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'l'arlhi Roman Yazan: Şahin Afıduman 
••• 44 ••• 

Bir haber • • 
ışın rengini detiştirdi 
------

Sultan Selim Mısır SııJt anına ilıi lıişiden mürelı· 
Jıep fJlr sefaret heyeti göndermişti 

Birinci seferde çektikleri sıkıntıyı ha
u.ı..an eski askerler şimdi yeniden Şah 
ıs-ilin üzerine vanlacağını duydukla
rı ll*t, bundan ötUril üzülmekten ken

olur?... Adam tatdığı şaraptan hiç ol
mazsa bir bardağını arkadaşları için sak
lamaz mı? .. 
Çalık Kemal, her zaman yaptığı gibi 

uzun bir kahkaha savurdu: 

ŞEHİR HABERLERi 

Pamuğa yeniden liat verilecek 

Bazı yerlerde pamuk tar
lalarını bozanlar var 

di.inini alamıyorlardı. 

ra;a1!ı~1~~ğill~~~~!~a:ı~~i ~~:f!~ Vilayetimiz emrine uerl len manifatura dağıtım işleri tetfıllı ediliyor ••• 

Japonya 
~~~~·.-----

A vusturalya 
Savaşını 
Kazanamazsa ••• 

-*
Pasifilıtelıi lliitiin 
fıaza~ları tehJifıeye 
düşebilir •• 

ŞEVKET BİLGİN 

::rakat birden bire ortalığa yayılan 
6on bir haber, işin rengini değiştirm!şti. 

s.ıtan Selim tstanbuldan hareket et
me.len önce Mısır Sultanına iki kişidC'l'l 
müııekkep bir sefaret heyeti göndermiş
ti. Sefirlerden birisi Karaca paşa, öteki
si de Rumeli kazaskeri Mevlana Rük

ten sonra şarabın yüzüne hasret kaldım. Alakadar makamlara kadar duyuru- li tohum ekildiği görülmüıtür. ti manifatura etyasının tevzi i~lerini te-
Şimdi o benim burnumda tütüyor!.. lan haberlere göre bu sene Ege mınta- Bu vaziyet önümüzdeki yıl mensucat kanür ettirmek üzere yarın saat 16 da 

(Ba~larafı 1 inci Sahifede) 

kuv\'ctlcnmeğe çalışan İngiliz filosunun 
yarın kendisini nasıl sürprizlerle karşı· 
Jaştıracak1annı bilemez. Tamamiyle enı· 
niyette olabilmek için, Avustralyaya ve 
Yeni Zelandaya el koymağa, HindistaJll 
istili etmeğe, yani bu den.izlerde dUŞ· 
manlanna faydalanabilecekleri üsler bı· 
rakmamağa mecburdur. Şu halde AVUS· 
tralya taarruzunu en kuvvetli bir ihti
mal olarak beklemek lizmıd.ır. 

Fakat bu çayırdan bir yere ayrılamı- kasında ve bilhassa lzmir ve Aydın vila- fabrikalarının ihtiyaçlarını temin ede- Ticaret ve Sanayi odası salonunda vali 
yoruz kil Burada şarap ne arasın? yetlerinde pamuk zeriyatı geçen sene· memelerine sebebiyet vereceğinden hü- 13. Fuad Tukaalın reisliğinde bir toplan· 

meMin idi. 
Sultan Selim sefirler vasıtasiyle Os

manlı ordusunun Tebriz üzerine yUril
rnek için yola çıktığını ve askerlerini 
cenup yoliyle. Mısır devleti arazisinden 
geçi.receğini Kansugoriye bildirmişti. 

Size mühim haberler getiriyorum! kinden daha noksan olmuştur. Müstah- kümetimizin lüzumlu tedbirleri alacağı tı yapılacaktır. Bu toplantıya Ticaret 
Umarım ki bunları duyar duymaz siz de ıil, pamuğa yeniden fiat tayinini iste- şüphesizdir. Pamuk zeriyatını yalnız ik- odasına kayıtlı idhalatçı, toptancı ve 
benim gibi pek ziyade sevineceksiniz!. mektedir. Fiatlar tatminkar olmadığı tisadi bakımdan mütalea etmenin salim perakendeci müessese ve ticarethaneler 

Ali Murat inanmadığını göstermek için, pamuk müstahsilleri tarlalarına da- bir düşünüı olmıyacağına iıaret edil- adına birer mümessil davet edilmi§tir. 
ister gibi omzunu oynattı: ha fazla kar getirecek diğer mahsulleri mektedir. Ticaret vekaletinden gelen talimat Japonlar, her geçen günün Avustrnl· 

yayı müdafaaya daha kabiliyetli bit 
hale koyduğunu hissetmektedirler. Eğer 
en yakın zamanda darbelerini inclire
mezlerse Amerikan donanmasının du· 
roma hakim olacağı gün her şeyin ren
gi değişeceğini, Avustralyanın Japon 
adalarına kadar uzayacak olan taamıı:· 
lara kuvvetli bir üs, bir dayanak ola· 
cağını biliyorlar. 

lşte Mısır Sultanına yapılan bu teklif 
r.eticesi şimdi belli oluyordu. Sultan 
Kansugorinin padişahın sefirlerine pek 
fena ve soğuk muamelelerde bulundu
ğunu, Sultan Selim tarafından yapılan 
teklifi reddettiğini, bu dakikada karar
gahta bilmeyen hiç bir Yeniçeri kalma
ımşt.ı ... Aynı zamanda Mısır Sultanının 
bilyilk ve kUçük kuvvetli bir ordu ha
zırJadığını, !skenderiyeden kalkarak 
Sultan Selime karşı bir gösteri§ yapmak 
için Halebe doğru yilrüdüğünil de hepi
miz öğrenmiş bulunuyorduk ... 

Bu haberin ortalığa yayılması herkesi 
o kadar sevindirmişti ki bütiin Yeniçe
riler coşkun bir memnuniyet heyecanı
na kendilerini kaptırarak başlarındaki 
külAhlan, börekleri hemen havaya at
maAa başlamışlardı ... 

Ve askerlerin arasında kendisini tut
map muvaffak olamıyarak en taşkın bir 
sevace dUşmUş görilnen, bizim çocuk 
ruWu yoldaşımız Çalık Kemal olmuştu. 
Be9 ıve yanımdan hiç aynlmıyan Ali 
MM&tla Koca Baş Yahya, çadırımızın 
önlllde oturuyorduk. Çulsuz İbrahim 
o dM!kada yanımıza geldi. Onu zabitler 
orbııra ait bir işi takip etmesi için, sabah. 
leyia Konyaya göndermişlerdi. 

Çalık Kemal, sevincinden yüzU kıp 
kırml&ı olm~ bir vaziyette koşarak he
mm yanımıza gelmişti. Ben bundan 
ftlpMlenmlJtim ve yüzünden taşan de
m Defe belirtisini ilk önce hayıra yo
raımıarak ona demiştim ki; 

- Ke var? Hayırdır, 1ıışallahl Sen 
yene, muhakkak şarap destisini bir yer
~e eevlrdlıı! Kafayı adamakıllı tutmuş 
ıarlnllyomm! Hiç b<Syle yoldaşlık mı 

- Yene bakalım, bize ncler anlatacak_ ekmeğe başlamışlnrdır. Bazı pamuk tar- Yakında Ticaret Vekaletinin pamuk mucibince yapılacak olan tonplatıda, 
sın? .. Sakın Fili yutan yılanın hikayesini lalarının bozulmakta olduğu görülmüş- fiatını yeniden teshit edeceği Ankara- vilayet emrine verilen manifatUTa Cf)'a• 
söylemeğe kalkışmıya sın! .. dedi. tür. dan gelen haberlerden anla§llmalttadır. yasının tevziatı, tevziata ait tatbikat, 

Çalık Kemal derhal itiraz etti: P.iyasada yerli cins pamuk fiatları TU T • i T tevzi ıekillerinin kontrolü görütülecck 
_Yazık sana yoldaş!_ Sen benim ya- Akala fiatından daha elverişli olduğu MANIF A RA E.VZ A I ve tüccarların mütaleaları dinlenec~lc-

lnnımı ne zaman tuttun? .. Ben şimdiye için bazı yerlerde de Akala yerine yer- Son defa ithal olunarak İzmir vilaye- tir. 

kadar size ne anlattıysam bütün dedik- -----------------------------------------------
lerim hep hakikata mutabık olarak zu- f etrol te .. ı·ı· Koşuların 
hur etmedi mi?.. ~ 

Koca Baş Yahya da lafa karıştı: 

•• •• •• uçuncu haftası 
- Sen mademki bu kadar bilgiçsin!. işinde 

Turgut reisten dayak yiyeeeğini, nasıl _ Bugünkü at yarışlarında 
favorilere bir bakış 

oldu da önceden kestiremedin!. Arka
daşlar gülüştüler .. Çalık Kemal öfkesin
den pancar gibi kıp kırmızı kesildi: 

- Siz temcit pllvı gibi bu dayak fık
rasını ikide birde hep benim önilme sü
rüyorsunuz! .. Eğer ben dayak yedim ise 
kabahat kimde? ... 

Ali Murat: 
- Kabahat bizde mi? .. diye sordu. 
Çalık Kemal hemen söze atılarak: 
- Ha şunu bilseydin, yoldaş! .. dedi.. 

Elbette kabahatli sizsiniz! .. Çünkü be
nim imdadıma yetişmediniz. .. Hiç böyle 
arkadaşlık olur mu? .. Ben dayak yer
ken siz karşıda durup vaziyete seyirci 
oldunuz! .. 

O dakikada ben de lafa karışmaktan 
kendimi alamadım: 

- Biz Turgut reisi seninle dost olma
dan daha evvel tanıdık.. Hem biz ona 
el kaldıramayız! .. ÇUnkü ondan pek zi
yade eyilik gördUk!. Şimdi bu lafların 
sırası değil! .. 

Bize bir §ey bildirecektin!.. Acaba bu 
iyi bir haber mi? .. tşte hepimiz merak 
ettik!.. Çabuk söyle de içimiz rahat et
sini .. 

- BİTMEDİ -

-*
Vilayet IJayUlği Esnaf 
ue Ahali fJanfıasına 

verildi.. 
Petrol ofisinin İzmir vilayet bayiliği. 

vilayet makamının tensibi veçhile e.•maf 
ve ahalJ bankasına verilmiş ve keyfiyet 
dün banka umum müdilrlüğtine bildiril
miştir. 

Vçüncü lıoşuda llaJJs lıan tayların yenqmelerl 
günün en miUdm llcidisesi saydıyor-

Vilayet makamı, kendi hissedarı bu- At yarıılarının üçüncü hafta koıuları 
lunması itibariyle petrol tevzii işlerinin bugün saat 15 te Kızılçullu koıu alanın
E.<;naf ve Ahali bankası üzerinde bulun- da yapılacaktır. Bu haftaki koıular di
maşını bilhassn istemişti. Vilayetin \'er- ğer haftalara nisbetle daha entere•n
diği salahiyete istinaden &naf ve Ahali dır. 

bankası piyasa ve halk ihtiyaçlarını ta- yeni hayvanlar koıulara gireceği gi
l:ip e~ecek, şirket t~li bay~lerinin de mu· bi en i i atlar da beraber koşacalclardır. 
amclutı kontrol edılccektır. Kazalarda y . . . w 

ve nahiyelerde de vilayet bayiliğinin Kaıul~rdakı hayvan adedı dıger hafta: 
tali mümessilleri bulunacak ve bunlar lara nısbetle daha fazladır. Bu haftakı 
en kısa bir zamanda tayin edilecektir. tahminler aıağıdadır: 

Petrol tevzii islerinin Esnaf bankası Birinci kOfU (sabf kotuaudur): 
gibi temiz ve dllrüst bir müesseseye 4 ve daha yultan yaıtaki haliı kan 
bağlanması cidden çok isabetli ve yerin- Arap at ve kısraklara mahsustur. ikra
de bir karar olmuştur. Bundan sonra miyesi 170 lira, mesafesi 2.000 metre
tevzi işlerinin daha kolay yürüyeceğine dir. Bu ko!luya yalnız Suat Karaoımanın 
ve ?er ~~ürlü süitefehhümler~ önüne (Sidibaranl) si kaydedildiğinden tek 
geçılecegıne muhakkak nazarıyle bakı- başına koııacaktır. 
labilir. fi...! i k 

Bilhassa üç y&§ındaki küçük taylar 
arasında daima ıüprizler olabileceği ha
brdan çıkarılmamalıdır. Maamafi bütün 
bunlara raiimen bence bu ko~uda (Ço
ban kızı) ve (Oavalaciro) daha şans
lıdır. Lakin yukarıda da söylediğim gi
bi diğer hayvanları da ihmal etmemek 
gerektir. 

Bu koşuda koşacak taylar şunlardır: 
Şans, Davalaciro, Yavuz, Alemdar, 

Aliııah, Demet. Büket. Şenkız. Çoban 
kızı. 

Dördüncü koıu ( Yöriik Bekir kOfu· 
aadur:) 

4 ve daha yukarı yaıtaki yerli hallı 
lcan Jngiliz at ve kısraklara mahsustur. 
ikramiyesi :500 lira, mesafeai 2,200 
metredir. Kopcak hayvanlar ıunlardır: 

Pançar çiftliği cinayeti 
MAZOT TEVZU uunc OfU: 
Vilo. t' • ·· · Ka k t 3 yaıındaki halis kan Arap erkek ve 

caye ın emrı uzerme r~ıya a sı - d. · la h tk ı · 300 .. d 1 t k·ıo.t lO to t ııı tay ra ma ıuıtur. ram yeıı ma muca e e eş ı ts ına n mazo ı· f · ı 000 d. B k 

1 - Romans, binicisi Davut, 58,S 
Kı. 

2 - Subutay, bini.cisi Rıdvan, 58 
Kg. 

Her iki suçlu, mahkeme
de cinayeti laman.en 

inkir etmişlerdir 
.l~lalal'm Ulı talllıllıed 1 fadelerUe rnalalıemede· 
lıf lfadelePI measında lıö yülı lılr ndUJayenet uar .. 
Torbalının Pancar çiftliğinde çalışan 

işçilerden Hüseyin Portakalı taammil
den parasına tamaan öldilrmekten suçlu 
Halil 1brahlın ve Ali Gilvenin muhake
melerine ağır cezada başlanmıştır. Bir 
çok safhalar geçiren bu cinayet tahkika
tı alAka uyandırdığından bir çok merak
lılar mahkemede hazır bulunmU§lardır. 

Okunan ilk tahkikat evrakında Halil 
1brahimin ifade.si kısaca şöyledir: 

cMaktul ile uzun zamandan beri ar
ka~hk ve ortaklık ediyordum. Bu sı
rada Ali Güvenle tan..ı§tım. Bir akşam 
Ali Güven bana: İbrahim bu akşam se
niıı1a bu Hüaeyinin vücudunu ortadan 
kaldıralun. Bu ifi bizden başka kimse 
öğrenmez, gizli kalır diye teklifte bu
lununca buna razı obn";dım. Fakat Ali 
Güven bu cinayete beni ikna etti ve ci
nayet Ali GUvenin elleriyle işlendi.> 

11k ifadesiyle mahkemede verdiği ifa
de arasında mubayenet mevcut olduğun
dan ağır ceza heyeti reisi bu noktaya 
işaret eylemiş ve cürmilnil inkar etmiş
tir. 

lfadcsine müracaat edilen Ali Güven 
evvela bu cinayeti arkadaşının işlediğini 
&öylemiş ise de Ali bilfilıare tamamen 

!~l!,~~~~!ıı 
71.SINEMASINDA : 
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inkar vadisine sapmıştır. 
Daha sonra şahit sıfatiyle Torbalı hü

kUmet tabibi B. Hilseyln maktulu mua
yenesine ait rnüşahadelerini anlatmıştır. 
Mahkeme bazı şahitlerin celbine ve dok
tor raporu hakkında tıbbı adli müesse
sesinin mütaliaSJnın alınmasına karar 
vermiştir. 

Komşumuz Bulgaris· 
tan ve Ronıaoya 

(Baştal'afı 1 inci Sahitede) 
Yakında Bulgarittan için ayrı bir pav

yon inp edilecektir. 
Romanya hükümetinin sergi sarayı 

dahilinde geniı bir parselde teıhir ya· 
pacağı zan edilmektedir. 

ViLAYET PAVYONU 
Vali B. Fuad Tuksal dün öğleden 

evvel Kültürparka giderek vilayet pav
yonunda bu ıene yapılacak tadilat iıle
rini tetkik eylemiıtir. Vilayet pavyonun
da bu sene eaaalı bir tadilit yapılmakla 
beraber dekorasyonu değifecelt ve bazı 
kıymetli malumat ve fotoğraflar ilave 
edilecektir. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Fevkalicle beJecanh, mUthiş, 
Sahnelerle dolu eşsiz bir 

şaheser 

KAHRAMAN 
SUBAY 

AYRICA; RENKLİ l\lbd 

Film1 Y uatanlar : 

GABY COOPER 
ANDBEA LEEDS 

SEANSLAR : l - 3 - 5 - '1 - 1 da.. CamarteU • Pazar 11 ele IMflar-

il · t' A t il d l . d ıra, men esı metre ır. u oıu-ve-r mış ır. yrıca sı ma m ca e esın e ı·k· t · kt' 
k Jl ı k .. 1 · bel d' . ya ı ay gırece ır. 
.u adnı ılnOa t uzere tzınır ·ı . et. ıyesB!lhem- l - Urfaphanı, binicisi Sokalay, S 6 

rme e on mazo ven mış ır. ı as- Kg 
sdaelG~zhelyalı ınıntalkaskında sbı~~t.~ mücal· - i - 1 Nisan, binicisi Ahmet, 59 Kg. 

esı emen yapı aca ve u un ev er U E • • 
mücadelenin vazifesini yapacaktır. . r. qah~ının yarışı kazanması ıhtımal 

dahılindedır. 
---·--- Oçüncü kotu (Tay deneme ka,usu-

8UC8 belediye d-;:>yaııındaki yerli halis kan İngiliz er-

reı·sıı· ~I• kek ve diti taylara mahsustur. ikrami-
~ yesi 550 lira, mesafesi 1600 metredir. 

Bu koşuya 9 tay kayıtlıdır. Günün en 
heyecanlı Y•rıtı budur. Bu senenin en 

B. Hüsamettln BaJfıanlı iyi hayvanları bu koıuda beraber yan-
relsllğe seçUdi.. peaklardır. (Demet) ve ~Büket_). ~l~ 

-*-
Buca belediye meclisi, bu meclisin en (Çoban. kızı) ":~ (Davalacıro) gibı ıkı 

yaşlı azisı olan B. Osman Bahçelinin kıymetl~ atın mucadeleıi çok merale edil 
riyasetinde yaptığı bir toplantıda Buca- mektedır. 
nın yeni belediye reisini seçmiştir. Ankarada (Karabiber) i vuran (De-

Buca belediye reisliğine B. HUsamet- met) ve (Büket) accba Ankara koıu
tin Balkanlı ekseriyetle seçilmiştir. Bu- larının k~hramını olan (Çoban kızı) nı 
ca belediye meclisinin toplantısı gece sa- da vurabılecelcler midir? 
at 20 de başlıyarak 45 dakika sonra niha. 
yet bulmuştur. Yeni reisin bu vazifesin
de muvaffak olacağı muhakkaktır. ----·--Hiilıümet fıonağında 
Ralfı IJefılerne 
yerleri yapdac:alı .. 

ilk okullar 
-*Kapanacağı tarllder 

teslıit edilmlftfı'-
Geçen sene tamir edilmiş olan hükü- ilk tedriaat mecliai yaptıiı bir toplan· 

met konağının bazı noksanlannın ik· tıda ilk okulların kapanıı tarihlerini tea
mali. iç!n vilayete 19.500. lira tahs~t bit eylemiıtir. Nü.Fu.ları on binden yu
gelmıştır. Y~pılacak tamırat ve tadilat kan olan İzmir merkeziyle Bergama, 
yakında eksıltmeye çıkarılacaktır. ödemiı Tı' r M 'b· k 1 d s t · d h ·· k.. t k - • e, enemen gı ı aza ar a 

oneh am~ :nsonra d ~.me. ;:na.:l· ilk okullar 6 haziran tarihinde, diğer 
nm ~ resı k rm~n eg_~ış • Q• kazalar Ve nahiyelerde okullar 30 ma
r'am aknmıykan a or: ~ tdertih.:ıkt~. tamamk • yısta, köy okulları ise 16 mayısta kapa· 
anaca ve ış mevsınun e u umet o· caktır 
nağının her yeri kalorilerle teshin edı- na · 

3 - Hümahatun, binicisi Horvat, 
56,5 Kı. 

Favori (Romanı) tır. (Subutay) ın 
plase olmuı ihtimal dahilindedir. 

Betinci kop: 
4 ve daha yukan yaıtaki yerli yarım 

kan tngiliz at ve kısraklara mahsmtur. 
tkramyeai. 2 70 lira, mesafesi 1600 met
redir. 

Şimdiye kadar gösterdikleri kuvvet 
nazarı itibara alındıiı takdirde Prenı 
Halimin (Şehnaz) ve (Elham) ismin
deki hayvanları bu koşunun birinci ve 
ikinciliğini paylapcaklardır zannında
yım. 

(Neriman) en büyük muvaffakıyeti 
ancak plase olabilmesidir. 

Bu hafta çifte bahis üç ve dördüncü 
ko~ular ar&11ndadır. tkili mahiı ise üçün
cü ko~udadır. 

tsMAtL iLHAN 

Y.. Enstitüsü 
-*-v allndz dön enstftilnön 

yeni binasını gezdL 
Vali B. Fuad Tuksal dün sabah inşaa

tı devam etmekte olan Killtürpark civa
rındaki yeni kız enstitilsü binasına gi
derek tetkiklerde bulunmuştur. Enstitü 
binası ihtiyaca cevap verecek genişlik
tedir inşaatı Haziran ayı ortalarına doğ
ru bitecek ve yeni ders senesi başında 
talebeler yeni binada derse başlıyacak
lardır. 

lecektir. --------------------------------
Halk için bekleme yerleri yapılması, 

nilfus dairesinin hükümet konağının alt 
katında daha geniş bir kısma nakli der
piş olunmuştur. 

~--~~--~~-~ ZABITADA 

Bir ~alı boğuldu.. 
Bergama kazasının Barbaros mahalle

sinde oturan yedi yaşında Yılmaz adın
da bir çocuk, evinin önündeki su hen
değine dilşerek boğulmuştur. 

OH KUMARCI 
Bergamada Tellidere mevkimde yere 

mendil sermek ve zar atmak suretiyle 
kumar oynamakta olan on kişi suç üstü 
tutulmuşlar ve ad~eye verilmişlerdir. 

KARNESiZ EKMEK 
Bayraklıda Menemen caddesinde ma

navlık eden Hayrettin oğlu Ahmet, 300 
gram ekmeği karnesiz olarak on kuru~ 
sattığından tutulmuştur. 

(ALTIN SERİSİ) ninen büyük Filmi ..• 

CHARLES BOYEH ve MARGARET 
SULLA V AN'ın Yarattıkları en Hisst ve MÜESSİRİ 

- İNGİLİZCE SÖZLÜ -
VEN ZEPIGİH İLAVELER 

RACH STREET 
MATİNELER 

VE ZENGİN iLAVELEB 
11.15 - 1.15 - 3.15- 5.15 - 7.15 - 9.15 te .• 

Alman amiralı Lutzow Cava harbi 
günlerinde Avustralyanın istilisı ihti
malinden bahsC'den bir yazısında bu ko
ca lutnnın kolay bir lokma olacafınlr 
Japon u~aklarının Avustralya liman ve 
münakale hatlarını silratle tahrip edebi· 
leceklerini iddia etmişti. O günden beri 
geçen kısa zaru:ın zarfında gerçi Japoo 
uçakları Avustralya üslerine karşı ta· 
arruz teşebbüslerinde bulunmuşlardır .. 
Fakat bu teşebbüslerden bir netice ala· 
bildikleri söylenemez. Büyük bir Japoll 
Eilosu Yeni Gine sulannda dolaşmakta~ 
dır. Japonlar adadan adaya sıçrıyarak 
Avustralyayı da Cava gibi demir çenbcr 
içine almağa c:alışıyorlar. Fakat burada 
,·aziyctin Japon hesaplarına uygun (ık· 
madığ'ı görülüyor. 
Avustralyayı müdafaa mesuliyetini 

yilklenmiş olan general Mac Artür ha
n hikinıiyetini Japonlara terketmemek 
azmindedir. Bu sa\'aşta en önemli rolii 
hava .kunetleri oyruyacaktır. 

Bir çok İngiliz ve Amerikan denizal· 
tılan bu suların kontrolünü kendi üzer· 
lcrhıe almışlardır. Vaziyet vahim olmak· 
la beraber Avusiralyanm mukavemete 
muktedir olacağı kanaati <:Ok kuvvetli· 
dlr. · 

ŞEVKET Bİf,QfH ---·--Tereyağı fiatı 
-*-

Flat yüfıseldL Yeni 
malasuJ peynirleri 
tamamen yağsızd• .. 
Yağsız peynir piyasada 75 kuruştan 

satılmaktadır. Bu sene imal edilen pey· 
nirler tamamen yağsızdır. Peynir Amil· 
leri, fiat mürakabe komisyonunun td
bit eylediği fiatleri buna sebep olarak 
g~termektedirler. 

Piyasada sağde yağı yoktur. Tereya
ğının perakende satış fiatı son hafta için· 
de bazı dükklnlarda 260, 280 ve hatti 
300 kuruşa kadar çıkarılmıştır. 

Sebepsiz olarak yağ fiatlanru yüksel· 
tenler milU korunma kanununa göre ta· 
kip edileceğinden iaşe mildürlUğU, fiat 
murakabe memurlarını yanndan itiba· 
ren yağ satışlarını kontröle memur ey· 
lem iştir. --·---Ask~ri vaziyet 

C Baştarafı l ind Sahifede) 
yor. Bundan, Alman tlkbahar taa.rrw:U· 
nun bu cephede olaca~ı tahminlerini ve 
ihtimalleri kuvvetlendirmektedir. 

Sovyet taarnıiları, .90n bir kaç gil.ıı 
içinde, eskisine nisbetle zay~ gö
rünmektedir. Ancak bir kaç önemli nok· 
tada hilcumlar aynı şiddetle devam et· 
mektedir. Bu taarruzlann zayıflamış ol
ması, bir buçuk ay sonra yapılacak 11k· 
bahar büyük taarruzuna karşı hazırlan· 
malardan ileri geldiği kanaati vardır. 

Almanlannda, Sovyet taarruzlannuı 
hafiflediği bu sırada taarruzlarını şiddet" 
lendirdikleri görülmektedir. Maimafih. 
Almanlar tarafından bugünlerde yapılan 
bu mukabil taarruzlann cephedeki kö
ıu durumları bertaraf etmek maksadına 
matCıf olması muhtemeldir. Çünkü Al· 
manlar doğu cephesinin bazı kısımların
da sıkışık durumdadırlar; büyük. taar
ruz için evvela bu sıkışık durumdan 
kurtulmuş olmaları gerektir. 

UZAK DOCUDA 
Uzak doğuda Birmanya cephesin~ 

durumu hakkında verilen haberler iY1 

gorunmüyor. Müttefiklerin bu cephe 
kısmında da japon taarruzlarını henüı 
biltiin, bütün durdurmağa muktedir ola
madıkları görülmektedir. Burada da 
bava üstünlüğünün japonlarda olması, 
bu vaziyeti ic.ap ettirmektedir. 
Amerikanın cUçan kale> uçaklarının 

çok uz.aklara kadar akın yapacak du
rumda oldukları ınaHlmdur. Müttefikler, 
hiç olmazsa hava kuvvetlerinin yardıJılJ 
ile denizdeki durumları bir az olsun dii
zeltebilirler. Büyük hava kuvvetleri il• 
yapılan müttefik hava akınları japonla-' 
ra iyi netice temin etmez. Çünkü jap0n
lar çok geniş bir sahaya dağılıru§ bulun" 
maktadırlar; bu geniş sahanın her ye
rinde aynı derecede kuvvetli bulunnı• .. 
larına imkln yoktur. 



- c - -

aıldlat Ktifesi 
·········--

• e • 

lasan seslennın 
tasnifi 

insanları birer birer ayırt eden en 
l.uvvetli karakter sestir. Bir yumurtadan 
çıluaıo ikiz eşlerinden ba~ka, iki insanL? 
seai birbirine benzemez. Bunun aebebı. 
inaan aöz söylerken, taganni ederken 
bia çok uzuvlarının işe karışmasıdır. •ir kere, sesi çıkaran, hanc;;erenin 
İ~eki aea telleriyle onlara yakın mini 
rWlııai adalelerin farkı. Bir kemanın telle
ri lıahnlıkça birbirinden farklı oldukları 
g•i. bizim ses tellerimizde kiminde in
e•, kiminde daha kalın olurlar. Ses tel
leıimizdeki incelik ve kalınlık farkı, ke
man tellerindeki gibi mahdut değil, he
... bulunamayacak kadar hudutsuzdur. 
Oamı için insanın ses cihazı hiç bir mu
••i aleti ile kıyu olunamayacak kadar 
ınU6.emmel bir alettir. 

Cöğüıten gelen havanın ses tellerini 
titretmeainden çıkan ses. orada baaıl ol
dağu gibi işitilmez. O tellerin altındaki 
ve tistündeki gene hesapsız denilecek 
kMlıar çok, büyücek ve küçük boşluklara 
c;uptıkça karakteri değişir. Sonra da bu 
botiuklar - musiki aletlerinde olduğu 
alııl - sabit değildir. Hele ağız inıanın 
in.dlii gibi genifler, daralır, istediği 
k.a.r açılır, kapanır. Bir sesin güzelll
iW yapan da en ziyade bu boıluklardır. 
Onııar da her insanda ayni olmadığın
daa, kiminin sesi güzel olur. kiminin de 
ı;irkin olur. 

iki insanın sesi birbirine benzeme
mekle beraber. insan seslerini sınıflara 
ayırmak musiki ifleriode lüzumlu görül
mılpür. Ondan dolayı ilkin kadın aeale
rinl erkek seslerinden ayınrlar. Erkek 
•etinin en kalını 1 fa dan 3 mie kadar 
llot çıkarabilir. En ince kadın sesi de 
3 1adan 3 üte kadar. Erkeklerden bazı
lanam .ai daha ataiıda, kadınlardan 
b..ıarının sesleri de daha yukanda not 
lar verebilirler. 

Kadın seslerinin incelikte birbirinden 
farklı olanları ve erkek sesine bile yakın 
olanları bulunduğu gibi, erkek seslerin· 
de de kalınlıkta biribirinden farklı ve 
kadtn seslerine yalan olanları vardır. 
<>.dan dolayı kadın sealerini de, erkek 
sealıtrini de tekrar derecelere ayırırlar. 

Zihninizi yormamak için bu derece
lerin adlarını birer birer yazmıyacağım. 
Yalnız her kes bilir ki erkek seai ne ka
dar ince ve ne kadar kaim olsa tamam 
erkek sesine benzemez. Gene her kes 
bilr ki kadın sem, erkek sesine nisbetle 
daima, az çok daha üst perdeden çıkar 
ve erkek seelni baıtınr. Klaviye hesabı
na vurulunca en ince bir kadın sesi en 
it.im erkek sesinin tamam dört derece 
üı•de bulunur. 

Seeler araanclaki fark fiziyoloji il
ıni•de önemli bir mesele olduğu gibi 
Jbulıiki mUtel\umslanlWl, mayıstroların, b.... kompozitörlerin en büyük dü
ıiincelerl sesler arumdald tabii farla, 
I>~ lmtlUG ettlnltllmektir. Te
ganni edilecek bir musiki parçua ne ka
dar cüzel oluraa ohun. onu teganni eden 
9elller aruanda fiZiyoloji bakımından 
Yümlak olmazsa o muııiki parçası mut
lalca bozulur. 

Bı11'.... itadan aeaiylc erkek sesını, 
aralarındaki büyük farktan dolayı, bir 
araya getirmek gayet güç bir iştir. Ka
dının sesi fazla ince ve yilksek olursa er
kek 8eal kaybolur. Bundan dolayıdır ki 
hir operacla, ild güzel 8C8İ bir arada din
letebilen bir dua söylenildii.i vakit, din
liyenlerin alk1tlamaktan elleri acır. 

Musiki mütebuaaalarını pek çok dü
ıiindGren, fiziyo]oji bakımından da pek 
"-kı. olan bu tasa, yalnız bizim radyo
da dialedijim.iz küme heyetinin tetki
linde hiç hatıra selmemit gibi görünür. 

Bu heyette güzel erkek sesleri ve ka
dıa .e.leri bulunduğu jpbi bir de fü b!l' 
k.-ı .esi vardır. Bu knclı"" -.pc.. • • ıin de 
atbelliiinde hiç şUp!1c olrrnınakla bera· 
ber bu giizel ses tabii olarak ötekilerin 
listünde oldujuncian. sahibi de biraz faz-
1a gayret gösterdiiinden, başka sesler
den hepsinin Uz.erine çıkmakta ve ötekJ 
sesler zaruri olarak dumanlı gelmekte
dir. O yüksek .esin altında bian sesle
ri vazih dinlemele, ne fiziyoloji Umince, 
ne de musild fennlnce imkln yoktur .. 
Buradaki meaeie musikinin alaturka ve
Ya alafranga olması delil, her tilrlü mu· 
sildye flmil olan fiziyoloji meselesidir .. 
Her hangi bir musiki hayat kanunlarını 
tanımayınca ciddiliiinl kaybeder .. 

Biiyük musiki üstadı V agnerin bir 
4*rini prova ettirecei.i sırada, sesini o 
~ en uygwı tasavvur ettiği artisti, 
tiyatro mUdUrilniln getirmek istemedi
iinı anlayınca kederinden düşüp öldü
itlnu bilirsiniz. Onun için bizim radyo
~ küme heyetinin klAsik parçahar 
söylemeleri pek isabetlidir. CünkU Us
tadları hayatta bulu.nan musiki parça
lan aöyleselerdi, bir kadın sesinin altın
da başka seslerin duman içinde kaldılı
nı işitince onlar da Vagner gibi •• 

O gUze1 sesin sahibi Bayandan bin 
kerre &Ur dilerim. Fakat, musikide ka· 
d'ın sesinin erkek sesim arasına kanş-

BU HAFl'A 

KORKU 

1942 
!2E2LIE 1 

Hindistan davası 
(Bqtarafı l inci Sahifede) 

Çin gazeteleri Amerikanın tcvassutu 
pek yakın olduğunu bildiren haberler 
veriyorlar. Bu gazetelere göre İngiliz 
Hint müzakerelerinin çabuk bitmesi Çi
nin de menfaati icabıdır. 

Cnync Taynur gazetesi diyor ki: 
cÇabuk kaı-ara varmalıyız. japon istila
sını Hindistana kadar hi.iti.in müttefikle
ri tehdit etmektedir.> 

Tokyo, 4 (A.A} - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Nişi Nişi gazetesi şunları yazıyor: 
Amerikan gr.zetelerinin Hindistana 

karşı takındığı tahrik edici tavır, Hint 
milletinin Krips tekliflerine karşı gös
terdiği ihtirazın manalı bir aksidir.Bu ha 
re ket tarzı lngilt re Hindift n'1 

... '-'i rr11-
vaffakıyet ihtimallerinin ne kadar az ol
duğunu gösterir . 

Borsa 
ÜZÜM 

342 Hakkı Elbirlik 
240 P. P. Daniyelsen 
582 Yeldllı 

190654 Eski yekun 
191236 Umuml yekO.n 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

INCtR 
518 R. j. Franko 
40 H. Çolakoğlu 
33 Kemal Kaptan 

591 Yekiln 
152618 Eski yekun 
153209 Uınumt yekun 

ZAntRE 
585 Ton Susam 
50 çuval Burçak 

53 
50 

30 
20 
40 

64 

AŞÇI ARANIYOR 

54 50 
50 

50 
52 
54 
56 
59 

30 
30 
40 

68 
25 

TElfl &SIR 

Hamsa Daimi Encümeninden : 
1 - Manisa - Muradiye - Menemen yolunun Horoz köy içinden geçen 

3 + 2 15-3 + 8 7 5 nci kilometreleri arasındaki kısmen kaldmm in§&&ta 
62~0 lirn 20 kuruşluk keşifnamesi üzerinden açık e,ksiltmeye konulmu~
tur. 

2 - Muvakkat teminat 468 lira 7 7 kuruştur. 
3 - Eksiltme 16/ 4/942 perşembe giinü saat 1 1 de vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
4 - isıc:Cliler keşif ve şartnameyi her gün nafia müdürlüğünde ve dai-

mi encümende görebilirler. 1849 ( 79 7) 

İZMİR SİCİLİ TİCARET MEl\lURLUliUNDAN: 
Tescil cd:lmi!l olan (İzmir Tramvay \.e Elektrik Ti.irk Anonim Şirketi) nin 

31/3/942 tarihinde adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnamesi Ticaret kn
nunu hükümlerine göre sicilin 4306 numarasına kayıt ve tescll edildiği iliı.:ı 
olunw·. 

1 - ZABITNAME 
2 - HİSSEDARLAR CETVELİ 

İzmir Sicili Ticaret Memurluğu Resmi mühürü ve 
F. TENİK imzası 

İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK maddesine tevfikan icabında şirketle ti-
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ cari muamelelerde bulunmaları için id:ı-

31 mart 942 salı günü İzmirde, Bahl"i- re meclisi azalanna salahiyet verilmesi .. 
babadaki idare merkezinde alelade ola- Reis, idare meclisi ve hesaplan tet
rak toplanan hissedarlar umumi heyeti- kike memur murakıp raporlarını oku
nin müzakerat ve mukarreratına dair duktan sonra, müzakerat rumamesine 
tutulan zabıtnamedir.. dahil diğer hususatı sırasiyle reye koy-

Müzakerata saat 11 de iptidar edil- muş ve aşağıdaki kararlar ittifakı Ara 
nı.iştir. ile alınmıştır : 

Türkiye cümhuriyeti hükümetini tem- , BİRİNCİ KARAR 
silen Nafıa ve Ticaret vekAletleri komi- Heyeti umumiye, 1941 yılı muamelA 
seri bay İsmail Küçük huzuru ile umu- tına ait meclisi idare raporunun, vbl~~ 
mi heyet toplantısını şereflendirmiştir.. ile klr ve zarar hesabının, oldugu gıbi 
Toplantıda hesabatı tetkike memur tasvip ve .kabulüne; alelide ihtiyat ak

murakıp bay Zeki Cansın da hazır bu· çesine 4.093.48 liranın tahsis ve tediye 
lundu.. tarihi bilAhare idare meclisi tarafından 
İzmirde bulunnuyan idare heyeti rei- takarür ettirilecek, itfa edilmemiş 

si bay Robert Bette, ahval dolayısiy1e 198.468 hisse senedatına 35 kuruş ve 
umumi heyet toplantısına gelemedı~i itfa edilmiş 1.532 hisse senedatına 5 ku
içln mazeretinin kabwünü temenni et- ruşluk bir temettUün tevzi, idare mec
miş olduğundan, toplantıya idare meclist !isine 526,31 liranın tahsis edilmesinden 
tarafından bu bapta intihap edilmiş bu- ibaret teklif edilen tevziatın tasvip ve 
lunan bay Mustafa Devres riyaset etti. kabulüne; idare meclisinin 1941 senesi 

Reis, nizamnamenin 32 inci madde- zarfındaki idaresinden ibrasına karar 
sinde mezkO.r olan hazirun cetvelini verdi .. 
tevdi ve hazır bulunan altı zatın hlrrlU İKİNCİ KARAR 
bulunduğu hisse senetleri :mikdarının Heyeü umumiye, idare meclisi iza. 
ceman 57.751 (Elli yedi bin yedi ~ sından bay Ali Fikri Altay ve bay Mus
elli bir) adet olduğunu, binaenaleyh. tafa Nuri Devresin memuriyetlerinin 
sermayenin ruhundan ziyadesinin asale- daha üç yıl için tecdidine; İdare meclisi 
ten veya vekileten temsil edilmiş bu- izalanna verilecek huzur hakJnnm l 
lunduğunu tetkik ederek dahilt nizam. sonkinun 1942 tarihinden itibaren her 

İyi yemek pişirmesini bilen bir er- namenin 27 inci maddesi mucibince usul Aza için gayri saft 100 lira ve senede 
kek aşçıya ihtiyaç vaniır. ve nizamına muvafık olarak te§ekkUJ hamt gayri safi 800 lira olarak tesbit 
Kemeraltı Hil!l eczanesi üstünde eden wnumt heyetin müzakerata ipti- edilmesine karar verdi. 

diş tabibi İsmail Haklaya öğleden dar edebileceğini beyan etti. ÜÇÜNCÜ KARAR 
sonra müracaat.. (801) Dahili nizamnamenin 28 inci madde- Heyeti umwniye, 1942 yıh hesaplan-
,.c:ıc:ı aaaaaa c:ı aaaac:ıaaac:ıaaaacaacıc:; sine tevfikan hazır bulunan hissedarlar- nı tetkik ile bu baptaki raporunu 19'3 
-----------=--=--=-=-~ ı dan B. B. AU Fikri Altay ve Charles te toplanacak olan umumi heyete tak

Giraud rey toplamağa memur ve bay dirn etmek üzere bay Zeki Cansını mu
MAX Dever katip tayin edildiklerinden rakıp tayin ve murakabe ücretini 400 
mwnaileyhim mevkii mahsuslarıni işgal lira olarak tesblt etti. l Ian 

1 - Elinde Alaturka ve Alafran
ga hazır nal ve mıhı olup da satmak 
isteyenlerin. 

2 - Alaturka ve Alafranga nal 
imalinde ihtisası ve bunları yap
mak için imallthane ile dUzeni 
o!anların - malzemesi verilmek su
retiyle - bu işi yapmak isteyenlerin 
8/N"ısan/942 tarihine kadar lstan
bulda posta kutusu (175) ve An.'lta
rada Orman Çtftllği posta kutusu 
(1) e sarih ~kilde müracaatlara ri-
ca olunur. 5, 6, 7 (802) 

Zayi 
!zmirde Karataş orta okulundan almış 

olduğum 21/6/1937 tarihli ve 54 sayılı 
orta mektep phadetnamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hilkınU 
kalmadıtı ilAn olunur. 

tzmirde Karantina lnönü caddesin
de 654 No. Ju hanede Muammer 
Aydın 

Çocuk bakmak ve ev hizmeü gör· 
mek üzere bir kadın aranıyor. 
Taliplerin Yemiş çarşısında (50) 

numaraya müracaatlan. 
1 - 5 (783) 

ııııııııııaııaaaııaıaaıaaaaaG 

Kapedınaz flPSat 
Gazi bulvarı üzerinde Ziraat Ban

kası ittfaalindekl tUtUn, pul ve müs
kirat bayWllne mahsus dil.kkAn için
deki eşya devren satılıktır. 
Taliplerin borsa karşaaında Bilyilk 

tuhafiyeciler çarpsmda 1342 sokak
ta marangoz Mehmet Ali ustaya mü-
racaatları. 1-2 792) 

lzmir Cumaovua nahiyeainde 
izmirll Osman Karabıyık kömür 
madeni ocaklannda istihdam edil
mek Uzere bir katip alanacakbr. Ta
liplerin Gazi Bulvannda 46 No.lu 
mağazaya müracaat eylemeleri. 

1 3 5 (765) 

ması, her şeyden önce bir fiziyoloji me
selesidir .. 

G. A. 

ettiler.. DÖRDÜNCÜ KARAR 
Umumi heyetin toplantıya davetini Heyeti umumiye Ticaret kanununun 

illn eden gazetelerle toplantıda haztr 323 Uncü maddesin~ tevfikan idare mec
bulunan zatların isimlerini ve her bi;f.- Hsi Azalarına, doğrudan doğruya veya 
nin yatırmış olduğu hisse senetleri mile- dolayısiyle alAkadar bulunduklan §ir
d:ırtnı gösteren c_etvel hilkUmeti vcümhu- ket veya müesseselerle icabında Şirket 
rıye murahhası ile rey toplamaga me- namına ticaıi muameleler akdetmeleri
mur olanlara, katibe ve murakıbı mu- ne salAhiyet verdi. 
maileyhe gösterilmiş ve mumaileyhim Müzakerata saat 12.45 te nihayet n-
tarafından tetkik edilerek tasdik ve .im- rildi. 
za ~- İzmir, 31 mart lMZ 

Reis, müzakerat rumamesinin apla- T. C. Nafıa ve Ticaret vekl-
daki maddeleri ihtiva etmekte olcltılunu Jetleri komileri.. 
bildirdi. Zabıtnamede yazalı hususların. hCl-

1 - İdare meclisi raporu ile hesabatı kUmetçe kabul eclildill manasında 
tetkike memur murakıp raporunun olmaınalr kaydiyle içtlmam usul 
okunması ve tasvibl ve mevzuata uygun olduğu tasdik 

2 - 1941 hesap yılı bllnçosu ile kar olunur •. 
ve zarar hesabının tasvip ve kabulü ve fa. KOÇOK 
idare meclisinin ibrası.. Murakıp : ZEKİ CANSIN 

3 - İdare meclisi Azalarından bazıla. Heyeti Umumiye reial 
rının memuriyetlerinin tecdidi ve ida- iL N. DEVRl:S 
re meclisi Azalan huzur haklarının tes- KAtlp : iL DEVER 
biti.. Ref toplamela memur 

4 - 1942 senesi için hesabatı tetkike Ch. GJRAUD FlKRt ALTAY 
memur b!r murakıbın tayini ve mura- 15 kurueluk damp pulu ibertne 
kıba ücretinin tesbiti.. 2 nisan 1942 tarihi ve İzmir Tnmny 

5 - Ticaret kanununun 323 üncU Türk anonim şirketi resmt mOhUril 
~EDARLAR Hissedar İmu1ar Bı.e Rey 

vekilleri. adedi adedi 
1 La Societe anonyme D'ElectriclteBay Charles C. Glraud 55.251 10 

et Tramways en Orient Giraud (İzmirde) 
31 Siyan aokaiı • Bnnelles. 

2 Bay Joaeph Sellekaers 
59 Avenü Paul Deecbanel· 

Bruxelles 
3 Bay Sol Gormezano 

İmı1rde 
4 Bay Mustafa Nuri Devres 

İzmirde 
5 Bay Ali Fikri Altay 

İzmirde 
6 Bay Charles Giraud 

Bay Mu M. Dwer 500 10 
Dever (İanirde) 

S. Gormeano 500 10 

M.N.Devres 500 10 

F. Altay 500 10 

C. Giraud 500 

57.151 50 
Ceman yalmz elli reye hak veren elliyedi bin yedi yQz elli bir hisse aenedab

ıu hAm1l altı zatın sıfatı vekllet ve evrakı tetkik ve kabul edl1mif ve işbu evrak 
tasdik Jnhnmtfttt. 31Mart1M! 

Rey toplamağa memur Munlap Katip 
C. Giraud F. Altay Zeki Cansın M. Dever 
Reis M. N. Devres T. C. Nafıa ve ticaret vekAletleri ko

miseri: İs. KUçüa 
15 kuruşluk damga pulu üzerine 2 nJsan 1942 tarihi ve İzmir Tramvay ve 

elektrik Türk Anonhn Şirkeü resmi mllhürU .. 

tzMtR BELEDtYESlNDEN: 
TENBlHNAME: 

1ZMtR StCtLt TtCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Madde - Şehir hudutlan dahillnde lzmirde Salhane mevkiinde istaByon 
hllen tatbik edilmekte olan ega nakil karşısında 2 numarada el debagatiyle İf'o 
ilcretlerine ait tarifede yazılı ücretler- tigal eden Nazmi Filibelinin bundan 
den fazla ücret istemek ve almak mem- böyle tiltUn vesalr emtiai ticariye alım 
nudur. Bu yuağa riayet etmeyen tek ve ..sat1:111ı ~~rine. de ticaretle ~gal ede
çlft yük araba sahiplerinden bet ve ceğine mutedaır beyanname tıcaret ka-

. . r nunu hükümlerine göre sicilin 4310 nu-
kamyon, kamyonet sahıp1erındcn on ıra marasına kayıt ve tescil edildiği ilAn 
maktu para cezası alınır. olunur. 1912 (800) 

1916 (798) 

öDEMtŞ NOFUS MEMURLUôUN
DAN: 

DENtZLt BELED1YESlNDEN: 

Filmi U Devre Z5 Kmm ilk Defa ödıni§ Burgaz köyü nüfusunun 3 ha
nesinde mukayyet Mehmet oğlu 1322 

Belediyeye ait 939 modeU Ford marka 
otobUslerden çıkan 22 kişilik maroken 
kanapeli İzmir mamulltı ve beheri 200 
lira muhammen bedelli iki kalisör açık 
arttırma jle aatılığa çıkarılmıştır. 

HEPSi BiRDEN Bir Kesik el ve 
TÜBKÇE IZAHATIA 

Beüll MW - Aynca CON BULL 

SEANSLAW: 1!.3t - 4.U - 7.U te.. Cumartesi, Pazar 9.30 da.. 

doğumlu Riza Kırmızının soyadının Ka
ya olarak ödemiş asliye hukuk mahke-
mesinin 18/Şubat/942 tarih esas No. 348 
karar 91 numaralı ilAmiyle değiştirilme
&ine .karar verilmlf olmakla keyfiyet ka-
nunu medeninin 26 ncı maddesine tevfi-
kan illn oluııur. 1908 (799) 

thale l'b/4/942 Cuma gilnil saat l1 de 
denizli belediyesi daimt encümeninde 
yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 temi
nat akça.siyle mezldlr gün ve saatte mü
racaatları ilAn olunur. 

ı. 3, 5 1816 (758) 

Bornova ziraat Mücadele ls
tas}·onu idare müdürlüğünden: 

Gül, yaprak ve bütün nebat bitlerine karşı çok müessir olan v~ müesse~ 
rniz ilaç hazırlama evi tarafından hazırlanan Eae sabunu adlı illcın 1zmır 
incir üzüm tanm satıı kooperatiflerinin Kemraltı ıubeıinde sahpna baılan
dığı ilan olunur. 

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

Manisa Daimi Encümeninden : 
1 - Manisa - Muradiye - Menemen yolunun 1O+09 1-1O+91 1 nci 

kilometreleri arasındaki Muradiye köyünden geçen kısmın kalclmm intub 
8150 lira 80 kuruıluk keşifnamesi üzerinden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminat 61 1 lira 31 kuruıtur. 
3 - Eksiltme 16/ 4/942 perıembe günü saat 14 te vilAyet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
.+ - istekliler keıif ve şartnameyi her ırün Nafia müdürlüiünde ve dai-

mi encümende görebilirler. 1848 ( 796) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satıı No: Muhammen B. 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

Lira Kr. 

610 00 
Birinci karantina Dilaver ve Yıldız tepe sokak 723 ada 1 
parseJ, 499 metre murabbaı 44, 46, 48 kapı No.lu arsa 
üçüncü karataş Adalet ve Islahane sokak 665 ada, 1 parsel 
322 metre murabaı numarasız arsa 50 00 
üçüncü karataı Sabahat sokak 665 ada, 25 parsel, 229 
M. Mu. arsa 45 00 
üçüncü karataş Adalet ve Sabahat sokak 665 ada, 26 parsel 
6772,50 M. M. arsa 812 00 
ikinci karantina mahalleai mektep, Kayseri, Tefikiye sokak 
765 ada, 5 panel 3124.50 M. M. numarasız arsa '466 00 
ikinci karatina mahallesi mektep ve Şükran aokalı: 776 ada, 
1 parsel 259.50 M. M. N. arsa 39 00 
ikinci karantina M. mektep ve Şükran sokak 778 ada, 
2 p. 249 M. M. 40/1 numaralı araa 
ikinci karantina M. mektep ve istikbal so. 778 ada, 1 1 
p. 245,50 M. M. nwnaraaaz arsa 
ikinci karantina M. mektep ve İstikbal ı. 77 8 ada, 12 
p. 245,50 M. M. numarasız arsa 
Güzelyalı 39 ncü Recai zade sokak 926 ada 1 parıel 
991,25 M. M. arsa 
ikinci karantina M. Veysel ı. 1742 ada 2 parsel 120,25 
M. M. ana 
GUzelyalı Muhdea yol 926 ada, 4 parsel 278 M. M. N. 
arsa 

37 00 

37 00 

46 00 

258 00 

13 00 

t272 Güze'bralı 39 ncu Recai zade a. 926 ada, 5 parsel 372 M. 
M. numarasız arsa 1-48 00 

112 00 

2 73 Cüzelyala 39 ncu Recai zade a. 926 ada, 6 par.el 
21 1 1, 7 5 M. M. numaraau: arsa 527 00 

2 7 <4 Köprü mahallesi Mısırlı cadC:leainde husuti yol 1 7 3 7 ada 
26 parsel 2671 M. M. 6 zeytin aiacı ve muhtelif ağacı 
muhtevi tarla 300 00 

275 ikinci karantina mısırlı C. 1754 ada, 5 parsel, 145,25 
M. M. numarasız arsa 36 25 

2 76 Bornova Pınarbaıı köyü Kemal pa13 caddesi 225 M. M. 
tajla ada maa kuyulu arsa 35 00 

Yukarıda evsafı yazılı emvalin pefİn para ile mülkiyetleri 1 /4/942 ta
rihinden itibaren 15 ııün müddetle arttırmaya konulınuıtur. 16/4/942 tari
hine müaadif perwembe ıünü saat 14 de ihaleleri ayrı ayn yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde % 7,5 teminat alı:c;ealni müza
yede bqlamadan evvel yatırarak yevmi mezldirde milli emllk müdürlüiün-
de mütqeldcil aahf komisyonuna müracaatlan ili.n olunur. 1806 ( 795) 

tzMia SictıJ TiCARET MEMUBJ .. OOUNDAN: 
T-=U edllmif olan (İzmlr Esnaf ve Ahali Benlrasa Türk anonim firkati) ala 

30/3/9'2 tarihinde Adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnamesi Ticaret ka
nunu hükUmlerine göre Sicilin 4308 numarasına kayıt ve tescil edildlll i1aa 
olunur. 

1 - ZABITNAME 
Z - HİSSEDAR CETVELi .. 

İzmir Sicili ticaret Memurluğu Resmi Milhilrü ve 
F. TEN1K imzası .. 

(Z AB 1 T NA .M E) banisi Kazım Dirikin hatırasına hUrme-
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası Türk ten ayakta bir dakika sUkdt edildJlctell 

Anonim Şirketinlıı 14 üncü hesap yılına sonra raporlar ve blanQO ittifakla tasvip 
ait aenelik mutat toplantısı, asaleten ve ve idare meclisi Azası ibra olunınlqtur. 
vekl1eten 419230 llrabk sermayeyi tem- 3 - Müddetleri biten eski idare mec>
ail eden ortaklar tarafmdan 30 mart 9 . ' tisi lzalarından bay Kizun Musal w 
tarihine rasthyan pazartesi gilnü sa;..t Şerafettin Serbes yeniden ve ittifakla 
15 tıe benkanan Atatürk caddesindeki izalıp, eski murakıplardan Kamil Oca
merkes binasıoda Ticaret vekiletini kojlu ve Kemal Akpak bu sene de mu
temsil eden İzmir mıntaka 'ncaret Mil- rakıplıp seçildiler. 
dUrlütU raportörü bay Reşat Özkerin 4 - İdare meclisi raporunda tevzi tar
huzuriyJe heyeti umumiye .reisi bay KU- tı aöstıeriJen temetttltln 1 nisan 1M2 taoo 
çük Tallt Muebranın reisliii albnda rihiı>den itibaren daiıtılması eberiyet.. 
icra ve sırasiyle şu kararlar ittihaz le, idare meclisi izalanna her içtima 
olunmuetur : için, geçen seneki gibi net olarU 10 U. 

1 - Müzakereye baflanmadan evvel, ra huzur hakkı ve murakıplara da, ftll
asaleten. en çok rey sahibi olan hissedar- gileri bankaya ait olm8k üzere maktu
l.ardan İmıi1" idarei hususiyesi namına an beşer yUz Bra ücret verilmesi ittifU
bay Adil Sayar, lrfnhendia Ali Nihat la kararlaetırılmı. . 
IL-e zabıtna"'eJeri de imulamak aala- Heyeti umumiye Reisi 
vq ' 9. T M-ı...-hlyetlyJe Ara cAmiliiine, bımkamız me-- K. . ..,.._. . 
murlarmdan bay Süreyya Akalın ve Ticaret vekaleUni temsil eden iamr 
Kamil Dirik zabıt katipliğine seçilınq. mıntab Ticaret Ml1d0rl\lill raportöre 
lerdir. 8-t öm. 

2 - Ruzname mucibince idare mecli- An cilllİI Ara clmll 
isi ve murakıp raporlan blinço, klr ve ldani hmmi7e Mtllaea•ı 
Earar hesabı okwımUf, bankanın aziz Mlbneuili A. Sayar A. H. Ölaıe 

İzmir Esnaf ve Ahali bankası Tilrk Anonim şirketi ortaklannm 30 mart ta 
tarih.ine rastlıyan pazartesi gilnii saat 15ta bankanın. Atatürk caddesindeki meıı
kez binasında akdettikleri alelide heyeti umumiye toplantuana asaleten. w 
vekaleten iltirak ebniş olanlann isimleri ile temsil eyledikleri aermaye mlkdar
lannı gösterir cetveldir .. 

K. S. N. İsim ve adres 

605 
606 
607 
609 
615 
617 
618 
619 
610 
621 
622 
623 
621 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
616 
634 
635 
636 

İzmir B. K. Talit Muşkara 
İzmir B. Şerafettin Serbes 
İzmir B. KAzım Musal 
İzmir B. Mehmet Seyrek 
İzmir B. H. Fehmi Sertel 
İzmir B. Ali Riza Sıkılıoğlu 
İzmir B. Ahmet Acar 
İzmir B. Tahir Erdem 
İzmir B. Ali Nihat Örge 
İzmir B. Ali Naci Almak 
İzmir B. Ahmet Nuri Erdur 
İzmir B. A. Nuri Umar 
Alaşehir B. Rasım Musal 
Alqehir B. Kimil Ocakoğlu 
İzmir B. Halil Zeki Osına 
İzmir B. R Avni Başanr 
Alaşehir B. Klmil Ocakoilu 
Alaşehir B. Rasım Musal 
İzmir B. Atıf İnan 
İzmir B. Adil Sayar 
İzmir KAzun Musal 
İzmir B. Nuri Savaş 
İzmir B. Kazım Musal 

Yeldın 
Heyeti umumiye reisi 

K. T. MUŞKARA 
1909 ('193) 

,Asaleten Veklleten Rey Temsil ediJm 
R.A. R.A. Yek. senup 

T. L. 
5 o 5 2500 00 
5 o 5 2500 
5 o 5 2500 
5 o 5 2500 
4 o 4 2000 
1 o 1 500 
1 o 1 500 
4 o 4 2000 

10 o 10 5000 
1 o 1 500 
2 o 2 1100 
1 o 1 500 
4 52 56 28000 

10 49 59 29500 
1 o 1 500 
1 94 95 47170 
o 78 78 39090 
o 28 28 14050 

10 20 30 155940 
10 o 10 50000 
o 10 10 10000 
6 o 6 3000 
o 39 39 19880 

86 370 456 419230 
Ticaret veUletlni temsil eden : ı.. 
mir mıntab Ticaret mUdO.rlillG _. 
portörll Relat Ozker 



• • 

Siyasi V azlyet · 
~~~~*~~--~ 

Hindistan mes-
elesinde taraf
ların telifine 

imkan var mı? 
-*

Hindistan Japon~ayı is-
tem~vor. Bir Bulgar 
teşhili ,arıı cepl11esine 

qitmiş •• 
Radyo gazetesine göre hafta sonunda 

da bütün hafta içinde olduğu gibi Hin
distan meselesi dünya ef'kannı ilgilendi
ren en önemli mesele olmuştur. 

Londradan Delhiyc harp kabinesinin 
tekliflerini götüren Mister Stafford Krips 
geçen hafta Hint Liderlerini ayrı ayrı 
kabul etmiş ve harp kabinesinin teklüini 
biJdirmiştir. 

Kongre partisi ve MüslUm~lar birliği 
teşkilatlan bu teklife cevap vermek 
üzere toplandığı sırada Krips tc basına 
teklifin mahiyetini izah etm~ür. Bu iza
hata nazaran teklif Hintlilerin emeline 
uygun değildir: Hintliler istiklfil istiyor
lar, İngilizler Dominyon vermek isti
yorlar; Hintliler yeni idarenin derhal 
kurulmasını, 1ngilizleJ." de bunun harp
ten sonra olmasını istiyorlar! Kongre 
partisi yeni idarenin bütün Hindistana 
§amil olmasım istiyor; teklif, bazı azın
lık haklarının korunması için M üslii
manları dışanda bırakıyor ve Prens1eri 
de bu birliğe iştirakten muhtar bırakı
yor. 

Kongre cevabını vermiştir, Müslü
manlar Allah Abadda toplanmışlar fakat 
henüz cevap vermemişlerdir. Kongrenin 
cevabı red mahiyetindedir. Arilaşmazlık 
askeri esas Uzerinde görünmekte ise de, 
yeni idarenin harpten sonraya bırakıl
masının da tesiri olmuştur. 

İngilizler, şimdi Hintlilerden japonya
ya karşı işbirliği istemektedirler, gerek 
Malezya ve gerek Birmanyada yerli hal
kın düşmanla dövüşmek istemediği gö
rülmliştür. Beşinci kol faaliyetine mani 
olmak için İngilizler Hint Liderlerinin 
de harp faaliyetine iştiraklerini temine 
ihtiyaç duymuşlardır. Hintliler istedik
leri verilmedikçe işbirliği yapmıyacnk
far gibi görünüyorlar. 

Mesele şuna dayanmıştır: İngiltere, 
bunu temin için Hindistnna ne verebilir? 
Şimdi tetkik ediliyor. tdare işinin Hint 
lilere, teknik işlerinin İngilizlere bıra
kılması bir fikir olarak ileri atılmıştır. 
Yani Hintlilere harp için ne kadar para 
ayrılacağı, ne kadar asker kullanılacağı 
ve toplanılacnğı ve harp tabiye işi de İn
gilizlere bırkılmnk dlişUnülüyor. Daha 
kısa bir tftbirle milli müdafaa Hintlilere 
Genel Kurmay da İngilizlere ait olacak
tır. Fakat bu hususta iki tarafın nnla
~p anlaşamıyacaklan belli değildir. 
Kripsin General Vavelle müzakerelerde 
bulunması bu işlerin görfü:ıüldüğünü 
göstermektedir. 

Ruzvelt Hindistnna Albay Lüid Con
aonu şahsi mümessili olarak göndermiş
tir. Ruzveltin Hintlilerle İngilizler ara
~unda bir aracılık teklifinde bulunduğu 
anlaşılıyor. 

Mihver propagandası Hint meselesi 
üzerinde bütün kuvvetiyle çalışmakta 
devam ediyor. Fnkat mihver propagan
da ve neşriyatına rağmen, Hintlilerin 
mihver aleyhinde oldllklanna §Üphe 
yoktur. Hintliler japonyaya dönmek ni
yetinde değildirler; bunu asla düşün
memişlerdir. Hintliler mihveri götümse
mekte, belki de 1ngilizlerden de ileri gi 
diyorlar. Malezya ve Hollanda Hindis
tanı gibi Hintliler japonyayn temayül 
etmemiştlr. 

Hintliler neden japonyayadan kork
maktadırlar? 

Hintliler bütün Hindistıına şamil bir 
birlik kurmak istemektedirler; bunu de
mokratlar sayesinde kuraca1clnnnn inan• 
mı~lardır. 390 milyon nüfusİu Hindis
tan, 400 milyon nüfuslu Çin ile bir j~ 
bhliği ynpmak iııtemektedirlt:r. Halbu 
ki japonlar Hindistan1 parçalıy,acak1ar
dır. japonlar Çinden kora ve Mançuriyi 
kopıırmı!!lardır. Şimdi de Nankin ve Pe
kini de ayrı ayrı birer hükümet kurmuş
lardır. işte Hintliler, parçalanmamak 
iç.in japonyadan çekinmektedirler. 

Haftanın mühim bir olayıda Alman
yanın ilkbahar taarruz hazırlıklarıdır. 
Bunu artık Almanlar da ghdemiyorlar. 
Berlinden bir çok kıtaların doğu cephe
sine scvkedildikleri haberleri geliyor. 
Fakat, Almanya küçük mihver devlet
lerinin ynrdımını teminde hala sıkıntı 
çekiyor. Macarlar ve Rumenler baskı 
altında daha fazla kuvvetle yardımı ka
bul etmisler ise de iki milletin aarıında
J:i ihtilaf, buna mani olmaktadır. 

Bazı haberlere göre bu iki memleket 
hudutlarında çarpışmalar olmuştur. 

Bulgaristnnın hnngi cephede harbe i~
tirak edeceği belli değildir. Londra rad
yosu Bulgnrca neşriyatında Bulgar kra
lının Berlin ziyaretinden döndükten 
ı;onra Paskalya münasebetiyle Sofya 01 ... 

todoks kı 1 :sesinin ayinine iştirak ettiği. 
ni bildirmiştir. Bu radyoya göre kcal 
Boris ortodoks kilisesinde Hitlcrin zafe
ri için dua etmektedir. F!nlere göre hır 
Bulgar teşkilinin cepheye vardığı ha· 
berini V<'rmişse de bu haber başka kay
naklardan teyit olunmamıştır. 

Vic::i bu hnfta içinde de havadis sütun
ları :n n~ınçln yeralmış bulunuyor. v:~i
nin müna bc-tleıi bir tarnftan mihverle. 
diğer taraftan da demokratlarla istik
rarsız olmakta devam ediyor. Laval-Pe
ten miilfıkntından, Almanya ile en h:-ı· 
rareth ic::birlir;! taraftarı ohın Lavn!tn 
kabine\·e ~irecC'ği endişeleri hflsıl ol
muşsa ela, bu tahakLuk ctnıcmi$tir. 

Vio;;nin !':·mdil"k tarafsız kalar .. • m.., 

• ,. 
• 

rE'lfl ASIR 

Bcrlin, 4 (A.A) - Almau resmi teb-1 şembe ve cuma günleri hava akınları 
liği : Doncç havzasında ve şark cephe- devam etmiştir. Dört düşman tayyaresi 
sinin merkez kesiminde Ruslar bazı tahrip edilmiş, diğer beşi hasara uğratıl· 

hücumlarda bu- <---·-·- -·- - .. ··-·-·-·-·-··r mıştır. 
~fa::k:";:ğ;, k~~ 1 RESMi TEBLICLER . ~X:::uz 
yıplarla geri atıl- I Berlin, 4 (A.A' 

~~1:::ı~~~!ız:~; ln~iliz - Alman l ~ı:r:rya:~~; 
muvaffakıyet u~ taf ilAt '1' 
neticelenmiştir. 1 talyan hare- ;~r : s a ven ı-

Ccphenin şimal Duvr ve Port-
kcsiminde daha k At d •• land limanlarına 
şiddetli sava.şiar a ın a ~un- evvelki gece akın 
olmuştur.. Yalnız yapan savaş tay-
bir kolordumuzun 1 .. k ..! um yarelerimiz tayin 
tuttuğu hatta on u Ü ur edilen hedeflere 
beş düşman tankı isabetler kaydet-
tahrip edilmiştir. 1 Aı mo11 ve i ngiliz mişlerdir. Düşma-
Savaş ve av Uıy- nın şiddetli mü-
yarclerinden mü- hc.ıva faali yeti tek. dnfaasına rağmen 
rekkep teşkilleri- tayyarelerimiz üç 
nıiz Murmansktn TOT siadet buldu saat birbirini ta-
düşmnn askeri hn.. ı .. kip eden dalgalar 
defleri tesirli ola-

1
• - - - • - hal!nde hücum et-

rnk bombalttmı.ş. Almanyada Lübelı mişler ve İngiltc-
lardu... Limandn h d · ili 1 i renin bu iki çok 
bir ticaret gemisi ıe rin e Jng z er n ehemmiyetli iaşe 
hasara uJ:rrrunıştır. yaptılıları hasarat limanındaki tes.is-

1942 yılının nk ve ingiliz limanla- ıere büyük çapta 
üç ayı içinde Rus· bombalar isabet 
]ar şark cephesin- rında zararlar- ettirnıişlerdir. 
deki neticesiz ta- .. -·- · - - _,_,_ -·-·-·-·-·-·-·- •> Lnnport liına-
arruzlarmda ve bizim karşı taarruzları- nındaki infilaktan sonra depolarda pal4 

mızda insan ve malzemece pek büyük lamalar başlamış ve hava gazı fabrika
kayıplarn uğramışlardır. (104128) esir siyle kışlalarda yangınlar çıkın.ıştır. 
vermişler, 2167 tank ve 2518 top kay- Vaymut koyu ile Radyopol gölü ara
betmişlcrdir. Ayni müddet içinde Sov- smda pek şiddetli bir infilak oldu. Sa
yet hava kuvvetlerinin kayıplan şun· vaş tayyarelerimizin attığı bombala\' 
lnrdır : Hava muharebelerinde düşürli- Duvr limanındaki tesislerde mühim talı
len 1760 uçnk, uçak savarlar tarafından r!plere sebep olmuştur. Rıhtımda biner 
düşürülen 250 uçak, yerde tahrip edilen kiloluk bir çok bombalar patlamış-
595 ve kara teşkillerimiz tarafından dü- tır .. 
şürülen 110 uçaktır. Berlin, 4 (A.A) - Ofi aJ·ansı bildiri-
İTALY AN TEBLİCii 
İ Yor: talyan tebliği, 4 (A.A) - Sirenai-

kada düşman keşif müfrezeleri ileri kol- Alman askeri mahfilleri İngilizle
larınuz tarafından insnn ve malzemece rin Lübek şehrini bombardımanlannda 
ciddi knyıplara uğratılnrak püskürtül- görülen hasarların önce zannedildiğ!n
müştür. Rençetel bölgesinde tayynrele- den çok fazla olduğu bildirilmek
rimiz düşmanın kamyon kol1arına al- tcdir. 
çaktan hücum ederek on taşıtı ciddi Bomba isabet eden evler, ahşap ve 
hasara uğratmıştlr. İki kat üstün düş- eski yapılı olduğundan tahribat kolay 
ınan tnyynreleriyle çıp"pışan avcı tayya- ve geniş olmuştur. 
relerimiz bunların altısını düşürmüş, Jurnal dö Jencv muhabiri de bombar· 
bir çoğunu hasara uğratrnı.ştır. Tayyare- dıman hakkında aşağıdaki tafsilatı veri
lerimizden biri üssüne dönmemiştir. , yor : •$chlr baştan başa alevler içinde 
İskenderiye - Marsa Matruh demiryo- idi. İtfaiye yangınları söndürme işinde 

lu bomba tayyarelerimiz tarafından bir muvaffak olamamıştır .. 
çok yer.inden kesil~iştir. Maltaya ka~şı Gar tnhrip edilmiştir. 
~v~ hUc~mları.na ş:ddetle devam edıl- •Alman başkumandanlığı sivil emla-
mıştır. Bır denıza1tımız tarafından orta k 1 n •• ı.. "b t 'tir' _r. etmekle be-
b.. "kl'"kt b. d" . . 1 e yapı a ı.wırı a ı ı aı 

uy';1 . u c ır uşman sarnıç geınısın. raber Lübekteki askeri hedeflerin tah-
torpıllıyerek batırmıştır. 'b kaldık! 'dclia edil 

Lo d 4 (A.A) H tebl·~· r: attan masun an ı e-n ra, - ava ıgı : 
Perşembe günü öğleden sonra şimal mez .. n 

deniz.i üzerinde keş!{ uçuşu yapan layı Bir diğer İsviçre gazetesinin Berlin 
müdafaa servisine mensup tayyareleri- muhabiri Lübck nkınının harbin başın
miz iki düşman deniz uçaf,'lllı tahrip t:t- dnn beri yapılan hava akınlarının en 
mişlerdir. Tayyarelerimiz Uslcrine döu- ehemmiyetlisi oldu{,'Unu, ve endilstri he
mfü;lerd:r. deflerinin hasara uğradığından şüphe 

Malta. 4 (A.A} - Hava tebliği : Pt!r- ed:Iemiyeceğini bildiriyor. 

Pasifik harp 
meclisinin toµ

lantısı 
-*-Ruz ve it bu toplantının 

'bir nuıvaf falııyet 
olduğunu söyllyor-

Vaşington, 4 (A.A) - Bay Ruzvelı 
Pasifik harp meclisinin yaptığı ilk top
latının mühim bir muvaffakıyet teşkil 
ettiğini söyleın!ştir. 

Sidney, 4 (A.A) - Avustralya ordu
ları ba.şkumandnnı general Malt Artilı 
dün general Gordon Benetle görüşmüş
tür. 

Vaşington, 4 (A.A) - Bahriye neza
retinin tebliği : 11500 tonluk Laytel adlı 
tayyare gemimiz .şubatın son günlerind'? 
Cava adasının cenubunda bir deniz mu
harebesinde batmıştır. Hokon sarnıç ge
m:si tayyare gemisinin mürettebatım 
kurtarmıştır. Uzak Doğu iaşe işlerind.:? 
kullanılan bu gemi de bir kaç gün son
ra batmıştır. 

Umumi harpte yapılan 1190 'tonilato
luk Yeri torpido muhribi 19 şubatta 
Port Darvine yapılan bir Japon hava 
hücumu neticesinde batmıştır. Bu Uç 
gemide ölenler er ve subay olarak 700 
ldş:dir. 

Vaşington, 4 (A.A) - Reis Ruzvelt 
ile Amerika iş federasyonu ve endüstr: 
teşkilatı kongre üyeleri arasında bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda harp 
malzemesi istihsal seferberliği iş! mü
zakere edilmişse de B. Ruzvelt henüz. 
karar vermemiştir. İçtimada ı bulunan 
kimseler, bu seferberliğe iş naz.ırlığının 
memur eailmesi muhtemel olduğunu 
söylem!şlcrdir. 

---tt---
Sirttnaikte hava 

faali v~ti 
J 

Kahire, 4 (A.A) - Orta şark lngiliz 
hava tebliği: 

Avcılarımız Perşembe gUnü Sirenaik
te bütün giln fanliyette bulunarak Tob
ruk civarında karşılaştıkları Mihver 
tayyarelerinden tiçünü düşürmiiştür. 
Diğer düşman uçaklnn da hasara uğ

ratılmıştır. 
Binga7J, Martuba, Deme ve Tinnin

deki hedefler bombalandı. 

süphe yoktur. 
Japonya, yeni ~gal ettiği ycrlerd.?n 

ıktisadi istifadeler temini iç:n bir •Cl.'
nup arazisini kıymetlendirme banka:.l u 

kurmuştur. Bu banka, işgal olunan top
raklardnki varlıMard..ın ticari ve sınai 
geli.,imlcr tcm:nine çalışacaktır. 

Balkanlardaki 
Almanlar aske

re çağırıldı 
-*-

BaJgar lıralının Berfin 
seyahati münasebetiyle 

IJir mütalaa.. 
Moskova, 4 (A.A) - 1897 - 1923 

doğumlu Almanlar Yugoslavyada aske
re çağrılmışlardır. 

Macaristan, Romanya ve Bulgaristan
da bulunan Almanlara buna benzer u
kere davet emirleri verilmiştir. 

Sofya, 4 (A.A) - Slov gazetesi 
lcral Boriııin Berlin seyahatinden bah-
seden bir yaz .. ında diyor ki: Bu ziyaret 
lngiliz ve Sovyet propagandası için Bul 
gariatan ve Bulgar milleti aleyhinde pro 
paganda için yeni bir vesile olmuotur. 
Fakat bu, Bulgar milletinin kralı etrafın
da daha sıkı toplanmasından başka bir 
netice vermemittir. -------·---------İSVEÇ • ALMAN 

2'İCARE2'İ-. 
CeneVTe, 4 (A.A) -- Siyasi mahfil-

lere göre İsveç - Alman ticaret münase
betleri gittikçe fenalaşmaktadır. iki 
memleket arasında son görüşmelerde 
buna ait alametler vardır. Gazeteler, 
görüımelerde baş gösteren engillerden 
bahsetmektedirler. 

--------~~--Yeni uçan kaleler 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

BIRMANYADA 

Tokyo, 4 (A.A) -- Stafani ajansı 
bildiriyor: Japon umumi kaTBrgahının 

verdiği malumata göre 21 marttan 30 
marta kadar Japon tayyare teşekkülleri 
Birmanynda 103 ingiliz uçağı tahrip et
mişlerdir. Birmanyanın hava müdafaası 
için ingilWerin yakın şarktan getirdik
leri bu tayyarelerinin knyıbı hemen bü
tün Birmanya havn kuvvetlerinin imhası 
demektir. 

Yeni Delhi, 4 (A.A) -- İngiliz Bir
manyo. tebliği: Promede setir müfreze
lerimizin geri alını§ı memnunluk verecr.k 
bir şekilde olmuştur. Kıtalarımız hü
cumlara ve hava akınlarına muvaHakı· 
yet}c mukavemet etmişlerdir. Bazı ha
sar vardır. Japonlar tnrnfından Mande
laya yapılan şiddetli bir hava hücumun
da hastaneye yangın bombalan düşmüş, 
nskeri tesislere zarar olmamıştır. Orta 
Birm nytıda diğer bir şehir t&) • 1 

• · 

nma uğrnmışsa da hasar aıdır. 

Birmaoyada 
~~~~'*·~--~~ 

Akyabajapon-
lar çıkarma 
yapmadı -·-İ ngiHz lıdaJarının IJiraz 
gerı çeJılldiği 
anlafılmalıtadır 

Londrn, 4 (A.A) - Taymis gazetesi 
Birmanya durumu hakkuida yazısında 
diyor ki: 

cBirmanya harbine ait haberlerin en 
kötüsü yalandır; Akyaba asker çıkarıl
mamıştır ve liman hala elimizdedir. Bu
nunla beraber bir japon filosu Bingale 
körfezinde bulunmakta ve her an a5ker 
çıkarılması da ihtimal dahilindedir. 

cöteki haberlere gelince: Bunlar cid
didir. 1 Nisan gecesi yapılan çarpışmalar 
neticesinde kuvvetlerimiz Trondan geri 
alınmışbr. Sittangdaki kuvvetler de geri 
çekilmiştir; Çinliler Tonguyu kahraman
ca müdafaa etmişler fakat susuzluk ve
saire gibi zorluklar karşısında bu netice 
hami olmuştur. 

cBirmanya kuvvetleri kumandanı Ge
neral Alaksandr hava kuvvetleri bakı
mından takviyeye muhtaçtır. Güçlükler 
çoktur; bunlara nasıl mukabele edilece
ği bir meseledir. Yalnız, 4000 Birmanya
lı japonlarJa birlikte çalışmaktadır. 
Adetçe çok olmamakla beraber, bunlar 
memleketi bildikleri için rehberlik ve 
çetecilik hedeflerini iyi yapabilirler. 
Bunlann kuvvetli bir hücum neticesin
de dağıtılmaları mUmkündür. 

«General AJaksandr takviye kuvvet
leri gelinceye kadar kuvvetlerini muha
faza etmek zorundadır.> 

Melburn, 4 (A.A) -Avusturalya hü
kümeti 18 - 60 yaş arasındaki erkeklerin 
pasif harp hiz.ınetlerinde mecburi çalış
malan hakkında bir kanun neşretmiştir. 
Avusturalyanm şimal bölgesinde csilAh 
başı> vaziyeti vardır. Harp sanayiinde 
çalışmıyanlar, en kısa zamanda orduya 
yazılmak mec buriyetindirler. 

Şanghay, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Çung King .siyasi mahfillerinden öğ
renildiğine göre Kalk<lta - Çung King 
hava seferlerinin başlanmasına dair bir 
anlaşma imza edilmiştir. 

Tokyo, 4 (A.A) - Cenup arazisi ban
kası adiyle yeni bir japon bankası Ma
yısta faaliyete başlıyacaktır. Başlıca işi 
işgal edilen yerlerde ticaret ve sanayi 
müesseselerinin gelişmesiyle uğraşmak
tır. Banka iptidai madde kaynaklarının 
işletilmesine ehemmiyet verecektir. Şu
beleri MnnillA, Singapur, Batavya, Ran
gon, şimali Bomeo ve Surabayada ola
caktır. 

Tokyo, 4 (A.A) - Stefani: 
Japon imparatorluk umumi karargA

hının verdiği malumata göre 21 - 30 
Martta japon tayyareleri Birmanyada 
Müsk uçağını tnhrip etmişlerdir. İngil
tere ve yakın şarktan gönderilen tayya
relerin hepsini kaybolmuş addetmek lrt
zundır. 

~~-~--~-----On sene sonra da 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Pearl Harbour baskınında Amerikalıla
nn bet zırhlısı babnlınış, diğer dört 
zırhlıları da hareket edemiyecek hale 
getirilmi§tir. 1936 da Japon donanması 
saf harp gemilerinin eayısı ondu. yakın
da buna diğer zırhlıların katılmaaı muh
temeldir. Japon ve Amerikan filolan 
arasında bugünkü nisbet, Japonların 
lehine olarak, dokuza ltarıı ondur. 

Amerikan donanmaaının 194 3 te 1 7 
zırhlıya N.hip olacağı tahmin ediliyor. 
Halbuki o zaman Japon donanmasının 
da, hiç olmazsa, o kadar zırhlısı buluna
caktır. Bir zırhlunızın Bali adası açıkla
nnda torplllendiği söyleniyorsa da bu
nun bir deniz taşıtı olması muhtemel-
dir. Elli • yetmio nakliye gemimizin ba
tırıldığı iddiası gülünçtür. Çünkü bu 
taltidder. deniz aşın fislerin zaptı için 
bu kadar çok kıtayı nasıl karaya çıkara
biliyoruz) 

Vaşington, 4 (A.A) -- Harbiye na
-zırlığının bildirdğline göre birleşik 

Amerika genel kurmay hareketler dai
resi reisliğine general Dizen Hofer ge-
tirilmiştir. Vazifeai askeri hareketlerin 
sahnelerini ve planlarını hazırlamak, 

donanma ve birle§ik milletin umumi ka
rargahlariyle stratejik planlar için iı 
birliği yapmaktır. 

~------~--~~~~~ 
Rusva harbı 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Cephen:n bazı kısımlannda savaşlar. 
Rusların kış başlangıcında taarruza geç· 
tikleri günler kadar şiddetlidir. Görü
nüşe göre Rus kuvvetleri Almanlarm 
bazı istinat noktalan arasındaki boş sa
haları ele geçirdikten sonra ilk muvai
{akıyetlerinin semeresini göremed:kle
rinden hareketlerini durdurmuşlardır. 

Rjefin .şarkında ve Kalenin, Orel, Ta
gnnrog kesimlerinde muharebeler mev
ziidir. Stratejik bir hareket başlamasınn 
a!t hiç bir belirti yoktur. 

Moskova, 4 (A.A) - Tas ajansına gö
re yeni nskerc alınan milyonlarca er bı
lim görmiişler ve muhtelif müdafaa nok
talarına g<3nderilmişlerdir. Bu kıtalarııı 
verdikleri teftişlerden ınükenunel neti· 
ccler alınmıştır. 

Londra, 4 (A.A) - Ofi ajansının as
keri muhabiri hildir!yor : 

Rusyada general Anders kumandasın
da zırhlı birlikle.ri ve hava kuvvetlerini 
ihtiva eden üç Polonya tümeni yola çık· 
1 ırtır. 

Hazcı· denizi ı~ıyıfarına yönetilen bu 

JHISAN PAZAR 

s <> N ., -. a~::ıi'"li\tJ$:·~ ı 
' .-ı . •· 

Trakyadaki köpri:ler • • 
ıçın 

D. D. yollarına sekiz mil
yonluk nıunzam tah

sisat veriliyor 
Devlet Demiryoııarının 'bu senelıl varidatı on~ 

di milyon lira daha fazfadrr-
Ankara, 4 (Telefonla) - Bir kanun 

I.ayihasiyle devlet demir yollan umum 
müdürlüğünün 1941 mali yılı bütçesine 
yeniden 8 milyon 15 O bin liralık tahsi
sat ilave edilmektedir. Bu tahsisat dev
let demir yolları bütçesindeki muham
men varidatı yüzde 2 7 niabetini apn 
ve 1 7 milyon liraya baliğ olan gelir 
fazlasından kar§ılanacaktır. 

istenilen tahsisattan 1.280,00-0 liraa 
inpah mayıa ayı aonunda tamamlana
cak. olan Meriç ve Arda köprülerinin 

muhtelif malzemesine, o bavalidekl 
Done köprülere, tartı aletlerine, Stw
lingrad ve Uzum köprü arasındaki -
eata ve binaların tamirine ve diğer .W. 
me maaraflanna harcanacaktır. 

Devlet demir yorllannın iş hacmi ... 
artmlJ, iıletme masraflan da o nialMrlle 
yültaelmif olduğundan munzam tah hr 
bn bir kısmiyle bu masraflar ka~ 
caktır. lngiltereden gelmiı olan Joko..,. 
tif ve ngonlann bedelleri de öd~ 
celttir. 

Bomba davası münasebetile 18-
tanbulda ifade verecek şahitler 

lstanbul, 4 (Telefonla) - Ankarada 
Atatürk bulvarmdaki bomba hAdisesi 
dAvasmda §ahit sıfatiyle dinleneceklere 
dAvetiyeleri gelmiştir. Şehrimizde isti
nabe .suretiyle ifadelerine müracaat edi
lecekler arasında Abdurrahmaımı sev
gilisi Perihan adında bir kızla oturduğu 

Japonyanın Berlin 
elçisi Pt'şteye gidiyor 

-*-Budapeşte, 4 (A.A) - Japonyanın 
Berlin büyük elçisi General Oşimonun 
Pazartesi günü Peşteye geleceği bildiri
liyor. Hususi surette gelen General Oşi
ma, Peşte japon elçisi ve bazı zevatla 
görüşecek ve kısa bir ikametten sonra 
Sofyaya gidecek ve japonyanın Sofya 
elçisi ile görüşecektir. 

Generalm Ankaraya da giderek japon 
elçisi ile görüşmesi de muhtemeldir. 

-----~--~----
General Maner-

haym Alman 
umumi karar

gahında 
-*-

Fin hadadanda bir İsveç 
şehrine hava taarruzu 

yapıldı.. 
Stokholm, 4 (A.A) -- İsveç • Fin

landiya hududunda Aporondaya yapı
lan taarruz hak.kında alınan tafsilata 
göre hüviyeti meçhul tayyare be§ bom
ba etmıo ve geldiği istikamette gözden 
kaybolmuotur. 

Stokholm, 4 (AA) - Neıredilen 
reami tebliğde laveçin ıimalinde bir 
yerde 8 bomba atılrnıotır. Bomba parça
lannın tetkiki neticesinde bunların Sov
yet mamulatı olduğu anla§ılmıştır. 

Helsinld, 4 (A.A) - Fin ordusu 
bat kumandanı general Manerhaym 
ıimal cephesi Alman ordusu baş komu
tanı general Diteli umumi karargahında 
peroembe günü ziyaret etmiştir. iki ko
mutnın görüımesi orduları arasındaki 
silah arakadnşlığından doğan samımı
yet havası içinde olmuştur. Şefler bu 
münasebetle söyledikleri nutuklarda iki 
memleket ordulannı övmü~ler ve istik~ 
bal hakkında güvenlerini bildirmişler
dir. General Manerbaym hususi teriyle 
Fin umumi karargahına dönmüştür. 

------~~ttıww----~~ 

Yağ mezun halledil-
mek Üzt're 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ZEYTINYACI 

Devlet sade yağını ve ;zeytinyağım 
halkın sıhhatini ve yapyışını alakadar 
eden baıılca bir dava olarak ele almış
tır. Bazı kimselerin zararına da olsa yağ 
satışları sıkı kontrol altında kalacaktır. 

Zeytinyağına asidine göre fiat tayin 
edilecektir. Şimdilik bu bahiste bizzat 
alakadarlar dahi hiç bir neticeye vasıl 
olmu~ değillerdir. Beş asitli zeytinyağı
na: 85 kuruş fiat tesbit edildiğine dair 
bir gün evvel çıkan haberleri alakadarlar 
teyit etmemi~lerdir. Kat'i Hatlar ancak 
hükümct kararımn neşriyle her kesce 
ma!Um olacaktır. 

Burnda yapılan konuşmalarda bazı 
tiiccnrlar beş asitli yağlar için 85 kuru~ 
luk fiatı bile az bulduklarını, bundan 
bir çok kimselerin zarara uğrayacakları
nı söylemişlerdir. 

Ticaret vekaleti müstehliki tazyik 
edecel. Lir fiatın tekevvun etmesine ma
ni olmak kararındadır. 

Polonya kuvvetlerine orta şarkta ço!t 
ehemm:yctli bir \•azifo '": i1 li· i t: 1 1irı 
ediliyor. 

evin sahibesi olan bir Ermeni kadma, 
Abdurrahmanla ömerin sık sık uğracbJI. 

ları tütilncU Yusuf, suçlu UskUplUlertıa 
yemek yedikleri Bebek lokantası mU.-

tahdemleri, Marsel Berber salonu 'mUl
tahdenlleri vardır. 

Bir inşaat ofisi 
kuruluyor 

-*-A.-ltnra, 4 (Telefonla) -- MüteM-
hitlere demir, tel vesaire inşaat malse
meai temin etmek ve iıçilere İ.f yerledlt
de gıda vesaire temini gibi iaşe me....
lariyle i§tigal eylemek üzere te~kill d&
ıünülen inşaat ofisine daire bir proje 
hazırlanmıştıP. Bu proje vekaletlerin 
mütalealan alındıktan sonra yak.ıada 
ba§vckalete verilecektir. 

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

Ratayda . 
-*-Su tesisatının açılma 

töreni yapıldı 
Antalya, 4 (A.A) - Şehrin en löo 

zumlu ihtiyacını teşkil eden su tem.ta
nın ve Yayla yolunun açılma töreni tım
lerce halkın iştirakiyle yapılmıştır. ----··------

B. Çörçil 
-*- 1 

Avam lıamarasında 
izahat verecelı

Londra, 4 (A.A) - Deyli Mey) ... 
zetesinin diplomat muharriri yazıyon 

Avam kamarasının paskalyadan _. 
ra toplantısında Çörçil Malezya ve .-la 
doğu harpleri hakkında izahat vereoelte 
tir. 

General Gordon Benet, Maleqı9 
harpleri hakkındaki raporunu vermılp 
tir. ÇörçiJ general Vavelin -raporlannt 
tetkik etmektedir. --·#llW-
Makineve 
~ "Prilirken 

Hasta Jngıiız ve /tal. 
yan esirleri lzmir~ 

mübadele edilec 0 k 
Londra, 4 (A.A) - Royter ajansı bl

diriyor : Londranın selahiyetli kayna)r,o 
larından bildirildiğine göre taraflanD 
menfaatlerini himaye etmeği Uzerine • 
DUŞ olan bir devletin tavassutu ile ttal
yada bulunan bazı hasta ve yaralı 1D81-
liz esirleri ile orta §arktaki İtalyan -.. 
!erinden bir kısmını memleketlerine ia
de etmek mümkün olacaktır. Esirlerin 
iadesi için hastahane gemileri yakmda 
tzmire gidecektir. Memleketlerine dan. 
cek olan İngiliz esirleri orta şark ~ 
kAtından sonra hastahaneye kaldırımı. 
}arına lüzum görülmüş olan askerlerdir. 
Bunlar şimdi nekahat evlerinde bulma
maktadır. Esirler hakkındaki Cenevn 
anlaşmasına göre hususi bir sıhhi h.,.t 
hasta esirleri muayene ederek bunlann 
yaralarını ve yahut hastalıklnrının alır 
olduğunu tesbit edecektir. Kızılhnç ce.o 
miyetleri hakkındaki anlaşma mucibin
ce gayri muharip şahLc;lardao baı.ılan da 
iade edilebilecektir. İngiliz hükiimetl 
ôost bir devlet vasıtasiyle bu husustaki 
anlaşmalardan istifade edilebilmesi içhı 
bir müddettenberi ltalya hükümeti ile 
mliznkerede bulunmakta idi. ttalyuı 
esirlerinin sayısı İngiliz esirlerinden fas. 
ladır. Sivillerden iade edilecek olanlann 
harp esirlerine bakmnk için vilcutlarma 
kat'i ihtiyaç olmıyanlardan ibnrct kal
ması hususunda iki hükümet mutabık 
kalmıştır. Müzakereler bu husustaki 
mukavelede tasrih edilmiş olan hük\im
ler esasına istinat ettirilmiştir. Bu ..hi
kümlere göre hnstalarm ve yaralılana 
ıadesinde sayı müsavatı aranmıvacalı.tlr-


