üzerinde Ziraat Ban- ı 1 raber alıcıdan tahsil olunur. 
ğı takdirde ikinci arttırması 8/4/942 ta-

1 
kası ittisalindcki tütün, pul ve müs- ı 4 _ Satış günUnde teklif olunacak 

rihinde aynı saatte ve aynı yerde yapı-
1 

kirat bayiliğine mahsus dükkan i<;in- bedeller her parçanın muhammen kıy-
larak en çok arttırana ihale edileceğin-

1 
deki eşya devren satılıktır. ~ 1 metinin yüzde 75 şini bulması şarttır. 

den talip olanların yüzde yedi buçuk 
1 

Taliplerin borsa karşısında Büyük 11 Böyle bir bedel elde edilmezse en çok 
pey akçasiyle mahallinde memuruna 

1 
tuhafiyeciler çarşısında 1342 sokak· ı arttıranların teahhütleri baki kalmak 

müracaatları ilan olunur. ta M hm t Al" ta •· uz.ere müzayede 10 gün müddetle tem-
1868 (791) ı marangoz e e 1 us ya ınu· 1 dit edilir. Onuncu güne tesadüf eden 

ı' ~~~tJ~rı.:_ ____ 1-:2 _ {W~)_ ~ ~ günde yani 18/5/942 tarih Pazartesi gü-
gın çıkarılmıştır. Malta deniz ve hava nü aynı saatte yapılmak üzere salış ge. 
tesislerine çok şiddetli hücumlar yapıl- !IDllDl:ıDDHHDHCIHllllCIHHll aDC ri bırakılır. Aynı gün ve saatte yapıla-
mıştır. Lavalettada bir denizaltı ve bir ' Pı• y&nO cak jkinci arttırmada yine bu bedel el-
muhrip hasara uğratılmıştır. Geniş yan- de edilmezse 2280 numaralı kanun mu-
gınlar müşahade edilmiştir. Hava muha- cibince muameleye tibi tutulur. Yüzde 
rebelerinde üç Sbitfayer ve bir Kurtis Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira ı 75 şini dolduran her bir parça tarlanın 
düşürülmüştür. i ı l e r l satış yapılabilmesi de 129 uncu madde 

-------------- A ~ı'l mucibince 2814 sayılı kanun dairesinde 
izndr DeftePdal'llğından : cı 'mer ı·üçhan hakkını haiz ziraat bankasının 

Roma, 3 (A.A) - Resmi tebliğ: Sira
~ikada piyade ke§if müfrezelerinin f aa
&ıJeti olmU§tur. Hava kuvvetlerimiz düş
Jnan topluluklarını tesirli ate, altına tut-
1'1Uflardır. Diifman kamyonlannda yan-

-

A. S.brinin Batdurak ıubesine Milli Emlak satış bedelinden olan cem - Anafartalar C. No. 557 v 1045 lira 15 kuruş alacağının ihale tarl-
an 1046 lira 8 kulllf borcunun temini tahsili zımnında haczedilen kardetl Telefon: 3695 ı hine kadar tahakkuk edecek faiziyle 
Haaan Tahainden müntekil 3 ncü Karat•• mahallesinin Halil Rifat pap karşılamasuu mütevakkıftır . ..,.. ~:ccı::ıc:ıaaaı::ıı:ı::ıaaaanı:ııaıı:ıc:ınaaı:ııaaa: • Y"-d 2 b k ·· t" d lı~ı· caddesinde klin kapu No./322 No. taj/298, pafta/ 117 kütük/280, ada/ • • ;,ı - \U e uçu ucre ı e auye 
682, parscl/3, sayılı evinin kat'i ihalesi için müzayedesi 1 O gün daha temdit ile nısfı kadar asker ailelerine yardım 
edilıniıtir. oocexıc:ı=ı:ıc:ıı:ıaaaHı::ır:1ı::ıı::ıı:ını:ıaa:ııın• parası ve tapu ha.rçlariyle tarlalann tes-

Taliplerin 17 /4/942 cuma günü saat 15 te vilayet idare heyetine mü- Hizmetçi PGftıyGP lım ve tesellüm masrafları müşterilerine 
:racaatlan illn olunur. 1876 (789) aittir. 
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DEHŞET 

F.S&AB 

Filmi 1Z Devre 25 Kısım İlk Defa 

Bir Kesik el 
HEPSi Bi&DEN 

ve 
TÜRKÇE İZAHATLI 

Renkli Milü - Aynca CON BULL 
.... 

SEANSLAR : IZ.30 - 4.15 - T.45 te .• Cumartesi, Pazar 9.30 da .. 

~~~~ BUGÜN LALEDE 3 FİLM 
1 ·- KAR2'AL PENÇE.Sİ Büyük gangster filmi (İlk defa .. ) 

2 ·- SILAHŞORl.ER DEFİNE AJUYOR-
J -· W Al.2' DİSNEYİH YEiii RENKLİ MİKİSİ 
'~~ ... - - - - - - - - - - - ~ - , ~ ~ ..... .,.. ..... , ..... ' ,, "',, TEL: T., _,A_, ,,f_,: 

0
- - A, ,_ -Feci bir tayyare ka-

.. zasında ölen 
4248 Genç Yı1dız 

1 -· CAROL LOHBARDJN EN SON FİLMİ
iSKAHDAJ. KOR.KllSll 

Çocuk bakmak ve ev hizmeti gör- 6 - Müzayedeye iştirak edecekler 
mek üzere bir kadın aranıyor. şartnameyi okumU§ ve münderecatmı 
Taliplerin Yemiş çarşısında (50) kabul eylemiş addedilirler. 

numaraya mi.lracaatlan. 7 - Müzayede mahallini terketmlş 
1 - 5 (783) olanlar arttırmadan vaz geçmiş sayılır-

ıaaı::ıaacıı::ıaa:ıı:ııı::ır:1ııoaac:ıanaDDDDDOG tar. 

1ZM1R StCtLt TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Hasan ÖZkula ticaret Unvanı ile hınir
de Arastada inkilab sokağında 66 numa
ralı mağazada dert ve k&ele ticaretiyle 
iştigal eden Hasan ôzkulanın işbu tica
ret tınvanı ticaret kanun\l hükümlerine 
göre sicilin 4304 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilAn olunur. 

1869 (790) 

8 - Bu gayri menkuller üzerinde hak 
iddia edenler varsa ilin tarihinden itiba
ren 20 gün zarfında vesaiklyfo hirlikte 
dairemize müracaat etmeleri liilksi tak
dirde hakları tapu siciliyle sabit olmı
yanlar paralarının paylaştırılmasında 
hanç bırakılırlar. 

Daha fazla mallimat almak isteyenle. 
rın dairemizin 39/1353 sayılı dosyasiyle 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1870 (786) 

··s·önx····ıı·s~·;k·······::~.!····· 
, ' Karboıuttıdır ... 

KUTU ALTINDAKİ YEŞİL ET!hETıJ (BERK) tsM1NE 
DlKKAT EDtNiz_. 

'OCiCDDQCICIDDDCID;LDCIOCCic-~-..:·- .Q ....... ~OCDGO?DllDDDDO?aıacacaaı 

Izmir Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

(Malıafaza dUllGrı yaptırdacalıtıl' .. ) 
1 - lnciraltı plajı civarındaki Ilıca deresinde yapılan koruma dıvarının 

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

2 - Bu iıin muhammen kctif bedeli ( 1964) lira ( 7 7) kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat ( 147) lira (36) kuruıtur. 

a - KAR2'AI. PENCESİ- (Hepsi de izmirde ilk defa ... > 

..._ J -· W Al.2' DISNBYJlf YENİ RENKLİ HİKİ-
4 - Eksiltme 13/ 4/942 tarihine raslıyan pazartesi günü saat l l de 

vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. 
5 - istekliler kepf ve oarınameyi Jzmir Turistik yolları mıntaka mü-

dürlüğünde görebilirler. 29 4 1758 (734) 

ıs:u:::a:m::: 

lzmir Valiliğinden : • 
1 - ithal olunup vilayet mıntakası içün aynlan manifatura tevziatı 

hakkında konuıulmak üzere 6/ 4 / i 942 pazartesi ıaat 16 da Ticaret oda
sı içtima ~alonunda bir toplantı yapılması vilayetçe teMjp olunmuıtur, 

2 -. Bu toplan~ıya Tica~et odasında kayıtJı itl\aJAtçı, toptancı ve pera
kendccılerden her fırma ve tıcarethane namına salahlyatlt allfak birer kiti• 
nin iıtiraki muvafık görülmüıtür. 

3 - Alakadarların buna göre mezkur saatte içtimada hazır bulunma-
ları rica olunur. 1882 (787) 

KAMBİYO MEMURU Al..lHACAK 

T. C. Ziraat Bankası Umum 
müdürlüğünden : 

Ankara, İstanbul ve lzmir şubelerimizde çalııtırılmak Ye 3659 sayılı ha· 
rem kanunu hükümleri dairesinde 85-2 1 O lira aylık verilmek ilzere lüzumu 
kadar kambiyo memuru, şef muavini ve şef alınacaktır. 

T) Taliplerde aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Aıkerliğini yapmış olmak, 
2 - En az lise mezunu veya o derece tahsil görmÜ§ olmak, 
3 - istihdamını mani bir hali bulunmamak. 
4 - Yaıı yirmi birden apğı, otuz beşten yukarı olmamak, 
5 - Şef ve ıef muavinliği için daha evvel kambiyo iılerinde mümare

se sahibi olmuı bulunmak. 
6 - Fransızca, lngilizce, Almanca dillerinden birini halliyle vakıf bu· 

lunmak (bu dillerden iki.~ne aşına olanlar tercih edilecektir. ) 
7 - istenecek vesaiki ibraza ve memurluk teahhütnamesini imzaya 

amade olmak 
_B) Talipler lisan ve meşleki bilgileri hakkında yukarıda yazılı şubeleri

mızde 28/ 4/ 1942 tarihinde bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklardır. 
C) isteklilerin Ankara, lstanbw, iz.mir şubelerimize müracaat ederek 

(imtihana girme kartı) almaları lazımdır. 2 4 1621 (769) 

lzmir Ticaret 
luğundan: 

Sicil memur-

Tescil edilmiş olan (İzmir Çivi Fabrikası Türle Anonim firketi) nin 
20/3/ 1942 tarihinde adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnamesi Tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 4303 numarasına kayt ve tescil edildiii 
ilan olunur. 

1 - Zabıtname 
2 - Hiuedular ceheli. 

lzmir sicili ticaret memuruluiu resmi mührü ve F. Teni.le imzaSJ 

lzmir Çivi fabrikası Türk 
Anonim Şirketi 

20 mart 1942 cuma günü saat 
10,30 da toplanan hiuedarlar 
umumi heyeti adi içtimaı za
bıtnamesidir. 

lzmir Çivi fabrikası Türk anonim şirketi hiuedarlar umumi heyeti .....,_ 
lik adi toplantısı için usulcn vaki davet üzerine olbapta tanzim alunan ht.
sedarlar cedvelinde isimleri yazılı hissedarlar 20 Mart 1942 cwna ıünü a
at 1O,30 da şirketin Alsancakta 145 6 ncı ıolı:ak 4 No.lu binasında toı>
landılar. 

Hükümet namına Ticaret Vekaleti komiseri olarak izmir mıntaka Tica
ret müdürlüğü raportörü Bay Rqat özker toplanbda hazır bulunuyordu. 

Şirketin sermayesini tqkil eden ( 5 3,000) liralık hiuc senedinden h-.. 
daran cedvelinde isimleri yazılı ve ( 41500.-) lirahk hisse ecnedine malik 
yedi adet hiuedarın hazır bulundukları ve bu suretle gerek senelik adi i9" 
tlma için ve gerek mukavelenamede tadilat icrası için ıtatüye göre lUam 
olan niaabl içtimaın haa1l ve mevcut olduğu ve davet ve ilanın uıulünde 
yapıldığı bittetkilc anlllflldı. 

idare meclisi bay Armanda Peneti statünün 65 inci maddesine tevfikan 
riyaset vazifesini ifa ederek celseyi açtı. Hazır bulunan hiasodarJardan .. 
çok hbeeye sahip olan Bay Süleyman Saiaroilu ve Herman Pallamari r~ 
toplamaja memur edildiler. Reia ile rey toplamaia memur hiSMClarlar ki
tiplije bay Mehmet Balkanı aeçtiler. 

Ruznamenin müzakeresine seçildi. idare heyeti raporu ile bilinço, kir 
ve zarar hesabı ve mevcut defteri ve müralüp raporu okundu. Yapılan rnii
zakere neticesinde: 

1 - idare meclisi raporu ile mürakip 
kar ve zarar hesabı ve mevcudat defterinin 
teıkil eden z.atlann geçen idare devresine 
metlerinin ibrasına. 

raporunun ta•vibine, hil&aco 
tudikine ve idare meclWai 
ait muamelattan dolayı ZİIDo 

2 - 1941 takvim yılı muamelitından haaıl olan 964, 9 7 lira klnn 194'2 
seneaine aynen devir edilme.ine. 

3 - idare meclisi azalarının bete iblaiına ve müddeti hitam balan 8Q 
Herman Palamarinin ibkaen ve Süleyman Saiuoilu ve Cezmi KutHy'm )'~ 
niden meclisi idare azalıltlarına intihap ve tayinine. 

4 - idare meclisi azalarına önünmüzdelı:i devre için vaziyetin jaltitafa
na kadar huzur hakkının verilmemesine. 

5 - Gelecek sene mürakipliiine yüz lira ücretle bay Şefik Çulhanun 
tayinine. 

6 - idare mecliai azlarından her hangi biriainin ıirketle muamelccle 
bulunmaia mezun .lahnmaaına. 

7 - Ticaret Vekaletinin esas mukavelernizc ilavesini tensip ettiil apiı:-
daki iki maddenin §irketin esas mukavelenamesine hizalannda yazılı nu
maralar ile Haveaine karar verildi. 

Mezkir maddeler pullarda: 
Madde l 05 - Şirket, Ticaret Vekaleti tarafından her talep vaki ol

dukça muamelatı hakkında malumat vermeie mecburdur. 
Madde 1 06 - Şirket, sermayesine teaieten sonra iftirik edecek olan 

ecnebilerin, bu iıttirakini kabul etmezden evvel Ticaret vekaletinden mü
saade istihsal ctmcğe mecburdur. 

Ruznamede konuşulacak başka bir iş kalmadıiından toplantıya nihayet 
verildi. 

Hükümet komiseri imza okunamadı. umumi heyet reisi imza okunamadı, 
rey toplamaia memur imzaları okunamadı, katip imza okunamadı. 

1 O ve 5 kuruoluk damıa pulu üzerinde 20 Mart 942 tarih ve lzmir Çi
vi fabrikası Türk Anonim şirketi resmi mühürü 

iz.mir Çivi F'abrikuı Türk Anonim şirketinin 20 mart 1942 tarihinde 
yapılacak içtmaında hazır bulunmak üzere duhuliye varakası alan hisse
darlrın isimlerini hisse ve reylerini gösterir hissedaran cetvelidir. 

Hisse sahibinin ismi Hisse mikdarı Rey adedi imzası 

Bay Süleyman Sağıroğlu 1000 10 imza okunamadı 
Bay Ahmet Sağıroğlu 750 10 c 
Bay Cezmi Kutsay S25 10 « 
Bay Françoİ.$ Ciudici 475 9 « 
Bay Herman Pallamari 900 10 c 
Bay Armando Pennetti 400 8 « 
Bay Mehmet Balkan 100 ı c 

'4150 59 
İşbu hi..cdarlar cetveli içtima salonuna talik edilmiş ve sureti umumt 

heyet kitipliilne verilmlıtir. 
idare mediei reisi imza okunamadı, Aza imz.a okunamadı, Aza imza o.luı.-

namadı. 
Yukandaki cetvelden isimleri yazılı ve kizalarında imzaları mevzu ve 

ceman yekGn dört bin yüz elli hisse aahibi ve 59 reye malik yedi hissedarın 
toplantıda hazar bulundqğu ta.dik olunur. 
~ Ticaret Veklleti mümeuili. umumi heyet reiıi, rey toplamaia memur • 
katip imza okunamadı. 

15 kurutluk damıa pulu üzerinde 20 mart 942 tarih ve lzmir Çivi 
fabrikaSJ Türk Anonim Şirketi reami mübürü 1883 ( 78S) 



S'iyasi Vaziyet 
~~~--*---~--

y eni Hind mü-
zakerelerinin 
iyi netice ver-
mesi muhtemel 

-------*-------

Rusya - Japonya 
--------*·-~---

Taraf 'sız -
lık ahdi 
değişmiyor 

Radyo gazetesine göre Hindistan me- --*--
selesi hala milletler arası münasebetle-
rin ön planını işgalde devam ediyor. Japonlar Rusyaya harşı 
h.rips tarafından getirilen teklife kon- IJitaraflıJılarını itina ile 
grı- partisinin kar§ı cevabı malum bulun- IJ ı•-4i 1 
m'lktadır. Müslümanlar birliği hı-niiz e lr• YOf' aft ••• 
cevap vermemiştir. Allah Abadda top- Tokyo, 3 (A.A) - (Asnhi Şimbun) 
lanıırak müzakereden sor.rn cevap ve- gazetesinin Kuibişef muhabiri yazıyor: 
r cektir. Moskovanın japonlara karşı tavrında 

Kongrenin cevabı red mnhiyetindc- hissedilir bir değişme belirmiştir. Pnsi
dir. Fakat kongre bu kararını neşretme- fik harbinin başlangıı:mda Sovyet resmi 
mistir. Bununla beraber kongre mihve- tnvrı. bilhassa Pravd:ı gazetesinin 12 

n1 k li k kb'h 1Jkkanun tarihli yazısının belirttiği gıbi, 
rin saldırga ı po 'ti asını ta ı et- k d" . di So ti · 
mekte ,.e memleketin müdafaaya hazır açı ça uşmanca ı ·. vye. er 3ap~n: 

ld v f k t b Hi d'stan n ken- yayı Alınanynmn elınde bır alet gıbı 
0

, ,ugunu. a ~ unuovo ~ ıh r ı ek 1 göstermekte ve japon muvaffokıyetleri-
dısı yapması ıcap ettıgını e ırlm le . . . t lôkk' t kt 'd' s· 
ve Kripsin sarfettiği gayretler şükranla n~. ç,eçıcı e ı e me e 1 1• ıngap~r 
telakki edilmektedir. Hintliler en ziya- d~~nceye kadar bu e~a muhafaza .~~-

. h b 1 mıştır. Bundan sonra ıse Sovyet huku-
de Hını ana yasa .. ının arp sonuna ı- et• . . l k h' 1 · d · 

k.ı k ı k d l G m ının Japon ara arşı ıs erın e 1a-
ıa µmasına ta ı ma ta ır arı. eçen l l h' ··zı .. "1" b' · il 
harpte yapılan vaadların yerine getiril- pon ar e ıne go e gonı ~r ır ıy eş-

. H' tl'l .. · d h·· . .::L b' t me başlamıştır. Bu, Tas Aıansından çı-
memcsı ın ı er uzerın e u,.... ır c- k b" .. l d d d'l 
sir yapmıştır. Ve bu defa Hintliler da- an ~e bul·tvudn gazete erbeel' e. ntir~şrcG~· en 

1 h b k k . resmı te ıg en sonra ırmış . uya 
\'a arını arp sonuna ıra ma ısteme- So R .1 . · d b' 
mektedirler. lvyet lusyj ı ~ Jahpoknya darasın a ır 

Şu halde yapılacak olan şey nedir? an aş'?1a7 ık 0 d~gu a kın a (~evyo~k 
tik teklif şekline göre B. Kripsin Lon- Taym~s) gazet~! tar3!ından verılen hır 

d .. · · d K · haberı bu teblıg kesın olarak yalanla-
draya onmesı ıcap c er ve rıps pa- kta 'd' S ti B' l'ğ' il B" "k 
7.artesi günü Hindistandan ayrılmağa ;\a 1 ı. ~ye ~~ ır 1 ı d e kuy'! 
karar verdiği halde sonradan müzake- b'rı •. ğ~yidad~e merl~ a aKras~bn' af sı ahfı 1r

1 ı · · H' d' d k 1 Esa ırn ı ıasına ge ınce, uı ışe m ı -re er ıçın ın ıslan a a mıştır. sen l . .. "b lfi al d So etl 
rcklifin Krips gibi birinci derecede bir e~.ıtnteh'tgore hm? a • gd ı ır. Al vy er 

l. k d 1 ılm mu e ı cep enın sa ece manyaya 
po ıt a a amı va!!ıtasy e yap ası, me- ka h b tahs' · · · f 1 B · 
sele üzerinde müzakereler cereyan ede- An rş~ a~~ 

1 
ısın~ ıs ıyor ~~. u ıse 

bileceğine delil saymak laz.ımdır. Şu Msuho -b. 0~ arın.11 °tlşuna gı ıyor; 
h ld h · l b'l' 1_• .. k l a ırc gore mı e er arası vazıye-

a c ta mın o una ı ır ııa muza ere er t• d k' d ğ' 'kl'.. ğ S t R 
d d k · B .. k ı · ın e ı e ışı ıge ra men ovye us-

evam e ece tir. u muza ere erm . b'tar fl k kt b ·· d · 
müsbet neticeye varması için Ruzvelt ya Ja~~~~ ı a ı pa ı . u.gun e ım-
ilC' Çin Lideri Çan Kay Şek te yardım et- za edıldı~ı zamanki kıymetmı muhafaza 

kt d . ı.:tmcktcdır. mf' e ır. 

Ruzveltin bu meselede aracılık yap- -----·---- -
mak istediği anlaşılıyor. Çan Kay Çe- Almanların ilıl ayda 
kin alakası daha yakındır. Çünkü Çan denizlerde yaptııııarı 
Kay Çekin mesaisi Kripsin malum tek- Berl!n, 3 (AA) _ Alman tebliği : 
lifi ile Hindistana gelme11i üzerinde mü- Şubat ve Mnrt aylarında donanmamız 
cssir olmuştur. Bu vesile ile dir ki Çinin düşman iaşe gemilerine karşı muvnffa
Hindistandaki mümessili, Nehruya Çin kıyetli hareketlerde bulunmuştur. lngi
liderinin bir mektubunu vermiştir. liz ve Amerikan donanmalariyle yapı-

Anlaşmazlığın bir an evvel ve süratle lan çarpışm:ılard:ı Lender sınıfından bir 
hallini gerekleştiren bir dolay da Akynb kruvazör, 8 destroyer, 3 torpitobot, 4 top 
limanına japonların asker çıkarmış çeker. 12 seri hücumbotu ve top çeker, 
olmalarıdır. Burası Kalkutaya oldukça 5 sahil muhafaza gemisi ve 3 denizaltı 
yakın bir yerdir. ~vcısı batırmıştır. Tayyarelerimiz de 2 

Hadiseler ne türlü inkişaf ederse et- top çeker ve üç refakat gemisi batırmış
ııin Hindistan tehdit altına girmiş de- ]ardır. Deniz ve hava kuvvetleTimiz ay
mektir. Hintlilerin mihver politikasını rıca bir kruvazör, ıı destroyer, beş de
takbih ettiklerine ve mihveri saldırgan- nizaltı ve 37 muhtelif gemiyi hasara uğ
lıkla ittiham etmelerine göre müzakere- ratmışlardır. 
lerin iyi bir neticeye varması ihtimali ---·---
ham kuvvetlidir. 

JAPONYA - RusYA Alman deniz-
Japonya. Hindistanın istiJaema hazır-

lanırken Rusya ile münasebetlerini boz· it 1 • ı •• 
mamağa büyük dikkat göstermektedir. a 1 aı·ı e mu-
Japonyanın Rusya ile politiknsı ger-

çekten dikkati çekmektedir. Japonya cadele ı·çı·n 
Almanyanın müttefiki, Rusya da Al-
manyanın düşmanı olduğu halde, Ja· •------
ponya Ruslarla münasebetlerinin hatta . Amerilıada IJalon v e 
iyileşmesine dikkat etmektedir. 

Her iki tarafın dostluk politikasında IJunldf'a üslef' yapılıyor 
askeri ve siyasi düşünceler de vardır. Vaşington, 3 (A.A) - Denizaltılar
Gerek Japonya ve gerek Rusya birbir- la mücadele için Amerika tarafından 
lerini dü§man sırasına katmak istemi- sevkedilir balonlar kullanılacaktır. Nor
yorlar. Japonyanın haıka bir hesabı da koluk bölgesinde denizaltı araştırmaları 
olsa gerektir. Japonya, seri zaferleriyle için altl milyon dolar sarfiyle iki balon 
Alman menfaat mıntakalanna da yaklaş üssü yakında açılacaktır. Bir çok balon
mış ve bu hal Almanyada endişeler }ar yapılıyor. 
uyandınnııhr. Almanya Hollanda kral- BREZiL YADA MiHVER 
lığını almış, fakat bu krallığın geniş ve OSSO YOK 
zengi~ .somürgeleri Japonların eline Boynes Ayres, 3 (A.A) - Asosye-
geçmıştır. Bu?da.n b.a~k? Japonya Fran- ted Pı·es muhabiri Br<rı.ilya kıyılarında 
sadan da Hındı Çınıyı .. almıştır. ı;ıu 1 mihver denizaltılarının faydalandıkları 
•ebeplerle Japonya bir gun Almanya ıle bir üs bulunduğu haberini ynlanlrum.ştır. 
karşılaşmak ihtimalini görüyor ve bu- e --- ---nun için Rusya ile. ~nlaşmak kapılarını rraı,zon elefıtf'i""'I Jalsse 
açık bulundurmak ıstıyor. '?I 

IRANDA KORT senetlef'i alınıyoft •• 
AYAKLANMASI Trabzon, 3 (A.A) - Elektrik Anonim 
han radyosunun haberine göre, İran- şirketi hisselerinin 941 blfuıçosuiıdaki 

da Kürtler arasında bir ayaklanma ol- kıymeti olan beheri 332 llra üzerinden 
muş ve fakat bastmlmıstır. lran radyo- belediyece satın alınmasına knrar ve· 
su bu hususta demiştir ki: rilmişt:ir. Ellerinde hisse senetleri bulu-

c - Kürtler arasında hükümet kıta- nanlar 22 nisan akşamına kadar İş ban
la~ı yeni muvaffakıyetler elde etmiş, kası şubelerine müracaat ederek bu fiat 
as~l~r t~mam!yle da~ıtılmıştır. ~.silerin üzerinden tutarını alnbilirler. 
Jeltıl Alı Raşıde teslım olması ıçın hü
kümet tebligatta bulunmuştur. Pek ya
kında hükiimet bir tebliğ neşredecek• 
tir.> _______ ...___._...... __ ~--

Aş; k f:. r ) vaziyet ..... 
( Haştarafı l inci Sahifede) 

arasında bu iki sebep en 7.iyade akla ge
lendir. 

Mihvere gelince ; İtalyan filosu da 
muhtemel olan yukarıdaki sebeplerin 
ayni dolayısiyle hiç bir faaliyet göster· 
memektedir. Malta adasının uzun bir 
zamandan beri hırpalanmasına rağmen, 
İtalyan f!losu ve ordusu müşterek ha· 

t. "lkt.ı bulunan Sardonyadan yaptığı reketlerle bu adayı ele geçirmek için 
b•.-rıız hakkında henüz tafsilat yoktur. hiç bir hareket yapmamıştır. 

Akdenizde mihver, en kısa ve en seri Malta, İngilizlere artık büyük bir 
bıı voldan istifade ettiği halde, mütte· fayda temin etmemesine muknbil, orta 
fıkl r >Uraya kuvvet nakli için yakın Akdenizi MHi tehdit edecek bir durum
~a.rk ve Kızıl den!z üzerinden ve Üm~t dadır .. Ve mihver kuvvetler!ni üzerin:? 
bunıu yolu gibi çok uzun bir yold311 çekmesi dolayısiyle de İngilizlere k3· 
f.ıydalanabiliyorlar. zançlar temin ediyor. 

Alman istihbnrnt bürosu bu uzunluğ.ı Yukarıdaki sebeplerden birinin veyo 
c1ikknt gözünü çekerek Akdenizde İngi- ikisinin ortadan kalkmasiylc Akdenlzde 
lız deniz kuvvetlerinin artık müdafaa faaliyet yine eski hızını alncaktır. 
harbine mecbur kaldığını bclirtmeğe ça- İNGİLTEREYE HÜCUM 
hşmaktadır. Gerçekten Akden!zde, son Alman havn kuvvetleri diin sabah 
~odos taarruzu istisna edilmek şarliyle Britanyanın cenup doğusuna ağır bit 
Ingilizlerin deniz harekatı çok azalmış- taarruzda bulunmuş ve liman tesisleriy
tır. Bunun sebebini şu noktalarda arn- le evlerde hasarlar yapmışbr. 
mak gC'rcktir : ALMAN - RUS HARBİ 

1 - Libyadnki harekat bir duraklnm.ı Doğu cephesine gelince, Alman hava 
geçirdiff ndcn mihver nakliyatının azal- kuvvetleri dün ağırlık hareketlerini 
mı~ olması; cephe gerisindeki demiryollariyle tren-

2 ~ugüne kadar cereyan eden ha· lerc tatbik etmişler ve Bcrline göre a~ır 
r k .. ·ı, Ingiliz h rp gemilerinin bir kıs- hasarlar ika etmişlerdir. Sovyet hava 
nunın hasara uğramış ve ilkbaharda ha- kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında yeni 
~ır bulunmak üzere tamir<.' cekilmis ol- malumat yoktur. Yalnız Sovyetler n=sa
ma ı.. run biri:nci günü 57 Alman tnna <' i yok 

n; · • r bir çok meseleler ve sebepler ettiklerini bildirmişlerdir, 

rENJ AS'IR 4 HJ.~AH l!UMAR"J'ESI 

UZAK DOCUDA DURUM lngiliz hücumu 
-~~~·'k~~~~ -~-~·-k·--~~ 

Japonlarda 
bomba 
korkusu 

Almanya e·· ··k M·ıı t M ı· · d .dd l uyu ı e ec ısın e 
şı ete 
bombalandı Tasarruf bonosu çıkar-
oo;;u Alma!yadan baş• JT~a haddi arttırıldı -----· ----

JAPONLAR AMERIKALILARIN 
HAZIRLADIGI MEYDAhLARA 

AKINLAR YAPTILAR 
lıa meşgul Ff'ansay a ve 
BelçiJıaya Jaücum edildi 

Londra, 3 (A.A) - ingiliz hava 

--·-- nazırlığının tebliği: 
Tokyo, 3 (A.A) - Tebliğ: Formus Bombardıman 11ervisine mensup tay-

adasından 500 kiJometre mesafede olan yarclerimiz Almanyanın doğu kısımla
Çinlilerin Çunçeo ve Husui tayyare nnda münakale yollarnı ve sanayi he
~ydanlarına japon hava kuvvetleri defleri şiddetle hombalamışlardır. 
şiddetli akınlar yapmışlardır. Bu tay- l§gal altındaki Fransada Puvassi fab
~·:ıre meydanları Formus :ıdasına karşı rikalanna Havr doklarına taarruz edil
kullaıulmak Uzere kurulmuştur. İnşaat miş, düşman işgali altındaki sular mıı.yn
\'e tetlıl1n Anıen1talıların idaresi altın- lanmıştır. 
da yapılmıştır. Meydanlar son sistem Fransada ve Belçikadaki demir yol 
usullere göre tec;h:z edilmiş ve kar~ merkezleri ile bir fabrika civarındaki 
koyma vasıtalariyle himaye altına nlın uçak meydanına bir çok bombalar atıl-
mıştır. mıştır. 

JAPON DEM1RYOLLARI Bir Çek pilotu bir Alman uçağını yer-
PARÇALANDI de tahrip etmiş, Yunkers 88 tipinde di-
yeni Delhl, 3 (A.A) - Çung King ğer bir uçağı hasara uğratmı§tır. Bir Al-

resmi tebliği: Kuvvetlerimiz şimali Çin- man bombardıman tayyaresi de tahrip 
de bir demiryolunu yirmi yerinden tah- edilmiştir. 
rip etmişlerdir. Bu hareketlere iıtirak eden uçaklar-

Almanların "Gnay
zenav,, zırhlısı 

ağır yaralı ... -· 

dan on beşi dönmemi§tir. 
ıKiNCl HOCUM 
Londra, 3 (A.A) - hgal altındaki 

Fransada Puvasside NetFor fabrikaları 
yeniden bombalanmıştır. 

ALMANCA BEYANNAMELER 
Londra, 3 (AA) - Belçika mah

fillerinin verdikleri haberlere göre lngi
liz tayyareleri Brukscl üzerinde işgal 
kuvvetlerine hitap eden Almanca kağıt
lar atmışlardır. 

Londra, 3 (AA} - Hava nazırLğı
nın tebliği: 

Dün gece bomba uçaklarımız Paris 
civarında Puasside kfiln Netford fabrı
kalarını yeniden bombardıman etmiıtir. 

~cc:ıcc:ıcacac~ ilk raporlardan anlaşıldığına göre hedef 

Londr.ı, 3 (A.A) - Alınan fo
tograftar Brestten kaçan 26 bin 

tonluk Gnayzenav Alınan zırhlı.sı
nın ağır hasara uğradığını gösteri
yor bu zırhlı Kilde havuzda bulu 
nuyor. 

Mısır gazetel~ri yeni 
e lçimizi nı~mnun

lukla karşılıyot· 

----~·~~--~ Kahire. 3 (A.A) - Mısır gazeteler! 
yeni Türk elçisi Numan Tahir Feh 
minin tayinini memnuniyetle karşıla 

maktadır. 
Elclıram diyor ki: «Türkiye demokrat 

hükümetlerle münasebetlerini her gün 
daha faila kuvvetlendinnekted!r; Tür 
kiye Vaşingtondaki büyük elçiliği nez 
Öinde vaz.if e görmek üzere bir orta elç 
tayin etmektedir. Bu vazifeye tayin edi· 
len Kahircdeki orta elçi bay Alhanın 
emeli Türkiye ile Anglo Saksonlar ara 
sındnki münasebetleri kuvvetlendirmek
tir. Kahircdo bay Alhanm yerini işga] 
edecek olan zat yakın şarkı çok iyi tam
yan bir dış siyaset ekspcrid!r. 

J..ondra ve Kahil mümessillerine de 
şamil okırak Türk diplomatları arasın
da yapılan değişiklikler Türkiyenin ya 
kın şarkta toplanan beynelmilel mesele 
!ere yürürlükte bulunan muahede esası 
üzerinden işt!rak etmek niyetini göste· 
riyor .. 1> 

~.._...._.ı _ - ·-"- ·- 111 - 0-ııı.-..- 1 - • - (• 
t A l many a son zafere 

Jaissedillf' derecede 
yafda,mıs-
Beriin, 3 (A.A) - Dr. Göbels 

geçen kışın bütün zorluklarını kar
şılayan Alman askerlerini bir nut
kunda hararetle övmüş ve son zafe
re hissedilir derecede yaklaşıldığı
nı söylemiştir. 

e) _::1_11 _,_ - .._.,_ ,_ ,_c.-.-.c.._.a _ D_ ı_ı •O 

Ja ponlarla harp 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

cum eden Japonlar Prome cenubunda
ki tepeleri zapt etmişlerdir. Muharebe 
bütün gece devam etmiştir. 

ağır hasara uğramıştır. 
Havr ]imanındaki depolar ve rıhtım

lar da tekrar bombalanmı§tır. 
Av uçaklanml2. i~gal altındaki uçak 

meydanlariyle diğer hedeflere hücum 
etmiştir. 

Bu harekattan yalnız ıki tayyaremiz 
dönmemiştir. 

PARIS GAZETELERi VE 
lNGiLtZ HOCUMLARI 
Paris, 3 (AA) - Gazeteler İngiliz-

lerin Bulof!n hUcumunda 40 ölü ve 60 
yaralı olduğunu haber veriyorlar. Gaze-
teler bu taarruzun cinayetten başka bir 
şey olmadığını yazıyorlar. ---·----Norveç vapur-
ları lni{iltereye 

ııidiyor 
- *

Alman donanması an-
calı ilıi gemi IJatıralJildi 

Stokholm, 3 (AA) - lsveç kıyJla
rında salı ve çarşamba günleri bir deniz 
muharebesi olmU§tur. On bir Norveç 
gemisinin lsveçin Gotehurg limanından 
ayrılması üzerine Alman harp gemileri 
bu ticaret filosunu önlemeğe teıebbüs 
etmişlerdir. Harp gemileri Oslodan 
gelmişlerdir. Savaı çarpmba günü öğ
leden sonraya kadar sürmüştür. Layc
ner şilebiyle Vikena şilebi Goteburg 
önlerinde batmıştır. Diğerlerinin Katc
gadan geçerek İngiltereye doğru yol· 
lanna devam etmeğe muvaffak olduk
ları tahmin ediliyor. 

iNGILiZ DONANMASININ 
YARDIM] 
Stokholm, 3 (A.8A) - Goteburg

dan hareket eden altı Norveç gemisi 
Kategadda Jngiliz. uçakları tarafından 
korunmuş ve kendilerini bekliyen İngiliz 
harp gemilcrini;ı himayesi altında yoll:.
rına devam etmişlerdir. 

Sitang cephesinde Tongoda Japonlar saldırmak için Cava ve Singapurda tah-
demir yolu boyunca ilerlemişlerdir. şid edilmiştir. Gittikçe artan Amerikan 

Salı günü bir Birmanya şehri Japon yardımı Japon hücumunun bir an evvel 
uçakları tarafından bombardıman edil- yapılmasına sebep olacaktır. 
miştir. Tayyareler hasara ve bir çok Müttefik hava kuvvetleri Japon üs-
ölülere sebep olmuşlardır. lerine karşı yıkıcı hücumlara devam et-

Çungking, 3 {A.A) -- Tebliğ: Bir- mektedirler. 
manyada harekatta bulunan Çin kuvvet YENi GiNEDE DURUM 
]eri Sitang vadisinde Tongonun 30 ki Londra, 3 (AA) - Yeni Gineden 
lometre §İmalinde Kuyugun tayyare gelen haberlere göre adadaki Avuıtral
meydanını geri alınıglardır. Savaş mey- va müdafaasının esası olan Port Moresbi 
danı diişman ölüleriyle doludur. Bir Ja üzerine yakında bir Japon hücumu ih
pon taburu imha edilmiştir. Bu taarruz- timal içindedir. Müttefiklerin burada 
da Çinlilerin karşılaştıkları Japon kuv- hava hAkimiyetini c11erinde bulundUl'
vetleri sayıca kendilerine üstün bulunu- malarına rağmen Japonların Solomoo 
yordu. ve Loyeyc külliyetli hava takviyeleri 

B. ÇöRÇıLIN MESAJI gönderdikleri bildiriliyor. 
Maymu, 3 (AA) - Jngiliz ba§Veki PORT DARVINE HOCUMLAR 

1i Vinstoıı Cörçil Birmanyadaki 17 ine Melbum, 3 (A.A) - Başvekil Kor-
tümene cesaret verici bir mesaj gönder- tin Port Darvine dün 3S bomba atıldı
miş, muvaffakıyetli mukav~etlerinden ğını, hasarın az olduğunu, bir kişinin ha
dolnyı hu tümen subayı ve erlerini teb- fif yaralandığını hildirmiııtir. 
rik etmiştir. Hava kuvvetinden hiç yar Melburn, 3 (AJ\) - Port Darvine 
dım görmeden haf talardanberi şiddet} yapılan on ikinci akında avcılar hima
bir mukavemet göstererek yorgun düş- yesinde hı:.reket eden 7 Japon bombar
müş olmalarına rağmen lngiliz askerle dıman tayyaresi dügürülmiiştür. Bizim 
rinin döğüşme ~evkleri kırılmamıştır. Ja- knyıbımız yoktur. 
ponlar Promenin cenup doğusunda fa Sidney. 3 (A.A) - Sidney Sun ga-
aliyeıtedirler. lngiliz de\'riyeleri daha zetesi yazıyor: 
~imale çekilmek zorunda kalmışlnrdır. Port Darvine karşı düşman hava nkın-

A VUSTURAL YAYA larının akim kalm. sının sebebi uçak sa-
KARŞI HAZIRLIK var bataryaları idare eden askerlerin 
Sidncy, 3 (AA) - Sıdney Sun ga- mehareıidir. Bataryalar gece hiicumları 

zetcsinin müttefik kuvvetler umumi ka- yapan tayyareleri daha hedeflerini bul
rargiihı nczdindeki muhabiri bildiriyor madan darmadağınık etmektedirler. 

Tam teçhizatlı 120 - 150 bin mev· Böylece Japon tayyareleri iimitsizliğe 
cutlu sekiz Japon tümeni Avustralyaya düşerek çekiliyorlar. 

Macaristan ve Romanya ile aramızdafıi ticapete 
ait ltiyllıalar d a müzalıere edildi 

Ankara, 3 (A.A) - Büyük M. Mecli
si bugün toplanmış ve tasarruf bonoları 
ihracına dair 4058 ve 4120 sayılı kanun
lara en olan kanun layihasiylc bankalar 
kanununa en olan kanun hiyihasını ka
bul etmiştir. 

Kabul edilen kanun layihalan şunlar 
dır : 

2/6/1941 tarihli ve 4058 sayılı kanu
nun birinci maddesiyle tasarruf bonosu 
ihracı için 25 milyon lira olarak kabul 
ve 22/9/1941 tarihli ve 4120 numaralı 
kanunla 50 milyon liraya iblağ edilmi"? 
olan had, 75 milyon liraya çıkarılmıştıl'. 

1/6/936 tarih ve 2999 sayılı kanunun 
26 ıncı maddesinde yazılı yüzde 15 ııis-

beti yüzde yirmiye c;ıkarılmış!Jr. 
İNKILAP TARİHİ KÜRSUSÜ 
LAYİHASI 
Ankar:ı dil tarih coğrafya fakültesin· 

ele açılan Türk inkılap tarilıi kürsüsÜ 
için hazırlanan kanun layihasının bit' 
maddesini encümene göndermiş ve di· 
ğer maddelerini kabul etmiştir. 

MACAR VE RUMENLERLE 
TİCARET İŞİ 
Macaristan - Türkiye arasında maki

ne, demir ve çelik mübadelesi hakkın
daki anlaşma ile Romanya ile mevcUt 
ticaret anlaşmasının bir ay temdidine 
ait olmak üzere teati edilen notal~ 
dair kanun layihalanmn birinci mtıza
keresi de yapılmıştır. 

Boğaziçinde Arslan mo
töründe yangın çıktı 

JJ7 IJalya paınulı tan ııırııı yandı-
ıatanbul, 3 (Yeni Aaıı) - Sabaha kadar pamuk yandıktan sonra deniz it

doğru 13 7 balya pamuk yükiyle Kara- faiye11i tarafından aöndürülmü~tür. 
Yangının, ekzos borusundan çıkan 

kıvılcımlann motörün arka tarafındaki 
pamukları tutu§lurmaeından ileriye 
geldiği 11anılıyor. 

denize doğru hareket eden 300 tonluk 
Arslan motöründe daha boğazdan çık
madan yangın zuhur etmiş, 40 balya 

İlk mekteulerde önlük benzerliği 
mecburi değil ••• 

Ankara, 3 (Hususi) - Maaril VekA.l eti llk öğretim okullarında kasketten 
başka önlüklerin de bir örnekten yapılması için öğrencilerin mecbur edilme· 
mesi lüzumunu bütün mekteplere tebliğ etmi§tir. 

Adliyede yeni tavin ve terfiler 
------ -----------

Ankara, 3 (Telefonla) - Adliye Ve
kaleti hakimler arMında yeniden bazı 
terfi ve nakiller yapmıştır. 100 lira ma
aşlı temyiz azalıklarına terfian İstanbul 
adliye hukuk hakimi Hilmi, Trabzon 
ağır ceza reisi Niyazi Kayalar, 80 lira 
maaşla İstanbul hukuk hAkimliğine An
kara hakimi CellU Arslanoğlu, 70 lira 
maaşla Bahke,sir hfıkimliğine, Erzurum 
hakimi Hü:;amettin Bengii, 60 lira maaş-

HAVA YOLLARJ 
Bütçesinde münaJıale 
Ankara, 3 (Telefonla) - Devlet hava 

yolları umum müdürlüğü 1941 mali yılı 
bütçesinde münakale yapan bir kanun 
layihası meclise verildi. 

Asfıef'i tedf'isata 
önem ve..ııeceıı •• 
Ankara, 3 (Telefonla) - Askeri ted

risata önem verilmesi Maarif vekaletin 
ce mekteplere bir tamimle bildirilmiştir. 

Noter yardım sandığı 
nizamnamesi mef'iyette 

Ankara, 3 (Telefonla) - Noter yar
dım sandığının idare ve mürakabesine 
dair nizamname vekiller heyetince tas
dik olunduğundan meriyete konuldu. 

~· 
SJHHAT 
Müdürleri arıuında.. 
Ankara, 3 (Telefonla) - Kızılcaha-

mam hUkümet tabibi Ali Riza Enurum 
sıhhat müdürlüğüne, Zonguldak Sıhhat 
müdürü Abdülhalim Kayseriye, Kayse
ri Sıhhat müdürü Fadıl Zonguldağa, Er
zurum Sıhhat müdürü Ali İspartaya, İs
parta sıhhat müdürü Dr. Remzi Gümüş
hane Sıhhat müdürlüğüne tayin olun
dular. 

~---·ıwıııııw--~-BULGAR KRALJ 
SOFYAYA DÖNDÜ 
Sofya, 3 (A.A) - B. Hitlerfo görüş

mek üzere Almnnyaya giden Kral Boris 
dün sofyaya dönmüştür. Kralı istasyon
da Kraliçe, Nazırlar, Saray erkanı, Mih
ver diplomadan karşılamışlardır. ---·---HOHG KONGTAKİ 
Anglo S'alısonlaf'ın 
hali f ena.. 
Çunkiııg, 3 (A.A) - Hong Koııg 

üniversitesi profesörlerinden Dr. Gor· 
don King Hong Kongtaıı kaçmağa mu
vaffak olarak buraya gelmiştir. Profesö
rün beyanatına göre Stanley hapishanc
s:nde bulunan 1600 İngiliz ve 300 Ame
rikan tebaası açlıktan birer iskelet ha· 
linc gelmişlerdir. Bunların yarısından 
fazlasının altı aya varmadan gıdasızlık
tan ök~t'kleri muhakkaktır. Mnhpuslm 
içinde bir çok 1;ocuklar ve ihtiyarlar dn 
vardır. 

Hong Kong rahibinin mahpuslara in
sani muamele ed:lmesi için yaptığı te
şebbüsleri J aponlar reddetmişlerdir . .. 

la İstanbul adliye ceza hakimllğine sulll 
hakimi Ömer, İstanbul sulh hAkimliğin• 
Balıkesir bakimi Hüsamettin, Ankara 
ceza hfıkimliğine Ankara müddeiwnwnt 
muavini Cclruettin, Elazık müddeiumu
miliğine Cebelibereket müddeiumumisi 
Rüştü, Ankara sulh hakimliğine Kayse~ 
ri müddeiumumi muavini Hayri, Ankara 
müddeiumumi muavinliğine Balya 
müddeiumumisi Naci tayin olundulatı 

Makine ve 'r erilirken ---· T 

ı. ... 11 man va tebliği 
Yeni Delhi, 3 (A.A) - Bi1manya 

resmi tebliği: 
Prome cephesinde yapılan baskı netice~ 
sinde kıtalarımız ileri mevUlerlnden 
çekilerek esaslı müdafaa hattına yerleş
mişlerdir. Pazartesi akşamı Promedeki 
kıtalarııruz kuvvetli bir düşman teşkili
nin hücumuna uğramıştır. Düşman as
kerleri balta görmemiş ormanlardan ge
çerek başlıca yolun doğusunda bulunan 
mev:dlerimize nüfuz eylemişler ve Pro
menin cenubunda bir tepeyi ele geçir
mişlerdir. Muharebe bütün gece devam 
ebniş ve kuvvetlerimiz dün sabah er
kenden geriye kalan kısmı yeni çevrede 
toplanmıştır. Sittang cephesinde Tongo
daki japon ileri kollarının demiryolunun 
batısında ilerledikleri anlaşılmaktadır. 
Söylendiğine göre bu düşman milfreze
leri Tongonun cenup batısında bir nok
taya kadar ilerlemişlerdir. Yedoso ile 
Tongonun hemen şimalinde bulunan bir 
nokta arasındaki demiryolu Çin kuvvet
lerinin kontrolü altındadır Salı günü öğ
leden sonra japon tayyareleri dalgalar 
ba1inde gelerek şimali Binnanyada bir 
şehri bombalamıştır. Birinci dalga Gar 
yakınına bombalar atmış bir kışlada baz.ı 
hnsara ve siviller arasında 7 kişinin ölli
müne sebebiyet vermiştir. 1kinci dalga 
Kendihe tayyare meydanlarını hedef 
olarak seçmişlerdir. Atılan bombalardan 
çoğu meydanın dışına düştüğünden ha
sar ve insanca kayıp olmamıştır. Orta 
Birmanyada bir tayyare meydanına da 
düşman av tayyareleri tarafından bir hü
cum yapılmışsa da maddi hasar olmamış
br. Can kayıbı da yoktur. 

Yeni Delhi, 3 (A.A) - Ruzveltin şah
si mümessili Albay Louis J ohnson bu
gün öğleden sonrn Yeni Delhiye var
mıştır. ---·--Hastane gemisine 

atılan bombalar 
Kahire, 3 (A.A) _ Yaralılan başka 

b~r üsse nakletmek üz.ere Tobruktan 
kalkan bir İngiliz hastahane gemisi 11 
tane Yünkers pike bomba u~ağının hü
cumuna uğramış 36 bomba atılmışsa da 
gemiye bir şey olmamıştır. Geminin 
Uzerinde büyük ebatta niuımi k1Z1l hac 
işaretleri vardır. 


