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tı~n münderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi aabahları çıkar siyasi gazetedir. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

A manya 
Taarruza 
Geçerken 

---~·*~---

.Japonların da Sovyet 
ftusynya saldırmaları 
beıııeniyor •• 

ŞEVKET BİLGİN 

ltUSyada, büyük Alman taarruzu baş
larken Japonların Doğu Sibiryaya sal
dıxacaklan iddia edilmiştir. Bir Çin söz
~süne göre, Yeni Japon sefirinin l\tos-

ovaya gitmiş olması, Pearly Harbour 
baskınından bir kaç harta evvel, Kuru
llıııun Vaşingtona gönderilmesi kabilin
den durumun gerçek yüzünü gizlemcğe 
Wt•an bir göz boyama hareketidir. 

llerlinle Tokyo kombine bir tecavüz 
banrtamak hususunda mutabık kalmış
lıadır. Hedefleri, Kızılordııyu iki cephe 
liıerinde kafi yenilgiye uğratarak Sov
~•tler Birliğinin tasfiyesini kolaylaştır
lııaktır. 

lltibverciler, Anglo Saksonların en 
h.vvem ümitlerini Doğudaki savasa 
bağladıklarını pek iyi bilirler. Yine bi
lirler ki, Kızıllar, Alman ba•kumandan
lığının ölüm darbesinden daha bir defa 
Yakalarmı sıyırmak suretiyle müttefik· 
lerin o kadar çok güvendikleri hazırlık
ları bitirmelerine vakit kazandırabilir
lerse, harbin seyri bambaşka bir şekil 
alacaktır. Bu ihtimal, şimdi mib~er stra
tejlerini en çok düşündüren meseledir 
denıek yersiz sayılamaz. Zira Almanlar 
Cilıi, Japonlar da, parlak :ı.aferler seri
Binden sonra, harbin çıkmazlarına var
ınışlardır. Hamlelerini hanl(i istikamete 
Yönetirler<e yönetsinler, bir tarafta Çin. 
diiter tarafta Rusya gibi iki dev kuvvet 
•Yakta durdukça Anglo Saksonlan yere 
VUrmak kabil olamıyacağını hissediyor
lar. Gerçi pek yakından tehdit ettikleri 
Avusturaıya ve Hindistan. zaferin anah
tarlarım g;zliyen iki "8Zip hazine gibi 
iştihalarmı k:abartmıstır. Fakat bu muh
tesem hedener o 'kadar çok ucurumlarln 
doludur ki bu yolda her şeyi birden kay. 
betınek ihtimali de vardır. Japon müna
kale hatlarının fevkalade uzunluğu, 
kontrol etmek zorunda olduklan çevre· 
lerin baş döndüren genişliği mü!tefikle
te, Pasifikte kaybettikleri deniz hiikimi
Y•tini yeniden ele geçirmek fırsatını 
hazırlamLstır. Bundan dolayıdır ki as
keri mütehassıslar, Japonyanın bir to
Parlanma devresi geçireceğini, gayretle
rinin büyük parçasını Rusya aleyhine 
)Önetmek suretiyle mihverin zaferinde 
temel taşını teşkil eden Almanyanın mu
\laffakıyetini sağlaınağa çalısaeağını tah
tııin ediyorlar. Bu akla yakın bir tahmin
dir. Doğan güneş imparatorluğunun ye
lli istila ufuklanna ahlmadan önce en 
llıühim çıkmazı bertaraf etmeğe önem 
\>ermesi tabiidir. İyi malümat alan bazı 
lnahlillerin verdikleri haberlere göre, 
Almanya, orlaklannın hepsini ve bu 
ıneyanda Tokyoyu önümüzdeki aylar 
içinde mihver devletlerinin en büyük 
gayretlerini Rusya üzerinde toplama
ları hususunda knndırmağa muvaCfak 
olmustur. Bu defa Rusyada vuku bula
cak savaşın harbin taliini belirtmek ba
kınıından kat'i bir mahiyette olacağı ka
naati umumidir. Kızıllar kal"';ılarındaki 
diiqnanm yenilmez bir kuvvet olmadığı
nı denemislerdir. Şimdiye kadar katlan
dıkJan müthi ıstıraplar ve felaketlerin 
bo.a gitmemesi icin inatla dövü<ecekleri 
~nhesizdir. 

Alınanlara gelince Rusyayı zaferin ki
lidi saymaktadırlar. 

Su halde üç seneden beri büyük sabır
sızlıkla bekledikleri kat'! neticeye bir 
&11 evvel kavusmak azmiyle taarruza ge
çereklerdir. Alman zırhlı fümenlerinin 
bu defaki hedefleri Kızılorduyu ezerek 
Japonlarla elele vermektir. Görülüyor 
ki dünyaya hllkim olmak istiyen iki bü
)'iik emperyalizmanın yollan üzerinde 
~n \,;• iik enı:el Rusyadır. Rusya yıkıl
lllr·l k<a zafer kombinezonları hayal sı
nırlarını aşamaz. Japonlar, Rusyada 
kuvvetlerini i.rof etmiyerek Anglo !'ak
son &lemine karn savac;;Jannda scrbec:f 
kalahilmek irin belki Almanyanın da 
Sovyetlerle U7:lo-.ma!=t1nı tercih ederlcrd~. 
Fakat olavların böyle bir uzla<U18ya el· 

<Sonu "lnh;re 2. Sütun 6 da) 

Sıhhiye Vekili geliyor 

Hastan ler yar
dım "htiyacı 

---~*~---
Vehtilet bütçesinden 
hastanelere yardım 
edileceği urnulu~or .. 

-*-Ege vilayetlerinde sağlık işlerini ve 
rnğlık müesseselerini teftiş eden Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet vekili Dr. Hulusi 
Alataş cumartesi sabahı saat 9.30 da 
Bayındırdan şehrimize gelecektir. Vekil 
Alsancak istasyonunda karşılanacaktır. 

Sıhhat velcili İzmirde sağlık müesse
selerini. bütün hastaneleri, sağır, Dilsiz 
ve Körler müessesesini gezecek, gıda 
maddeleri fiatlarının yükselmiş olma•ı 
sebebiyle hastanelerin durumu ile ala
kadar olacaktır. 

Sıhhat vekilliğinin hastanelere veka
let bütçesinden yardımda bulunmasına 
ihtimal verilmektedir. 

SIHHiYE VEKiLi AYDINDA 
Muğla, 11 (Hususi) - Sıhhiy• ve

kili doktor Hulusi Alataş bugün Muğla
ya gelmiş. hastahaneyi ve eczahaneyi 
ve pazarları teftiş etmİ§, Aydına hareket 
etmiştir. 

HINDISTANOA DURUM 
~--~·*---~ 

Tehlike 
bildirildi 

-*
İngiltere Hindistanı 

fıurtarrnafı için bütün 
Hintlilerin müzahere· 

tini istedi •• 
Londra, 11 (A.A) - Bugün Hindistan 

hakkında neşredilen resmi beyanname
de deniliyor ki: 

Japon kuvvetlerinin ilerleyişi yüzün
den Britanya Hint vatanını müstevlile
rin tehdidinden masun kılmak için bü
tün Hint halkının müzaharetini istemiş
tir. 1940 Ağustosunda Hindistanda ln
gilterenin takip ettiği gaye ve siyasete 
ait tam bir demeç yapılmıştı. 

UMUM! V ALlNIN MESAJI 
Yeni Delhi, 11 (A.A) - Hindistan 

umumi valisi Hint milletine aşağıdaki 
mesajı neşretmiştir: Önümüzdeki hafta
larda sizden milll harp cephesine yazıl-

( Som: Sahife 4, Sütun 3 le ) 

B. Çörçil deniz Erkdniyle bir arada 

H,NO S TAN MESE' ESi 
----* ''C.. . ~ . orçı ,, ın 

beyana ı 
-*

Stattord (:riı>•>S il n-
dista•ıa tTİd vor -·İn"1i~t~ren~n Dttn~n · ~ı· 

lulı için ana yasa tefı!ii· 
ıerine Hindisıtenın msı• 

vnf P~r!"hd al"'"~~"-' .. 
Londra, 11 (Radyo) - Britanya baş

vekili M. ÇörçUin bugün Avam Kamara
sında iradettiği nutkun mevzuu Hindis
tan meselesi olmuştur. 

(Sonu Snhile 2. Sütün 5 te) 

~-··;··1···A·;k·~·~··i····v·~;;·i··v· .. ~·ı .. ··r·~ ... ~ 
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Kalküte-Çüng K.ing yolu 
da tehlikede görünüyor 

Arneriha, Avusturalyayı rn'!idafaa azminde 
Rus31ada durum .. 

Radyo gazetesine göre Japonlar Bir
manyada asıl hedeflerine ulaşmak için 
KalkU!e - Çunking yolunu da kesmek 
mecburiyetindedirler. Son haberlerden 
Japonların bu yolu kesmek üzere iler
lemeğe başladıkları ve İravadı ile Sit
tang vadilerinde harekete geçtikleri ve 
bir kısım kuvvetlerin de Taravadiye 
vardıkları anlaşılıyor. Bu yolun üzerin
de Birmanyanm şimdiki merkezı olan 
Mandalay şehri vardır, bu şehir şimen· 
difer ve yollar kavuşağı bir yer olup 
Taravadiden 230 kilometre şimaldedir .. 
ı aponlann harekAta daha elverisli olan 
İravadi vadisinde ilerlemeğe çalıştıkla
rı görülüyor. Rangonun işgalinden dört 
~ün sonra, Japon kuvvetlerinin 100 ki
lometre kadar şimaline doğru ilerlcmi~ 
olmaları seri bir hareket mahiyetinde-

dir. Bu seri yürüyüşün hakikt sebebi 
bilinmemekle beraber, İngilizlere Ran
gon - Poguda yapılan Japon baskısı üze
rinde stratejik bir tesir husule getırmek 
ıçin olduğu sanılmaktadır. 

Bunu, bundan sonraki Japon ilerleyiş 
hareketleri daha iyi izah edebilecektir. 
YENİ GİNEDE 
Uzak doğudaki hareki'lt arasında şim

di Yeni Ginedeki hareketlerin şiddeti 
artmıştır. A vusturalya hava kuvvetleri 
Yeni Gine önlerinde Japon ihraç kuv
,·etlerine sık sık taarruz etmektedir. 

Japonların Yeni Gine adasını kamilen 
işgal etmek suretiyle Malezyadan bura
ya kadar olan hattı tamamlamak ve Hol
landa Hindistanının emniyetini sağla
mak istemeleri ve bundan ileriye gitme-

CSonu sahile 2 Sütun 6 da ı 

Rusların Almanlardan geri almağa çalıştıkları lstalino sanayi şehrinden bir 9örüniif 

J Rusyarla cenk j 
~~~~~~~~~~~~ .... 
Ruslar yine 
bazı yerler 

aldılar 
---~*----

Almanlara ~öre bü-
tün Sovvt>t hiicum· 

J 

ları piisk ürtülü yor 
-*

Ruslara göre Alınanla 
rın üç fıarşı hücumuna 
rağmen ilerlendi •• 

Moskova. 11 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Dün gece cephenin bazı 
kesimlerinde kıtalarınuz düşmana karşı 
taarruz hareketlerine devam etmişler
dir. 

Moskova, 11 (A.A) - Bu gecelci Sov
yet tebliği : 10 martta kıtalarunız Alman 
ordularına karşı taarruzlarına devam et
mişlerdir. Düşman bir çok yerlerden c;ı
kanlmış, insanca ve malzemeee ağır 
kayıplara uğramıştır. 

9 martta Almanların 30 tayyaresini 
l&hrip ettik. Biz 11 tayyare kaybettik. 

tJç CEPHEDE 
Moskova, 11 (A.A) - Kwlordu dün 

Kalenin ve Harkof cephelerinde ve Don 
havzasında ileri hareketinde bulunmuş, 
Alman mevzilerini isgale devam etmiş
tir. A1manların üç karşı hücumlarına 
ra$nen yeni müdafaa mevzilerivle bir 
cok köy ıı~ri alınmıştır. Diğer dört köy 
de i•gal edilmiştir. 

Harkof kesiminde 1100 Alman öldü
rülmüş, bizim mevzilerimiz iyileştiril
mh;tir. 

Don havzasında yollar kalın bir ça
mur tabaka<iyle örtülüdür. Sovyetler 
düşmanı buradan cıkarmak gayretlerine 

( ~ .... " .. "-J..''• d ('•·· ..... w; t• ) 

Rusyada kış harbınden bir görüniiş 

Filipinde Amerikan uçak ıa var topları faaliyet halinde 

UZAK OrtGU HARPLERi 
---~·*~-~-

Av u .s tura l-
ya hücum 
bekliyor! 

-*-
iki taraf ta df>nizde 
muvaffakıvf"tler 

bildirivor 
-*-

Kambera, 11 (A.A) - Avusturalyalı 
mahfillere göre cenup batı Pasifikte 
geniş ölçüde bir sefer gelişmektedir. Sa
lamoa, Lea ve Fismuraya çıkarılan Ja
ponların buralarda iaşe ve ikmal üsleri 
kurduktan anlaşılmıştır. Umumiyetle 
sanıldığına göre A vusturalyanm müda
faası bir kaç cepheden olacaktır. Japon
ların birbirinden uzak bir ı;ok noktalar
da karaya asker çıkarmağa teşebbüs 
edecekleri seziliyor. 

JAPON DENİZ KAYIPLARI 
Sidney, 11 (A.A) - Avusturalya tay

yareleri Japon istila filosuna şiddetli 
akınlarında büyük kayıplar verdirmiş
lerdir. Dört Japon gemisi alevler içinde 
kalmıştır. Bunlardan ikisi batmıı;, diğer 
ikisi karaya oturmuştur. 

Bir kruvazörle büyük bir destroyere 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

Kambera, 11 (A.A) - Solamoaya 
karşı yapılan akında tayyarelerimiz bir 
j apon kruvazörüne ve harp gemilerine 
rakliye gemilerine hücum etmişlerdir .. 
Japon avcı tayyarelerinin önleme teşeb
büsü muvaffak olmamıı;tır. Tam isabet
ler kaydedilmiş, bir çok bombaların 
gemilerin pek yakınlarına düştüğü gö
rülmüştür. Tayyarelerimiz hedef çev
resinden ayrılırken üç gemi batmış, üç 
gemi yakılmış ve biri de karaya otur
muştu. 

Bir Japon hava meydanına yapılan 
hücumda bombalar uoakların kalla~ pis

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

MOHIM MESEL~! 
---~·*~~~~-

Fransa do-
nanmasını 

verdi mi? 
-*-

Bir çok Fransız ~e-
milf"ı i şimali Afrika· 

ya gönd.-rilmiş -·-Vqİngtoo, 11 (A.A) - Hariciye 
mU.t.....,. Sumner Vela Fram12 bükü
metinin bir çok Fnmaız harp canilerini 
Almanyaya verdiii haberlerini teyit 
eder maliimat almadığını bildirmiftir. 
Suınner Vela demİJtir ki: 

c - Vitidoki elçimiz bükümete ıiİl'o 

(Sonu SahJc 2. Sahin 2. de) 

B. Sumner Vels 

laşe işleri hakkında kararlar 

Yağ yok, patates fırlıyor, 
çekirdek kahve verilecek 
'°'---
Ekn_ektayı 
nı artacak 
Hariçten getirilen 
buğday rnilıdarı 10 

bin tonu buldu .. 
Ankara, 11 (Yeni Am) - Zirai 

ıeferherlikle bol istihsal hazırlıkları 
yapılırken diğer taraftan hükümet 
g1da maddeleri stoku temin etmek 
üzere muhtelif memleketlerden buğ
day getirtmektedir. Son günlerde 
memleketimize yeniden 20 bin ton 
buğday ithal edilmiştir. Bu parti de 
katılınca ithal olunan buğday 70 
bin tonu bulmuştur. ldhalat miktan 
15 O bin ton buğdaya çıkanlacaktır. 

! Bu 9uretle idhal iti tamamlanınca, 
i geçenlerde azaltılmıt olan ekmek 

ı 
iatihkaklan bir miktar yükaeltilccdr.
tir. 

• • 

----·*----
Kavrulmuş çekirdek 

kahve 283 kuruştan ve· 
rilecek. Beyaz peynire 
yeniden liat konuluyor .. 

Fiat miirakabe komisyonu, vali mua
vini B. Nuri Atayın reisliğinde toplan
mış, peynir mevzuunu inceden inceye 
tetkik eylemiştir. Peynire yakında yeni 
fiat konulacaktır. Bu hususta bazı tet
kiklere lüzum görüldü;:ünden yeni fiat 
kararı ancak önlimüzdeki salı günil ko
misyonun yapaçaj!ı toplantıda verilebi
lecektir. 
CEKİRDEK KAHVE SATIŞI 
Fiat mürakabe komisyonu yapılan bir 

müracaat üzerine kavrulmwı çekirdek 
kahve satışına müsaade etmiştir. Şiındi
ve kadar kahveler tahmisler ve bakkal
lar marifetiyle yalnız öğüdülmüş olarak 
<atılıyordu. Bundan sonra lstiyenlere 
Tuıvrulmuş çekirdek halinde de satılabi
lecektir. Ve bu şekilde fiatl 283 ~ 
tur. 
FİATLI MADDELER 
Flat mUrakabe komisyonu şimdiye ka

dar sadevai!ı, peynir, kahve. makarna, 
( s- s.hife 4, sııt.. 1 ele >. 

. .. . . . . . . . . . . 
Alınanlar Yunan 
adalarında büvük 

kuvetlt-r toplamışlar 
-*-Londra, 11 (A.A) - Ofi : 

Niyuz Kroniklin bildirdiğine göre Al
manlar Yunan adalannda külliyetli 
kuvvetler toplıyorlar. Almanlar buralar
cian kuvvetli deniz himayesiyle Libyaya 
malzeme dahi göndermişlerdir. 

GENERAL ROMEL NEREDE ? 
Londra, 11 (A.A) - Ofi: 
Deyli Heraldın bildirdiğine göre ge

neral Romelin Balkanlardaki Alman 
ataşemlliterleriyle beraber Bitlerin 
karargAhında bulunduğu şayiaları do.a• 
pyor. 
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'J'GPlld Roman 
••• 25 ••• 

--Ah, • 
ınsan oğlu bu! •• 

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

.. ..,. öınaP denilen mM dut, lıısa yola çdıınc:a ne 
IRly8lı ıeMUıeler le lıGPfdfqıyoP!-

ŞEHİR HABERLERİ: 
Türkiye futbol 
birincilik maç
larına doğru 

-*-
Grup blrinclllkleri mü• 

BiR SOKAı.TA YAPıLIN KANAL ZASYON 

Mürur ·zamandan sonra 
tahsilat doğru mudur? 

------------sabakalarmın nereler· 
Herhalde fonalann durumu bizim- karma karışık buldum. Güvertenin bü- Tllkillkte 1301 inci soka em Kanalizasyon işi .... 

kimden daha alırdı. Zira ),iz .erbest bu- tün tahtaları yerinden oynamıştı. Kop- de yapılacağı henüz Belediye, 1927 yılında kanalizasyon edilmemesi icap eylemektedir. 
1-yorduk. Onlar be hem ölüm korku- mUJ olan direğin yerinde yP.ller esiyor- lllllrnntyor- yaptırdığı Tılkilikte 1301 nci sokağın iki MezkQr sokakta oturan okuyucuları-
-. hem de aiır bir zincir yükü alhnda du... Nisan ayında yapılacak olan Türkiye tarafındaki evler sahiplerinden kanali- mızdan aldığımız bir mektupta, beledi-
a.r.n.,.orlardı... Gemiciler hili çalışıyordu. Şimdi ge- futbol grap birincilikleri müsabakalan zasyon masarifinin yarısını tahsil etmek yece ş\irayı devlet kararının, vaktinde 

Ba b:..•relere ac:unaktan kendimi ala- miyi yürütebilmek için, fırtına esnasın- L _...ı _ Uzere faaliyete geçmiştir. Ancak bu hu- ""'rayı devlete müracaat edenler hakkın. ·....- .-.1-.ft 1 lk nl · pıocranumo An~radan gÖDUCrilmeıriae ~u 
madun. Birdenbire Loranza da aklıma da parçalanmış. Y•n~ o an ye e erı intizar edilmektedir. susta belediyece 937 yılında faaliyete da tatbik edilerek onlardan bu paranın 
-~ .. E-L zavallı bdanll. Acaba tamir etmeğe ulra§ıyorlardL.. 8 geçtig-i için o sokakta oturan bazı ev sa- alınmasından sarfı nazar edildigwi, devlet ~.. 'T"--. de '- lard u sene milli küme maçları yapılma-
~ ne -p-ordu" K.bn bilir. l»u da- Hepsi ÇOA yorgun görilnUyor ı. T rk b hipleri devlet ~"'-sına müracaatla itiraz •ilrasına müracaat etmeyenlerden yeni 
....... ı- ., r unlar d b 1 Turgu . yıp bunun yerine Ü iye arup irinci- ~~- y L...__ ... a ne L-d·· ~L kork--,-- .,,_;ri- B ın arasın a u unan t reıse .. etmişler ve bir karar almışlardır. Devlet tahsilata geçildiği bil.:ı:..:l-:atir, 
___. - - uuyua. UJlll' •-,,. baktı likleri ve sonunda da T"urkiye birincilik- ,,uu.u1.&&9 
:pordul.. Belld de korkusundan kendi- m. leri müsabakaları yapılacaktır. Grup bi- şllrasının kararında aşağıdaki hüküm Hatınmızda kaldığına göre bu mua .. 
...L.A '--._L-.t. ba-'-·- 0'--'-dı1 Biz Gemiyi delik deşik bir hale getiren vardır: melenin bir benzerin ... sene önce Gözte-- -,,·uc"""'° 7u.uaııı 'J.IIUUl7 Uthlft fırtına nıh da k da rincilikleri maçlarının hangi merkezler- ~ _ _.__L old·-lt--uz halde bu ko...._a hl .. m "" onun un zerre 8 r cK.analızasy" on masrafının vergı· nevin- pe tramvay yolu üzerindeki evler için 
ewses ... uua ır•uy ır bile b' d~•'Lllk ktan • kal de yapılacağı henüz anlaıılamamıştır. 

Almanya 
Taarruza 
Geçerken 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

\1erişli sayılacak tarafı yoldur. Sovyet• 
ler harabe haline gelen topraklan tama• 
men boşaltılmadan ve bunların imarına 
kifayet edecek tazminatı almadan barJfl 
elbette düşünemezler. Ayni zamanda 
Anglo Sakson alemini tasfiyeye uj:rat· 
mak maksadiyle yapılacak bir uzlapn•· 
nın muvakkat olacağını ve bir brre Al· 
manya ile Japonya dünyaya hakim olur
larsa Sovyet Ru.syaya hayat hakkı ver
miyeceklerini bilirler. Bütün bu imkin• 
sızhklar yüdlnden Japonyanın Busyay• 
taarruzdan başka çıkar yol görmemif 
olması mümkündür. 

ŞEY.KE2' BİLGİN 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

te L-t] .... - ... 0--. O ı,:. L-dınl... Buna ır ~""IA yapma aCJz - den olmasına ve bunun tealluk ettiği- ta- mevzuu bahis olmıuı ve ...l\..,.yı devletin 
- -... ·- •• IUl Balr 1 L•-' 'b' lak kıy fzmir grubuna lzmir, Balıkesir, Denizli, ..,. ~~~ -·-1 da--,_llir dl'.. mıştı.ı§ an e51US1 gı 1 par • a- rih 1927 senesi bulunduğu ft .. 1ft•ılmasına verdiği" karar bütün ev sahiplerine tat- mek istemeleri de muhtemeldir. 

-· ·1 -
0 r f ti dn ••• n .. dn Sırmalı lbiaesi, b tlak' Avdın, Manisa şampiyon takımları da- ~ 

Yahuz içimizde Taraut rela mibta- e ....,.wu · e u .~- bildir. Diier taraftan Ankara, İstanbul, göre buna ait verginin mürur zamana bik edilmişti. Bu itibarla belediyenin, Amerikan mahfillerinden verilen bir 
.. Lı_ v-'-ette bulun-ordu. ölüm ko11- kada .0rtalılı yaldızlamaia, başlıyan gu- S h k b. . 'l'kl . d 1 ujramıe. oldugunw u kabul etmek JAzım- devlet şW-ası karannı nazara alarak va- habere göre bir Amerikan nakliye kafi· 

DQ' _.ır -,, gibi 1amakta idi ey an mınta a ırıncı ı erı e yapı a- -"-$ 

b. ona Wç ,..ldft'ml1'0T. azıım ~ b J1' benlilinbı bütün teravetlni cak, grup birincileri Mayıı nihayetinde dır. Hillfına müttehaz muamelenin bo- tandaşları masrafa girmekten kurtarma- lesi, başlıca uçak hamulesiyle pasifikte 
ortaaında batmak, kaybolmak telıU1te11- . deliğin' . halaza ed' d Ankarada Türkiye pmpiyonası için zulmasına ittifakla karar verildi.. sı ve tahsil edilmemesi lüzumu §Qrayı Avusturalyaya doğru yol almaktadır. 
ne düten teknesini lrurtarmaia çalışJyor- ve zın • 1 mu ıyor u.. karıılaşacaklardır. Bu hükme nazaran mürur r.amana uğ- devlet karariyle tebeyyün eden kanall- Amerikalıların Yeni Zelanda ve AVUS-
d i l . • bi ,_ Bu demır ruhlu adamın karşısındl\ şa- rayan kanalizasyon masrafının 1301 nci .,,.'""On masraflarını tahsilden feragat turalyayı mu'"dafaa etmelen· kuvv_ ... 11 u ve onu sa , aa ım emın r ıı:ryıya ya- klan k elim' alamam ..+ * -ı ~ 

_,_ f • d'dinl d rd şırma en 1 ı~-ım. sokakta oturan evler halkından tahsil eylemesi llzımdır. bir ihtimali · dedir. naııtırmıut c;an ı P uruyo u. ·· Beni gören Turgut reis seslendi v• be- Bu hafta stadyomda voleybol, bas- JAPON ~UNUN FAALİYETİ 
Hep!mlzfn aellmetl de onun bu di- ni yanına çağırdı: ketbol ve hentbol kartılaşmalanna ba§-

di,.,":'esıne bail.,.dl... - Bura a gel bakalım .. Sen çahuk lanılacaktır. Uzak aota harpleri f; indı•tan me•eleai Bir Japon kruvazör filosunun Hini 
Bır aralık : Y A k daşl dah • okyanusunun cenubunda ve Avustural-

AD_L AJ,_Lf dl b %.. b' uyanmışsın. r a arın a uyuyor- --- --- (11-'--'" 1 ind Sahifede) (11•.._fı 1 ind Sahifede) yanın şimalinde do1---Lta oldu"-· biJ. - ..... . .uua ye •sıran ır lar mı" K k h • • ......,...... ~.-.- ~...... a ... 
ta~ım 11et1ler duydum. Şimdi hf'Tlceı dua _ A-;an efendim .. Gece 0 kadar kork- 8Sa p V~ a Vf'CI n 10 tine düşerek büyük hasar yaprınp. Başvekil Hindistan meselesinin kat'J diriliyor. Bu filonun. Cava ve Sumatra-
edrvor. A!laha yalvanyordu. ~~-şka va· duk ki gözilmllze hiç uyku girmedi. Şim- Uçaklarımız tekrar limana hiicum ve adil bir neticeye varmasını temin için dan kaçacak askerleri nakleden taptla-
Jdt1erde hıç aklımıza getlr!11edıızı!11iz al- di arkadaşlarım bu uykusuzluğun acısı- yaptığı işl ... r ederek bir nakliye gemisini de ateşle- milhrühas nazırı Statford Cripsin Hin- rı avlamak için o sularda dolaştığı sa· 
lalu ölGmle pen~elettlfimız tL"hlike ..... nı çıkarmak istiyorlar. Kamarada derin mişlerdir. distana gönderilmesine karar verildiğini nılmaktadır. 
atında .1'atırl~ma1c. biz tnsanların ote- bir uykuya dalmış bulunuyorlar. Ah -•- BİR JAPON İLERLEYİŞİ bildirmiftir. RUSY ADA . 
dl"r'herı ldetiml!dir.. . efendim nedir bu başımıza gelenler?.. Biri aaezbeha dıpnda Nevyork, ll (A.A) - Royter: M. Çörçil japon ilerlemesinden doian Doğu cephesinde muharebeler iki ta-

Allalun varlıllına manmıyan en dın- Ne kadar btlyük bir tehlikeden kurtul- kaza keslvor, öteki Melburndan bildirlldiiine göre bir Ja- tehlike karşısında Hintlilerin aralarında raf arasında büyük bir şiddetle devalll 
siz, en m&n.lt ldrmcler bile tf!hlikeve duk! ıl pon bfileai Barnıurehi>'e doinı ilerle- birleomeleri Büyük Britanyada arzu etmektedir. Bilhassa cenup bölgesmcı. 
Cfff•tüklerlni .ezer aezm_.z. de"hal tanrıyı Turgut reis gülümsedi ve bana de- kahveye çavdar mektedir. Japonlar BurmurelQl birçok edildJiiııi söyledikten .->nra demi§tir ki: oldukça önemli hareketler olmalrt•dır· 
d&.anüyorlar. Ona yalvımna1'tan, onun diki: ........... YOl'llllll defalar bombudunaıı etmiflerdir. ~ bilJdiıneti daha evvelce Sovyetlere göre Ahnan1aruı uçak~ 
himaveslne "'*1nmaktan kendil--rini ala- _Her halde bu tehlike senin savuş- _ _,....... AVUSTURALYADA HAZJRJ.tK Hindistan hakkındaki fikir ve emelleri kurundan kayıpları bilyUlrttir. Almanlar 
mworlar ... Bu, aBa1'ın varlıiım isnat turdu~ muhataradan daha müthiş ola- Alaancakta Dilküta aokaimda kasap Kambera, 11 (A.A) _ Avusturalya hakkında bir beyanname neşretmiftir. da Sovyetler hakkında ayni iddiada b1t-
eden ne büyük bir delildir r Cünlci ailah, maz! Kalp fırtınası tabi! boralardan daha Ekremin mezbaha dıtında küçük yaıta hariciye nam demiftir 1ri : Bu beyanname kda bir zaman içinde lunuyor1ar. Bununla beraber her iki ta
kendi.tni tanınuyan 1Man1ann ~ma korkunç, daha tehlikeli olur delikanlı .. hayvanları kraerek satbiı görülmüt. c- Avuataralya pnel kurmay bqb- Hindlatıana Domln,.onlar haklarmın ve. rafın da tahri~ ettiklerini bildirdiJderl 
getiT"diil l>elllarla me'fcudivl"tini de .. hal Ona mukavemet edemiyeeek derecede kendisi bu hayvanlan Hasan Nuri is- nı orduyu yetiftirirken ukederimize ta- rilmesini kabul etmiş ve bu hakların uçak adedi bUytlktilr. Bundan da bava
onlara bW etttriyorl Sanık bir adam zayıf iradeli olan bir insan mahvolur! tn. minde birinden aldığını söylemiıtir. arruz zihniyetini .m ...... General Gor- Hintlilerin kendi .arat. armda. k.ararlaştı- lann. iyileşmesi ile tayyare faaliyetlerf. 
b ,,._ -LJik L d L ld d h 1 ~ Ekrem hakkında hem mezbaha resmi ,,_ ı s1 iht tmi..ti arttııı.. ft_,ftftılmaktadır t.re. tı:n e nnnıııtn • n 1 mı, er a te bu tekne gibi delik deşik bir hale ge- don Bonenin tecrübe ve fikirlerinden ta- rı ması esa arını ıva e .,. ... r. nın &- ... ~ • 

ondan yardım dilenmeie mecbur olu- Ur!.. kaçakçılığı, hem de millt korunma ka- mamiyle faydalanmaktayız.• Büyük Britanya harp kabinesinin ge. Sovyetlerin aUrekli faaliyetlerine ral-
yort Durdu ve bir az düşUndUkten sonra nununa aykırı hareket maddelerinden Nevyork 11 (A.A) - Avusturalya rek şimdi ve gerek Atide a.skerl plAnlar men cephede ewlı bir delişiklilr olına-

aMutaa...., bir ldrlatıvan muhitinde Y• devam etti: takibata b•ılanmqhr. radyosuna 'göre ıeneral Gordon Bone v~ ~ler ~de neler bekledi~i. bildiri!· ~· Cephenin umumi durumu bu ha-
~ lem. henlm dlnt hislerim hic; te - Ben bu fırtınayı yeninceye kadar * Japon harp usullerini askere öğretmek mişt~. Hindiatanın kendi kendisini idare kikati ga.termektedir. Kaş geçiyor, ilk-
ano-•k d~ ne kadar zorluk çektim. Fakat işte gö- Bornovada küçük çaqıda 8 numara- üzere ordu umum müfettişliiine tayin edebilmesi hususunda Hintlilere yardım bahar yaklapyor, durum aşalı yubll 

Herlteııin c aDah. allah > diye tann- rilyorsun ki neticede muvaffak oldum. da tahmis Vasfi Döltapn düklciıunda edilın1'tir edeceiiz.> eski durumdadır. Mevsim delifinC'ı 
(1 .. ., vardım dilendiii bu dakllrıtda ben Şimdi kopan bu yelkenleri tamir ediyo- kahveye çavdar kartfhraralc sattığı ha- MtJTrEFiK DENİZ KAYIPLARI B. CRlPStN VAZiFESi belki de olaylar da delişecektir. 
de ~amarama ka.-inde diz çöktüm. ruz. .. Bunlar yapıldıktan sonra yolumu- ber verilmit; dijkkinda yapılan arama- Tokyo 11 (A.A) _Bir tebliğe göre Bafvekil mUhri1baa nazırmıo. Hindista- Akdenlzde hava faaliyeti. Maltada W-

Bizl aellmet kmama ulaatırman idn. sa devam ec1ecetiz. da henüz bYnllmut 7 buçuk kilo çav· Hint obanuswıda harekette bulqnan na ıönderilmesinden bahsederek sözle. lanmqtır. İki buçuk aydan beri J(alta 
çocuklufamda lleDedllhn duelan oku- - B t TM B D t - dar bulanlDUf ,.. ~. Teq&Ja üze- Japon deniz ıan9et1eıt z martt8 A~ riae f8ıle derim etaaalplr. m~m:ı taarruza ~· 
,..k tannya ya1nrma1a hetladun... rinde bulunan 54 paket kahve de mua- turalyanın batı kıyıları a~nnda 7050 c - Statfcml Cripa BU:yUk Brltmıya 11Jta, Atdealzfııı Ol'.....,.. Ue&a_fll!ID * Mıü ı..,·m m ~aeı-.ı yene için alınmlftlr. tonilatoluk Bordenhard Amerikan kru- büküınetinin tam itimadını h~, ve için konmuş bir hedefi andırıyor . 

.... olta Hl •• 0.- ....... neler n c ~ ... , •• ••a !ALt vazörUnü batırmışlardır. Bir Japon des- halen hilkilmet aAmııdanclır. Crips yal. ı;.tbyada kara harekAta, keşif kuvvet-
_._ 1 HaDl lı Wr ...ı.r .azn C!-L~•-...1- & , n. aa, ,,. . troyeri 9 martta Lonboa ad.ası __ ... ,___ mz mecusl olan eberiyetle megul ol- Jeri araamcla JdlçOk çarppıaJar MJIDc1--
.-... oı ••t&Jm (Blıttarafı 1 ind --> da b' . . . torpilli' ~b: makla delil. mUal\1muılar gftai eb1Jl,. dir. Hava faaliyeti çokça ve clddtceMr .. 
,,...- ı '-nw ..... , " ..._.. tam alle ....... ılll•......-tedlr. o- ,._ ır....,. ~ ır ı_nayn gemısını Y • yetlerin de hukukunu aramak ve muva- Almanlar Tobrula alır tMrruz1arda bO' 
cr\rz• d.1-... Melw M *•kadar ... -.... ws,ı. Wr ~ ,...... Mu- İzmirde modem ve ImDamşh bir vali tırmıştır. fakatlerini almakla mllkelleftlr. Ve 1n.ı lunuyor1ar: limandaki vapurlara ve tr 
..... lmltl ...... sM ~ aamnt nntt. konalı inılam derpiş olunmuştur. G&te- Londra, 11. ~A:A>. ~ Ro~rln Man- fırsattan istifade ederek Hindistan umu- alalere ~Jar verdirl1d1llni A.]m.-a 

'-alla dlapya pl1p ta~ de- plrkM ta ht11111MD.ıt pedelri vali konalı atılacak veya bq1ta ~Y muha~ırı b~ıyor: Sırey petrol mi valisi ve ukeıi kumandanhiı ile de kaynakları bildirmekt'.edir 
-::-.... ;.::::·~ : ; Bzerinde Muhabirler böyle bir teye ihtimal Ye- bir bina ile milbadele edilecektir. Buna =:= ta;::m.::J:;!:~dşı. lstifarelerde bulunacaktır. Batıda Alman bava faaiıyetJerı bmk
'- ._., hndmnz w..7;.k tehlrk~:ie ripd"Vermediii hakkında bir sual sormuf" ~-~~ villyette tekemmül etmek petrol boruı.: lresilmi§tir. 600 bin n':. b:~~~rolilboldu .~:.an ~~~~~lndÇine kında ıelmlt bir haber yoktr. J'abt fa-
......_ So.ra. H tıehJlb,l lar ır. ımm=uu-. fus1u Raq şehrinin i1fus bir kaç u,,u. ·wc ..... ve~ ll]1z1eır batı ~aya ve bl!hs• 
....ı..-. ;....._. a.r.-cla ~'i:: .veı. cSon de~~ime bir te:v illve et· ... .a _.0 ..., ,tDU bine ~ Japonlar ~eden evvel millet.ine yardım .ıınes:nln ~ oldu .. Krup fabribları Omrine yaplm talll'" 
- Wr ....._ 1r.ah7w. mı~> ~· ...,...ı w v.. şehir h•llcmın bUyUk bir kısmı fe]ıri tu un~tulmamalıdır. Di f1N a alır dar. ruzların çok alır oldulunu --~ 
·- ....... ...... ~ v,-.ıonı. \1Jti arwnda hal _edile- On Uçt1ncü MilAno fuarının 12 nisan t.erketmlş balunuyor)ardı. beler iııdirilmelidir.> • . 1ar • .Almanlar ela bu taarrudarı te,tt 

......,._, Yealdea _, --Ae Dimin- 1De11U1 olan wleler Gzerlnde müzake- tarihinde llÇllarak 15 eün devam edece- FtLIPİNLERDE sUKONET Londra, U (A.A) - Resmi bir tebli- ediyorlar. 
•..-Z 'ftl reler yapdd.imı .ay~ nazır timal ğl tebrimlaleld aWradarlara bildirilmiş- . le göre Sitatford Crips hmu.st bir vazl. .~ ·• 

- -- latif~ bnnala 1-tb- Fwz Afrikuma yeniden zahire gön- tir. MilAno fuarma qtirak edeeek tüc- v~ ~1 (A.A~ - Teblil: Fili- fe ile Bindlstana gideoektir. Sitatford .. ., ... •Blm""ıM· .. -.• -
,_, deriJip tönderilmiyeceji maline de af&• car ve~ bu fuar komitesince pinlerde hiç bir deli,ıklik yoktur. Criı- Hindi.tan umumi valiS ve bafku· &Aft& .a& 
• .... uı... koaalcJaa _... edilen Pdaki ceYaba venniftlr: kolaylık g&ıterilecell de gelen ma16mat.. CAVA VE SUMATRADA mandanlyle asked dunımu g6rilfecektir. • • • • • • • • • • • • • • 

a. :rer dlll. OrQa haaa e1em. k~, c- Bagnnldl danan aydmlanıncaya tan ~ HARP DEVAM EDİYOR Ziyaretin reaml makuch HindiAan vazi- BAVACILIK VB SPOll -
..._ da ...t.c '" ..... Wıblderiam kadar her wey busünldi tekilde kalacak· • · • s • . Melbum, 11 <A:~) - Felemenk Hin- yetine bir çare bulmak ilure Bri~a sayısı ~qtır. -= i::t. ':i:: ~.!:;· -'- ti m.:. ııalJfDLf B•ıor•ı.11 diata::CU um~_:~ doktor Fan Nok tarafından yapıla ana ym tekliflerine AaiatMr (Mimar) - Bu deı ....... -- .._ __._.__ =~ FRANSIZ GEMiLERi _. .. __.., • .a ueı gaze ere ...._...,_ ki : v Hi~Wtanm muftfakatbü ahnaktır. l2S _ 126 meı ..,,ıan iDt1pr etmlftlr· 
• .--. _,,..u.rva...., şaMAU AFRtKADA .. vns, auan•· • - Cava ve Sumatranm dogusunda- ALMANLAR NELER İçinde apı)mJI Gt.eaddlt b1nalnrlD 
lwku)Gl'm, ~bir belere tutuluJO- Vqincton. 11 (A.A) _ Ofi bildi- Erkek Lisesi ölretmenlerinden B. Zi· ki ~k~tl~ devam ediyor. Bando- DlYORLAR ) fotolraf :e IAn1arı fle belka ~ 
n&. Fakat bun1arm hJç birisi s617kll ~~· riyor: Buradaki Franıız mahfillerinde ya Sonar tarafından cumartesi güntl sa- cngm dilşmesıyle Cavanm da _bitmesi Berlia. 11 (A.A) - Berliner Lobi terdeki~ faaliyete ait eserler .e 
••yor ve manzaraların değişmesme go- So et T · b' h b · .. at 16 da Halkevi salonunda •Halide F.dip gerekmn. Japonlar tahminlerımizden Ancayırer gazeteei cLonclra Hindistam esi ld azılar vardır 
:te duygulanmız da çarçabuk başkalaşı- be~le. .:fe:ı;::hll~~k bi:J.:ı'd:i,S:: ve Sinekli Bakkal roman11 adlı bir kon- fazla as~er çık~. 130 - 140 harbe icbar etmek niyetindedir.> batlık- m e 7 ' 
~Ütün devam eden üthiş fırtı lwıan bütün FramlZ pmileriıaiD. Fransa .. {erans verilecektir. nakliye ile bütün sahillere 150 bin as- b bir yazıamda Sir Staford Cripsin pek = Jrusı blrd b~ tı - dan timal Afriluıya sönderilmit olduiu. ker çıkarmışlardı ... • yakında Hind~ gö';'deril~e.inl ba· 
~:O cİ Ant~ d .~1:ıu1 

yedekte götürülerniyenlerin bomba ile iLK OKIJI. FELEMENK VE HARP im menuu edıyor ve diyor ki: Z Ş~rink erkm ır ııdu~ıT ya- tahrip -edildiii. maamafih Almanların 'J'aJelleslnln fetlıllıJerl Londra, 11 (A.A) - Hollanda prensi cÇörçilin kendisi ile mühür hu lorda 
yalv~ sesler ~u. Gönl:!'~y: kendi iogalleri altındaki limanlarda ye- Asansö ilk kul 4 5 . • sınıf1an ~rnhard bir ziyafette şunlan söylemit- tayin ettii!_ Crips a~a uzun ~eaaf• 

ölüm ıw kusun erini -'-di dz dekte gödirülemiyen bazı gemilerin ta- tal r 0 u ve . ıncı . . tir : ler koymap acele ihtiyaca oldap mu-
auan r un y ,... e- IDirini tama•lam oW,ilecelderi sö len- ebesi dün sabah Asanatib m~ıne • - Şu sırada kara günler yaşıyoruz. ballakbr. Fakat Cripıin timdi yıldm 
ria t,lr nete. ümit ve ferahlık ~tı. mekt.dir. ~ ıı:..filler • ll&vey edi- giderek tetkikte bulunmuşlar. bi.Wıare İmparatorluğumuz istil&ya uiramıftır.. orak ... çeki9 armumm albnda lıiaae-
~~lha tlkı..ı!..~}1 ~~~ dellğinb ddı-en yorlar: Fransanın durum:-tam bitaraf· Killtilrparkta müşahedelerde bulunmuş- Fakat harbe devam edeceliz,. Ve harbi dilir derecede 7"heJdiiJ bir günde Lon-
~nın 'r&&R>" 5uçr auu~ emen '-'- Jardır kazanaca.X..m111•:dan arnİnİ,. ..J__ terLecJ-..:t: --1.. "-L 1:.J.:_ 
IUIY• fırladım. 111' durumudur. Bunun manuı laarp ge- · -·-5'--:· . anayı A .......-~ fU.-euuu.> 

Ama Yarabbi! .. Her yer, anki bun. milerl dahil hiç bir .Uihuı muhariplere •AOJR Y.E KOJU.ER Cok klJZ.Ak. bır devirde ~~~~-tinden Tefti rlapon ..,.,.. 
e bir avq •1m11t llbl kanna bnşık verilml7ecei:lnden ibarettir. Jro••B•• ka~a zorunda kalan bir .mguu. kralı Jf••..__ .. .., .. ,.. .... 
Mr lıalde iclt .. 'Her yanda enbz n tahta PETEN DONANMAYI n.-aıuu.. ~?llan~ya .saiuınu4tL O ~ ~ .,.........,._... ,,_,,.,,...._ 
FJtınlan yırtılml§ yelken bezi parçalan TF.ŞTlŞ EDECEK İzmir Yardım sevenler cemiyeti hl-I~ ınlsafirperverliii şimdi siz Tokyo, 11 (A.A) - Jap>D3'8DJD yeni 
dnrilımİ dolaplar, iskemleler. masal.; Viti. 11 (A.A) - Maretal Peten ınayesi altında bulunan Sağır, Dilsiz ve bir ~yle 6diyorsunuz. ~onla: ~uaya büyük e1ç1l1 Toto yazifui bapu 
... 'ete Jc1L JWAkt-dea p. -. Framm 1aarp pmilerini teftit iPı pkm- Körler orkestrası tarafından puar günll rınız bile karmu ve çoculdarmıı aevgı aıtmek ilzere bUlilu Toqodaıı hareket * .... ıı illhl Mltaa k1Jl ~ da Tulona gidecektir. saat 16.30 da belediye evlenme dairesi ile kabul etmiflerdir.• etmi§tir. 
•latmaktan sır m1rJaa ebaQf bir '1Mi.,ye- Vişi, ıı {A.A) _ SaJlb1yetli mahfil- salonunda bir kamer verilecektir. ------------
te ~nnişti... lerden blldirildilfne ı&re amiral Darlan İ 

onverteye çıktıjım vakit buradaki Fransız harp gemilerini teftiş etmek B R T ANGIN 
tlurumu da geçtilim yollann hali gibi üzere ya)anda Tulona gidecektir. DGn saat on dörtte Karakapı cadc:le-
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MATİNELERDEN İTİBAREN 

Türkre Sözlü 
MUAZZAM BİR Ş.AHE.9!R 

OEMiR MASK( 
JOll BE ETi. LCCIS HAYVIBT 113 3ıll-,irlır 

TARAFINDAN OYNANAN NBPls BIB FILtM_ KRAL X1V LOUİ'NIN 
SALTAMATI VE FRANSA TAJdidNiN eaA«:ANLI, KOBUNÇ VE 
KANLl SABiFELERL 
IBANSLt&: 1-1-1-f 1 .._ ~ PAZ&a ll DB ...... 

8inde mahalle müme..ru Huuım ahip 
bulunduiu 121 numaralı sigortasız ah
pp evden ya~ çıkmlf ve derhal a• 
nifliyere)t muhitinde bulaman diier ah
PP binalan da tehlikeye dütürmüı lee 
de yetifen itfaiye atep a6ratle ablob 
ederek mevzii olarak baatunuttır. Bina
nıa yalnız çabaı kmnen yaDDUfbr. Ate
~ 1ebebi zuhanı hakkmda zabıtaca 
tahkMrat yapılmaktadır. 
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Si YASI VAZı YET Fıl STIN SiYASETi 
~~~~-1r~~~~ 

~'\.n~losaksonlar Iı#giliz yahu-
;p·~= 1::;0 :::e- di siyaseti 

ve biz • 
emın ••• 
-*- -*-Radyo gazetesine göre Cavanın düş- inınililz ~;"ste-" "ex.eıer 

mcsiyle Rangoonun işgali, Londrada ve :ıı o 11osc:.cı uıır:. H 

Vaşingtonda umumi vaziyetin yeni baş- nazırı be31anat a 1.B !U• 
tan gözden geçirilmesine vesile teşkil nurl:!en rürlıff'Hedeıa 
etmektedir. Gerçe ilk japon baskını JT 

müttefiklerin japonlara karşı tatbik ede-- de 1.Jınf! P~ • • 
cekleri harp tabiyesini tamamiyle alt Londra, 11 (A.A) - Müstemleke na-
üst etmişse de İngilizler kendi askerleri- zırı Lord Kranbom Lordlar Kamarac;ın
nin japon askerlerinden çok daha üstün da Filistin hakkında sorulan bir suale 
olduğunu iddia etmektedirler, yalnız karşılık demiştir ki: 
japon kumanda ve teşkilatının üstünlü- - Dostlarımıuı muhtaç olma:-nıı 
ğünü kabul ediyorlnr. mümkündür. Araplar ve yahudiler ara-

tngilizlere göre bu ilstünlUğUn sebep. sında bir çok dostumuz vardır. 
leri şunlardır: ARAPLAR, Y AHUDtLER 

1 - Japonlar çok iyi hazırlanmışlar- VE 1NG1LTERE 
dır ve ana vatanlannın çok yakınında Parlamento hükümetin Filistin siya-
dövUşmektedirler. setini tasvip eylemistir. Bu siyasetin 

2 - Jaoonlann ansızın bir baskın yap- Araplara ve Yahudilere tamamiyle 
mış olmalan. memnunluk verdiğini söyleyecek dei:!i-

3 - Japon deniz, .kara ve hava kuv- lim. İne'iltcrede bazı kimseler için bile 
vetleri arasındaki ahenkli işbirliği. bunu iddia edemem. Fakat bu slya~et 

Gerçekten bu harpte cephelerde bu meseleyi hal için samimi bir teşebbUs
üç kuvvetin bu kadar ahenkli çalıştığı tür. Hükümetin bu siyasette bir değisik
görülmemistir. lik yapması şimdiki halde karışıklıklar 

4 - İngilizlere göre japonlann halkı cıkarmaktan başka bir şeye yarıyamaz. 
kendilerine çok benzeyen yerlerde dö- Filistin meselesine dair umumi mahiyet
viişmclcri de bu zaferlere amil olmuştur. le bir demeç bir işe yaramıyacağı gibi 
japonlar bir çok yerlerde halk arasına çok tE>hlikelidir de. 
karışarak dövüşmüsler ve harpten ev- KARADENf7,DE BOC:ULANLAR 
velde beyazlar aleyhine halka telkinler- Filistin gençlerine müsaade edilmedi. 
de bulunmuslardır. ~inden Karadenizdc boftulan 700 yahudi-

Bu durumlara ve tehlikelere rağmen nin akıbeti dolayısiyle muhaceret mese
Anglo - Saksonlar yese dilqnemişlerdir, le~ini ileriye sürenlere cevaben nazır 
tersine olarak f?ereken tedbirleri alına- 11 - 16 ya~mda olanların Filistine kabu
ğa devam etmektedirler. lil hakkındaki planın Türk makamların-

Alınmakta olan tedbirler, yalnız as- <·e bunların karaya cıkmalarına müsaade 
k~ri .sahaya .dej?il, siv?si sahalara da ~a- "dilmemesinden dolayı akim kaldığını 
mıldır. Bu sıvası tedbırler arasında Hın- , bildirmiş ve demistir ki: 
distanın İn'!iltere ile münasebetlerini ni- - Böyle bir hadisenin tekerrür etme
za~l~ma~ tedbiri en ba~~ıı ~elr;ı~k~edir. mesi için ne gibi tcdbir1er alaca~ımız 
İngılızlerın bu memleket.n ısbırlıih du- ı;oruluyor. Filistine kanunsuz muhacPre
nımuna fazla bağlandıkları anlasılıyor. tı kolaylaştıracak her hangi bir tedhir 
Hint umumi valisi bir me•;aj nesrederek alamayız. Hatta muhacirler o ~ene icin 
Hintlileri önümüzdeki hafta içinde milli kararlastırılan sayıyı bulmasa bile .Bu 
h?l~ ce:>h;sine yazımlalan istenileceğini şartla hilkilmet eİinden geleni yapacak
bılflırmıştır: . •v• • tır. Hükilmetin ne yapacaP,ını sarih ola-

Bu mesa1ın üade ettıgı mana ızah ve rak sövleyebilmem zamana ve hadisele-
tefsire lüzum göstermiyecek kadar va- re bağlıdır. ' 

ENi ASIR 

FRANSA VE JAPO YA 
~~~~-1r·~~~~ 

Ma agaskarın 
m··şterek mü-
dafaası için an
laşma yokmuş 

HAP P MASRAFLA. 1 
--~~~*·~~~~ 

Rakamlar 
insanı kor

kutuyor 
-*- ~*~ 

ı 

Meclis Parti grubu top•anıyor 

Başvekilin gruba iza
hat vermesi muhtemel Vişin!n başve'fı_aıet müs· İngiltere ve Amerilıada 

teşarı ~0]1U!11Grı muharebe için yeniden Ankara, 11 (Telefonla) - Büyük Mil- lantıda meclisin tatil bulunduğu müddet 
te Z EJ ~~ıtl. muazzam tahsisat let Meclisi Parti grubu umumi heyeti zarfındaki harici ve dahili vaziyete 

Paris, 11 (A.A) - Başvekalet müste- ._ a.. I J d martın l'l inci salı günü toplc. v~· ·ır.. dair grup meclis heyetine beyanatta bu· 
şarı Benuo Maşen japon gazeteciJeıine HauU O Un U- Başvekil Dr. Refik Saydanun ı ·~.:· i.unması muhtemeldir. 
beyanatda bulunarak japonya ile Fran- Londrn, 11 (A.A) - Maliye nazırı '·""'>":::><::'.">":::::.-:::::.-c::,,..c::,,..~~c::--...c:--..c-....... ...,~..ç::.-.:::::...c:;:::~~......::~~~~~~~~:;1 

sa arasında Mndagaskann muhtemel Kingsley Vud, avam kamarasından 250 A K b • • ı • 
müdafaası için bir anlaşma imza edildi- milyon sterlinlik munzam kredi istemiş- nıt a ır proje erı 
ğini bildirdi~ine dair !ngiliz radyosu ta- tir. Nazır Büyük Britanya harp masraf- • • 
rafından yapılan neşriyatı kat'i olarak lannın iki ııene evvelkine nisbetle iki 
yalanlamıştır. Nazır bu neşriyatın kış- buçuk misil arttığını söylemiştir. • t t k • k • b 1 
kırtmak maksadiyle yapıldığı ve böyle KingsJey Vud demiotir ki: nın e 1 l aş ıyr r 
bir tefsire yol açabilecek hiç bir şey söy- c- Son haftalar zarfında Britanya• . '-> 
lemediğini bildinniştir. da umumi masraflar günde 14 buçuk 

--·-- milyon Jngiliz lirasına çıkmıştır. Gcle-
y.ı.ııo n •. 111· ['" _J ev l .ıı.ıı.te kar- cek haftalarda daha ziyade yükselecek

' t 1 . ' , tir. Mali yılın ıonuna kadar parlamen-

şı ask~ri har~kt-t 

düşünüln1emiş 

-*-
Bulgar ve Macarların 

todan 4 milyar sterlin lirası istemiştim. 
Bu tahsisat şimdi yetmiyecektir. Daha 
25 O milyon sterline ihtiyacımız vardır.> 
• MUKAYESELER 

Geçen harbin en çok harp tahsisatı 
verilen 19 18 yılliyle bu yıl arasında bir 
kıyas yapan nazır 1918 yılında kabul 
edilen iki buçuk milyar liralık tahsisat 
tamam olarnk harcanmadan harbin so
na erdiğini hatırlatmış ve demiştir ki: 

Ankara, 11 (Telefonla) - Atatürke ğinden jüri hası tamamlandı. Hariçten 
yapılacak arut - Kabir için gönderilen müsabakaya iştirak edenlerin sefaretle
projelerin tetkikine başlanıyor, Alınan rimize verdikleri projeler de hemen ka. 
ve Macar mütehassıslardan sonra İsveçli milen başvekalette müteşekkil komisyo
mimar Tunçbon bugün şehrimize geldi- na gelmiş bulunmaktadır. 
.......... ~~~~~~~ 

s~çim ~ünii ve m~bus namzetl~ri m~çhul 
Ankara, 11 (Telefonla) - Münhal 

mebusluklar için intihabın önümüzdeki 
Pazar günü yapılacağı hakkında bir ga
zetede görülen haber doğru olmadığı gi
bi namzet gösterileceklere dair yapılan 

neşriyat ta esassızdır. Henüz partice in• 
tihaba hazırlık emri verilmemiştir. Ht\
len münhal olan yedi mebusluk için in
tihap günü partice tayin olunacaktır. 

~v mıulariyle sulh için• 
de yaşamalı istedilıleri 

sö~leniyoıc .• 
Sofya, 11 (A.A) - Stefani : 

c- Geçen harbin en büyük tahsisa
hnı çok geride bırakbk. Fakat bununla ~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

idare edıldi~i Macar ordusu genel kurmay başkanı, 
Zora gazetesinin Peşte muhabirine aşa
ğıdaki demeçte bulunmuştur : 

• - Sofyada bulunduğum sırada Bal
kanlar durumunu, Bulgar ve Macar or
duJarı arasındaki işbirliği esası dahilin
de Bulgar genel kuımay başkanı ile in
celedik. Bununla beraber mü._c;terek bir 
muhasıma karşı koymak ihtimalini iti
bara almadık. Macar orduswıun bu se
ne Sovyet cephesinde savaşa devam et
mekten başka bir işi olmıyacaktır. Ma
caristan ile Bulgarisfanın üçüncü bir 
devlete karşı müşterek bir har•?ket ta
sarladıklan hakkındaki şayialar tama
miyle yalandır. Macaristan ve Bulgaris
tan komşu memleketlerle sulh içinde 

da iş bitmiyor. Masraf mütemadiyen ar
tıyor. iki yıl önce beş milyon lira olan 
günlük masraf, bir sene evvel gÜnde 1 O 
buçuk milyon liraya çıkmıştır. Bu yıl da 
günde ortalama masraf 1 2 buçuk mil
yon liradır. Kiralama ve ödünç verme 
kanunu geregince Amerikadan aldığı
mız malume bedeli bu rakamlara dahil 
değildir. Masrafların böylece durmadan 
artmasına karşı gelirin de kabardığım 
ve milli tasarrufun yükseldiğini memnu
niyetle söyliyebiliriz.:> 

TASARRUF LOZUMU 
Nazır halkı bütün maddelerin istih

laki hususunda hasislikle harekete, israf
tan kaçınmnğa davet etmiş ve infilfısyon 
dan her suretle sakınmak lüzumunu göıı
temiştir. 

nönü harlıının 
Bilecik, 11 (AA) - Vilayet umumi meclisi Jnönü kasabasında Milli Şefi• 

mizin l nönü harbini idare buyurdukları binayı satın alarak müze halinde mu• 
hafazaya karar vermiştir. 
~~"Y'-"'~~~ 

Belediyeler imar ve inşa hare
ketlerini durduracaklar 

-------------· 

zihttr. Umumi vali düc;manın artık Hin
distan kapılanna geJdiğini sövliyerek 
memleketlerinin müdafaasına Hintlileri 

--- --- yaşamak istiyorlar.:ı 
J:i.,on Paı>~n hPniiz ---. - --

Meclis bu mali yıl için daha 250 mil
yon lira ve bir nisanda başlıyacak gele
cek mali yılın ilk aylan için de aynca 
bir milyar sterlin lirası kabul etmiştir. 

Ankara, 11 (Telefonla) - Belediye 1 ve külfet verecek inşaat ve imar harc
bütçelerinde husule gelen açıklar n tt!- :....:clerinin :lurdurularak mevcut varida• 
ı;irini azaltmak ve ileride daha ziy.ıde va .na,_ş v~ daimi masrafların artan 
artması melhuz zorluklar karşısında :h- ':_;:,nine kMŞıhk tutulması dahiliye ve
tiyatlı bulunmak icin ahvalin mü.c;clı j' ~ 1eü tara!ından alakadarlara bildiril· 
olacağı zamana kadar bütçelere ağırlık mıştir. 
~"y. ........ YÇ."y:."'>;<..~~ ........ -......."""'-.<. ~.c:::-,..c:::-,..c:;:-,.c:;:-,~~~~~~~~~:.<:>' 

ça~ırmaktadır. 
1940 Ağustos demecivle trıo:Jtere Hin

distanda kurulacak ol~n idare seklinin 
tayinini Hintlilere bırakmıştı. Ve bu de
meçle de Hint idaresi davası üzerinrle 
müslümanlarla Hintlileri anlac;ma~a diı

Arıkarada huhınuvc)r Akden z ve Af-
Berlin, 11 (A.Af~ Yarı res~i birır•kada SOD harp 

kaynaktan bildiriliyor: Almnnyanın An- • 
ka~a .~.üyük clçi:si. Fon Pnpe~ tedavi hareketleri vet etmisti. 

İş, yalnız bu demeçe kalmış olsavdı. 
İngiltcrenin bueün Londrndn neşrettiği 
demeçle, h5.15. 1940 dcmt'l"inde israr et
tiği manası cıkarılabilir. Fakat. İngiliz
ler, bugün Hint meselesini daha ciddi 
olarak ele almış göriini.ivorlar. Sitatford 
Cripsin bu iş için Hindistana gideceği 
de resmen bildirilmiştir. Bu ziyaretin 
hedefi Hindistandaki duruma bir çare 
bulmak üzere yapılacak ana yasa hak
kında Hintlilerin muvafakatini almak

edıldıgınden Berhne gelmek uzere he
nüz yola çıkmamıstır. -·----
Amer2ha 1 rbi e n~z!rt 

Pantıma Jıanalını 

teftiş edft~o:o .. 

tır. 
RUS VE JAPO~"YA 

Rusya ile japonya arasında harp ihti
mali japon harbiye nazırlığının yüksek 
bir memuru tarafından bahis mevzuu 
yapılmıştır. Bu sözler de? bir taraftan 
Rusyaya karşı bir tehdit manası da var
dır. Sözcü demiştir ki: 

c - Rusya bize karşı harbe girerse 
bu bölgedeki arazisinin akıbeti şüphe gö
türmiyecektir. 

İngiltere ve Amerika Sovyetler üzeri
ne baskı yapsa1ar bile Rusyanın doğuda 
hatır için kendini ateşe atması imkfınsız
dır.> 

Bu sözler, japonyanın Rusyaya taar
ruz. etmiyeceği n anasını tazammun et
mez. japonya, Amerikaya taarruz eder
ken bile daima sulhtan bahsetmiştir. 

MISIRDA 
Valf partisine muhalif olan partiler 

yeni Mısır secimini baltalamak istemek
tedirler; Sadilerle ahrar partisi birleşe
rek seçime katılmıyacaklarını Nahas pa
şaya bildirmişlerdir. --·---ıa,e ışıerı ha/.. kında 

karorıar 

(Bııştarofı 1 inci Sahifede) 

pırınç, fasulye, nohut, mercimek, bul
gur, şeker, odun kômilrü, kepek gibi 
maddelere fiat koymuştur. Pirinç fiatına 
devletçe on kuruş iH\ve edildiğinden ko
misyonun tesbit eylediği fiatn bu mik
darı eklemelt 1hım gelmektedir. 

Urfa sadeyağına 179 kuruş peraken
de satış fiab, Diyarbakır yağına 170 ku
ruş perakende satış fiab tayin edümış
tir. 

Piyac:ada sadeyağı bulmak fideta im
kansızdır. Ellerinde yağ mevcut olanlar 
bunları bilinmiyen mahallere kaldırmış
lardır. Peynir için de vaziyet ııynidır .. 
Hiç bir yerde teneke ile beyaz peynir 
bulunamamaktadır. 

Her ne kadar iaşe müstesarlı[tı tara
fından satın alınıp mezbahada soğuk ha
va deposunda muhafaza edilmekte olan 
3000 teneke peynir ve bir mikdar da 
sadevağı varsa da bunlar henüz satışa 
mzedilmemistir. Bunların vaktiyle sa
tın alınmasına sebep şimdiki gibi piya
Eada peynir ve sadeyağı kalmadısı za
manlarda halkın gıda ihtiyacını karşıla
mak üzere satılmasıydı. Şimdi mezkfır 
peynir ve yağların piyasaya arzedilece
ği zaman gelmiştir. 

PATATES MESELESİ 
Patates fintlan durmndan yükselmek-

Valoa, 11 (A.A) - Amerika harbive 
nazırı Smitson Panama kanalı ve Karai1i 
denizi müdafaa sistemini teftiş etmek 
için buraya gelmiştir. --- ---
ln~iliz ere göre 
IIong {ongdak~ 

Japon zulmu 
-----*----

ingirzleP' bı! zuimii 
bütün dünya11a 
bildirecelıler •• 

Londra, 11 (A.A) - Müstemlekeler 
nazırı japonlar tarafından Hong Kongda 
yapılan zulümlerin bütün dünyaya bil
dirilmesi icin tedbirler alındığını söyle
miş ve şunlan ilave etmiştir : 

• - Japon hükümetinin harp esirle
rine ait beynelmilel mukaveleyi imza 
etmediğini sanıyorum. BununJa beraber 
Japonya bu mukavelenin ruhuna riayet 
edeceğini bildirmişti. Hong Kongda esir 
düşen millettaşlarımızla temas teklifle
rimiz Japon hükümetince reddedilmiş
tir.• 

RUS TAVASSUTU 
Bir mebus •Japonlarla siyasi müna-;e

bctlcri devam etmekte olnn Sovyetler 
birliğinden bu hususta tavassutta bu
lunmasını rica edemez miyiz? .. • diye 
sorunca, nazır : 

- Bu önemJi bir noktadır. İlgili ma
kamlara bUdireceğlm. demiştir. ---·---AmPrikan1n S lVVPİ· 

ı~rr ''ard 11nları 
-*-

Vaşington, 11 (A.A) - Hariciye na-
zır vekili Sumner Vels birleı;;ik devletle
rin Rusyaya var kuvvetiyle yardıma 
bazır oldugunu söylemiş ve k.rnJaınn ve 
ödünç verme kanunu gereğinr<: mütte
fik ve duı:.1 memleketlere vHllmekte 
olan harµ malzemesinin gönderilmesin
de Rusynnın diğer memleketle .. '3t:n ön
ct: itibara alınacağını ilave etmiştir. 

tedir ve perakende olarak kilo fiab 32 
37 kuruş arasındadır. Talep karşısında 
patates fiati yükselmekte devam edece
ğe de benzemektedir. Alakadarların söy
lediklerine göre patates fintının yüksel
mesinde, vilayetin Ödemiş mıntakasın
dan mühim mikdarda patates mübayaa 
etmesi müessir olmuştur. 

~~~~*----~ 

XARADA VE DEı Z JE DAHA 
ZtY~DE H VA FAAL.YET~ VAR 

Kahire, 11 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Britanya keşif müfrezeleri düşman müf
rezeleriy le temas etmiştir. Düşmanın 

bazı kollarında tanklar olmasına rağ
men bütün kollar çekilmeğe icbar edil
mistir. 

Hava kuvvetlerimiz kara hareketleri
ni desteklemiştir. 

Orta şark hava kuvvetleri tebliği : 
Britanya av tayyareleri dün Sirenai

kanm ileri kısımlarinda faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bingazi ve Martuba hava 
meydanı bombardıman edilmiştir. 

Merkezde Akdenizde düşman gemile
rine muvaffakıyetle taarruz edilmiştir. 

l\faltaya yapılan düşman taarruzların
da düşmanın üç tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Üç İngiliz tayyaresi kayıptır. 
Lavaletta, 11 (A.A) - Salı günü Ma1-

tava vuku bulan taarruzda 9 düşman 
uçağı düc;ürülmüş veya hasara uğratıl
mıştır. Düşman bombalannın yaptığı 
hasar ehemmiyetsizdir. Ölü ve yaralı 
vardır. 

Berlin. 11 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afrikada Mekili bölgesinde düş

man keşif müfrezeleri geri püskürtül
müş, motörlü kuvvetleri bombalanmış
tır. 

MaJtada han~ar ve tesislere tam isa
betler kaydedilml!stir. Düşman hava 
muharebelerinde beş tayyare kaybet
miştir. Dört tayyare de yerde tahrip 
olunmuştur. 

~~~..r..r.Ar~~~..r..r~.r.,,,-J.XN 

S trıı.,Htereve yeniden ~ 1 Kanada fl"'''vetleri ~ 
s§ geldi.. 1 
~ Londra, 11 (A.A) - Kanadadan 

~
yeni takviye kıtalan İngiltercye var
mıstır. ~ 

• ~..r.r..r~..r..r~..r..r..r..r~..r..r~..r.rA.J: 

hın .. "ıstnn11a du,.urn 
(Ra':tnraf1 1 inci Sahircde) 

man17.. ic;tenecektir. Üzerinde yaşadığınız 
topraklar tehlikededir. İstiklallerine ta
arruz ettiği memleketlerdeki hareketle
riyle barbarlığını ispat eden saldırgıma 
karşı saflarımızı sıklaştıralım. Sıkı du
runuz. Cesurları tesci ediniz. Gevezeleri 
susturunuz. Gizli ~anileri yakalayınız. 
Birle~ik Amerika, Çin, Sovyet Rusya ve 
ln~iltere bizimle beraberdir. Hepimiz bu 
arkadaşlara layik olduğumu7.U göstere
lim. Bu suretle zaferi emniyetli bir hare
ketle kazanacağız. 

Yeni Delhi, 11 (A.A) - Milll Müda
faa nazırı Bombay ve Karaşi limanları
nın denizden taarruza uğrayabilecekle
rini söylemiştir. Bu limanlar halkından 
burada kalmaları için kat'i bir zaruret 
olmıyanların tahliyelerine mahalli hükü
metler karar verebileceklerdir. 

Vaşington, 11 (AA) - Dün mü
messiller meclisi borçlar yekununun 125 
milyar dolara çıkarılmasına izin veren 
kanun layihasını kabul etmiştir. Bu ıu
retle harp için borçlanma salahiyeti iki 
misline çıkarılmııı bulunmaktadır. Mü
zakere esnasında demokratlar ve cüm
huriyetçiler milli müdafnı:ı ile ngili ol
mıyan masraflarda tasarruf yapılmasını 
İstemişlerdir. 

Va~ington, 11 (AA) - Harbiye 
nazırlığı daha sekiz harp malzeme fab
rikası ile bir çok fabrikaların kurulmak 
üzere olduğunu, yeni projelerin 300 
milyon dolar sarfını icap edeceğini bil
dirmiştir. 

~~--tt-~--

Krup fabrika-
sına yapılan son 

hava hücumu 
----~-1r·~~~~ 

Rur sanayi hauzasında 
b'iiyülı yangınlar 

çılıarıldı.. 
Londra, 11 (A.A) - İngiliz bom

bardıman tayyarelerinin Essen ve Rur 
havzasının bombı:.;dımanında mühim 
muvaffakıyetler elde ettikleri anlaşıl

maktadır. Tecavüze uğrayan çevrede 
büyük yangınlar çıkmıştır. Yangınlar 
birbirini kovalıyan uçak dalgalarımız 

için Rur havzasını parlak bir hedef ha
line koymuştur. Uçaklarımız faaliyetle
rini bilhassa Krup fabrikaları üzerinde 
toplamıııtır. 

Rur, Alman harp endüstrisi için ha-
yati bir ehemmiyeti haizdir. 

ALMAN HOCUMLARI 

Berlin, 11 (A.A) - Alman tebliği: 
Tayyarelerimiz Şetland sularında 2 

bin tonluk bir ticaret vapurunu batır
mışlardır. Bir takım adalardaki tayyare 
meydanları ve tesisler bombalanmıştır. ---·----lngilt~rt'de iaştt tah-

didatı artacak 
-*-

LOndra, 11 (A.A) - Royter ajansının 
parlan.eı.to muhabiri diyor ki : 

·Br.tanya hükümeti milletin doha çe
tin bu· hayat geçirmesine karar vcrm:ş
tir. 't ak,nda nevşredilccek bh' k.ırar 
büyii'-. Ur tesir yapacaktır. Yıy.!.ek ve 
giyecek tayınları, seyahatler ve eğlence 
yerleri tahdit edilecektir. 

Sanıldığına göre iaşe na7.ırlığı iaşe 
maddeleri üzerinde yapılan kısmaları bu 
lıafta bildirecektir. Otomobillere verilen 
benzinin azaltıldığı da bu hafta ilan edi
lecektir. -·-Hicazda altın 
para geçmiyec:elt .. 
Radyo gazetesine göre Hicaz hükü

mcti bir emirname ile altın paranın te
davulden kaldırıldığını bildiımi~tir. 

R~l~di\·e- memurları • • • 
ıçın nızamnam~ 

Ankara, 11 (Telefonla) - Belediyeler ve bunlara bağlı müesseselerle beledi
yeler bankası memur ve müstahdemlerinden vazife icabı malw olanların ına
l<lliyet derecelerini ve bunlara bağlanacak maluliyet maaşlarını gö.c;terir bir 
nizamname hazırlanmıştır. 
......... -..,.;... ......... ""-....:..--,,..;;.~""'~~<::-,..c:::-,.~o<:-.,c;,:..,,.<::'>..c:;:::,~~~.<::::.<::::,.<; 

Nahiy·e müdür
leri için kurs 

-*-Ankara, 11 (Telefonla) - Dahiliye 
vekaleti önümüzdeki haziranda nahiye 
müdürleri için bir ihtisas kursu açmağa 
karar verdi. Kursa orta okul ve lise me
zunu nahiye müdürleri alınacaktır. Bir 
sene sürecek olan tedrisat müddetince 
kurs görmekte olanlara günde ikişer li
ra ikamet yevmiyesi verilecektir. ---·----Gıda maddelerinin 
ithal yer1ei'i-
Ankara, ll (Telefonla) - Zirai ne

bat ve mahsullerin ithaline tahsis olun
muş bulunan yerler clrasına Islahiye, İs
kenderun ve Nusaybin de ilave edildi. 
Bulgarlar ue İsviçre 
ile ticaretimiz •• 
Ankara, 11 (Telefonla) - Şehrimize 

gelmiş olan BuJgar heyetiyle ticaret mü
z&kerelerine başlanmış bulunuyor. 

İsviçrelilerle mü7.akerelere devam 
edilmektedir. 

MA iSA VALİSİ 
ANKARADA .. 
Ankara, 11 (Telefonla) - Manisa va

Jisi B. Faik Turel vilayete ait işler üze
rinde bir kaç gün sürecek temaslarda 
bulunmak üzere şehrimize gelmiştir. ·---
Sırbistanda ~arpışma· 

lar devam edi~or .. 
Belgrat, 11 (A.A) - D. N. B. 
Bütün Sırbistanda komünist çeteleri

ne karşı yapılmakta olan temizleme ha
reketleri sırasında ele geçirilen ele baş
larından Sava Peşiç kurşuna dizilmiştir. 

Peşiç eskiden posta idaresinde me
murdu. 

Köylüler her yerde hükümete yardım 
ediyor. Yakında bütün komünist şefle
rin esir edileceğine ıüphe yoktur. 

--~--lr--~-
E!.R A~C1!..!~ı!.N 
C=a~~i te?t.-ıı~!!en~! 
Vaşington, 11 (A.A) - Bahriye na-

7.ırlığının bildirdiğine göre Golfol kum
panyasına mensup Golfstrayt gemisi At
Jantik açıklarında torpillenmiştir. 

l\ us 11 11na ce '14:7 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

devam ederek taarruzlariyle Almanla
rın bazı müdafaa mevzilerini zaptetmiş
lcrdir. 

ALMANI..ARA GÖRE 
Bcr!in, 11 (A.A) - Alman tebliği : 
Şark cephesinin cenup kesiminde dUş. 

mnnın hilcumları ağır kayıplarla geri 
püskürtülmüştür. 

Merkez ve şimal kesimlerinde birçok 
noktalarda düşman muvaffakıyetsiz hü
cuınlar yapmıştır. 

l 'rfa m~husnuuo 
muhak~m~si 

-*-
Ankara, 11 ('I;elefonla) - Maarif C{!-

miyeti eski reisi Urla mebusu B. Refet 
Ülgenle yeğeni Zeki Ülgenin muhake
mesine bugün ağır cezada devam edildi. 
Jstanbulda ve diğer bir yerde bulwınn 
iki şahidin ifadesinden başka Ankara 
cümhuriyet müddeiumumL-.;i Cemil Al
tanın da şahit olarak malumatına mU· 
racaat olundu. Buna sebep Refet Ülge
nin muhakeme sırasındaki bazı ifadele
riyle müddeiumumilik.teki cevaplar zap
tının bu mevzua ait kısmında mübaye
netler görülmesidir. Bu sebeple muha
kemeye aYID 18 inde devam edilecektir· ----·----Kısa Anlıara haberleri 
-··········-······· 
Ankara, 11 - Ankara - İstanbul 

arasındaki seyahat müddeti 7 - 8 saat 
gibi mühim ıurdte lmıaltılacak oloo 
yeni demiryolu inşası tetkikleri sona 
ermiştir. Hattın inşasma la7ım olan rnnl• 
zemenin mühim bir kısmı da hazır oldu
ğu için İnşaata yakında başlanacaktır. * Ankara, 11 - lngiltereden yeni• 
den vagon ve lokomotifler gelmiştir. 
Bunlar montajı biter bitmez hizmete 
gireceklerdir. Mühim miktarda kamyo• 
net te gelmiştir. 

-------~~-Kısa İstanbul 1ta1Jerıerl 
••••••••••••••••••• * Fener patrikhanesi yangınından 

dolayı dün rum patriki Bimyaminin ifa• 
desi patrikhanede mahkeme naibi Sa• 
lim Başel tarafından alınmıştır. * Altı musevi tarafından cemiyetler 
kanununa muhalif olarak kurulan ve 
yahudiliği yaymak hedefini güden 
cKardeşlik> cemiyeti feshedilmiş ve bu 
hareketi yapanlar adliyeye verilrnişler· 
dir. 

~----tt------a:r l!reznlya Utl~Ul'U ue 
b~r ~f?~ Z!!Vtı!Jı ~afftl. 
Nevyork, 11 (A.A) - Gnlonanm\15 

adalarına giden 5000 tonluk bir Brezilyn 
vapuru Amerikan sahilinden 90 mil me
safede torpiUenmi-;tir. Tayfadan 53 ve 
yolculardan 8 kişi "kayıptır. On yolcu ile 
tayfaların bir kısmı Amerikan sahiline 
çıkmışlardır. -----·-----Pct•is bombnr~ıı f!nın• 

da öleın~erfn doğru 
mt.ııdorı •• 

Vaşington, 11 (A.A) - Resmi ın· 
por1ara göre Biyankurda R~no fabriko• 
larının bombardımanında ölenlerin sa
yısı 350 dir. Bu rakam Vi,i ve Almıın 
propagandasının bildirdiği sayıdan dıı• 
ha azdır. Parisliler bombardıman zaru• 
retini takdir ediyorlar. Halk arasında 
kiç bir kin belirtisi yoktur. 


