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Rusyada cenup bölgesinde buzlar çözüldükten sonra 
batak haline gelen yollarda nakil vasıtaları 

Hindistan 
llkpla da 

~~~~"k~~~~ 

~ir Staf ford Crip11s 
lngiliz tarilıin1n P-n 
büyülı dti11asını halle 
memur edllmiftlr 

-+-
ŞEVKET BiLGİN 

Hindistan meselesi, günlcrdcnberi, 
dünya efknnnı bı?al eden önemli bir 
dava olnrak ilk plıinn geçmistir. 
Birmnnyayı lstilayn koyulnn Japon 

kuvvetlerinin hızlı yüriiyfü;lcrinde de
\'am etmeleri; 

Hind Okynnosunda bnzı adnlnnn Ja
pon deniz ''e hııva kuvvetleri tarafın
dan bombardımanı; 

Jaoon dcniuıltılannın faalivetlerini 
Sevlnn ndasınn kadar unıtmıc; olmnlnn; 

l\fih,·er radyolarında Hinflileri ayak
lanmnğa c-nbrnn nesriyotın nlcvlenme-:i; 

Ru sihirli ülkenin gercekten tehdit 
nlhndn oldut'Unn arhlt şiinhe bırakmıı
lbıc;tır. 

Fakat acaba 390 milyon niifusıı ve na
mütenahi knvnalclnrile 'hnc;h ba.;ma ı;;r 

&lem olnn llindMnn hn'kilrnt"n istila 
edilmek tehlikesine mnnız mudur? 

Japon şefleri Ganj lnyılanndn asker
lerine ıre<'it resmi yaptınnağı diişünü
Yorlnr mı? 

Bu sualin cevabını Tokyonun resmi 
SÖ7riUeri vermektedir. l\fnmf sözeli Hi
taido • Cenhe • ~n:zctesinde ne'ireHiV'i 
bir mnkalcde : • Biitnn Pasifik'in Hind 
Okynnosile birlikte Jaoon denizi olncn
h P'iinler ~eleceldir. Hüyük doğu Asvn 
hnrbı yıllarca siirse bile neticesi 14'42 
Y:ıhndn hclli olacaktır. n diyor. Göriilü-
3·or ki JnponlnT hedcllerini n('ık<;a mey
dnıın kovmn<:lnrd1r. İstedikleri sev hU
Yiik AS}:adn İnrrllterenin ve bütii;, he
Yaz ırkın mirasına konmn'kbr. Japon
lnn <'Osturnn hn emel hclki hir havai
dir. Bununla beraber, düne kadar ~vni 
deret":ede havnl savılan bir cok mühim 
}ı"""Oere biiviik bir cfrrctkflrlı'kfa vnr
dıklnn l!'ÖZ öniine gctirilir.;e tchliln•nin 
&7:ımctini lrliciimc:emc?c hic ver olmn
dıih kolnvcn anlaşılır. Bu seb.enle fn<Yİ· 
li?·lcr. l?Ct'İnnekte oldukları cetin imti
hı>n dc,'l'csindc tehlike smınınu en yiik
ı; .. 'k lıacMe r.ıluırarnk Hindistnnın tehli
kede oldui!nnu knlml edivorhır. Önle· 
tin<t"ld tehlikevi biitiin genic:lilri ve ne
tnyici ile J!Önnüş olmalnn kendi hesnn
lnnnn kaydedilmesi ı:rerelu~n Hk kazanç
tır 

Bı•niin Hindic; anın ic4 "'tliılin: tnnımn
ia ômnde oJdnihmu bildiren İngiltere, 
bn nolitiknyı üc sene evvel ger<'eldcs
tirmic; olc:aydı, hu kndnr kı~'711ctli zn
hıılnlnr kaybC'dilmiyecekti. Hindistan 
hıiittcfik1crin hnrn J!ayretlcrinc en hii
Yiik <il~iide istirnk edecekti. Japon ihti
ltı.,lnn hütiln f nı?ili-ı impıırator1ul'..rımu 
tehlilu!YC dii iircn hir mnlıivct nlnmı
:Vacnktı: Zira mulı:-'kknktırki .(1940) de
hıeci idnre eklini bi7.7.nt tnyin hususun· 
da llindidnm serhest hırnlcmnkln bcra-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) - --------------
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ıı~irl 
1 Mar~ı 1 
1 T anmm•ı ıafrl•rlmfa~:n Hü•eyln 1 § Avni Oznn tarafından yazılan Re- ti 
§ isicümhurumuz ismet inönüne ait g 
8 bir marş güftesinin musiki ustatla-
8 nndan bay Ahmet Yekta tar~fın-
N§ dan bestelenmekte olduğunu ha-

ber aldık. Bu gülteyi yazıyoruz. 
Bestenin Bay Ahmet Y ektenın san
atkar kudretiyle mütenasip bir şe
kilde vücude getirileceğine oüphe
miz yoktur. 

* ismet inöniA marşı 
ismet lnönil bu, yurda pndır, 
Cümhuriyete o, bir nişandır; 
Yok fÜphe bi:re bu kahraman er 
Tann tarafından armagandır. 

Kalkınmada Türk umutlu derler, 
Türk oğlu uğurlu, kutlu derler, 
Türkün bir eri bedel cihana 
Türküm deyene, ne mutlu derler. . 
Kan rengini andıran şu bayrak, 
Türke ne onur, ne ün verir bak; 
M:Jlet yücelir serefle, pnla. 
Göklerde o yülcaelirae ancak 

Ey Türk vatanın bahara döndü, 
Cennet gibi bir diyara döndü; ~ 
Ölmez ve YllJ&r hu ülke korkma 
Tunçtan Y~'"'1lan hisara döndü. 

0 b Karşıyaka Avni OZAN g 
~.O"~J.XIO'"J~~ 

TOKYODAN iHTARLAR 
~~~-*--~~-

J a p c n yanın 
vaat veteh

ditleri 
-*

Hintlil~r~ diişman 

drğiliz diyorlar 
-*-Tokyo, 12 (A.A) - Hollanda Hindis-

tanı ve Rangonun işgali münasebetiyle, 
diyet meclisi imparatorluk kıtal:ırına ja
pon milletinin teşekklirlerini bildi.rfueğe 
ittifakla karar vermiştir. 

(Sonu Sahire 2, Sütün 1 de) 

.. 

Japon meclisinin teşe1d6iTlcrini bildirdiği Japon 
ordusundan bir parça demiryolunu tamir ediyor 

i .!~~~!~_.·ı~.~~l~~i J 
Sovyethü
cumlarıke

silmiyor 
-~~~"k---~ 

Mahsur Alman ara 
yardıma ~el~nl.-.r 

imha erliliyorlar 
-"k-

5 şubattan 8 marta 
lıadar başlıca Alman 
zayiatı : 49700 ölü, 
JJ7 tanlı, 314 top 
pe 277 tayyare 
Moskova, 12 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Dün gece kıtalarımız bü
tün kesimlerde düşmana karşı taarruz 
hareketlerine devam etmişlerdir. 

YE.Ni RUS 
MUV AFF AKIYETLERl 
Moskova. 12 (A.A) - Sovyet teb

liğine ek: 2 5 7 nci Alman piyade tüme
ninin 45 7 nci alayı cenup cephesinde 
bo7'""nna uğratılmıştır. 

Rular büvük sayıda esir ve ganimet
ler almışlardır. 

Cenup cephesinin başka bir kesimin
de Sovyet birlikleri ilerlemeğe devam 
etmişler ve iki günde S mı-skun mahnlli 

( Sonu Sahife 4. Sütun 3 te ) 

~~ 

Almanl<ır Fransız 

donanına~ını ~ı~ 

geçir~c~kl.-.r mı? -·----
ş m ilf .. yle bh' 
tehlilıe pefı te var~d 
görs~lmiiyor 

Londra, 12 (A.A) -Royter Ajan
sı bildiriyor: 

Londrnda sanıldığına göre Al
manların Fransız donanmasını ele 
geçirmek hakkındaki niyetlerine 
dair hiç bir belirti yoktur. Fransız 
donanması hakkında öteden beri bir 
çok şayialar dolaşmaktadır. Amiral 
Darlan kendi eseri olan donanma
dan gurur duyar ve kat'i bir zaru
ret olmadıkça filoyu Almanlara 
vermeğe müsaade etmesi şüpheli
dir. 

Oranda hasara uğrayan ve Tulo-
na getirilen Dunkerk zırhlısının bir 
çok aylardan evvel hizmete girecek 
halde olmasi ihtimali yoktur. Frnn
sız deniz birliklerinin bir çoğu uzun 
müddetten beri Tulonda bulunmak
tadır. Yalnız Rislivö zırhlısı hftH\ 
Dakardadır. Bunu

0

n eşi olan Jan 
Bar zırhlısı Kazaplan~ada ise de 
henüz tamamlanmış değildir. Çün
kü bu geminin tnmamlanmasmın 
gerektirdiği ehemmiyetli işlerin ha
şarılmasınn müsait vasıtalar Da-
karda yoktur. 

* Vasington, 12 (A.A) - Fransız 
büyük elçisi Hanri Hey Hariciye 
müsteşarı Sumner Velsi ziyaret 
ederek, Fransız donanmasının Mih
vere teslim edilmiyeceğine dair ken
disine 'yeniden teminat vermiştir. 

- :c:::z::s :cı:mss:_ • 

Vilayetimizin 
•• 

• e 1 r 
aze eden 
ım 549083 

e -
• 
ıra 

Varidat 11° m#!!.~raf büt~eleri 296J737 Hra ·Yol pa· 
rası eshisi !J'Übi ·Yeni yapı!acalı yollar • NaJıil 

vasdaları muayene ücreti arttı 
- - -~-. 

Vilnyet umumi meclisi kırk gÜn sü
ren içtimalardan ııonra mec1ise gelen 
bütün i<ıleri büyük bir itina ile tetkik 
ederek karara bağlnmış. adi ve fevknlii
de masraf ve varidat bütçeleri knbul 
edilmi"; vilayetin bütün hizmetlerine 
mümkün mertebe cevap verecek karar
lar alınmıştır. 

Mı-clis dün saat 14 te B. Nuri Esenin 
reisliğinde toplanmıştır. 942 yılı varidar 
ve masraf bütçeleri 2, 961, 73 7 lira ola
rak mutevnzin bir surette dünkü top
lantıda kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Muhtelif ve fevkalade masraf bütçele
riyle bunlara ait nizamnameler de oku
narak tayin esamı suretiyle reye konul-

muş ve kabul olunmuştur. 
Asker ailelerino yardım ve vı1ayet 

borçlanna ait tah'li~at ayrılmıştır. Muh
telif tamirnt için 942 bütçesine 4000 li
ra, hayır cemiyetlerine yardım olnrak 
29000 lira, telefon tesisi ic;in köy san
dıklarına. yardım olnrak 1 000 lira knbul 
olunmuş. pasif korunma işleri için de 
lüzumlu tahsisat ayrılmıştır. 

Bakaya vergileri ve tahsilat hesapla
rının tasfiyesi için istihdam olunacak 
muvakkat memurlnra •verilmek üzere 
5 000 lira tahsisat ayrılmıştır. 

f\füsterck tekaiit sandığı hissesi ola
rak 60495 lira, beden terbiyesi hissesi 

(Sonu Sahife 2. Sütün 4 de) 

Sıhhat \·e ı ili şehrimizde En ileri gelen Hint $ellerinden 
B. NE H R O 

Dr. u usi A ,Ja tas bu .. HlNOISTAN MESELESi 
--~~~"k--~~~ 

ln2"iltere ka-lere başlıyor •• etki n 
• - - rar vermış ıhhat Vek; 8 d .. n "'ZI ziyaretlerde bulundu 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
HulO.Si Alatnş dün saat 16,30 da Aydın- ! 
dan şehrimize gc-lmiş, Alsancak istasyo
nunda vali B. Fuad Tuksal, korkomu
tan, parti müfettişi, şehrimizde bulunan 
mebuc;1ar, bclediye ve parti reisleri, böl
ge etibba odası reisi ve azüsı. doktorlar 
ve dostları tarafından karşılanmıştır. 

Vekil karşılama töreni yapılmasını 
arzu etmediğinden tören yapılmamıştır. 

Saat 17 ye doğru Dr. Hulusi Alataş 
vj]ayeti, korkomutanlığı, parti ve bele
diye reisliklerini ziyaret etmiştir. 

Sıhhıye vekili şehrimizde sağlık işle
rini ve sağlık düesseselerini tetkik ede
cektir. 

tZMtRE GELMEDEN EVVEL 
Aydın, 12 (A.A) - Sıhhat ve içti mat 

muavenet vekili Dr. HulCısi Alatas be
raberindeki zevatla birlikte sabah Muğ
laya gitmiş ve ak~am dönmüştür. Vekil 
yolda Çinenin sıhhi durumtmu da göz
den geçirmiş ve şehrimizde memleket 
hastahaneslyle ceza evini, ec-zahaneleri, 
otel, gaz.ino, bakkal dükkanları gibi 
umuma mahsus yerleri tetkik ve teftiş 
etmiştir. 

Dr. Huhlsi Alataş Söke, Torbalı, Tire, 
ödemi~. Bayındıra ve oradan 1zmire gi
decektir. 

1\1 iittt~f i k taa rrn7.u 
"194:-ı,, vılında! 

-*-Melbum. 12 (A.A) _ Doğu Hollanda 
Hindistanı Başvekili şunları söylemiş
tir: 

- Donanmamız yeniden teşkilatlan
mak üzeredir. Müttefikler 1943 de ha
zırlıklarını ikmal edince müttefikleri
mizle birlikte biz de tecavüze geçeceğiz. 

DEf. Z SAVASLARı bulunuyor 
-~~~-k~~~--

A man ve Ja on Bütün 
-+-
ll i nt parti l~ri 

arp filosu ka- mt'ın nun ~di lt'c~k 

yı~ ar verdi a. cripp-;;;.gHiz·Hind 
-•- anlaşmazlığını 11e Hind 

5 İngiliz ııru11azörünün geçimsizliğini hallede· 
hasara uğratıldığı da celı tefı adam sayılıyor 
,,•ldf ·ıı Londra, 12 (A.A) - Harp kabinesin-

i rı yor de Hindistnnla bir anlaşmaya varmakı 
Londra, 12 (A.A) - Sekiz Amerikan için kabul edilen hareket hattını biltün 

~f,tır bomba uçağı Yeni Gine ve Salamoa kabine az."Uarına bildirmek ve fikirlerini 
aç.ıklarında düşman harp gemilerine hü- sormak işini Çörçil ilzerine almıştır. 
cum etmiştir. Tayyareler aynlırken iki Bu iti:barla Hint liderlerine yapılacak 
J;ıpon gemisi batmak üzere idi. Diğer teklif yalnız harp kabinesinde değil, bü
dört gemide yangın çıkarılmış ve bir ge- tün kabinenin görUşü olacaktır. 
mi de karaya oturmak zorunda kalmış- Stafford Cripsin önünde iki mühim 
br. Bütün uçaklar üslerine dönmüşler- mesele vardır. Bunlardan biri Hindistan 
dir. ana yasası bakımından ortaya çıkan iş-

ALMAN ZIBHLISINA HÜCUM lerdir. Diğeri de Hint partileri ve lider-
Lond~a. 12 (A.A) _ İngiliz bahriye !eri arasında tam bir işbirliği ve hürriyet 

nazırlığının tebliği : Alınan ~ırhlısı Fon azmiyle çarpışmnğı temin etmektir. 
Tirpiçin. Tronthaymden çıkarak Nor- Stafford Cripsin harp kabinesi azası 
vec; sahilleri boyunca şimale doğru git- ve Avam Kamarasında hlikümet lideri 
liği bir keşif neticesinde haber alınmış- olması halJine memur edildiği meselenin 
br. 9 mart sabahı Fon Tirpiç görülmüş ( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

-=·----- -·- - -·- - -r 
Vişi l\lada~askar ı 
hak kında A ınt~ri
kaya teminat verdi 

1········"(···A·;k·~-~~i···v~;;i·.y;1··1··;··.·1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve bahrive tayyareleri torpille diişmana 
taarruz etmişlerdir. Bu taarruzun neti
cesini mfü:ahade etmek milmükün olma
mıştır. Fakat son defa olarak Fon Tir
piç kalın bir duman perdesinin himaye
sinde Norveç sahiline doğru çekilirken 
görülmüştlir. Deniz ilstü kuvvetlerimiz 
düşmanla temasa gelmeğe muvaffak ol
mamışlardır. Fakat kafilelerimize yapı
lnn bütün taarruz teşebbi.isleri akim kal
mıslır. 

Fon Tirpke yapılan taarruzdnn iki 
tayyaremiz dönmemlc;tir. 

ALMANl,ARA GÖRE 

Vaşington, 12 (A.A) - Hariciye 
mlisleşarı B. Sumner Vels demiş
tir ki: 

c - Amerika hiikümeti Mada-
gaskar hakkında Fransadan kat'i 

l teminat almıştır.> 

Deniz harekatı daha ziya 
c~e Jja.z2.r d" kati çekiyor 

Radyo gazetesine göre doğu cephesi 
bovunca şiddetli muharebelerin devam 
ettiği bildirilmektedir. Almanlara $tÖre 
Sovyet kuvvetlerinin muhtelif kemi.,ler
deki taarruzları püskürtül?Qüştür. Seç
kin Alman kuvvetlerinin yaptıkları kar
şı taarruzlar üzerine bir çok y"rlerin i~ 
gnl edildiği yine Alman kaynnklanndnn 
bildirilmiştir. 

•••••••••••• 

l 1"un l1ap~nin ÖnÜ· 
ın fizdt~k i hafta Uerli-1 lava faaliyetleri geçen haftakine 

nisbetle d"ha artmıştır. Alman hava 
akınları bilhassa kara muharebelerine n ~ ~i tn t>Sİ muhtemel 
ynrdım etmek hedefini gütmiiştür. l · 

Cephe gerilerine de hava taarruzları 
yaptıklarım Alman tebliği bildiriyor. 
Buıtün bu taarruzlar birbiri ardı gelen 
dalgalar halinde yapılmıştır. 

AKDF..NIZ VE LtBY ADA 
Akdeniz ve Libyadakl vaziyete ge

--~~~*'--~-~ 
Ber1in, 12 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Fon Papen Berline yapacağı evvelce 

bildirilmiş olan seyahatini muhtemel 
olarak önümüzdeki hafta yapacaktır. 

lince; Libyada Meki~i bölg.esi~de keşif ~Wı'itf 1111ffi~111C1 ~, .~-cıc:ıQC~~ 
(Sonu Sahife 2, SUtün 2 de) le ;.e.ı: ~ 

Bcrlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu Akdeni7.de İngiliz filosu ağır 

kayıplar vennistir. İtnlyan torpil tay
yareleri tarafından i.iç kruvazör ve Al
man savaş tayyareleri tarafından diğer 
bir kruvazöre isabetler olmuştur. Bir 

(Sonu ~ayfo 3. Sütiin 1 de) 

j 
Sumner V cls bu teminııtın mahi

yetini ifşadan çekinmişse de Mada
gaskarda yabancı milletlere de

niz ve hava üssü verilmiyeceğinin 

... ':~~~?~~.~:2:!!:~-·-·- - ~ 



SAHiFE 2 

Tokyodan ihtarlar 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Başvekil General Tojo mebuslar mec
Jlı;inde söylediği nutukta demiştir ki: 

- Hollanda Hindistanının akıbeti 9 
Martta Cavanın teslim olmasiyle taay
jiin etmiştir. Doğu Asyada en ehemmi
yetli İngiliz Uslcrinden biri ve tngilterE.' 
ila Birleşik Amerikanın Çung Kinge 
yardım için tek yolu olan Rangonun 
zaptiyle de Birmanyanın meşum rolü 
sona ermiştir. 

Amerika Birleşik devletleriyle lngil
~Nenin boyunduruğundan kurtarılan 
:Hony Kong, Manilla, Singapur ve daha 
bir çok yerler halkı büyük bir gayretle 
kalkınmaya koyulmuştur. Hollanda ve 
İngiliz boyunduruğu altında nesillerden 
beri inlemiş olan Hollanda Hindistanı ve 
Birmanya milletlerine japonyanın mu
habbetini bildiririm. Buniarın kendi iler
lemeleri ve refahları namına büyük do
ğu Asya teşkilatına katışacaklnrını ümit 
ederim. 

Rangon ve Hollanda Hindistanı düş
tükten sonra A vusturnlya ve Hindistan 
lllilletleri şimdi doğrudan doğruya japon 
kuYYetleriy le karşılnşmışlardır. A vustu
ralyalılnr anlamalıdırlar ki ehcmmiyet
siE olan nUfuslariyle ve İngiltere ile Bir
leşik Amerikadan çok uzak bulunmaları 
itibariyle japonyaya karşı koymaları im
k.Aınsızdır. Avusturnlyanın kendi refahı
lDl temin için alması gereken vzaiyet 
açıkça görülüyor. Avusturalya şimdiki 
durumundan vaz geçmezse muhakkak 
Holıanda Hindistanınm akıbetine uğra
yacaktır. A vusturalya Anglo - Sakson 
Ulcmiyle eski münasebetlerine ve diğer 
nıütThazalara bakmaksızın bugünkü va
ziyeti olduğu gibi miltalan etmelidir. 

Hint milletine gelince: japonya hiç bir 
suretle bir düşman gibi onun karşısına 
çıkmak niyetinde değildir. Fakat İngiliz 
ve Amerikan nilfuzunu tamamiyle orta
du kaldırmak hususundaki japon azmi 
hiç değişmemiştir. 

Birmanya Birmanyalılarındır. Bu 
düstur gerçekleşUrilmek yolundndır. Ar. 
tık Hintlilere ait bir Hindistan kurmak 
zamanı da gelmiştir. 400 milyonluk Hin
distan halkının uzun senelerden beri is
tediği budur. 

Asya bugün bir dömi.n noktasındadır. 
Hindistan da bir karar vermek zorunda
dır. Geçmişi tasfiye etmek, yeni durumu 
açıkça ve olduğu gibi anlamak gerektir. 

Rangonun düşmesiyle İngiltere ve 
Am rika ile irtibatı kesilmiş olan ÇunP, 
King idaresi artık kelimenin bütün ma
nasiyle tecrit edilmiştir. İngiltere ve 
Amerika Çine, kan dökmesi pahasına 
an~k altın verebileceklerdir. Olaylar 
bütün çıplaklığıyle görülmelidir. 

* Radyo gazetesine göre japon ba~ve-
kW Çinden bahsederken şöyle demiştir: 

c - Söz dinlemek istemiyen Çung 
King liderlerine de nefretle hitap ediyo
rum. Doğunun büyük güneşi yükselir
ken, etrafında toplandıkları liderlerinin 
köril körüne hareket ettiğini gördüğüm 
için Çinlilere acıyorum.> 

Bu nutukta Çinlilerin Çan - Kay - Çe
kia etrafında toplandıklarına i:.c;aret edil
med dikkate şayandır. 

Japon Başvekili Avusturalyaya sulh 
~ edildiğini, fakat bunun rcddolun
auğwıu da söylemiştir. 

.Japon sözcUsil, Mihvercilerin ayrı 
sula yapmıyacakları kararına karşı bu 
ırnünierit sulhun nasıl yapılacağını so
r.alara kısaca: 

c - Japonya buna bir hal şekli bu-

Askeri vaziyet 
(lınt4rafı 1 inci Sahifede) 

kollan arasında çnrpışmalar olmuıtur. 
Doğu Akdenizdeki mihver hava kuv

••etlerinin bir lngiliz filosuna taarruz 
ederek 4 - 5 kruvazörü hasara uğrattık
ları bildirilmiş, fakat bu husuşta başka
ca tcfsU.1t verilmemiştir. 

Alman resmi tebliğinin bildirdiği bu 
haberler eğer doğru ise, 4 - 5 kruvazö
rün hasara uğraması bilhassa bugün için 
büyük bir hr.snr sayılabilir. Eğer verilen 
haber vfoc doğru jse hava kuvvetlerinin 
deniz kuvvetlerine karcıı gücü bir defa 
daha bl'lli olmucı demektir. 

ALMAN DONANMASININ 
HAREKETi 
Brestte bulunan Şarnhorst ve Cnay

zenav muhnrebf.'! gemileriyle Prcnı:ı Ojen 
kruvazörünün şimal dcnizind•ki Alman 
ana vatan üslerine bildirdiği "ekilde 
dönü"lcrindrn sonra 35,000 tonluk Tir
piç edınd'lki ::(;ır harp gl'misinin Norveç 
sahillerinde Vl' şimale doğru ilnlediği 
hakkındaki haberi biliuiniz. fnrilizler 
bu h~bere inanmamış görünmekle bera• 
her. bir hafta sonra Prens Ojen olması 
muhtemel bir Alman kruvazörünün bu 
sahillerde bir torpil isnbeti ile yaralana
rak bir Norveç limanına girdiği bildiril
mi!!tir. 

lnsı:iliz bahriye nazırlıi:rının yeni bir 
tebliğinde şimale doğru ilerlediği sıra
da verniye torpil tayyare]criyle hücum 
ediJdiği. fokat husule getirilen has3rın 
belli olmndığı bildirilmiştir. Son defa 
l'örüldüğü zaman Tirpiç gemisinin bir 
duman perdectİ himaye.sinde Norveç sa
hillerine yaklaşmakta olduğu da bildi
riliyor. Bundan geminin hnsara uğrama
dığını, fakat daha fazla bir tehlikeden 
kaçınm~k için liman:ı dönmüş olduğunu 
anlamak ta mümkündür. 

Almanların şimal buz denizinden ya
pılan Rueyayn yardımı önlemek ve müt
tefiklerin bir ihraç harekrtine karşı ha
zırlıklı olmak için bu filoyu çıkardıfü 
s;ı.nılıvor. 

U7AK DOCUDA 
Bir Japon sözcüsü lngilterenin Hint 

sularına iki muharebe gemisi ile bir tay
yare sı:emisi göndermiş olduğunu ve bun
hrın Bombay ü süne çekilmek zorunda 
knld•V,ını söylcmi!!tir. Hakikatte Bom
bay deniz üssü Seylnn adasındaki Ko
lombo deniz Üs<Jünden daha iyi siluhlnn~ 
dmlmı:ıı ve d:ıh:ı iyi bir üstür. 

Bur:iin Birmanya - Çin yolu k~pan
mı tır. Çine yardım sevkiyntı bundan 
sonrıı dt"nizden Bombaya ve oradan ka
radan Cine sevkedilecektir. Bunun için 
tnPiliz deniz kuvvetlerinin Bombayda 
üslamP!!İ do 1rudur. 

lngiliz donanm~sı. Dakar ve Kazab
langncla bulunduğu anlaşılan Vişinin 
35,000 tonil:ltolıık Richlio ve Jan Bart 
muharebe gemileri ve Akdenizdeki 
ltalyan donanması kar ısında kuvvet 
bulundurmak ve ana vatan filosunu za
yıf duruma düsürmemck zoriylc dağıl
mıs bir durumdadır. 

Franııız donanmasının mihvere tes
lim edilmiyeceği anlaşılmaktadır; bu 
sebeple Akdl'nizde İngiliz filosu pasif 
surette kalacaktır. 

Fakat Atlantik ve Pasifikteki kuv
vetlerin büyük faaliyetler göstermeleri 
muhtemeldir. 

lur! Cevabını vermiştir. 
Amerika, japon başvekilinin bu nut

kunu, büyük zaferlerine rağmen japon
yanın hftlft çıkmaz içinde olduğunun bir 
delili sayıyor. 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

Türk ~e Sözlü 
Muazzam bir şaheser 

O[MiR MASK[ 
JOAI BENETT -LDUiS HAYl4RT ıe 3 SUahşörler 

Tarafından oynanan nefis bir filim ... Kral XIV Loui'nin saltanatı ve 
Fransa tarihinin helecanlı, korkunç ve kanlı sahifeleri._ 
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Kadın bizden bir kaç adını ötede idL - Mağazaya son defa olarak geliyor-
ç..tasını elinde yarı açık tutuyor, de- sun! dedi. 

YENi ASIR 

u Pazar g··nü 
ya ı aca 

m ve sabakalar 
--k

Sab!lhleyin futbol, 
ö(JBeden ~onra güreş 
n1!isa&ahalaeeı uar 
Cüreş federasyonunun senelik faali

yet programı mucibince Kocaeli güreş 
takımı bölgemiz güreş takımı ile bu haf• 
tn karşılaşmak üzere izmire gelmekte
dir. Kıymetli elemanlardan teşekkül 
eden Kocaeli bölg~i güreş;ilerile gü
reşçilerimizin karşılaşması önümüzdeki 
pazar günü saat 14 te evveln serbest ve 
bil5hara grekoromen üzerinde olacak
tır. 

Bölgemiz güreşçileri kıymetli antre
nör Nuri Boytorunun idaresinde bu mü
sabakalar için uzun zamandanberi ha
zırlanmakta olduğundan karşılaşmaların 
çok alakalı ve heyecanlı olacağı muhak
kaktır. Şimdiye kadar profesyonel gü
rr,çilerin nnla"lmalı müsabakalarından 
bizar obn güreş meraklılarının bu mü
sab l·alnrı zevkle takip edecekleri a~i
kardır. 

FUTBOL MOSABAKALARI 
Pazar rabnhı saat 12 de Karşıy<?.ka

Cöztepc ikinci takımları futbol müsa
hakesı yapılnc~ktır. Bu müsab.ıkayı ha
kem .Muıı:t' fa B::ı:rra idare edecektir. 

KALAN MOSABAKALAR 
Bu hafta yapılması icap eden hent

bol, voleybol, basketbol müsabakaları 
r,üreş müıınbakaları dolayısiyle gelecek 
haftaya tehir edilmi~tir. 

• 
aı ış er 

Sadeyağ ve pirinç yok
)u~u, dilenci meselesi 

Dün vilayette vali muavini B. Nuri 
Atayın riynsetinde bir toplanh ynpılmıı 
ende yağ fiatlan görüşülmüştür. Piya
sada hemen hemen hiç sade yağ bulun
mamaktadır. 

Tesbit edildiğine göre şehrimizde 
pirinç mevcudu knlmamııtır. Toprak 
mahsulleri ofisi lzmir şubesi emrinde 
mevcut bir miktar çeltiğin işlenerek pi
yasaya çıkanlmasınn vilayetçe teşebbüs 
edilmiş, bu husustn icnp eden makamla
ra müracaatta bulunulmuştuı. 

BiR KöMORCO 
ADLiYEYE VERiLDi 
Çukurçeşmede kömürcü Ahmet oğ-

lu lsmail kok kömürünün kilosunu dört 
kuruşa satarak ihtikar yaptığı iddinsile 
&dliyeye verilmiştir. 

DILENCILE.R TOPLANDI 
Belediye, son giinlerde şehrimizde 

ZABITADA 

artan dilencilerin hepsini toplatmıştır. 
36 dilenciden bir kısmı belediyenin fa
kirler evine gönderilmi§, bir kısmının 
da dilenciliği sanat ittihaz ettikleri an
laşılmış ve bunlar adliyeye verilmişler
dir. lzmirde dilenmek üzere hariçten 
gelen 8 dilenci de memleketlerine gön
derilmiştir. 

YERLERE TOKORENLER 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde yer

lere tüküren 12 kişiden birer lira parn 
cezası alınmıştır. 

BELEDlYEYt 
DINLEMIYENLER 
Vesaiti nakliyeden seyrü sefer nizam

namesine aykırı hareket eden 16 taksi 
şoförü hakkında zabıt varakası tutul
mu§tur. Kendilerinden para cezası alı
nacaktır. 24 arabacıdan da para cezası 
alınmıştır. 

B"r çobanı karısına göz 
ovarak öldürdüler 

.... 
~en~ be e ~6l1e - - -- -----------

s-~·· d. ! Begamanın Zeytindağ nahiyesinin ör- rılnuş, her ikisi de tevkif edilmiştir. 

D .. ..v1 d .. B bel d" lemiş köyünden Yaşar Sabanın çobanı BÜ''U"'L ---·de~ı-ı •••--d•ır un og e en sonra uca e ıye re- Mehm t K k v l da atnıak- .,,, H H-.-- ~··• .,_.- -· r ~ · · · · 1 B b 1 d · e araç, oyun agı ın Y öd nl k k · :ı.. 1k d ıs ıgıı· s.eçımı ıç.ıdn topBanHa~ uca . e eBıyle ta iken meçhul şahıslar tarafından çifte emişin Zeyti i öyil na m an 
mec ısı a~n7~n an : . usa.rtıethn n - tüicnği le aralanarak öldürülmüştür. Ali Dalgın, arkadaşlarına bir rakı ziya-
kanlıyı reı!llıge seçmıştır. B y y dl" . b tns h foti verdiğinden dolayı büyük kardeşi 

ergama a ıyesı ve za ı ı emen Muammerin ağır sözlerine maruz kalmış, 
hMise mahallinde tetkikata başlamış ve bundan mUteessiren a.ğabeyisini sol omu. 
bu cimıyeti Bekir oğlu Mehmet Bayrak- zundan yaralamıştır. Ali adliyeye veril
tarla Süleyman ülkünün işledikleri ne-fia ırP.»ıaH r~n a . emer.ı 

lnhisarlnr baş müdürlüğüne bağlı 
Sehitlerdeki fabrikcdn isçilere mahsus 
bir yemek ıı~lonu yaptırılacak ve kendi
lerine sıcnk yemek verilecektir. Bu su
retle inhisarlar idaresi fabrikalarında 
çalıııan hiitiin işçiler sıcak yemek alını§ 
bulunncnklnrdır. 

m~tir. ticesine vanlmıştır. 
tddiaya göre Mehmet Bayraktar, ço- Otomob ·ı fıazası 

ban Karnçın genç bir kadın olan karısı- Şoför Ahmet oğlu Mehmet, idaresin-
na göz koymuş ve kadına malik olabil- deki otomobili 1 5 ya§ında Nuri adında 
menin ilk şartı Mehmet Knraçın vücu- bir çocuğa çaphrmış. çocuk yaralan
dunu ortadan kaldırmak olduğunu anla- mıştır. Şoför hakkında tahkikata haş
yan Mehmet Bayraktar cinayeti tasmim lanmıştır. 
etmiş, Süleyman Ulküye kendisine yar- Sı~ınağı tahrip etndş 
dım etmesi için 30 lira para vermiştir. Fevzi paşn bulvarındaki sığınaklar-

---·-----;· .. ;, ~ hi ~~rı 
Dil..ilide 165 00 Jira ııarfiyle bir li

man reiıliği binası yaptırılacaktır. Ba
yındır hükümet konagı 2000 lira. Buca 
hlikümet konacı 1800 lira sarfiyle ta
mir ettirilecektir. Bu tamirat ve inşaat 
için eksiltme açılmıştır. 

Böylece anlaşan Mehmet Bayraktar1n dan birini tahrip ederek tahtalannı nl
Süleyman ülkünün ağılda uyuyan Meh- dığı iddia olunan Ahmet oğlu Salih is
met Karaçı öldilrdükleri neticesine va- minde biri adliyeye verilmiştir. 

-------·----
Aıta tirJı ve İnönü 
ba;JıanHıfdarında 
Cümhuri~et )Jılları 
Eski lzmir defterdarı ve elyevm ma

liye vek!leti vergiler itiraz komisyonu 
üçüncü daire reisi Bay Nafi Demirkaya
nın derlemesiyle cAtntürk ve İnönü 
başkanlıklarında Cümhuriyet yıllan> 
adlı değerli bir eser Türk kütüphanesine 
ilave edilmi:,;tir. 

Eeerin içinde Cümburiyetin ilanı ile 
neticelen Büyük Millet Meclisi müzake
releri, bu münasebetle teşkilitı eııaaiye 
kanununda yapılan tadilat, Atatürkün 
ilk rcisicümhur intihabını müteakip irat 
ettiği nutuklarla 1924 yılından 1938 
yılına kndar her içtima devresinde, ebe
di Şefin söyledikleri nutuklar ölümüne 
ait resmi, beyannameler, Milli Şef is
met 1nönünün reiaicümhur sıfatiyle 
Irat ettiği nutuklnr mevcuttur. Bu değer
li eserin menfaati da Bor talebe okut
ma ve koruma birliğine terk ve tebrrü 
edilmiştir. 

Bay Nafi Demirkaya bu suretle hiz
metini iki başlı kıymetlendirmiş bulun
maktadır. 

Okurlarımıza bu eserden birer tane 
edjnmelerini tavsiye ederiz. 

Vilayetimizin 
---------------

(BaştaraCı 1 inci Sahifede) 

olarak 39421 lira, maliye vekaletine 
verilmek üzere 2 1 11 5 7 lira, milli bay
ram ve törenler masrafı olarak 1500 li
ra, §llşal suyu için 5 00 lira, fevkalade 
bütçede hususi idare namına inp ve 
mübayaa edliecek emlak ve akar bede
liyle tamirat masrafı olarak l 0.000 lira, 
akar taksit bedeli olarak 10400 lira. 
fuardaki vilAyet pavyonu dekorasyon 
masrafı olarak 2000 lira kabul olunmuı
tur. 

YOL VERC!Sl 
942 yılın<la yol vergisi bu sene oldu

ğu gibi 8 lira olacalc, bunun iki lirası 
turistik yollar hissesine aynlacaktır. Be
den mükellefleri yollarda 1 O gün çalı
şarak bu borcu ödeyebileceklerdir. 

YOL PROGRAMI 
Dün mecli&te vilayetin üç senelik yol 

programı da müzakere ve kabul edil
miştir. lki kısma aynlan yollardan bu 
sene yapılacak t!n mühim yol Gül bah
çe Karaburun yoludur. Mühim mulaha
zalarla bu yola 105,000 lira tahsisat ay
nlm~ bulunmaktadır. Karaburun azası 
B. Sabri Solakoğlu bundan dolayı 
Karaburun balkının tcşeldtürlerini mec-

Boğulmuş gibi nefes nefese idim. Eve seslerini duyduğum vakit, çalı.şma oda
kadar nasıl yürüyebildiğimi bilmiyo- sına atılarak kapıyı anahtnrladım. Onu 
rum. İlk defa olarak sevgili yuvamız ba- cezalandırmak, ne kadar küçümsediği
na huswnetle dolu ve manasız bir yer mi göstermek istiyordum! 
gibi,geldi. İş bozan, ben ha! Ben ki onun Kapıyı vurduğu vakit açmadım. 
için ailemi, servetimi, en parlak evlenme - Aç, Meral! 
tekliflerini, en lilks hayatı feda etmiş- - Hayır! 
tim! Ben ki, onunla evlenebilmek için Soğuk bir sesle : 
beş ay azap ve işkenceye katlanmıştım! - Çocuklaşma! dedi. Konuşacak şey-
Ben ki, mağazasında kasayı tutuyor, lcrimiz var! 
evinde ev işlerini görüyor ve en halktan Hıçkırıklarımı boğarak haylardım: 
gelme kadın gibi, ~raplarını yamalıyor- - Konuşacak hiç bir şey yoktur! Sen 
dum. Ben, Meral Yücesoy, bUsbUtlin benden af dileyebilirsin, fakat benim 

·ıd•w• hald b.. için affetmek güç olacak. 
başka şey için yetiştirı ıgım e u- Birdenbire mutad olan soğukkanlılı-
tün bunları ynpmıştim da, sonunda ... 

b••tçesi • 
yenı 

lise bildirmiştir. 
Bu sene tahsisatı ayrılan diğer mü

him yollar arasında Torbalı - Bağ arası, 
ödemiı - Bozdağ - Salihli yolu, Borno
va - Maniııa, lzmir iltisakı - Dikili, Ber
gama - Soma, ödemiş - Çatal Bağlar 
arası - Yeni Foça, ödemjş - Beydağı, 
Begrama - Kozak, Seferihisar - Sığacık, 
Kemalpap - Torbalı, Kemalpap - Ka
ra bel, Tire - Bayındır, Kemalpaşa - Tur
gutlu, Selçuk - Kuşadası, Urla - Badem
ler yollan vardır. Kemalpaşa azası B. 
ismail Tufan Kemalpaşa kasaba yoluna 
ayrılan tahsieahn azlığından bahsetmjş
tir. 

Masraf bütçesinde ıöıterilen hizmet
lere cevap verebilmek düşüncesiyle 
varidat bütçe.inin geriye bırakılmış 
olan kısmı da dünkü toplantıda müza
kere edilmiştir. Bütçede muvazene te
mini için nakil vasıtalarının senelik mu
ayene ücretleri bir miel arttmlmıştır. 
Otobüslerden 48 lira, kamyonlardan 40 
lira ve otomobillerden de 30 lira ücret 
alınacaktır. 

Memur ve müstahdimlerin yeni maaş 
ve ücret zamlan hasabiyle umumi mu
vazeneden yapılacağı derpiş olun&n yar
dım karşılığı olarak varidat bütçesine 
2 775 5 2 lira konulmuştur. 

Vilayet bütçeainden hrıılanmıyan 
bazı hizmetler için wnumi muvazeneden 
yardım istenmesi karar1aomıştır. Bu hiz
metler meyanında hastahanelerin iate 
muraflan. ödenrniyen 18 öğretmenin 
maaılan, doktorların terfi buları ve 
vilayet borçlan vardır. Bunlar için 2 71 
bin 5 3 t liraya ihtiyaç gösterilmiştir. 

VALi KONAGI 
Yine meclisin dünkü toplantısında 

vali konagırun mübadelesi veya Atıla
rak yerint'\ yeni.inin infuı kabul olun
muş ve haatahanelerin iaşe masraflan 
olarak küçük bir münakale yapılmqhr. 

SON TOPLANTI BUGON 

an 
a 

-----------'*-------------
( Bn şta rn f1 1 inci Sahifede) 

be.r nna yasnnın teshitinde uzlaşmaya 
\ orılmaınış olması. iş birliği zihniyetinin 
gelic:mcsine en ktıV\•ctli engel teşkil 
eden miisnvııtsızlıldann dc\'nmı Hindis
tanın bu öliim kalım savaşında bütiin 
insan \'e malzeme l::aynnklannı te~kilat
lnndınnnsına \'e müşterek zaferin hiz
metine koymnsınn mnni olmuştur. Ja
ponya harbn girince bu hoşnutsuzluk
tan faydalanarak Hindistanı bir isyan ''e 
ihtilal ocai:'l haline koyacnğını ümit et
mişti. Japonlnr bala böyle bir hareket 
ynrntmnğa çalışıyorlar. Hindistana kur
tulus günlerinin yakın olduğunu müj
deleyen mesajların hiç bir tesiri göriil
memistir. Fakat şurası muhnkknktır ki 
Japonların Hindistan kapılannı zorlama
ğa teşebbiis edecekleri, mcseta Kalkü
teyc veya Madrasa asker çıknrmnk is
tiyecekleri glin Hind milletinin vaziyeti
ni sarahatle belirtmiş ''e knrnrını ver· 
miş olması lli7.ımdır. İngiıterenin manıf 
bir çok şahsiyetleri Hindistnn politika
sında l·öktcn bir değisiklik bekliyor, 
Hindistanın bugiinkii ·dünya harbinde 
fngiltere yanında ıniisavi haklara malik, 
iymnnlı bir müttefik olarak yer nlmnsı
ııı istiyorl?.r. İşçi partisinden Lord Wcd
guwood diyor ki : " F..ğcr Hindistanı Jn· 
pon istilasından kontmnk istiyorsak 
Hindlilere itimat etmeliyiz. Bir giin ta· 
nrruzn geçebilmemiz ancak memleketini 
yanıbaşımızda miidafnaya muktedir si· 
lfılılı bir Hind milletinin bulunmasile 
miimülcündiir. " Yine işçi pnrtisinden 
Lord Strabolgi Hindistanın biiyiik ölçü
de silalılandınlmnsı lih:umundan bahse
derek demiştir ki : 

rı Çinliler, Japonlara karşı nasıl şuur· 
lu bir istildfıl savaşı ynpabilmi~lerse, si
lnhlnndınlacnk Hind kütlelerinin de ny
ni neviden bir s:ı\'nŞ ynpabileccklcrinc 
kaniinı. Coi:'l'nri bakımdan bir birlik nr· 
zeden 3DO milyon Hindli ve 490 milyon 
Çinli biiyük hir mukavemet bloku ku• 
rabilirlcrsc Japon ihtiraslan boi:'lılmuş 
olur. n 

Bu temenniler safhası şimdi is snfhn
smn intikal etmiştir. 

İngiliz başvekili Hindistan mese.lcsi 
hakkındaki demcçinde yeni politikanın 
nna hatlarını belirtmiştir. Ilımdan şun
lan nnlıyonız : 

1 - Hindistnııın Dominyon hakları 
yani istjkJali tanınmıştır. 

2 - Bir iş birli'ıi politikası zafere ''ar
mnk için miisterek gayretlerin hudut· 
lannı çizecektir. 

3 - Bu en nnzik devrede Mecusilcrle 
rniisliimanların uzlaşmalarını sağlıyacnk 
bir esas nraştınlacaktır. 

4 - Geniş saJnhiyetlerle mücehhez 
olarak Hindistana gidecek olan mühri 
bas nazırı Sir Stafford Cripps Britanya
nın anayasa tekliflerine Hind milletinin 
muvafnkatını almağa çalışacaktır. 

Slr Stafford Cripps İngiliz tarihinin 
en nazik ,.e en Jıayati da\'asını hallet· 
mek suretile rnih\'erin yaratmak istedi~ 
müthiş yılanı bertaraf etmeğe muvaffak 
olursa, bu muvaffakiyet, kendi~inl İıı
gilterenin en kudretli şahsiyeti haline 
koyabilecektir. 

Dava tasavvur edildiğinden daha ç~ 
tin, daha kanşıktır. 
Şimdi Asya kıtasmın mukadderatı 

Hindistanm alacağı vaziyete tabi olacak
tır, demek mubaloğa sayılamaz. 

ŞEVKEr BİLGİN _,.,,._ ____ _ 
Manisa uııayet llUtçesl 
Manisa, 12 ( Hususi ) - Viliyet 

umumi bütçesi 1,311,000 lira olaraJt t.. 
bit edilmiştir. --------BiP ingillz ~lıışı 

Londra, 12 (AA) - Bir Britanya 
müfrezesi Bahama adalarından Na.dav• 
çıkmıştır. 

n~ beyendiği bir çift ayakkabıya Çehresi sert, haşindi Genç kıilık za
eiilmlş bulunuyordu. İsterse konuştuk- manımda bir defa benimle kavgalaştığı 
l11r1111ızı duysun. elimde değildi! Kısık zamana benziyordu. 
s..ıe, fakat sarih olarak! Bir kaç dakika tamamen mahvolmuş 

- Bu kadını dışarıya çıkart! dedim. gibi idim. 4imi makine gibi yapıyor, 
Icndim bile cbu kadını> sözlerinin banknotlan ve paralan alıp veriyordum. 

Wr kamçı gibi pkladığını hissettim. O Ne demek, kocam beni, bu kadın yüziln
Wır lalını bile oynatmadı. Fakat Galip den, mağaz.adan kovuyordu. öylemi ••• 
kalaklanna kadar kızardı. Çekmecede Birdenbire ayağa k:alktun. Burada bir 
araştırarak. geri verilecek parayı kendi- saniye daha duramazdım! Ben patronu 
ai aldı. Sonra Semiha Tekbaşa yaklaştı, tarafından haftaya işten çıkarılacağı bil
~kkaplarını paketledi ve, gösterişli b!r dirilen bir kasyer olamazdım! 

Ailemin hakkı mı vardı? Galibin asıl ğını kaybetti. Kızgın, öfkeli olduğunu 
hissettim. Bagırdı : 

terbiye yoksulluğu, belli olmıyan soyu _ AI dileyecek bir şey yok, budala! 
sopu, karanlık kalmış irsiyeti şimdi ken- Bunun tersine olarak hayatı hiç bilıne
dini mi gösteriyordu? Benim gözlerimin yen beyimiz. bir şunank kız gibi hareket 
önünde o haspa ile flört yapacak derece- etmiş olan sensin! Eğer 'bu manasız hare
de zalimliği nasıl ileri vardınyordu! O, kette devam edersen, sen bilirsin! 
benim kocam ... Beni kollarının arasında Yatak odasına girip yatağı hazırladı
tutmuş olan, bana hararetli aşk sözleri ğını duydum. Geceyi böylece, yabancı
fısıldıyan, beni daima sevmeğe, daima tar gibi geçirdik. Sabah ben ancak o git
korumağa yemin eden adam ... Doğrusu, tikten sonra odamdan çıktım. 

VilAyet umwnl meclisi h\li:Ün öğle
den sonra ıaat 1 4 te aon toplantwnı ya
parak daimi encümen azalanru seçecek 
ve vali B. Fuad Tuksalın nutkiyle meo
liain meaalsine 1011 verilecektir. 

~kilde, onu kapıya kadar geçirdi. Hattı Galip tekrar kasanın yanından geçer-
.. an1a birlikte çıkarak kaldırım Uzerin- ken ay~ kalktım : 
~e de bir kaç dakika konuşa kaldılar. _ Hemen gidiyorum! 

:8en bnauwı onlan gördilğümü ta- Soğuk bir sesle : 
:muıen unutmUJ gibi idi! - Bunu beklemeliydim! dedi. Kibar 

N1hayet kadın gidince, Galip mağa- bir bayan işini sonuna kadar yapmaz. 
•ya döndü ve tekrar satıcıya yardıma İs onun tasası mı? Onun küçük hisst 
dtmezden evvel kasaya yaklaştı veba- kinleri daha mühimdir. İş bozan, haydi 
• hafif sesle : sen de! 

oe güzel koruyuş! Bir Semiha Tekbaşı ttç gün, bana söz söylemedi. Kendim 
prenses gibi kabul ediyor da beni kovu- için yatak odası haline soktuğum misafir 
yordu! odaaına girmeğe teşebbüı etmemitti. Ye-

Bu kadar keskin. hu kadar acı bir ız- meklerini lokantada yiyor, eve geç vakit 
tırabın mevcut olabileceğine hiç ihtimal geliyordu. cOna gidiyor!> diye dilşUnil
vcrmemlştim. Saatlarca hıçkırarak ağ- yordum. Ve kalbim kıskançlıkla kanı
Lyor, olup biten bu menfur şeyi başımın ' yordu. Çünkü, bu kadar hiddete rağ
içinde evirip çeviriyordum. men, bu sefili hala çıldırasıya sevdiğimi 

Merdiven sahanlığında Galibin ayak duyuyordum. 
-BİTMEDİ_,,. 

KICllOO~~ıocooııxxxx:~~:.OC:OO:'ıO! 

tzMlR ASKERLİK ŞUB~t 
BAŞKANLIÖINDAN : 
1 - 313, 314, 315, 316 doğumlu ih

tiyatlann 942 yoklamalannı 11/3/ 
942 den 14/31942 ye kadar her gün 
sabahtan akşama kadar şubeye mU
racaatla yaptırmalnn-

2 - Bu doğumlulardan tecile tlbi 
bulunanların aYni günde tecillerini 
yaptımıalan.. 
3 - Yaptırmıyanlar hakkında ka

nunun cezai hükümlerinin tatbik 
olunacağı ilan olunur. 



JJ MAR!' CUMA YE'/ıfl ASIR ~ARiFE i 

lleniz savaşları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

başka kruvazör de bir Alman denizaltı
aınıa iki torpilile çok hasara uğr~ıştır. 

A»IERlKAN SULARl1'"DA 

Şimal ve merke:ı Amerikan sularında 
109 bin tonilatoluk 17 ticaret vapurile 
bir büyük karakol gemisi ve bir deniz
altı arayıcısı batırılmıştır. 
. Bir deniznlbmız İngilizlere ait San
tolt1sya ndnsında Kestin iç limanına gi
rerek rıhtıma bağlı iki büyük vapurla 
bu ada sularında 3 Uncil bir vapuru ba
tı?Tntştır. 

l'tfANŞ DENiZi:NDE 

. Maş denizinde hücum botlarınuz bir 
diiŞinan gemi kafilesine hücum ederek 
SOoG tıonluk bir ticaret gemisini batır
rnı$lardır. 
İskoçyanın doğu kıyıları açıklarında 

ııavaş tayyarelerimiz orta büyüklükte 
~. ticaret gemisini hasara uğratmışlar-

JAPONLARIN 
BİLDİRDİKLERİ KAYIPLAR 

Tokyo, 12 (A.A) - Bahriye naı.ırı 
Bıniral $imada parlamentoda söylediği 
bir nutukta harbin başlangıcından şim
diye kadar dUşmana verdirilen kayıplar 
baklanda şu rakamları vermiştir : 

Japon donanması 7 safıharp gemisi, 3 
tayyare gemisi, 12 kruvazör, 22 torpito 
trıuhribi, 44 denizaltı ve 42 başka gemi 
olınak üzere düşmanın 130 harp gemisini 
batırmıştır. 

4 safıharp gemisi, 72 kruvazör ve tor
Pito muhribi olmak üzere 76 başka düş
nıan gemisi de hasara uğratılmıştır. 
Topyekfuı 680000 tonilatoluk 128 şi

lep batırılmış ve 300000 tonilatoluk 92 
\'apur ağır hasara uğratılmış, 10000 to-

~ 1111111111uı111111111111111111 1 il1 1 1111111111111111: 11 l il!: 

- Ankara Radyosu ~ 
~--------- -

: BUGUKU NEŞRiYAT = 
:1 111 111 111 1111111111111111111111111 111111111"' : ili il il il ı. ~ 

1. 30 program ve memleket saat aya
n, 7,33 müzik (pl) 7,45 ajans haber
leri. 8.00 müzik: (p1.) 8. 15-8.30 evin 
saati. 12.30 program ve mt m1eket saat 
ayarı. 12.33 müzik: muhtelif şarkı ve 
tiirküler. 12.45 ajans haberleri. 1 3.00-
13.30 müzik: §arkı ve türküler. 18.00 
program ve memleket saat ayarı. 18.03 
müzik: fasıl hC'veti. 18.45 zirnat takvi
mi. 18.55 müzik: (pl.) 19.30 memle
ket saat ayarı, ve ajans habl'rleri. 19.45 
müzik: klasik Türk müzif!i programı. 
20. 15 radyo gazetesi. 20.45 mÜ7ik: 
kürdili hicazk5.r makamından şarkılar. 
21.00 konu~ma (iktisat saati). 2 1. 15 
temsil. 22.00 müzik: radyo salon orkes
trası. 22.30 memleket saat ayarı. ajanı 
haberleri ve borsalar. 22.45-22.50 ya
rınki program ve kapanış. 

1ZM1R sıcn..t TİCARET MF.J'vIUR
LUCUNDAN: 

Simantov Kanetti ticaret ünvanı ile 
tı.ınirdc Limoncular çarşısında 17 numa-
rada ll/Mart/942 tarihinden itibaren da
hili ticaretle iştigal eden Simantov Ka
nettinin işbu ticaret Unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4247 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilAn 
olunur. 1381 (589) 

nilatoluk gemi de ele geçirilmiştir. 
1554 düşman tayyaresi ya dilşUrülmüş 

yahut yerde tahrip edilmiştir. 

JAPON KAYIPLARI 
Japon kayıpları 4 torpjito muhribi, 4 

denizaltı, 5 mayın tarayıcı, 27 deniz ta
şıtıdır. Jnponlnrı.n 122 tayyaresi kaybol
muştur. 

...................................................................................... • • 

i Devlet Demir Y ollarınaan ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Bezir yağı alınacalı) 
D. D. YOLLARI 8 NCt ISLETI...tE KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (5304.25) lira muhammen bedelli 2500 kilo kaynamı~ lnsdliz 

Bezir yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. !halesi 26/3/042 günü 
aaat l 6 da Alıancakta İşletme binasnda komisyonumuzca yapılacaktır. 

lıteklilerin (397.82) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektup
lannı uıulü vec;hile muayyen günde saat 15 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır. Snrtnamesi iş-
letmemiz kaleminden alınabnir. 1 O 13 17 20 1316 {559) 

AR2'2'1RMA İLAHI 
Bornova Ziraat mücadele istasyona idare 
MüdüPlüğünden : 

Anbarlarda zararlı haşerelere karşı hububatı koruma işinde kullanılmak 
ilzere müeaae.emizin ilAç hazırlama evinde hazırlanan 40 ton erkmen-kü tozu, 
2490 aayılı arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri dahilinde nçık arttır
ma uaulü ile satılacaktır. 
Sa~ tartnamesi müessesemizden parasız olarak verilir. 
Arttırma 17 /3/942 salı gijnü saat 14.30 da Bornovada ziraat mücadele 

iataeyonu direktörlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 180 liradır. Arthr
DMllUll ac;almuından evvel müessesemiz meaul muhasipli~ veznesine yatırıla
caktır. 

!eteklilerin Bornova ziraat mücadele istasyonu direktörlü~ne müracaatlan. 
1 5 9 13 1114 (476) 

1ZM1R sıcıu T1CARET MEMUR., 
LUGUNDAN: SAYI 4246 

(Cemil Midillili ve ortağı) ticaret ün
vaniyle tzmirde Çakaloğlu hanında 13 
numaralı mağnznda mahsulatı arziye ve 
tuz alım satımı ile :iştigal etmek üzere 
tcşekkUl eden işbu şirketin ticaret ün
\•anı ve şirket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 4246 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 - Aiukııvelename: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 

M ı.rt ayının altıncı Cuma gilnU. 
tzmirdc birinci belediye caddesinde 

72 11 numaralı hususi dnin>d" vnzife gö
ren İzmir ikinci noter vekili ben Fehmi 
Tenik işimin başınrfa iken ac:ağıda hüvi
yetleri yazılı iş snhioleri daireme gele
rek ;-nlatacakları gibi bir mukavelena
m<'nin tarafımdan resen yazılmasını is
tediler. Kmdilerinin kanuni ehliyetleri 
haiz olduklarını gördüm. 

Srıhitlcr: !zmirde Halim ağa çarsısında 
10 numaralı kahvPhanede Sabri oğlu Ni
yazi üründil ve tzmirde Karataşta tnö
nU caddesinde 216 numaralı evde oturan 
Ali Dizder. 
Yukarıda isim ve ndresleri yazılı olup 

iş sahiol<'rini tanıdıklarını ve şahadete 
mani haUeri olmadığını söyleyen ve ka
nuni evsafı hfıiz oldukları p.örülen şa
hitlerin tarifleriyle şahıs ve hüviyetleri
ni tesb!t ettiğim. 

İş sahlnleri: İzmirde Şükran otelinde 
misafir olup tzmirc bai?lı Eski foÇa kazn
sının Fevzi paşa mahallc...,indeki evinde 
ikamrt evlediğini bildiren İdris oğlu Ce
mil Midilli ve fzmirde Esrefpaşa semti 
558 nci sokakta 23/2 numaralı evde otu
ran Ahmet oğlu Kamil Düzgören, aşa~ı
da yazılı sarılarla akdi şiı·kct eyledikle
rini bann beyan ettiler. 

Madde 1 - SirkPtin nev'i kollektiftir. 
Madde 2 - Şirketin mevzuu mahsula

tı nrziye ve tuz alım satımı ile iştig::ılden 
ibar<'ttir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi İzmir ve 
merkezi muameH\tı İzmirde Çaknloğlu 
hanında 13 numaralı mağazadır. 

Madde 4 _ Şirketin sermayesi 5.000 
beş bin Türk lirasından ibaret olup ta
mamı Cemil Midilli tarafından nnkden 
vnz edilmiştir. Diğer şerik Kamil Düz
gören sayü ameli ile iştirak etmiştir. 

Madde 5 - Sirketi ilzam ve teahhüt 
altımı kovacak her türlü akit ve mua
mel ... leri firma ile birlikte ~erikler mün
feriden ifa ve imzaya mezundurlar. 

Madde 6 - Sirketin ünvanı Cemil Mi
diJH ve ortağıdır. 

Madde 7 - Tuz alım satımından elde 
edilecek safi hasııtit v<'ya ?.arar yarı ya
rıya ve mahsulatı nrziye alım satımm
c'ian elde edilecek kar ve zarar ücte ikisi 
Cemil Midilli ve ilçte biri Kfunil Dfügö
ren arasında tnksim olunacaktır. 

Madde 8 - Bu şirket mukavele tari
hinden itibaren bir sene için kurulmuş
tur. Müddetinin hitamdndan bir ay evvel 
şcriklerd~ biri feshi talep ve ihbar et
mezse mUddeti şirket her yeni senelik 
devrel"r için tecdit edilmiş sayılacaktır. 
Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 

yanında kendilerine okudum ve anlat-

Borsa 
OZOM 

371 M" j. Taranto 
294 S. Sleymanoviç 
125 incir T. A. Ş. 
2 5 9 inhisarlar 

49 75 50 15 

82 jiro ve şürekası 
67 P. Klark 

52 53 
51 55 
48 50 
50 50 51 
49 55 

60 S. Erkin 
30 Alsif Karpat 

1 Albayrak 
1295 yekun 

171305 dünkü yekun 
172606 umum yekun 

52 50 
47 25 52 50 
52 52 

No. 7 48 
No. 8 49 
No. 9 50 50 
No. 1 O 53 
No. 11 55 

iNClR 
80 Süleymnn Sım 38 

145850 dünkil yekun 
145930 umum yekun 

65000 kı1o 
Z. YACI 

93 50 
ZAHiRE 

38 

100 

22 25 1 4 1 i ton fnsulya 
167 i ton susam 57 25 67 50 

DUZEL'J'ME 
Gazetemizin 1 ve 9 Mart 942 tarihli 

11128, 11130 sayılı nüshalannın 3 ncü 
sahifelerinde neşredilen devlet demir 
yollarının Buca ve Menemen banliyo
aiyle ödemi! trenlerinin bazılarında ya
pılan tadilat ilfuıında: 

Buca banliyosunda yalnız cumartesi 
günleri iıleyecek katarın 311 /312 ola
rak gösterilmesi icap ederken sehven 
331 /312 denmiştir keyfiyet tashih olu
nur. 

lZM!R sıcıu TİCARET MEl\ılUR
LUCUNDAN: 

Hıfzı Salnur ticnret Unvanı ile İzmirde 
Osmaniye caddesinde 10 numaralı ma
ğazada yarı toptnn ve perakende sure
tiyle her nevi yerli dokumalar yazma 
tUlbent ve manifatura ticaretiyle iştigal 
eden Fıfzı Salnurun işbu ticaret Unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4241 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilfin olunur. 1363 (590) 

tım. MUnde-recatınm isteklerine ve be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
başka bir deyccekleri olmadığını bildir
meleri i.i.zerine resen tnnzim ettiğim bu 
vesikayı tasdikan hepimiz imza ettik ve 
miihürledik. Bin dokuz yüz kırk iki se
nesi Mart ayının nltıncı Cuma günü. 

Akitlerln: İmzaları. 
Sahitlcrin: İmznları. 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tcnik reimi mührii ve imzası. 
Umumi No. 2166 Hususi No. 2138 
İşbu mukavelename suretinin daire-

miz dosyasında saklı nslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi Mart ayının altıncı Cuma gü
nü. 

45 kurusluk damga pulu üzerinde 6 
Mart 1942 tar..lı ve İzmir sicili ticaret 
memurluğu resmi mührü ve Fehmi 
Tenik imznsı. 1379 (585) 

-

Bol'nova Ziraat Mücadele istasyonu Mödül'• 
IUğünden: 

Takriben 26 formalık bağ hastalıklan kitabının ikinci basımı, klişe ve kl· 
ğıdı hariç 16 mart pazartesi günü saat 1 O da lzmir ziraat müdürlüğünde pa
zarlıkla verilecektir. 

Şartlan öğrenmek isteyenlerin lzmir ziraat müdürlüğüne müracaatlan. 
1 9 11 13 1239 (528) 

C. H. P. işçi Esnaf Cemiyetleri 
Birliğinden: 
Birliğe dahil bilumum lfçi • Esnaf cernlyetlel'I 

idare heyeti azalal'ına : 
Birlik ana nizamnamemizin 7 inci maddesi mucibince aoa~dılki ruzname 

dahilinde gÖ?Ü§Ülmek üzere mutat divan heyeti toplantıaı 16/ 3/942 pazartesi 
günü saat 16 de birlik binasında yapılacakhr. 
tamba günü saat 1 7 de yine birlik binuınıla yapılacağından birli~e dahil iKi 

Bu toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ikinci aon toplantı 18/ 3/942 çar-
ve esnaf cemiyetleri idare heyeti azalarının teerlfleri rica olunur. 

MOZAKERA T RUZNAMESi : 
1 - Birlik mesai raporunun okunma11 
2 - 94 1 senesi hesabatının tetkik ve taıtiki 
3 - Ana nizamnamede yapılması lazım gelen 
4 - Umumi dilekler. 

değisiklikler: 
1366 

Aydın Vlıtiyetl Nafıa Müdül'lüğünden : 
Kapalı zaıef u.suJl37le Efıslltme tıam.. 

1 -Eksiltmeye konulan İş: 24278 lira 52 kuruş keşif bedelli Aydn - Mui
la yolunun 14X610-16X526 kilometreleri arasında şosenin terfi ve esaah 
tamiratı ve üç adet menfez inşaatı. 

2 - Bu işeait şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık: işleri genel şartnamesi 
D -Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaatnameıi fenni şartname 
E - Keşif hüliisa cetveli ve silsilei fiat 
F - Taş ve kum grnfik cetveUeri. 
Jstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa müdürlüğünde 51:Örebilirler. 
3 - Eksiltme 19/3/ 942 tarihinde pereembe günü saat 15 te vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1620.25 liralık muvakkat temi· 

nat vermesi ve Aydın vilayetinden ihaleden Üç gün evvel bu iş için alınmış eh
liyet vesikası ve ticaret odası vesikası bulunması la:tımdır. 

6 - Teklif mektuplan 3 ncü maddede yazılı aaattan bir ıaat evveline kadar 
vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mukabUinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet üçüncü maddede ya· 
zılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapablmıt 
olması lazımdır. 

Postada olacak geçikmeler kabul edilmez. 
4 7 1 o 13 1179 ( 499) 

lzmir Defterdaı-lığından: 
Giritli Ali varisleri Saadet, Hüsnü, Ahmet, Murat, Mustafa Reyhan, Re

cep, Hntice, Fatma !nnyet Galip Derviş Nesibe Melek ve Zeynebin Basma
hane şubesine veraset vergisinden olan 2 12 lira 62 kuruş bordarının temini 
tahsili zımnında haczedilen Memduhiye mahallesinin Mumcu zade sokağın
da kain ada/ 485 parsel/45,- sahife/379. pafta/72 notaj/100 sayılı evleri
nin 96 hissede 66 hissesi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 P:iin 
mi.iddetle müzayedeye c;ıkarılmı~tır. 

Taliplerin 6/4/ 942 pazartesi günü s:ıat 15 tc vilayet idare heyetine mü-
racaatları ilan olunur. 1380 (588) 

Tire ticaret Odasından: 
Tirenin yeni mahalle Atatürk caddesi 49 numarah dükkanda B. BarU

manto kardeşleri Hayim ve Semoel Kutlu unvanı tüccariyesinin ticaret ka
nunun 42 ne; m::ddesi mucibince sicilli ticaretin 319 numarasına kayt ve te.-
cil edildiği ililn olunur. 1364 (59 t) 

(TÜRKİYE CÜMl-!URİYET MERKEZ BANKASIKIN 31-12-1941 TARİF.İNDE BİTEN 
ONUNCU HESAP YILI) BİLANCOSU 

A K T İ F: r A S i F: 
KASA: 

Altan Safi Kilogram 

Banknot 
Ufaklık 

ltAllİLDEKİ NURABtlU.ER : 

llARtÇTEld MUHABiRLER: 

Albn Saf1 Kilogram 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kllrlna bakiyeleri 

llAZDm TAllvtLLEld: 

aNEQ T COZDANI: 

Tlcart senetler 

BlSllAM YE TAllVtl.AT C'OZDAJO: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye karplıtı 
Banka malı 

AYANSLAR: 
GAnd JIBlfKVLLBR: (X) 

DF.VtllBAS : tXX) 

72.605,373 
····--·--

6.632,112 

(X) 
(XX) 

L525.600.- - Liraya si"°rtalıdır 
109.960. - Liraya sigortalıdır 

102.125.265.53 

9.048.030.50 
701.105.58 

9.328.596.36 

-.-
56.780.867.87 

45.231.581.93 
9.861.574.57 

111.874.401.61 

5.545.98 

66.109.464.23 

136.520.658.- -

298.578.863.39 

55.093.156.50 

175.313.616.19 

1.346.147.58 

90.143.53 

4.500.000.- -

11.557 .337 .17 

860.989.334.18 

----------

SERMAYE: 

iHT:iYAT AKÇESİ: 

Adi 
FevkalAde 
Hususi 

TEDAVOl.DEKİ BANKNOTLAR: 
Deruhde edilen 
Altın mukabili 
Reeskont mukabili 
Hazineye yapılan altın karşılıklı 
avans mukabili 3902 numaralı kanun 
mucibince üAveten tedavüle vazedilen 

TÜRK IJRASI MEVDUAT!: 

Albn : Saf1 kilogram .•••. 

Türk lirası 

877,150 

6.858.319.28 
963.699.87 

6.000.000. 

136.520.658.- -
17.000.000.- -

250.000.000.- -

118.000.000.- -

1.233.782.02 

77.668.354.86 

JSSO No. LV KANUNA GöRE HAZİNEYE AÇILAN 
AVANS MUKABtt.t TEVDt OLUK.AN Al.TiNi.AR: 

Satı kilogram • . . . . 55.541,930 

DO\'tz TAAHRÖOATI: 

Altına tah\rili kabU dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 

NURTEl.D' : 
Muvakkat alacaklılar, depozitolar, havaleler ve saire ••••• 
Diğer alacaklı hesaplar 

KAR: 

-.-
22.311.122.3'1 

57. 776.498.59 
69.186.244.10 

15.000.000. 

13.822.019.15 

521.520.658.- -

'78.902.136.88 

'18.124.16'1.90 

22.311.122.3'1 

126.962.742.89 

4.346.487.19 

860.989.334.18 

----·----
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MADAGASKAR iSi 
--------*----~· 

Vişi bu adasını 
da var kuvve
tile korumağa 

çalışacak 
-*-

Vi,c;i, 12 (A.A) - Japonların Mada-
gaskara a. 1ter çıkardıkları veya çıkar
m a C: a hazırlandıkları, bir Japon heyeti
nin Madal'ac;1ı::arda bulunduğu heberleri 
yalnnlanmıstır. Madaı:ıaskarda hiç bir 
Japon heyeti yoktur. Müttefiklerin Ma
ca~askara 'apon çıkışını önlem as! mese
lesine gelince Vişi imoaratorlu~nu bü
tiin kuvvetile konımak azmindedir. 

Vasington. 12 (A.A) - Fransız büvük 
elcisi Hev Madagaskar hakkında şunlan 
söyfomistir : 

- Madagaskar bir Fransız adasıdır 
ve övle kalacaktır. 

CENlIBI AFRiKA 
HÜKÜl\IET1NtN VAZİYETİ 
Kap, 12 (A.A) - Muhalefet partisine 

mensup mebuslar Madagaskar ve Mo
zanbik hakkında hUkUmetten izahat is
temişlerdir. Basvekil gen~ Smuts şu 
cevabı vermisür : 

• - Cenubi Afrika ve Portekiz arasın
da iyi münasebetler vardır. Madaı?askara 
gelince, Visi ile dostça münasebetleri
mizi muhafaza ediyoruz. Bizim kin teh
like tcskil enebilecek bir vaziyet yara
tılmadık~a Madagaskara tecavüz niyeti 
besleyemeyiz. • 

llinoistan mPsP1Psi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

a1dığı büyUk ehemmiyeti eösterir. Staf
ford Cripsin va2.iiesi teklifler yapmak 
değil, kabinenin tasvip ettiği kararların 
Hint umumt efkarında uyandırdığı yan
kıyı yerinde incelemektir. 

B. Çörçilin Hindistanda cokluk ve az
Jiklann ve bilhassa M:icliiman çoklu
ğunun teltlif edilen şekle muvafakati 
alınacağını söylemesi büvük bir alaka 
uyandırmışbr. Bu hareket hükümetin 
Hindistanda bütün partileri memnun et
mek istedii'!ini gösterir. 

lNGtLtZ GAZETELERtNİN 
NE.5R1YATI 
Londra, 12 (A.A) - Gazeteler Staf

ford Cripsin Hindistana gönderilmesinin 
Hindistan hakkındaki İngiliz siyaset ve 
programının Hint liderleri nezdinde mü
dafaa edilmesi için olduğunu yazarak 
bu pro1?ramın mişdiden nesredilmcsini 
tasvip cdiyorlnr. 

Askeri durumun ba~lı kaldığı bu ka
nşık meselelerin halli için Stafford 
Cripsin kabine tnrafmdan ırönderilmesi 
yerinde bulunuyor. Bu müzakerelerin 
idaresi için kendisine geniş salahiyetler 
verildiği zannediliyor. 

TA YMtStN NE$R1Y ATI 
cTaymis> diyor ki: Çörçil Stafford 
Crips tarafından tavsiye edilen Bindis
tanın muhtariyete kavuşması siyasetini 
tasvip etmiştir. Çörçille birlikte bir çok 
İngilizlerin de zannettiklerine göre Staf
ford Crips İngiltere ile Hindistan ara
sında anlaşmaz.lığı ortadan kaldıracak 
ve Hintliler arasındaki geçimsizliği hal
ledecek tek şahsiyettir. General Vavel 
ile görilşecek olan Stafford Cripsin İn
giliz siyasetini Hint şeflerine kabul etti
receği umulabilir. 

DEYLl HERALDIN 
M'OTALAALARI 
cDeyli Hernld> diyor ki: Büyük Bri

tanya Hindistan siyasetini tamarniyle de
ğiştirmiştir. İngiliz hükümeti, Hintliler 
kendi aralannda anlaşmadan evvel hiç 
bir teklif yapamıyacağını evvelce bildir
mişti. 

DOCRU BtR GöROŞ 
cDeyli Meyl> diyor ki: Hindistan bas

kına uğrarken Hintliler kendi araların
daki ayrılıkları ortadan kaldırmağa ön
ceden hazırlanmamış bulunurlarsa Hin
distan da Malezyanın ve Hollanda Hin
distanının akıbetine uğrayacaktır. Hint
lilerin kendi saflarını sıklaştırmaları la
zımdır. 

Londra, 12 (A.A) - Avam Kamara
sında Çörçilin demecinden sonra söz 
a1an işçi mebus P e thich Leranc şöyle de
miştir: 

- Meclis Başvekilin demecini derin 
bir alaka ile dinlemiştir. Hükümetin al
dığı tedbirler hakkında derhal bir müza
kere açmanın doğru olamıyacağına ken
dim ve arkadaşlanm namına kani bulu
nuyorum. Başvekilin demecinin tam 
metnini bekleyelim ve hükmümüzü o 
zamana bırakalım. 
Mebucılardan Shimnel şunu sormuş

tur: 
c - Cripsin Hindistanda yapmak 

mesuliyetini deruhte ettiği istişare ve 
müzaker ler hükümetin 1940 yılında 
yaptı~ı demeç es:ısı üzerinde mi olacak
tır veyahut bunla r harp kabinesinin işti
rakiyle kararlastırılacak olan esaslara 
mı daya nacaktır? c 

Muhafazakar mebus Onnel cCripsin 
Hindistanda halk efkfırını temsil eden 
Miti.ın partill'rle ve bu arada Hindistan
daki dC'vl ('tlcrin :nümcssiller iyle temasa 
gelip gPh1iyecef(ni> sormuc:tur. 

Çörç"l !';U cevabı vermiştir: 
c - Evet, Stafford Crıpsi vazifesin i 

yrı p-n,,.k tn tamamen serbest bırakıyo
ruz.> 
Lıberal mebuslardan Cerov Harlis de-

m i"tir ki : -
c - MecJisjn büyük ekseriyeti S taf

ford Crip e bu büyük vazifesinde muvaf
fakıyet temenni ediyor. Kendisinin içi
mlzt'len b ilgük bir ekseriyetin itimad:na 
mazhnr bulundyi(unu zannediyorum.> 

AL.l\1ANLARIN SöYLED1KLERt 
B erlin , 12 (A.A) - Alman gazeteleri 

Stafford Cripsin hususi bir vazife ile 
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Hind kongre-

UZAK DOGU DURUMU 

Sen rı _arı 
ya li anı 
tehlikede 

-*
Ja on oırdn!lu ... 
p-pmanyada uBasscnn 
limar.ına C:cğı•u 
ilerıem.e!Je ca!ışr·o,
Yenı Dclhi, 12 (A.A) - Birmanya 

ordu karargahının tebliği: 
Dündenberi merkez cephesindeki mu 

harebelc.re dair hiç bir haber alınma
mıştır. Dcltad.:ıki sivil idarenin bu çev
reye Japon kıtalarının çıkması üzerine 
geri alındığı hakkında dün akşam bir 
tebliğ gelmiştir. Orta Birmanyada bir 
ııehir Üzerinde bazı düşman faaliyetleri 
belirmiştir. Başka yerlerde hiç bir faa
liyet olmamıştır. 

Yeni Delhi, 12 (A.A) -- Delhi rad
yosu bugünkü neşriyatında §Öyle demiş
tir: 

- Cörünüşe göre Japonlar Rango
nun 144 kilometre batısında bulunan 
Baasene doğru ilerleyorlar. Bassen şim
di müttefiklerin elinde bulunan tek li
mandır. Burası Mandalay ve Birmanya 
yoluna şimenrliferle ve bir şose yoliyle 
ba$?lıdır. 

BiR tNGILIZ HOCUMU 
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Birrnanya 

hava kuvvetleri karargahının tebliği: 
lngiliz tayyareleri pazartesi akşamı Mul
meyne taarruz etmişlerdir. Bombalar 
petrol depoları ve yerde bulunan tayya
reler üzerine düşmüştür. 

Bankok, t 2 (A.A) - Tayland rad
yosunun bildirdiğine göre 9 martta bir 
düşman müfrezesi Şemaynın şimalinde 
Taylann adasına girmiştir. Kıtalanmız 
hücum" geçmişler ve düşmanı ölü ve 
yaralı ve harp malzemesi bırakarak ge
ri çekilmeğe mecbur etmişlerdir. 

AVUSTURAL YA HOCUMLARI 
Kambern, 12 (A.A) - Avustural

ya hnva tebliği: 
Düşmanın yeni Ginede ihraç mevzi

leri bombardıman edilmiıııir. Tayyare 
üslerinde ve hangalarda ve binalarda 
basarlar yapılmıştır. 

Bu harekete iştirak eden tayyareleri
miz dönmüştür. 

Nevyork, 12 (A.A) -- Melbumdan 
· •. ~fa göre bir Japon gemi 

l:.. '. · ı ~ . . 'l resbiye doğru ilerle-
c•v • ' • ,.. la Amerikan radyosunun 
verdiği haberi Avusturalya hükümeti ya 
]anlamıştır. Portmoresbi, Yeni Cine 
adasının cenup doğu bumunda ve Avu&
turalyanın en şimal noktası olan Y orke 
burnunun hemen karşısında bulunmak
tadır. Japonlar Portmoresbiyi bir çok 
defalar bombalamışlardır. 

Vaşington, t 2 (A.A) -- Amerikan 
harbiye nazarılıihnın tebliği: 

Filipinlerde Bataan yarını adasında 
durum değişmemiştir. Son yirmi dört 
saat içinde ne icara ne de hava faaliyeti 
olmamıştır. Her iki tarafın işgal etmek
te olduğu mevziler şimdilik istikrar bul
musa benziyor. 

Ba~ka çevrelerde bildirilecek bir ıey 
yoktur. ------·-----Hind Okyano-

su tehlikeli 
mıntaka oldu 

-*-Bir taraftan da 
ilerledHı~e Japonların 
müşlıülôtı artı31or 
Londra, 12 (A.A) - Salahiyetli bir 

kaynaktan bilclirildiğine göre Hind Ok
yanosu tehlikeli vaziyete girmiştir. Düş
manın bu bölgede müttefiklerin ticaret 
ve nakliye gemilerine karşı hücuma baş
laması beklenir, düşman Port Darvine 
karşı taarruz edebilir. Hatta faaliyetini 
Yeni Hebrit adalarına kadar uzatabilir. 
Müttefiklerin Singapur ve Yeni Gine
de artık Usleri olmadıb'llldan karşı hü
cum da zordur. 
Düşman iaşe hatları uzadıkc;a başlıca 

üslerden uzak1nşmaktadır. Japonlarm 
işgal ettikleri adalarda üsler kurulması 
mUşküldUr. Ehemmiyetli tamirler için 
gemilerin J nponyadaki üs1ere dönmesi 
bir zarurettir. 

Surabaya üssü tahrip edi1mistir. Sin
gaour ve Ambuandaki üsler de tahrip 
edilmiştir. 

Hindistana ~idecel!ini haberini tefsir edi
yorlar. cFolkişe B eobahter> gazetesi di
yor k i: Britanyanın doğu Asyada uğra
dığı ciddi bozgundan sonra tngilterenin 
hassasiyeti şimdi Hindistan üzerinde 
toplanmıştır. ÇörçiJin Hindistana taviz
lerde bulunması muhtemeldir. Ve bu ta
vizler in şimd iye kadar düşiinüldüğün
den cok ileri gideceği sanılıyor. 

cDoyçe Algemanya Zaytung> şöyle di
yor: Hindis tan şimdi Britanya İmpara
torluğunun tehdit altında bulunan yer
lerinden biridir. Hintliler Britanya stra
tejisine fcdn edilecektir. Fakat Hintl iler 
geçmişi unutmamışlardır. 1917 den son
ra İngilterenin hareketi Vilsonun 14 
maddesi hatırlardadır. Hintliler İngiliz
ler in yeni manevralarına aldanmıyacak
lardır. 
si B. Çörçilin Hindistan hakland.ıki tek
liflerini müzakere etmek için 23 martta 
toplanacaktır. Gandi bu toplantıya işti
ıak edecektir. 

Afrikada muharebe 
---------/lr--------

H OR FRA ·s ı Zl A ~ YENiDEN 
B~ZI KARAKOLLArl 

ZAPTETT ILER 
-*-Kahire, 12 (A.A) - General Lök-

ler kumandasındaki hür Fransız kuvvet· 
!eri Merzukun cenubunda müteaddit 
kara kolları zapt etmişler ve bir hayli 
esir ve harp malzemesi almışlardır. 

JNCiLIZ TEBLICi 
Kahire, 12 (A.A) -- Orta şark ln

cil'z umumi karargahının tebliği: 
Savaş devriyelerimiz bütün gün yine 

facliyette bulunmuşlardır. Bunun neti
cesinde düşmanla bir sıra çarpışmalar 
olmuştur. Topçusu ve hiç değilse bir de
fasında tankları da olan düşman devri
yeleri bu kuvvetlerine rağmen her yer
de çekilmek zorunda kalmış, elimizde 
esirler bırokmış ve topçu ateşimizle bir 
kaç motörlü taşıt kaybetmiştir. Hava 
kuvvetlerimiz bu hareketleri tesirli ola
rak desteklemiştir. 

Berlin, 12 (A.A) -- Alman tebliği: 
Şimal Afrikada İngiliz keşif müfreze

lerine karşı muvaffakıyetle biten çarpı§
mnlar olmuştur. 

--ft------
J 9 milyon Çinli 
Mançuriye gönder!•mı$ 
Çungking, t 2 (A.A) -- Japonlar 

t O milyon Çinliyi kendi hesaplarına ça
l•ştırmak için aileleriyle beraber ançuri
ye sevketmişlerdir. Şimali Çinde yaşa
nın şartlan çok kararsızdır. Tiyenı-inde 
geçinmek imkanından mahrum 100 bin 
kişi vardır. 

Hus harplf>ri 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

İşgal etmişlerdir. 
Asgar~ 400 Alman öldürülmüştür. 
Cenup bab cephesinde bir Sovyet 

birliği bir günlük çarpıtmada 4 meskun 
yeri ele geçirmişler ve düşmana imıan 
ve malzemece ağır kayıplar verdinnit
lerdir. 

Karadenizde donanma tayyareleri 
Alman tayyare meydanlarına karşı yap
tıklan son alı:ınlnrda 1 t 8 Alman tayya
resi tahrip etmit ve mühim hasarlar yap
mıştır. 

HARKOF VE DONEÇTE 
Moskova, 12 (A.A) - Sovyet teb

liğine ektir: 
Timoçenko ordusu Harkof ve Doneç 

kesimlerinde bir çok köyleri geri almış.
ttr. Almanlar 650 ölü vermişler ve iç
lerinde t t sahra topu olmak üzere bir 
çok malzeme kaybetmicılerdir. 

Moskova, f 2 (A.A) - Bildirildiği
ne göre merke:t cephesinde mühim bir 
lröy geri alınmıştır. Almanlar burasını 
kuvvetli müdnfaa mevzii haline koyımıcı 
lardı. Almanlar kaçarken f 6 top ve bir 
hayli harp malzemesi bırakmı~lı\Tdır. 
Bu toplar derhal düşmana karıı kulla
nılmıştır. 

5 SURATTAN 
8 MARTA KADAR 
Moskova. 12 ( A.A) -- Sovyet ha

berler bürosu tebliği: 
5 Şubattan 8 Marta kadar Kalenin 

cephesindeki kıtalar ou ganimetleri al
mıslardır: 

78 tank, 172 top, 209 bomba ma
kinesi, 824 ağır ve hafif makineli tüfek, 
18 t tank savar topu, 568 otomatrlc ıilah 
3'4 32 silah, 1 t 77 kamyon, 300 araba, 
8 sahra mutbalcı, 30 radyo postattı, 2 lo
komotif, 90 bin bomba, 10.500 kara 
mayru, y•rde bin el bombası 2,000.000 
fişek mühimmat dolu iki tren, 2 cepha
ne deposu .• 

Ayni müddet içinde hava muharebe
lerinde verde ve yahut uçak savar ate
ttivlc 2 77 Alman tayyaresi tahrip edil
ml!lltir. 

Kıtalanmız ıllahlı müfrezeler]~ dolu 
bir zırhlı tren, 3CJ tank, 142 ton. 70 ma-
1<irıeli tiifrk, 2629 kamyon, 27 motor
ttiklet. f 3 7 4 araba, t 04 vagon. t 7 ııar
nıç vagonu tahrip etmicıler: 49. 700 Al
man er ve subayı öldürmüşlerdir. 

Avni mlidrlet içinde 16 f meskun ma
hal kurtanlmıtthr. 

YF.NI ALM t\N KAYIPLARI 
Moskova. t 2 (A.A) - Dün geceki 

~ovvet tebli2i: 
1 l Mart günü kıtalarımız taarruz mu

ha;•beleri vermı-kte devam etmi•lerdir. 
Düşman kıtalan insan ve malzemece 

ağır kavınlar vermektedirler. 
Son haberlere göre Sovvet hava kuv

vetleri 9 martta evvelce bildirilmiş ol
duğu gibi 30 ddiil. fakat 8 3 tayyare tah 
rip etmiştir. Bunlardan 5 O si taşıt tayya
residir. 

1 O martta t 9 Alman tayyaresi tahtip 
edilmiştir. 

~i7im kıwıhırnız 5 tı•vyaredir. 
AT MANTARA CöRE 
Rerlin. 12 (A.A) -- Alman tt:bli~i: 

<:'lTk cephesinde muhtelif kesiml,.rinde 
'•iTbiri arrlınca yanılıın dü<ıman hücum· 
• .. n dHn de mııvnff.,kıyetsizlikle netic:e
' ~nmi tir. s .. f'kin Alman unsurlan tara
c . ... ıhn yrnılan karın hiirumlar n"tice<ıİn
rle bir çok yer İşgal edilmiş ve diicmana 
""'!iihlm kavınlar verdirilmicıtir. Alman 
"ıava kuvvetleri bu muhareb,.lt-rd .. kuv
v .. tlftrimizi muvaffakıyetle desteklemiş
ler-' ir. 

T nvyarelerimiz R11sların iaşe hatlan
"a hiirum ,.tmişlerdir. Sivastapol ve 
Kerç lima nları ve tesisleri muvaffakı
yetl• hom'h .. l ıı nrn,.tır. 

Fll\IJ FRE C.öRE 
H ... Isinki, 12 {A.A) - Filandiva 

re!lmİ teblilti: Kart-linin şimal ve orta 
bölgelerinde büyük devriye faaliyetleri 
olmuştur. Finlandiya devriyeleri düş
mana ağır kayıplar verdirmişlerdir. 

Diğer bölgelerde topçumuz dü<ıma
nın bir çok müdafaa tertiplerini tahrip 
etmiştir. Kızıl topçunun baraj ateşleri 
her tarafta teairaiz kalmıotır. 

JAPON OMITLEf 1 
---------k------~ 

en.zlerda-
iıra bizim 
diyorlar 

-*
Japon?ara ııaıırsa 
A.nglosalısonlar deniz 
htB~tmJyetfini ele 
alamıvacalılar 
Tokyo, 12 (AA) -- Japon Taymiıı 

~an.,tesi yazıyor: 

En göze çarpan şey A vustura1ya ve 
Yeni Zelandanın İngiltere ve Birleşik 
cüınhuriyetlerle bağlarının kesilmiş ol
masıdır. japonya düşmanların kayıpları
na mukabil büylik kaynaklar ele geçir
miştir. Bunlar japonyaya harbi kazan
ması imkSnını vermektir. 

Hiraido, Çin gazetesinde yazdığı ma
kalede diyor ki: 

dngiltere Hint Okyanusuna iki saf 
harp zırhlıslyle bir tayyare gemisi gön
dermiştir. Seyldn İngiliz gemileri için 
bir Us olmaktan çıkmıştır. İngilizler 
Bombaya iltica etmek mecburiyetinde
dirler. 
Avusturalyanın da vaziyeti çok nazik

tir. Eğer Avustura]ya ileriyi gören dev
let adamlan elinde olsaydı, vakit geç
meden japonya ile işbirliği yapmağı araş
tırırdı. 

DENtZE HAKtMtYET MESELESt 
Birleşik devletlerle İngilterenin 19 saf 

harp gemileri vardır. Düşmanlar bütün 
bıı gemileri Hint Okyanusuna yollasa 
bile japon filosunun hakimiyetine mani 
olamazlar. B. Ruzvelt nutuklarında mu
azzam teslihat projelerinden bahsediyor. 
Amerikanın yapmağı düşündüğü harp 
gemileri ve hava kuvvetlerini kullana
cak yetişmiş insanları yoktur. japon d()o 
nanmasının harekdtı mütemadiyen ge
nişleyecektir. BUtün Pasifik denizinin 
Hint Okyanusiyle birlikte japon denizi 
olacağı günler gelecektir. Büyük Doğu 
A.c;ya harbi yıllarca sürse bile neticesi 
1942 de belli olacaktır. 

DOCU ASYA 
BtRLlCt KURULMUŞ 
Şanghay basını ordu bayramı müna

sebetiyle 1905 Rus· Japon harbiyle bu
günkü vaziyeti kıyaslıyan yazılannda 
diyorlar ki: 

Japonya 1905 harbinde doğu A.c;ya 
birliğinin temelini atmıştır. Şimdi Fili
pinler, Malezya, Birmanya, Hollanda 
Hindistanından geçerek şimalde Mançi
ko hudutlarına kadar uzanan cephede 
bu birlik hnkimdir. 

Tokyo, 12 (A.A) - Japon umumi ka
rargAhı Hollanda Hindistanı muharebe
lerinde ele geçen ganimetlerin bir bilan
çosunu neşretmektedlr. tki bini subay 
olmak üzere 93 bin asker esir edilmistir. 
Bunun 60 bini Cavada ve 18 bini de Hol
landa Hindistanının diğer kısımlarında 
alınmıştır. Geri kalan 15 bin asker gö
nüllülerdir. Harp malzemesine gelince 
24 ü bomba, 45 av, 83 de diğer tipte ol
mak üzere 152 tayyare bir çok karşı 
koyma topları, 1567 mitralyöz, 97384 tü
fenk, binden fazla tayyare bombası, 120 
bin kadar infilak maddesi, 333 bin top 
mermisi, 34 bin el bombası, 72 bin kadar 
tüfenk ve mitralyöz mermisi ele geç
miştir. --·---Avrupa toprak-

lannın mu
kadderatı? •• 

-*-Rusya Baltılı devlet 
ıerinin lıendisine 
vernmesini istiyorm~ 
Bern, 12 (A.A) - Berlinde, Moskova-

da ve Anglosakson merkezlerinde Baltık 
devletlerinin istikbalde alacağı durum 
bahis mevzuudur. 

Sovyetlcr birliği Baltık devletleri
nin kendi arazısıne katılmasını is
temiştir. Sovyetler birliğile Büyük Bri
umya arasında harp sonrası arazi vazi
yeti hakkında bnşlıyan müzakereler çok 
ilerlemiştir ve hemen hemen nihayete 
ermek üze redir. 

Polonyaya gelince 1939 eylülünde 
Sovyetlerle Almanya arasında yapılan 
muahedeyi İngilterenin muteber addet
mediği ve Moskovanın da bu görüşe iş
tfrak ettiği malumdur. Nihayet 4 ilk kA
nun 1941 de Sikorski - Stalin anlaşması 
batıda kuvvetli bir Polonya milletinin 
Sovyetler bir1iği için bir emniyet unsu
ru olacağını belirtmiştir. 
' Bir gazetenin BerJin muhabirine göre 
Alman haricive nazırlığında Baltık dev
letlerinin istikbalde yine istikla llerine 
sahip olabilecekleri söylenmektedir. 

Fakat Berlin bahis mevzuu olan bu 
hürriyetin ne hudut ve ne de şartlarını 
bildirmek istememiştir. . - --
f~p.._:a,!'t!! Zl:'~dısı 
Ce~eı~:~a,,.ırıta 
La I.imen, 12 (A.A) - İn~ili7:lerin 

Mala'.\·a zırhlısı, bu sabah Cebelütfarık 
limanınn gelmiştir. Gemide bazı hasar 
\'ardır. 
YENİ ASm - Malaya zırhhsınm bat

tığı hakkındn geçenlerde mih,·er kay
nnldanndan verilen lınberin yanlli: oldu
ğu bu suretle anlaşılmıştır. 

Yunanlstana yardım 
Londra, 12 (A.A) - Rosnose vapuru 

yedi bin ton buğdayla 15 martta Hayfa. 
dan Ywıanistana gidecektir. 

Büyük IV.:illet Mf.clisi Pa-
7 artesi günü açılıyor 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Büyük Millet Meclisi bir buçuk aylık tatil de.re
sinden sonra Pazartesi günü açılacaktır. 

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Şehrimizdeki mebuslar Ankaraya gitmek \Uere 
buradan harekete başlam~lardır. 

Denizyolları için yeni 
tarife hazırlanıyor 

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Denizyol- tatbik edilecek olan bu tarüe 6nllmiD
lan idaresi tlkbahar dolayısiyle Karade- deki mevsimin hususiyetleri gözönünde 
niz ve İzmir hatlariyle diğer hatlar için tutularak vücuda getirilmektedir. 
yeni bir tarife hazırlamaktadır, Nisanda 

... • ...... '>"" .,. ... ..,.. ... "">""'.~...,,..... ...... ..<.,,,.""" ...... -,..ı..,. • 

Y unanistana yardını 
Dumlupınar vapuru iki bin ton 

hamule ile Pireye gidiyor --- ----------
Ankara, 12 (Yeni Asır) - Dumlupı-ı nistandan yaşları 7 ile 13 arasında biııı 

nar vapuru ayın yirmisinden sonra İncir çocuk getirmesi muhtemeldir. Çocuklar 
fasulye, balık, domuz eti ve zeytinden Yunanistanda ltızılhaç tarafından aeçi1· 
mürekkep iki bin ton hamule ile tekrar ı .nektedir. Türkiyede bakılacak olan bu 
Yunanistana gidecektir. lstanbulda iken 1 çocukların yerleştirilmesinden . aonra 
vapurda lazım 1telen tertibat alınacağın- ikinci bir partinin getirilmesi ~e mevzuu 
dan Durnlupınann bu seferinde Yuna- bahistir. 
~~~ "'''""'-">"--.>"-- .,....,...... ......:::~......::><:::><:::><:::><.:::.<.;"~><:><:~:::.<:::><:~~ 

Mt'zarlıklar nasıl ve nert'de yapılucak? 
Ankara, 12 ( Yeni Asır ) - Hazırla- lıklan görülen mezarlıklar terk oluna

nan talimatnameye göre mezarlık ola- cak en az 10 sene geçince başka mak· 
rak seçilecek saha hakim rüzgarların satlarla kullanılabilecektir. Her beledi· 
şehir ve kasabalardan gittiği istikamet- ye nUfus kesafetine göre kafi miktarda 
te çukur veya bataklıklardan uzakta 1 cenaze hazırlama yeri yapmağa mecbur
olacak halen evlere yakınlığı veya fena- c;ur. 
~ ~~~ 

Ihtısas l\1ahkemeleri 
Ankara, 12 (Yeni Asır) - Milli koru! dirildi. İstanbulda iki mahkemeden ba~ 

nma davalarına bakacak husu.si mahke- ka 'Osküdarda da iki mahkeme kurulu 
melerin kadroları kurulacağı yerlere bil. yor. 
~ ......... ,,.......~""-~· _ ,....... ")oo<;~~:::ı,.<;:::ı,.<;~;:::,.<;;:>o<;;:>o<~~~~:;::y~ 

Erzur1ım a kurtuluş bayramı _ 
Erzurum, f 2 ( 1 h.ı. : ) - En:urum 1 met konagına çekilmiş, günün manasıoı 

kurtuluşunun yirmi beşinci yıldönümü- anlatan ııöylevler verilmit ve geçit re9"' 
nü coşkun tezahüratla kutlamıştır. · · ··ı k' h Ik ·ıı· yun] 

J ti. d d ·ı l k b' .. mını mu ea ıp a mı ı o ar oyn_. s r a ı temsı en par a ır toren 
yapılmıştır. Hükümet konagı önünde is- mıştır. Gece fener alayı yapılmışht• 
tik.lal maı§ı çalınırken bayrağımız hükü- Halkevinde bir müsamere verilmiıtir. 
~ ....... ~-ye;.- ........ ,........, .<..~~ ........ ...... ............... ~ 

Inönü koşusu yapılıyor 
Ankara, 12 (Yeni Asır) - lnönü ko- da mahalli lnönü koıuları da yapılacak• 

ı.ıusu 29 martta Eakitehirde yapılacaktır. ur. 
Bu müaabalı:a Türkiye kır koşusu birin- BEDEN tsTtŞARE HEYETi 
ciııini tayin edecktir. Bu koşulara gi- Ankara, f 2 (Yeni Asır) _ Bedcsa 
recek takınılan seçmek üzere Diyanba-
kır, Denizli, Trabzon, Edirne ve Kayse- terbiyeıi merkez iııtişare heyeti 19 mart• 
ride bu hafta ve 22 martta 34 bölge ta içtimaa çağrıldı. 
arasında seçmeler yapılacaktır. Ankara MlLLI KOME YOK 
lstanbul, Ordu ve Maarif temsili takım- Ankara, 12 (Yeni Asır) -- Bu sene 
lan yarışa doğrudan doğruya lcatılamak- milli küme yerine geniş ölçüde Türkiye 
tadır. 29 martta bütün bölge ve kazalar- birincilikleri yapılacaktır. 
~~..,,..,...,,,.,,....._ ................ ~. ~~">"-...:>'"- ........ ~ 

Anıt - Kabir projeleri .Juri 
heyetine verildi 

Ankara, 12 (Yeni Asır) -- Başvekalet müsteşarı Camal Y e~il Ebedi Şef 
Atatürk için Raııattepede yapılacak Anı ta dair projeleri bu sabah sergievinde 
jüri heyetine verdi. Oçü ecnebi üçü Türk mütehaıısısdan mürekkep jüri tetkik
lerden sonra kararını başvekalete bildirecektir. 

Sırbistanda 
çarpışmalar 

--------*------~ 
4041 lıomünist 
öldürülmii~, 87 si de 
esir edilmiş 
Budapeşte, 12 (A.A) - Öğrenildiğine 

göre Sırp kuvvetlerinin son mukavemet 
yuvalarına karşı 3 martta yeni bir temiz
leme hareketi yapılmıştır. Merkezi Sır
bistanda Koşniça dağlık bölgesinde ya
pılan bu hareket 8 gün sürmüş ve 4041 
komünist öldürülmüş, 87 komünist de 
esir alınmıştır. Devlet kuvvetleri 33 ölü 
18 yaralı vermişlerdir. Rodinçe bölge
s!nde de 13 komünist öldürülmüştür. -·----

Yeni ingiHz hava 
hücumları 
Londrn, 12 (A.A) - Hava nazırlığı

nın tebliği: Dün gece bomba uçaklanmız 
)eniden Rur havzasındaki hedeflere hii
cum etmişlerdir. Uçaklarımızdan biri ge
ri dönmemiştir. Rur iizerindc görüş ~nrt 
lan iyi olmadıi;'lndan alınan neticelerin 
nıiişahadcsi giiç olmuştur. Fakat cndiist
ri bölgeleri üzerine bir çok bombalar 
atılmıştır. 

La Hay, 12 (A.A) - Salahiyetli kay
uaklnrdan öğrenildiğine göre İngiliz 
bomba tayyareleri bu gece Hollanda ara
zisi üzerinde uçmuştur. 

Gelişi güzel atılan bazı infilak bomba
ları batıda bir şehirde bir çok evi tah
rip etmiş veya hasara uğratmıştır. Son 
lıaberlere göre shillerden 3 ölü ve 10 
yarah vardır. 

Alman istihsa atı _______ * _____ __ 
ALMALAR MllYONLARCA 

YABANCI ıscı CALIŞ· 
TIRIYORLAR 

Londra, 12 (AA) - iktisadi harp 
nazırı 'Almanyada harp istihsalini ça· 
buklaştırmak için 2,200,000 yabancı 
işçinin çalışhrılmakta olduğunu, 1 mil
yon 600 bin Fransız esirinin harp istih• 
ııali işlerinde çalıştırıldıklarını ıöylernir 
tir. Nazır cbundan başka AlmanlanJI 
Ruslardan aldıklarını iddia ettikleri 3 
milyon Rus harp esiri de vardır.> de
miştir. ------·------1 K ı TAYN 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Ankara 
yerli mallar yazan mildürü Ekrem Saın: 
suna ipek dokuma fabrikalarından Cudi 
Ankara yerli mallar pazarına tayin edil
diler. 

llaşveJıilim:z Madrid 
elçimizi habul etti 
Ankara, 12 (AA) - Başvekil dok· 

tor Refik Saydam bugün saat 1 O da bar 
vekalette Madrit elçimiz Hulusi Funcl 
T ogayı l~abul etmiştir. 

§7,;;nı:-istfh~al~ 
~ nazırı değişti 1 Londra, 12 (A.A) - Resmen bil
~ dirildiğine .:öre Sir Oliver LitltoP 
~istihsal nazırlığına tayin edilmiştir. 


