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5 ŞEVKE'I BİLGİN ~ • : Ankara, 7 (A.A) - Halen Ankaradan pa- : 
§ Basmuhar.-ıri : DAKKI Of' AKOÔLU S E zartPsi, c;anamba, cuma ve pazar vfüılerl 18at E 

E seferleri, 1 O Mart 1942 den itibaren Ankara- S 
-::~-:: A B O N E ı, ı,; R A l r t §==- ;: 15.20 de kalkan trenle temin edilen Konya S 

_ lıEV A.l\ll MÜDDETİ Tilrbye ıçin Hariç ıçm _ E dan ayni ııünlerde, fakat saat 13.25 te kalkan E 
;; Senehk........... 1400 2900 : S bir tren temin edilecek ve bu katara Konya :_ 
5 Altı Aylık............... 750 1650 S :E yolculan için her sınıf bir yolcu arabası bağla- :E 
§ Günü l!'ecmis nüshalar (25) Kuruştur.. S ~=- nacaktır. °".· 
~- T E L E F O N ' 2691 S 
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llan münderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet eae1'lerinin bekçisi sabahlan ı;ıkar siyasi gazetedir. YENİ Asın Matbaasında basılmıştır .. 

Yeni mahsul vaziyeti çok iyi 

Eknıek istihkakı eski mik
çıkarılmak tar· ara •• uzere 

Kuru bakla alım fiatı biraz arttırıldı 
----·*----

Memlelıetlmize hariçten 
un ithaline deuam 

oııınuyor .. 
Ankara, 7 (Yeni A.a) - Alakadar 

makamlara gelen maHimata &'Öre yur. 
dumuzda yeni mahsul vaziyeti çok iyi
dir. Muhtelif partiler halinde memleke
timize hariçten un ithaline de devam 
olunuyor. 
Öğrendiğime göre, son günlerde kış 

yağmurlanndan dolayı nakliyatta hasıl 
olan gecikmeler dolayısiyle bir miktlar 
indirilmiş olan ekmek tayını bugünler
de tekrar eski nıikdarına çıkanlacaktır. 

Zirai sahada mecburi iş mükellefiyeti 
tatbik edileceğine dair bazı İstanbul ga
zetelerinde çıkan haberin asılsızlığı an
laşılıyor. 

Ziraat memleketi olan yurdumuzda 
r.üfusun en büyük kısmını ziraatle meş
<rul olanlar teşkil ettiğinden bu mükel
lefivetin mecburi olarak tesisine mahal 
görÜJmemektedir. Ancak hükümet zirai 
istihsali arttırmak için azami tesvik, yar. 
dım ve kolaylığı göstenncktedir. 

Uzak doğuda hava üstünlüğünü ellerinde tutan Japon tayyarecileri 

Bu tedbirler cümlesinden olarak muh
taç çiftçiye ziraat aıet ve vasıt&.larının 

(Sonu Sayfa 3. Siitün 2 de) 

C UZAK DOGU SAVAŞLAR! BIRMANYAOA DU'.UM 

ava ''C * d ı ·1· l * P " 
M h b • ava,, an ngı iZ er" ego 

.1 u are esı l h' önlerinde kah-
* ge en a- d .. 

İngiltereyi tarihinin en ramanca o-
nazifı 11e en mesuJiyetH herler fena VÜŞÜyorlar 
fıararını almağa 
ınecbur etmelıtedir .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Borneo • Seleb - Sumatra adalanndan 
Bonra, Hollanda Bindlstanının kalbini 
teşkil eden Cava adası da istilaya uğra
lltıştır. Japonlar tatbik ettikleri yıldmm 
lıarbi sayesinde hiç bir noktada ciddi bir 
lltukavemet görmemişlerdir. Deniz ve 
lıava Jıikirniyetine dayanan 100 bin Ja
Pon askerine karşı 20 bin Hollandalı 
belki kahramanca döviişmüşlerdir. 

Fakat şurası da muhakkaktır ki kırk 
llıilyon Cavalıyı kendi davalarına bağ
hyamamış olmalan koskoca bir impara
torluğu kaybetmelerine sebebiyet veren 
hedbahtlıklarının en büyüğüdlir. 

Hollandalılar, uykulanndan uyan
tnakta geç kalmıslardır. Güniin birinde 
böyle feci bir i\kibetle karsılaşmayı dü
'6nmediklerinden dünyanın en zenııin 
Parçasını yalnız sömürmekten başka bir 
•ey yapmamı• olmanın imdi cezasını 
~ekiyorlar. 70 milyon insanı deniı lmv· 
\>etlerine güvenerek idare ediyorlardı .. 
Asyada beyaz ırkın hakimiyetine son 
\>ermek maksadiyle harekete ge~en Ja
Ponlann Pasifikte yarattıkları müthiş 
fırtına eski tertipleri ve eski kuvvet te· 
lakkilerini temelinden sarstı. l\Iatassar
da, Batavyada, Surabayada üslenen 
barp gemileri beyaz ırlon üstünlüğünü 
İfade edeme« oldular. Japon emperyaliz
lnasmın bir kn!i'ır(n gibi önüne geçen 
her şeyi silip siipüren baskısına dayan
lltak kin bilha<sa havada ve karada kuv
\1et]j olmağa ihtiyaç vardı. General Wa
"•11 Hollanıfa Hindi<tanım müdafaa me
Sulivetini taşıdığı miiddetre bu imkanı 
llı:'a~hrdı. 

Fakat Cavayı bir kaç hafta kinde, di
llamik bir dü<manın kat kat iistün ham· 
lelerine ııöğüs gerebilecek hale sokma
lltn ünkll.no;;ızlıiınt R"Örilnce bu nankör 
hi buı:iine kadar tedbirde kusur etmi< 
o1anlann omu7.larına yüklcmeği tercih 
etti. Wavell'in Batawadan nnılma51 
Cavanın alın yazı"'ını ~eydana .koymuş 
bulunuyordu. 

Uolland,, Hindistanı muharebelerinde 
dikkati çeken <ey, yerlilerin Japon sal
dırı"nı sa<ılncnk hir fütursuzlukla kar
şılamıs olmalandır. 

Filipinlerde hıila mukavemet devam 
ettii!i halde. Hollanda Hindisfanıııın bu 
kadar cnbuk yıkılma~1, kanaatimi7rc 
lıürrivetle hlirriyel<izlilrin farkıdır.. İs· 
ti.kliıllerine <ahip olan Filipinliler Ame
rıkalıları hir müttefik saydıklarından 
ııeneral !\fak Artiiriin etrafında toplan· 
nııı;;lnrdır. 

llallmki Hollanda Hindistanında ~·a ·ı
Yan 70 mil:von insnn kendi \'arhklnr~nı 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

-*.Japonlar Cauada bir 
-*-

Hallı tan boşaltılan Ran-

Yeni Koordinasyon kararlan 

Pirinç ekimi ve diğer 
zeri yat genişletilecek 

Çeltilı elıimi müddeti 9 hazirana lıadar uzatıldı ••• 
Ziraat ifleri için yeniden dört milyon 

200 bin lira ayrıldı.. 

·:.-------------·) 
Kızıl dPnizde Erit-1 
rede n1uazzam bir : 
Amerikan_üssü varı 
B. Rıızueıt bunu ifşa 
eden İngiliz nazırını 

tenlıit etti.. 
Vaşington, 7 (A.A) - Reisirümhur 

i Ruzvclt Eritrecle bir Amerikan üssü 
teşkil edildiği hakkındaki ha bere 
dair malfunat vermeği reddetmiş ve 

1 bu üssün varlığını if,,a etitğinden do
! layı İngiliz nazırı Liteltonu tenkit 
1 ederek demiştir ki : 
I - Bu üssün varlığını bildirmek 
j düşmanı burasını bombalam.~ğa da
l vet etmekle birdir. 
i Litelton bu üsten bahsederken _ 
1 (Muazzam) diye vasıflandırmıştı. 1 
"'-- --·-·(, 

Ankara, 7 (Hususi) - Bir iki güne 
kadar neşredileceği haber alınan yeni 
koordinasyon kararları şunlardır : 

Bir •Kağıt ve matbuayı düzenleme 
bürosu• teşkil edilecektir. Devlet, bun
dan evvel bir dev !et kırtasiye an barı 
teşkil ederek büyük tasarruflar elde 
etmiş idi; gecen sene de devlet işlerinde 
kullanılan kağıt tipleri bir kararname 
ile tesbit edilmiştir. Şimdi bir iki güne 
kadar neşredilecek olan yeni karnrname 
ile de •Kağıt ve matbuayı düzenleme• 
bürosu vücuda getirilecek, bu büro dai
relere lüzumu olan kağıt ve matbuayı 
tıplendirecek, düzenliyecek ve bu su
retle asgari kôğıtla maksatların teminini 
mümkün kılacaktır. 
TİCARET OFİSİNİN SERMAYESİ 
İkinci bir kararla, geçen sene 5 mil

yon lira ile vücuda getirilmiş olan Tica
ret Ofisinin sermayesi 14 milyon liraya 
çıkarılacaktır. 

KROM İHRACATI İÇİN 
Üçüncü kararla, iki sene evvelki bir 

1·<>rarla hususi işletmeler de dahil oldu
ğu halde Krom istihsalatını bir elden 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

ALMAN • RUS HARBi 
---~*----

us bas ısı 
e irini kay

betmedi 

Ruııadaki son 

pahalılık artıyor 

Bir ayda yüzde 
''3,, fazlalık var 

Her ~eyin fiati yülıselfy or, piyasada sadeyağı 
meucudu da az gibi görünüyor ... 

SOHDAK1KA 
•••••••••••• 

Japonya donan
masına çok 

•• • 
guvenıyor -·-Tokyo, 7 (A.A) - Bahriye nazın. 

imparatorluk donanmasının durumun 
ileride alabileceği her türlü ~lcillere 
karşı koyabilecek kabiliyette olduğun11 
ve milletin donanmadan bekledikleri
nin baıarılacaaını bildirmiştir. 

Japon <ıBke1'leri ateı hattında metızide 

• <>"'J.Y. 
' 111111111 il 111111 
~..r..c:rJ...c. 



TENi ASIR SMARr PAZAR J,#,.. 

ŞEHİR HABERLERİ Cava 
Muharebesi 

rGl'Uıi Romaff ,,Izmir" de et ar- Maliye tahsilatı artıyor 
···22 ••• 

----*----
İngiltereyi tarilllnln e~ 
nazllı ue en mesuJIY"'" 
lıararııu almağa 
ıneclNır etıneldecUr .. 

Turgut Reis beni istemişti bk bollaşı- Vergi tahsilitı 11 buçuk yor gibi ... 
....,.,_.=.,-ı;::::ı~'"" .... ... "'°,.,.;_"eslldL milyon lirayı buldu 

JJO ,, _ _._et salanlar (Baştarah 1 inci Sahidefe) n--... ~- "'"·-d reis benim .hbı." onu cu anlatmağa muktedir olamıyaca!hm: --999-• ,, ...... , 
~ 111111:', ... -..... - ~ ~-oıda hiç i)gilendimıiyen bu savncta kan...,.. a. 1ı1r :rere bpmnlf olmalıydı? ...... ŞulHıı sonuna lıadarlıl t allslUit "'e"'en -•ın ıallsl· .... ___ __.a.r. 
Aeaı. onu nereye kaptm•~larciı?. Ba- ,Sebi yelcldyı müııeccimle muvakkit lzmire fazla miktarda kasaplık hay- S T ı- mek için bir mecburiyet duy...........,..-

fUDa bu fellketbı gelmesine hep Loran- nebilirl van getirilmeğe baılanmlfbr. Dün mez- latından J.)44.J OJ lll'a fazla- dar. Bu müşahede, buıtinkft harbin~ 
za ..ı.ep oldutu halele, ben bl1A onu dil- Miiptelayı gama sor .ta, g~ler bahada 600 bq koyun ve kuzu kesil- Şubat ayı sonuna kadar lzrnir vlla- Jld r.dtam kartılattmlmca bu sene YJS1Z felü.etleri ve ıatuaplan ans-""':' 
f(inmekten kendimi alamıyordum. Ah kaç aoat ? miftir. önümüzdeki hafta içinde daha yetinde maliyenin vergi tahsilitı büyük vergi tahailib fazlalığının 3, 344, ı O 3 ruhlan terbiye eden bir tarafı mevett' 
afk!- Bu ne tatlı bir belldır!!- Hem acı, fazla hayvan getin1.mesi muhtemeldir. bir artıt göstermiştir. Maliye versi}er l" b 1"" ld v l 1 ki b b" olduğunu göstermektedir. Bu gerçe~ 
hem de tatlı bir ibir!.. Bunun lezzetini Geçen bu kırk sekiz saatin sonunda. Çünkü yolda mühim miktarda haTVan tahsilatı 1 1, 7 86, 1 18 lira sabıka vergiler ırkya aa a :i!ı:.C~fr an aşı ır u ır ne kadar çabuk istifade edilirse yarıu-
tatmlıar bilirler. Ben burada ne söyle- tam sabah vakti idi, k~e, kuru tahta- vardır. Bazı kuaplar dün koyun etini tahailib 540,41 7 lira olmak üzere 12 re Doraha y el d • · 1 _..J:~· • .b. tehlikeler o nisbette aza18calrtır .... ._Hd 
Rm 'bcıt!.. !fte bu ibiri b.yatımda ilk nın üzerinde büzülmil§ yatıyordum... 110 kul'Uftan aatmıılardır. milyon 326.530 liradır. evv e qaret eyıcuqımız iP ı Banua içindir ki Binclistanm isda-
aela eluak içm)f buhmuyorum ve onun Birden bire anahtar gıcırtısı duydum. ---·--- Geçen senenin yine şubat sonunda vergi tahsilatındaki bu inkipf vergilere meselesi günün en hararetli mevzuudaf• 
tacil As ~ıdmı hlll gitmemqti... lspazmoza tutulan bir hasta gıôi, ruhu- 7 -~ ff kul maliye vergiler tahsilatı 8.466,390 lira. yapılan zamlardan ve halkın ödeme lca- ~il kabinesinin en nüfuzlu şahsiyet• 

Laır•eıı•nm ılık ve bir gUl kadar lltif mu derin bir ürperti kapladı. Acaba ba-~er 0 UD• sabıka vergiler tahsilatı 466,037 lira ol- biliyetinin artma1mdan ileriye gelmiş- leri Hindistanı tatmin etmeğe tarafUf'° 
kokuJll nefeslnl ilk duydulum vakit bu- na ne yapmaia geliyorlardı?.. mak üzere ceman 8,932.-427 lira idi. tir. dalar. mndistane KwMa, AvustraJ11t 
aun '-de bmıktılı tesir §imdi bile Oze- Ben bundan hem korlcmU§. hem de d ı k ) k Yeni Zelanda, Cenup Afrika ittiha~.t 
ıh a.. zail olmut cleli1dL Zlhniıni aran bir az sevimniftim. Çünkü her iki ihti- 8 ça iŞ 80 J bi dominyonlar haklan verilme&i dut"". 
hUlymun enginlikleri içinde kendimi mal birden aklıma gelmişti. Ya va:ıiye- Sov~etler daha çok yeni koordinasyon oülmektemr. 
kaybettijim bir sırada, sanki gemi ye- tim şimdikine nisbetl.e bir ~at daha f:- mük• ifah J Ri ..... n, Büyük Britaaya ~ 
rinde. oynuyormuş gibi bir sarsıntı nalaşacaktı! Yahutta ırademı serbest hır yardım İstiyorlar kararları luiunaa temel dlreiltlir. O.. ~· 
duydunı ve bunun tesiriyle hemen ken- surette kullanmamak gibi çok ağır bir mek ihtimali bu bubi U,Mtmeie •_. 
aıme gell!t'ek teJAş1a yerimden sıçra- durumdan kendimi kurtarmış olacaktım. -*- CBaştanıh ı inci Sahifede) <......- l iaei Wetle) adiWir. Hint liderleri lliodifta•wn Wik• 
dun. İşte biribirine aykın iki duyguyu birden Odemqin bir olıalunda tir. Belirtmek gerektir ki Britanya ve dışarıya çıkarmak salAhiyeti verilmlt tal ı.kla tanm•Mıkçe ~ 

Burada da, Loratı7.aya tahsis edilen sezmekliğimin sebebi bu idi. Her iki ih- ıt.n JiPaJIJı müfıdfat l bi yapmalrf• oldaklen •ftP yertlaa .,.... 
bö1mede oldu~· d!ÖI, adam başı sıgvmıya- timalde de bu dar yerde kapalı kalmak ~ Birleşik Amerika dev etleri için har . olan Etibanka ınilD korunma sermaye- --L ~ • .1 ~~k....... iit •g 

15u - ihd-· edlldl kazanmak ve emniyetli bir sulh kur- sinden bir -n .. on ıı- -ntedavil ~ -- JU7d. -e - - • il cak kadar ufak ve ~--'ak bir pencere suretiyle çektiğim azabın nihayete ere· - ~3' MC• UM& ...........__..._ ...:c-ı-:..~ •-L-. ..a....11 teb-
deliti t.1~~· ceğini d\itünmüştüm. ödemiş Zafer okulu baş öğretmen· mak bakımından Rusya ile münasebet· ye verilecektir. Bu karar pazartesi g{1-;ar~~-~· 

Bo7ua Wr • munıca olduln için, pek Birden bire kapı açıldı ve içeriye Son· Iiii, talebeyi daha fa%la çalıtmaia tet- ıex;U~~~ti ;Eirt~i1;~~;ti varc:hr. ntl neşolunacektır. Jepo0 ~ seleri ........ 
0 kadar ytlbKte buJunmıyan bu deliğe turlu BelA girdi. Telaşlı bir tavırla bana vik edecek mahiyette bir cÇalııkanlık Rusya müttefiklerden ne istiyor? ÇELTİK EKİMİ MÜDDETİ vaiyetı.inia deha feci elatwl• ~ 
kolaylıkla ulaşacaiımı tahmin etmiştim. dedi ki: mükafatı > ortaya Şimdiye kadar mikdarca mütevazi UZATILDI yorlar. U-.. ~ ld &aJflk .....-

Netekim %8nnun doğru -'lrtı. tki aya- - Çabuk peşim sıra gel, delikanlı... koymuştur. •-- ile _._ R ..._ • ..... )it 
!ıiAA c:.o_ ""·- • - kalan harp malzemesi sevkiyatınm ida- Yi _ __._: -1.w&. ~ 1.--..1- ..... ye ..,._" 1&1 1 • iıııma ii.zeriade ytilcseldim Ye bu sayede .;;>elli ........ ut reıs çagırıyor. Milli Şefin ltaret ine --~ mu- w--, .___ umek :...&.. .... • m rt 

başum detilln hizasına aetinneğe m• Hemen yerimden fırlıyarak onun peşi- buyurduklar çok ça- me ve tanzim olunmasını mı? Britanya, çeltik Mimi mii4Weti t lııairw kaUr •-ı;o-Y• v mı• . Al b• 
vaffal: oldum. ne takıldım. Bir solukta geminin güver- diğer ısmarlamalardan önce bu isteği • lel5etiD tmilünin ea naik " • • ılJedl 11 

· k k lışkan talebe yetit- yerine getirmekte tereddüt etntlyecek- taafılnnttn'. Ve ~ ıilıi ....,.. nruu vermekte pcr1cr •• JlledMp 
Buradan dışarıya bakar bakmaz, ilk tesıne çı tı ··· tı"rme'-. ..alebeyı· fa- İng t:"-lden - • ı......ı. _..__ _.__ Wr .....__~ - -•-'-•e ...__. .ıı 

~ •· tir. ilterenin, Rw.-vaya harp malze-! • -· ...,.. a- - -.. w-- -6nee gördüğüm şey, geminin kıyıdan Dört yanımızı hep sular sarmıştı. alivetı"nde fazı a "J ...ı. :ia fala eldlllli ı..ı- - _._ rol ~~ 
•J mesi sevklyabnı yalnız idame etmek de- ~ a- 5WS'-· · 

aı!;Jdlimı farketmek oldu.... Ufukta bir ıö"k, bir de deniz görünüyor- enerjiye scvketmek ğil, hatta bu yolda mevcut engellere blQbldlır he'•• "• tla ieap .._ tıeWi- :S. üdullNe ıwral Wawıll m-ı-
Demek artık Geliboludan ayrılıyor- du. Başka bir şey göremediğim liçin ben için konulan bu mü- rağmen, bu sevkiyatı arttırmak gayre- pt prekli ••"-1-n tel~ ...__ .._. eltmıla en a Wr 11-c ...,, kk lıft• 

duk ve •imdiye kadar geçirdigı··m bütün bu sonsuz sularm i~nde kaybo muş gi- '-a· fat h- sene tak- -~~ _._ LL- _ _._ L--1. :.... .t....L.L.. ...... 
s b b b k ı ~ .... tinden şüpheye yer yoktur ._._.. 7- ._ tıın1u _. P -

aynı. suderinde olduğu gibi, 0 daki- i irden ire §3Şlnp a mı~tım. rarlanacak ve en Fakat Sovyet Rusya bw1dan dnha iaz- ç*--"tır -w;. YABDDI ~ 351 ıaily• ~ --,::.,.-:= 
kada da ruhumu müphem bir ~üriln Güvertede dolaşan Turgut reis beni al b '--mı ıs· t1"yor. Atlantik demerm· d" belir- ar·~--- kiyle. -...ıu..ileria. • ı..p aızılen sarml§tı... görür görmez yanrma geldi. Teesmrliı çalışkan t e eye ULl:i )1 ~ kendi --Mı-.:..: odak ~ 
u_ 1~- hem b .. 1.. •• 1.- örderimin · · pl k elli lira mükafat ve- ZaJu Okulunun lildiği gibi Britanya ve Birleşik Ameri- Diler Wr kararla ~ ucm ~ 5..,.,...,. ... ,....... • 

d~ci:'"eden ge! ~k~;;he:f ~ ~edlıki~ ıçuıe sa: ıyard rilecektir. çalışkanlık füii- ka, haklı olarak, gelecekteki kendi em- le puDak, APD -.ni ve aile temini ~nki U:U Z:: ~~ 
mekte idi... - Naaıl bakalım, delikanlı? .. Şimdi ödemit zafer kı!fatııuı ycınlım niyetleriyle uğraşıyorlar. Sovyet Rusya- için evvelce ftri1mit olu 50t bin lira evve en ~ • 

akl ı---ft ldi . ., Bilm k 0 b okulunun bu t ... -b- edeft B. MıutaJa nın da ayni kaygıda olması kadar tabii mütedavil 1en11aye 1,5 milyon liraya ŞEVKEr sıı.aıııı ~den çar çabuk uzaklaşmıştık:. ın -:~ ge ~· . em ı u .c?e- -..- _.. __ ..__.._.__.__ 
Açıkt. bol rilzgir)ar olmalı k.i gemimiz za sem mlandırmağa kifı gelecelc mı.. büsünü haber alan Giingelen bir şey olamaz. ~----... - - -·---
. tlai bir kat daha artbrm ştı tşlediğin atır kabahate 'kaqılık olarak çocuk velilerinden ve ödemİ§İn tanın- Stalin, geçen haftaki günlük emrinde, Ödünç.._ vermek, tohmnu olduğu KJSACA 

su;,H. sulan perlak ve~ ~vi idi. çektiğin ceza, belki de senin~ bir ib- IDJf tüccarlarından B. Mustafa Günge- Sovyet Rusyanın hedefi Almanları Sov- halde istiyenlere kredi temin etmek için • • • • • • • • 
Hatıl bma 0 kadar parlak ve mavi gö- ret olur. Bundan soma kapalı bır yerde len her yıl okuldan birinci, ikinci ve Y_7t to~arı:ndan Ç~ olduğunu Ziraat vekileti emrine milli kera.runa DfJNY A YA.NJYOR.. 
.. • ki den.izi Loraazanm gözl . • buluann bir kacbnuı yanına artı\ öyle üçüncü olarak çıkan ve diğer a&nıflarda soylemış ve hır Rus zafermın Avrupada sermayesinden 2.619.98& lira verilmesi 

=gine bemettim.. Ah Loranza!.~r:: ko~y kolay girmeğe kalkışmazsın zanne- birincilik, ikincilik ile sınıf geçen ço- Alman emperyalizmi yerine yeni bir hakkındeki kararname de pazartesi iti- ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 
yerde hep onu görilyordum, Bu kadının denm. . . cuklara verilecek mükafat ka111lıiı ol- Sovyet emperyalizmi ikame etmesi ihti- nii -.ret.nacaktır. B111M1aa başka, bil- .. .. . . 
ine '--" ..sr-:ımün •· Unde bi tü lU Turgut reıs ile Loranzanın yanında mak üzere Zafer okuluna her yal elli li- maline ait endişeleri ortadan kaldırmek kiimetin --~• ..:uı:&. ..__ ... 1____ Dunya yangınını gormek ıçın ku1ef9 

. e .....,..- .,_... OD r. r r ~blım vakit yaptaiJm libi yine ra vermeği taahhüt etmiftir. Okul Ula- istemiştir. Bu, Sovyet niyetleri hakkın- . • ·~ ~...... ve • ....,. ........ ". çıkmak deiil, haritaya belnnak ktii-
gıtm~ L;- _ __._1 -~---.ı·- R-.- da B Ed . .. 1_..ır.L1 _.._, -" _..:ıı_ ılive olarak kiralıyacaiı yerlerde veya 'b- '--L--- ~.-.ı;.... ...__ ~ .... .sıı ....., ~ ~~- ~ı önüme resi aliık•ınnı eairgemiyen bu zata. te- . enın soy~ııucnn.ı t .. z.t -r. ~ ---,yuu ~ ~ uuuQVf * v k d d d B ni etl Ala tik be •• boş yerlerde ekim yapmasa için Ziraat . .. d"" al d •-•-egere ur wn. şek.kür etmekte ir. u y er, t n yannamesını ,_~, ti . 600 b" w,: ___ verilm nereyı gor uysem yanıyor, ev en. .-. 

Bu yerde tam kırk sekiz saat kapalı - B j TM E D j _ imza edenlerin Avrupanın gelecekteki ''.ehakkınaaıe eclamnnd eb. karamanım JJ..nUllil ~ı e- dan, dumandan ferman okunacak gibi 
kalmıştım. Kırk sekiz saat bu! .. Bunu ---·--- ---· '' • 1 emniyeti baklanda tasarladıklan şeylere 81 

• a ır en.,.._.. e- de değiL Avrupa. Asya, Afrika, Amıeri• 
aöylemesi dile kolay aelir. fakat onun AllBllİKATA Demiı yolu tahvil eri aykırı değildir. cektir. ka, Avustralya diye tanıdığımız bet lril• 
göıiiDılUIG 1radaar kolay ohnadıimı, bu d Eğer Rusya kurulacak yeni şartlar Bö7lece mut illeri içia yeaidea 41ört yük arz btası alevler iç:inie.. Uzak tar-
acıyı llenim gibi tatmıı olanJar pe1c tyı Gönderllecelı eoa Ün satı 1 d ı içinde keneli emniyetini elde edemezse, -~~ zoo bia ~ ~ _ 1M•':-°7?r. ka baktım, çekik gözlü Japnnla• badi· 
bilirler!.. Amerika:ra •vkedilemiyen ihracat eş- Avrupanın emniyeti de imkansız olur. ButUn bu tedbırlenn, milletin azım !eri gibi küçük yapıh adalanndan fırla· 

Bwa1a ır.p.tddıtnn ilk mtteı.fe, ba- yaıruzm g&ıcterthnesi hususunda Ameri- -•- Fakat İngiltere yalnız bir Avrupa ve gayretiyle blrleşnek sur~ti~le önU- mışlar. 
sen hnbm (•) deJilinden denize ı.k- ka makamatı nezdinde teşebbüste bulu- .f0S7 .. yılı kanun mucibince ihracı- mem1eketi delildir Gerçi hA<BeeJer" mib:de melaml yJbm çok ftrimJi bir ha- Sinppurun ada olduğunu_ kimS8 
...ır, '-a da bir kap,e çekilmek Jnı- nulması için, Amerik.taki ithalatçılar na salihiyet verilen ve huıllb tamamen Anupa lnteumn ~ 'dolra • le sokacağına pıpbe edilmemıeldedir. duymasın _ yeni öğrendim .. BugUne kr 
ruatalnuma ...-ıabie bnclimi kap- ve memleketimizle if. yapanlar oradaki Oiyarbabr ve E.1uws istasyonlarından etmektedir. Ancak okyaauslan qarak '" eııww- dar Swnatra ile Cava benim için Kal 
tırmak-ellyle vakit ""9'ek çaresini ticaret ataşeliğin:Wıe müracaat etmişler- Irak ve ~ran hudutlarına kadar !apı~- di- latalarla bilha + __ .,._:.:. dil DLBDtrB c:Miınm arkaamda J.diler • 
...._.._ t -...L-t 1 ~ L-ıde ca:k demıryolunun lnp•aına tahaıa ecli- 5""" ve ~. ~~ .a-~t--.. a 1-t.--- _---:...;a.._ .... __ 
- G mu. ,._ -• 91 

- - dir lecek olan -.::-~e 7 aelirli 19.f I demir- konuşan memleketlerle ilgısı vardır. Bu ......... ,.,,,........ nıum:u-.ır --r---. ~-... _.. 
e>±r la '-flednn. Bmada kap .....,_ Amerikaya gönderilmesi icap eden ih-

1 
.• n. y.....u 1 O • .1 li alık .k. . b&knndan Avrupadaki hedefleriDi Ok- Dün JU.1.-1- D-1-1:.- • • B mut, yaftl Y&ftf \ıbe yaldap,w. 

ilk, - Wr ... ,.prdbaa. Bmm. ~ nal ev ım yektmı 8DrU)llUJ~tur. yo U lSUArazıntn mı yon r 1 ınc& hedefleriyle denJdepiriJıwi ~ 9aDr8 ~- ftlSl • Kriatai KoJomlııtaa lQ 1IDCU Urlll W 
Juktan ve bana UzUntil vermekte pce- Bu ciMt tetkik emıe.ek ticaret .U.li- tertibu.e llit tahYiller diin merkez ban- =dırqan Reşat Leblebicioi)u Kültürparka gide- nuna kadar Amerika bbıdeD. tok mak· 
41ea fukı .ıım,,m ~bir giblıdUz ğim. bildiri] kti kaıı lzmir pbesinde aatqa çıkanlmıo- DUNYA SİYASETi VE AVRUPA re~ ~ gözde? geçirm~, ~i- lard. idi şimdi radyolarla gündeJUg bl-
takip etti. ıze - ~ .!•- tır. mizin muhtelif yerlennde yol mpatmı diseleri" İe adeta ı-----' ..ı.ı.ı olıılu. 

AJ'tlk 8ltm her dakika..._ llir yıl H.laıan IMll'll• Dün ilabalı uat 9 ela utıta baılanmıı İngiltere, Avrupa kıtasmda ohnakla tetkik etmiştir. HattıyOstuvaya ~on:. k&nur y~ 
kadar uzun &6rttnmele l: ı> ap. Ga. ·-• d-lıl- ve izmire gönden1en takn"ben yarım beraber, dünya siyasetinin Avrupa siya- --·~ • _._ ..ı'-ı.n .. n- benmdat SICllk. 
llhne aoldann lblbıtttlw arttıkça art- JJ..- - --- milyon liralık bd.'riller tamamen halk setine tlbi olmasına ve Avrupa mesele- mış, -- ,___ ..... -, 
tı... Mimar Kemalettin cacJıiNinde mml- lllrafmdan bir. iki aeat içi.de .... alııa- !eriyle kayıtlı bulımmasma mUsaede P A lf 11 K ~utup)ar ~-~...:"'o!: 
~ HtıılJ'! ha mae .. .-a üste- faturaCL B. Tevfik Ye klübi S&Wıeuin, mlfbr. Bilhaeaa küçük esnaf ve köylüler edemez. ~asıl Jd. Britanya fng;Jtzm b- BalJJ .. •PI tuflll•• ara tetine leş k tarak _.. 

lik oı.-1' blır ..._ maadl \ir ulırap da maPaa1annda saten bulunduğu halde talı.men raibet llÖ*nniflerdir. nuşan milletler eoanfasın• da mensup ol- Hisar önünde Mustafa ollu Halil is-~ • B a cak:. vaıa:-=. çok 
.ezmete hlıfledım, satışa arzetmedikleri ve milrac.aat eden Oft'letin 91 ..... larma ve Tiirk pan- makia beraber, dtinya mibıasebetıerini ıııUnAe 'biri, yorpncı StUeymamn dük- . yor. u siu mıettJierbu plt" 

Yirmi dlrt wtten beri ajzıma 11e bir mUşterilere •Saten blmadı• diye cevap sına balkın bealediii itimadın derecesi- şadece bu !"'mtanın allkalındılı nokta- kAnuıda sigarasını ldlıritJe ateşlerken ış. var ammaka~ ı:;e DOn. dGmdilS 
O.- m, n~ de bir lokma ekmek by- verdikleri iddiasiyle adliyeye verilmi§- ni gösteren b. kl)"tnet1i alaka takdire lara da :~ tu~ Bu se~ Bri- pamuk '-1,.Iarı tutupnuf, çıkan yangın :it., S:c:k. ~ ~um= ortadaD 
ım • ;'• lerdir. ı&,.,km. tanya ~ asın Avrupa slyase~e ~- hemen yetifen itfaiye tarafmdan söndü- kaldırmaiıa kalkmak ta semaya merdl-

:e. yirmi dört saatin üzerinden uzun p llP ,.,.,,__. ---· !ayış göstermesini temin etmeli vazife riilm:ı...:ı- kurmak 1 . H Allah . 
b" --~- ""lr .L.tı..- -...ı ...__t, raı ~... .,. il İ .ır E • bilir ~....... ven 01.uyor. emen ID" 
.;r .:=. b• :e9...;:-.:6;d.~~ Pe~:. tarafından fiatlerin arttı- .mı lf & & ıngntıere., Sovyetıer 'birliği ve Birl(!fik . Kaddl zarar 150 lira tahmin edilmiş- ~a doğru yolu çabuk g&ıterslD 
acıyı wak bea ba"lirim.. Yoba sözle bu- nlması hususunda yapılan milracaat tet- lfUdÜl'Ü ~llelfL Amerika aralarında en sıkı bir anlaşma tir. imin. __ ._. ----------

kik edilmekfedir. Flat milrakabe teşkl- Bir aydma beri rahetsız bulunan em- yapmalı ve anlayış göstermelidirler. İn
,., Gu dmfrH _,... w ...,.,Wc litı fiatleri yeniden tanzim idn bir esas ni]1et müclürü B. Mithat Unuç iyile- giliz siyasetiain bu anlayışa yol açması 

pn.eeı •· hıwrlamaktadır. ~ dün nzifesine beş1amıştır. fevkalBde eherıımi)ıetlidir. 

1-- t s··-yÜK -"i iKA YF ______ T __ ... f 
---------------------------._ ........ _.. ______________ .._.___.,. 

Alaca Karnlıkta ~·· 
- J8 - Nalıleden: ~ Yll.JHS 

- .Fabl aiJı lıir qakkabt satıcısı de- mek oldutunu anlıyordu! 
til M, meler 'bir ~imefflik satıeıaı imiş- Bu haber muhitimize çabuk yayıJdL 
siniz bayım! Ailemin bundan ne kadar utanç duydu-

Şimdlye kadar Galibin yımında yar- ğunu tahmin ediyorum! Merak ve te
dımcı olarak bir tek satıcı vardL Şimdi cadll aibaiJ'le, eski tamcbkJarmnz ~ 
kasayı tutacak bir kimse lbımdı. Ben zim mapaya geldiler, prip delil mi? 
bır teklifte bulundum: Benim gururumun mevzuu değifmiftl 

_Kasaya neden ben geçmiyeyim? Vaktiyle otomobilimle, tuvaletlerimle, 

nalı ve her halde daha güzel oldulumu Pazarları, eski otomobil bizi şehirler
biliyordum. Saadet insanı gQzelleştirir! den uzak bUyük yollara. açıklıklara ve 
Kasada taht kurup milşterilere para saf havaya dolru IGrilldliyoıdu. Galibin 
bozmaktan hiç .sıkılmıyordum. Bu işin. ustalığını, bitmez tükenmez bulıqlarını, 
briç veya poker oynamaktan daha fay- icad kabiliyetini hayranlıkla karşılamak
dah olduğuna inanım vardı. tan hiç geri kalmazdım Bir ormanda ol

lyice hatırlıyorum, bir gün Galip gü- sun, çamurlu bir yolda olsun, eWnizin 
lerek bana dedi ki: mutbağmda veya malmda olsun, bu 

- Her §eY .sadece bir t*bbüs mese- hep böyle idi. Onun yapmak neşesi ba
lesindm ibarettir. ~ baban gibi klkt bir cesaret ve hareket kaynaiı idi. 
toptancı bir ayakkabı taciri olmak f!'k- Fakat bir çok bakımlardan, beni bir 
tır da benim gibi perakendeci bir ayak- milmahs gibi çeknıif olan bu adam be
kabı taciri olmak şık olmasın? Bu sa- nim için ba:raiı kalıyordu. Her evlilik 
dece bot bir telAkkiden .ibarettir? hayatında oldufu gibi, bizim aramızda 

KUçilk mağazamızda o kadar neşe hü- da zaruri bir intı"bak l'zımchr. Hiç şüphe 
kilin sürer ve ea. küçük müperiyl bile yok, Galiple ben her şeyimizi paylafı
o derece neabtJe kabul ederdik ki u yorduk. Diİ§Üncelerimbde vücutlarımız 
zamanda .i§iıııiz gelişti. Galip her ay, kadar biribirine kantıyordu. Birletflr. işi
ödünç aldıiı fabrikatöre, borcunun bir miz, sevi,melerimiz ve öpüpeleriıniz 
kısmmı ödüyordu. Bundan tamaınen kadar, aramızda sağlam bir bai örilyor

llk önce itiraz etti! Ben çalışmajta .ngin ve işsiz &enç Jm W ve tavriyle kurtuJdutumuz vakit batın sayılır bir du. İjte, bütün bunların rağmına, mkın
ahşmıt detiJdlm, çok yorulacalrbm. pobpohlmdıtnn gibi, timdi de kocama kir elde etmiş olacaktık. tı, uyu§aJllamazlık, anlapmamulık da
Şöyle olacak, böyle olacak .. Fakat israr yardımım dokunmasından ve onunla it- Öj)eyin, 'Oniversite talebeleri gibi, kikalan geçirdiğimiz de oluyordu. Öyle 
et~ Eve bir hiune~i almak, mağaza- birlilinden iftihllr duyuyordum. Yavaş küçük bir lokantada yemeiimizi yer ve dakikalar ki, ihtilifı tehlikeli derecede 
ya brr kasyer alma~ dabe ucuza çı- :Java§ hakkmdpji saygısmı bana da tel- çabuk maiazaya dönerdik ortalıia çeki yakm gösteriyordu: 
kacaktı. Sonra başka hır §ey de vardı! kbı etmi§tL diben vermele hazırlanınaP abt veriş.- F.n mesut evlilik birliğinde bile biri-
~ Baak G.ıip, lNrak seniıale birlikte, O bcı.r lamdlnca 'bir sevimliliii var- te )iJznmhı bin bir işi ~ ba§lardık. birini anlıyacak hale gelmek için ~ 

ıenın yanında çalışayım! Baylece haya- eh ki. __. Jwıt aıwnda milfterilerin Gerçe .q.m ne dönllnee JOl'IUDCfum, sahur ve istek gerektir 
tm ne olduğunu. deha iyi öğrenirim! O ~ bzamnh. Becerikli bir ~ artık ayakta duramıyeealnm amurdım. Tam yirmi bir sene ~ limonlukta ye
hQat milcadelesınde seni yalnız birak- cumı da yerdıuqJe. bd>nı.n koltukla- Fakat içimi ne kadar memnunluk doldu- tiştirilmiş bir çiçek gibi idim, buna kar
mam. birlikte çarp~ınz, sonra, ~uvaf- mala, erbkJeriıa hopna litmeli, hitJlae rurdu! Keneli elbnizle hayatımızı kuru- şılık, yirmi sekiz sene Galip en sert rilz
~ eldulumuz vakit, buada benim de herbsl memama etmeli bilirdi, vaktiyle yorduk. AqamJan, biribirimbe soku- glrlara göğsünü germişti. Böyle olunca, 
bır PQUD ohn-mdan l\ll'UI' duyaca~! kı"Mr nJonlermde tanıd ... kimaeL:ıin tarak, gilndil7.e ait h.ia1erimizi konuprak, vakit vakit ODUD bana katıla2m•ı ve be-
~eeanla 'beni kucakla~ Mağrur m Ar •ana ~ 'bir pkiati p1anlar kurarak geçhdiiimiz ftkil JOr- nim ona ywnuşamış aıöi görilnmemi:ıde 

bayan Meni Y~ lçia 'bir kuDdura- ..., ..... .-ı. dm, cmJarı ıeı.-.e,,.ı. gunluiumuzun ne ~ mülrlhtı olu- §8§ılacak bir ft!Y yoktu. 
cı ..,., ,.,.7asında ku)'er olmaıwı ne de- hıpl ...... Mili bMr tw w iti- yonlu.1 ..... B 1 'f M E Dl ,... 

österilmekte 
Olen senenin en biai 

tçı1MAt i1ı.Mt 
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BJR KAÇ AYDA 

1 GILIZCE 
OGRETEN DERSLER 

ELLİ İKİNCİ DERS 
The eonstruction of the Englis &ntence. - Part 1. 
İngilizce elimle teşkili - Kısım 1. 

V ocabulary - Tıibirler 
Subject - Fail 
Object - Meful 
lndirect object -Dolambaçlı meful 
V'erb -Fiil 
lnterrogative - Soru, istifham 
Tbe object of an English verb must be placed after the verb. 
Bir lıogiliz fiilinin mef'ulü fülden sonra gelir .. 
ln tbe normal sentence the order of tlıe words is : -

subject - verb - object. 
Normal bir cümlede kelimelerin sırası şudur : -

Fail - Fiil - mef'ul 
l!lxamp)es of very simple sentences. 
Gayet sade cUmlelere misaller. 

He saw the man. 
O, adamı gördü .. 
The cat killed the bird. 
Kedi kuşu öldürdü. 
She read the newspaper. 
O (Kadın) gazeteyi okudu. 

ln tllese sentences the subject is underlıned like this --------
and the object is underlined Jilce this - - • - - - - - • • • • - • • 
:Su cümlelerde failin albna şu çizgi çizilrn.iştir'--------
V'e mef'ulün albna da şu çizgi cizilm>!ir - - - - - • - - - • - - •• 
If aa indirect object occurs in the sentence, this is the word order: 

Subject - Verb - indirect object - object 
Ella bir cümlede dolambaçlı mef'ul varsa, kelimeler şöyle sıralanır : 

Fail - Fiil - Dolambaçlı mef'ul - mef'ul 
EXAMPLES : MİSALLER : 

He told her the news. 
O ona (kadın) havadisi söyledi .. 
John gave his friend a book. 
Con dostuna bir kitap verdi .. 
She read the children a story 
O, çocuklara bir hikıiye okudu .. 

ln these sentences, the indirect object is underlinde thus-.-.-.-.-.-.-
:Su cllmlelerde dolambaçlı mef'ulün altına -.-.-.-.-.- <;izgisi konulmuştur. 
Tbe construction of an interrogative sentence. 
~ (istifham) cümlesinin te.şkili.. 
Wbeiı we ask o question. the subject ;. placed after certain verbs. 
lt la placed after tile verbs To Be, To Have, can, must, may, To Do. 
Bir sual sorduğumuz zaman, fail bir fjilden sonra gelir, To be, to have, can, musl 
may, to do fiillerinden sonra gelir. 

EXAMPLES :- MİSALLER 
Are you an Engllihınan ! 
Siz bir İngiliz misiniz? 
Can you speak English? 
Siz İngilizce konuşabiliyor musunuz? 

Tı.. formula far making such questions is simple. It is as folkws · 
You X are 
Are X You 

~:ıe istifham cümleleri yapmak iç' n usul şudur : 
"!'ıtu X are 
Are X You 

Tbe word order in such interrogative scntences is : -
verb - subject - object. 

İst!Aam cUmlelerinde kelimelerin sırası ~öyle olur : -
Fiil - Fail - Mef'ul. 

l!!ltAMPLEs:- MİSALLER:-
Have you a book? 
Bir kitabınız var mı? 

Uzak doğu savaşları Yeni mahsul vaziyeti 
(Baştarafı 1 inci Sahifede> ÇO k j y İ 

. Hticımı hazırlıklarının yalruz Bataan- (Haştarab ı inci Sahifede) 
da delil, Mindanooda da yapıldığı ıinla-
§ılıyo:r. temini işinin daha geniş mikyasta ya-

Son 24 saat içinde Bataanda hafif top- pılmasına karar verilmiş, bunun için :ti
çu a~den başka bir değişiklik kayde- raat vekAletine ayrılan 500 bin liralık 
dilmemiştir. sermaye bir buçuk milyona çıkarılmış-

Çmıg King, 7 (A.A) - Geçen hafta tır. Bwıvekilimizin radyodaki son konuş
Şang Tung vi!Ayetinde çok şiddetli mu- malannda bahsettiği köylliye ödünç to
harebeler olmuştur. Çin tebliğine göre humluk verilmesi kararının tatbikine 
:CSOOO) japon öldürülmüştür. Şansi vilil- geçilmek üzeredir. Bunun için ıki mil
yetinia cenup batısında da şiddetli mu- yon 600 bin lira ayrılnıışbr. 
barebeler oluyor. Burada japon taarruz- Hükümet kuru baklanın alım fiatine 
lan d"rdurulmuştur, düşmana ağır ka- yeniden iki kuruş zam etmiştir. 
yıplar verdirilmiştir. Zam geçen birinci kanunun dördün-

Tokyo, 7 (A.A) - Japon tebliği: Yeni den beri yapılan alımlara da silnıildir. 
Gine açıklarında tayyarelerimiz tarafın- lıtanbul, 7 (Yeni Asır) - Şehrimiz
'dan 21 Şubatta ağır hasara uğratılan düş. de tetkiklerde bulunan Münakalat veki
rnan 1ayyare gemisi ba~tır. Havadan li Amiral Fahri Engin gazetecilere be
alınatl l'ESimlere göre bu tayyare gemisi yanatta bulunarak taşıt işleri etrafında 
yeni tipte ve orta hacimdedir. Bundan gemi sahipleriyle konuştuğunu, fevkali
başka japon hava kuvvetleri 27 Şubat- de ahvalin icap eylediği normalın fev
ta Ba1i adası açıklarında diğer bir düş- kindeki taşıma işlerini başarabilmek 
man 1ayyare gemisine 6 bomba isabet için esaslı tedbirler alınması lazım gel
ettirmi§lerdir. Gemide bulunan 30 tay- diğini, günün en mühim meseleoi olan 
yare ateş almıs ve gemi yana yatmış- ve hükümetin çok ehemmiyet verdiği 
tır. ziraat seferberliğine devlet demiryollan 

Tokyo, 7 (AA) - Japon tebliği: idaresinin de iştirak ettiğini, idarece 
28 şubattan bir marta kadar düşma- kışlık zeriyat arasında 1 O 19 dönüm yere 

nın alta ticaret gemİli batırılmıştır. Baş- patateı, 1 460 dönüme de hububat ek· 
ka bir yerde de birisi 2,000, diğeri 800 tirildiğini ıöylemiştir. 
tonluk iki gemi ele geçlrilmiıtir. Vekil fabrikalarımızın tamir ve inoa 

Şaıoghay, 7 (A.A) - Japon ukeri kabiliyeti yiiksek dereceyi bulduğunu, 
eözciieü demiıtir ki: kısa zamanda bir çok gemilerimizin ta· 

- Batavyanın iıgalindenberi Cava- miri ve havuzlanması muvaffakyetle 
nın zaptl artık bir gün meselesi olmuş- başarıldığını da il&ve etmiştir. 
tur. 

A VUSTURAL YA Yl TEHDiT 
Bmtdan sonra Avufttura}ya hücumla

rımıza hedef olacaktır. Avusturalya as
ker 'f'e tayyarelerini ba,ka memleketle
re yollıyarak. müdafaasını file.n imk5.n-
11ızlaştJTI1llfhr. Avuatura.lya ingiltere<len 
hiç bir şey bek.lem eden kanını t ngiltere 
için akıtmış ve japon mul\llceretini men 
etmjştir. Eğer Avusturalya bu tedbiri 
geri almaz.•a, japon ordusu hudutları 
aşacaktır.> 

TlMORDA DA lLERLtYORLAR 
Tokyo, 7 (A.A) - Timorun Hol

landaya ait kısmın bat ıehri ifgal edil
miştir. Japon kuvvetleri Portekize ait 
kısma doğru yürümektedir. Adad~ki 
F elemcnk komiıeri, kaçmak üzere bin
diği bir tayyarenin düşürülmesi üzerine 
ölmü1tür. 

Sidney, 7 (A.A) - General Gordon 
Benet, Sidney Morning Herald gazete
sinde Singapur müdafaası hakkındaki 
yazısında diyor ki: 

<A vusturalyalılar japonlardan daha 
iyi 8"ker olduklarını ıspat etmişlerdir. 
Singapurda son dakikaya kadar yerle
rinden yrılmam4lar, ancak taınamiyle 
sarıldıktan sonra mevzilerini terke mec
bu rolmuşlardır.> 

~ SEANSLAR : 1.00 - 4.30 - 8 de 
il Cumartesi - Pazar 9.30 da .• '=== =c~o: == :; :::~-. 

YENi AS'IR 

jıhhiye Vekıli Denizliye geldi 

Burdurda dokumacılığın 
sıhhi şartlarını gördü 

Dolıtor HuJtlsf Alataşa göre Antal31a 31a1ıında 
i;yl fı~ldı şe fair oıac:alı 

en 

Antalya, 7 (AA) - Sıhhat ve içti- dum. Kısa bir zamanda herkesin bura
mai Muavenet vekili Dr. Hulusi Alataı da görmek istediği güzelllkler artmıı 
hareketinden önce Anadolu ajansı mu· olacaktır. Yakın bir istikbalde, bütün 
habirine §U beyanatta bulunmuştur: güzcllikleryle, Antalya kıt mevsiminin 

- Antalyayı ilk defa olarak gördüm. en iyi geçirileceği ıehir olacaktır. Antal
Şehri hummah bir umran ve ilerleyi§ va· yalı vatandaşları sevgi ile sel8.rnlarım. 
ziyeti içinde buldum. Burada, diğer iş- Gönlüm burada kalarak aynlıyorum. 
ler gibi, sıhhat mevzularının da büyük BURDUR VE DENIZUDE 
sevgi ile tatbik edildiğini memnunlukla Burdur, 7 (AA) - Sıhhat ve lçti-
gördüm. Antalyaya tekrar gelmek fırsa- mai Muavenet vekili Dr. Hulusi Alataş 
tını kazanırsam kuvvetli umran eserleri· Antalyadan gelmiş ve geceyi burada 
ni başarılmış ve ilerlemlş göreceğime ve geçirdikten sonra Denizliye hareket et
Akdenizin incisi güzel Antalyayı daha miştir. Şehrimizde sıhhat dalresinl. 
mamur bulacağıma eminim. Kuvvetli mezbahayı. ceza evini ve haataneyi gez
vali Ha~im işe.anı muvaffak eseTleTiyle mi, ve dokumacı esnafının evlerine gİ· 
Erzurumdan tanırım. Burada da isabet- derek tezgah ba§ında ne gibi s1hht ~rt
li faaliyetlerine memnunlukla fa}ıit ol- :a r içinde çah§hklannı incelemiotir. 

Pi~·antıo dün çekildi 
( Haştarah 1 inci Sahifede) 

068043, 128577, 166573, 175347, 293149. 
İKİŞER BİN LİRA KAZANANLAR 
Son beş rakamları 35024, 30741, 53555 

69362, 74983, 75284, 78547. 79426, 94543 
ve 99727 olan 40 bilete ikişer bin lira 
çıkmıştır. 

BİNER LİRA KAZANANLAR 

Son beş rakantları 02470, 11789, 12982 
14257, 19561, 23216, 23727, 27402, 34630, 
41225, 51817, 55594, 55749, 55824. 64791, 
G8135, 78101, 91502, 95595, 99477 olan 
biletler biner lira kazanmıştır. 

DiCER İKRAMİYELER 

Son dört rakamı 3584, 4092, ve 8015 
olan 120 bilet beşer yüz lira, Son üç ra
kamları 560, 938 ve 245 olan 1200 bilet 
yüzer lira, 

Son üç rakamı 303 ve 794 olan 800 bi
let clliı;er lira, son iki rakamı 54 olan 
4000 bilet onar lira kazanmıştır. 

AMORTİLER 

Son rakamları 1 ve 2 olan 80 bin bi
let te üç lira amorti kazanmıştıı. ---- ---A 1 man - Hus harbı 

( Hwıtarab 1 ınci Sahifede) 

açtığı çukurlan doldurarak harp malze-

Şanghaydald Ameri· 
kalılar dönüyorlar 
Tokyo, 7 (A.A) - Şanghayda bulu-

nan 1600 AmerjkaJı, İsveç konsolosunun 
teşebbüsü ile memleketlerine iade edi
lecektir. 

Borsa 
VZVM 

214 İsmail Ulukartal 
184 İnhisarlar 
180 Hakkı Elbirlik 
169 Nuri Sevil ve H. 
78 Riza ihracat 
69 Y. E. Bencuya 
3 Kaptan Şerif 

897 YekQn 
163873 Eslti yekOn 
164770 Umumt yekOn 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 

47 
46 50 
48 75 
46 25 
46 75 
.45 25 
54 

1035 H. Uyar 18 
863 Nuri Sevil 15 75 
370 B. Ürünler T. A. Ş. 20 
285 H. Avni Özgür 28 
95 Rifat Kaptan 35 
52 Şükrü Ugur· 33 

52 
47 
48 75 
51 25 
46 75 
47 
54 

45 50 
46 50 
47 50 
49 
52 

35 
15 75 
29 
36 
35 
33 

S'AHIFE J 

Kuru ot ve saman fiatlan 
hakkında 

İzmir ualiliği fiat Müra1ıabe 1ıomis31onundan : 
1 - Yüksek Ticaret Vekaletince bilumum istihıal bölııelerinde dökme 

halindeki kuru çayır otunun kilosu toptan azami 6 kurus. 
2 - Balyalanmns ve istasyon, iskele vesair teslim mahallerinde depo edil

miş otlann satış fiatları İse lp balyalılarda azami 8, tel balyalılar da 8,5 ku
ruştur. 

3 - Bilumum iatihıal mıntaklarında bir kilo dökme halindeki samanın 
azamt aatış fiatı 5 kuruş. 

4 - istasyon, iskele veaair teslim mahallerinde balyalanmış samanın aza
mi sat~ fiatı 7 kuruotur. 

5 - Bu fiatlar yeni istihsal mevsimi başlanRlclna kadar muteber olup ye .. 
ni mevsim fiatları ayrıca ilin edilecektir. 

6 - Bu fiatlardan fazlaya •atanlar haklarında Milli Korunma Kanunu ııre-
reiiince cezai takibat yapılacaiı ilan olunur. 1286 (542) 

Kepeğin perakende azami 
satış fiatları hakkında 

İzmir Valiliği Fiat müralıabe lıomlsyonundan: 
Toprak mahoulleri ofisinden alınarak m(itemet tarafından istihkak aahip

lerine perakende sure tile satılacak. kepekler için; düklclnda teıliın yedi bu· 
çuk kuruş, fabrikada teslim yedi kuruş on para fiat teıbit edUm!otir. 

Keyfiyet ilan olunur. 1287 (543) 

İLAN 
Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek 
meraklıları ve Çiftçilere Müjde 

Türkiyede ilk ziraat eczanesi açıldı. 
İstihsal seferberliğinde: Cok ve temiz mahıul, bol ve lele.esiz meyva. aeb· 

ze, güzel çiçek yetiştirmek şarttır. Bu da ancak her yıl mahıula mueallat olan 
hastalıkları teda'ri etmekle kabildir. 

Her çeşit mahsuldaki haıtabklaTın ne olduiunu öirenmek ve bunlara 1'.ar· 
ı• ucuz ve iyi ili.cı bulmak isterseniz lzmir - Bornova Ziraat mücadele iat .... 
yonuna yazınız. Telefon Bornova: 18 8 15 22 29 1216 (538) 

Ankarapalas Lokantası 
Yeniden SEBAT Lokontası sahipleri ASIM ve ALI idaresinde : 
Nefaeetile tanmmq öğle, akeam yemekleri ve mütenevvi icld. taze meze

lerimizle sayın müşterilerimizi her zaman memnun bırakacak. Ayni zamanda 
muntazam •ervialerimiz mevcuttur. Bir defalık tecrübe kafidir. 525 
~ 

MAMA GÜRBÜZ 
, Vitamin ve. Kalöri'c~hetinden çok zengindir · 

;Yavrularınızı · b.;sler: !~ıhh;tlnl . korur, .vücutlarınd~·ki 
·mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir . 
• .." · ~· .·. · · BOtilri Ecza_ne ve depolard~ bulunur. • '· · 

mesi ve asker taşıyan kamyonların ilk 2700 YekOn 
hatta ilerlemesini temin ediyorl;;r. l40308 Eski yekOn -;;;;;.:;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:miiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii; 

Sivastopol müdafileri düşmanın her 143008 Umumi yeldln.ııı •1111111.r.:-<'<< ' 
mermisine iki menni ile mukabele et- 21000 kilo Zeytinyağı 90 90 J,.. 

15978 Zeytinyagı· (Es. sa.) 55 55 Hastalıktan ka!kanler mektedirler. Şehirde her gün yüz bin-
lerce bomba ve mermi imal edilmekte- ZAHİRE zaifler, kansızlar, ke-
dir. Kadınlar bostan haline getirilmiş 211 Ton Susam 51 50 54 25 mil< hastalığı ve 

M O R 1 N A m, KARŞIYAKADA 

BAUKYAGI= arazide çalışıyorlar. Bunlar kulakları 4 Ton Balmumu 325 327 50 1 bilhassa 
dibinden vızlıyarak geçen mermilere 21000 kilo Mazı 47 ROMATİZMALILAR 
başlarını kaldırmadan kendilerine veri- 14 Ton Kitre 95 
len jcd .., ilrmektedirler. Bu senenin, halis 

1.:= ·• v z DE ALMAN ZAY!ATI ı Hususi 1 )ers ~ '----------r----------~ Lonu .. ı , 7 (A.A) - Moskova radyosu 
dün hususi neşriyatında merkez bölge- JUatematik - Elektrik - Radyo 1 
sinde ıo şubattan 5 marta kadar (Yani ı Fransızca - İngilizce - Almanca :: Nermı·n Tuhafı·ye Maa."" azası 
23 günde) 4600 Alınıın öldürüldüğünü !' Çok kolay metodlarla öğretilir. v .ı ~ 
bildinni!;tir. Sokişi, Yogof ve Dorobov;ç 3 Beyler 851 inci sokak No. 11 () 
kesimleri bu bölgeye dahildir. Ayni dev- YÜKSEK MÜHENDİS ~ SAYIN flfVŞT ERİLERİMİZE 
rede düşmandan bir çok malzeme alın- NİllA T ~ Müessif Kemeraltı yangınında yanan maiiazamızı bu kerre yine Kemeralb 
nıışbr. Bunların arasında 43 tank, 285 ,.;:,.<;::,<;::,<;::,<;::,<;::,<""""""""""""==>'==>'==>'">< ~caddesinde Karakol ka..,sında 72 No. da 
top, 83 havan topu, 491 mitralyöz, 236 YENİDEN VE TAMAMEN YENİ ÇEŞİTLERLE 
makineli tüfcnk, 284 tüfenk, 28 uçak, 4 1~ k • 
planör, 790 kamyon ve bir çok obüs, ~ Satılık ra tör 

1 
açbğımw ve tuhafiyeye ait bütün çe.;tıerinizi mağazamızdan en ucuz 

mühimmat, infilak maddeleri, lokomotif hatlarla temin edebileceğinizi oaygılanmızla bildiririz. TELEFON 3491 
ve saire vardır. FORDSON marka bir traktör sah· ı O 1 O ( 419) 

l lıkbr. Alakadarların doktor Hulu- •""':leıoc:'°°co:cc:ıcıcıcıc:co-::oc--------------:ıocıocı-~ LENİNGRADDA :;::ı::ı:ıı:ı aibey caddeai No: 29 Pamuk Çuçv § 
Stokholrn, 7 (AA) - Lenlııgrad Rus uS fabrikaıına mur·· acaatlan. 1 . .., ....... •ı:ı-- .. a· 

kı 1 Alın ll "JQ!Q:J:::ı:= :::=-o~===================== lııl'iııl""'iııllııllıılııllııllıılW iıı1Wıllıılıılll•-
ta an an mevzilerini bir çok nok- !.! 1. 3 (523) s D ' k EN IYt 

talarda yarmışlardır. Bu mevziler Le- X~.-cı:ııı:ı::ı::c:::ı::o:ı:ıı::c=ocıc>:::a:. o A ' Ber tNG1Ltz 
ningrada karşı yapılan harek!i.tta kulla-
nılmak üzere büyük ihtimamla hazır- gıcıcr..ooır..o:: '' Karbonatıdır-
lanmışb. § İzmir Uçüncü KUTU ALTINDAKİ YEŞb.. ET!KETLİ (BERK) İSMİNE 

Leningt'addaki kuvvetler Vologda de- ~8 Noterli<lrinden : DİKKAT EDİNİZ ...• 
miryolundan ve Ladoga gölü üzerinden Makinede~üratli yazmak ve bir ·aa:aaoaccoocı=c ::rece --c T~~~-A:=::=: :cacaaaaccocc::cc 
} apılan münakalattan faydalanmakta- § az da hukuk istilihlarına vakıf ol-
dırlar. Bu gölün buzlan üzerinde dö- § mal< f'U1iyle bir daktilograf alına- İZMİR NAFIA MUDVRLtJGVNDEN: 
şenmiş dar bir demiryolu mevcuttur. ıl caktır. t • 3 (522) Buca bükümet konağı tamiratı 1802 lira 85 kuruş keşif bedeli üzerinden 

Leningrada yiyecek ve her çe~it harp ~~CCllC:'" 5/3/1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle aoık eksiltmeye konuldui<un-
malzemesi gönderilmektedir. Ladoga dan İlteklilerin 2490 oayılı yasa hükümlerine göre bazır]ayacaklan 136 lira-
gölündeki buzların nisan sonuna kadar lZMtR BELED!YESINDEN: lık teminatla.rile birlikte 20 Mart 1942 Cuma günü saat 11 de lzmir Naha 
dayanacağı zannedilmektedir. Bu müd- Tek tip ekmek unundan 150 gramlık müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 8 14 1227 (539) 
det zarfında Leningt'ad etrafında en az olarak imal edileoek ve kart mukabilin· 
yüz kilometrelik bir cephede düşman de verilecek olan bir pidenin 8/3/942 den 
kalmıyacaktı:r. Şimdiye kadar Almanla- itibaren dört kUIU§ üzerinden satılaca-
n kat'i bir bozguna uğramaktan ınüte- ğı ilan olunur. 1290 (547) 
hass1" paraşütçüleri kurtarmıştır. * 

ALMANLARA GöRE 
Bcrlin, 7 (AA) - Resmi tebliğ: 
Doğuda düşmanın müteaddit taar

ruzlan püskürtülmüştür, Alman hava 
kuvvetleri, dü~manın topluluklarına 
ağır kayıplar verdirerek. kara hareketle
rini desteklemiştir. 

Fin kuvvetleri Karelide düşman kuv
velterini bombadıman etmiştir. 

1 - 5 martta Sovyetlerin 16 7 tayya· 
resi düşürülmüştür. Ayni devrede Al
manların kayıpları 30 adet olmuştur. 

Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. askeri 
bir kaynaktan bildiriyor: 

Dün Sovyetler 3 1 tayyare kaybetmiş
lerdir. Bunların 28 i hava muharebele
rinde ve üçü de uçak savar bataryalar 
tarafından tahrip olunmuştur. 
SıVASTOPOLDA 
Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. bildiri-

yor: 
Kınmda şiddetli bolşevik taarruzlan 

olduğu hakkında lngiliz ve bolşevik 
kaynaklan tarafından verilen haberlere 
karşı salahiyetli bir kaynaktan denili
yor ki: 

<- Bu mevkide mevzi h8.diselerden 
başka taarruz kuvvetleri aTasında kat'i 
bir aükılnet hüküm ıürüyor.• 

Otobüs idaresine 2000 adet müsbet ve 
menfi Akimlatör pilağı satın alınması, 
yazı işleri müdürlüi!ündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1900 lira muvakkat 
teminatı 142 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 23/ 3/ 1942 
Pazartesi günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 8, 12, 16, 21 1292 (546) 

lZMtR StC1Ll TİCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Hasan Aras ticaret Unv:: nı ile lzmirde 
Osmaniye caddesinde 58 numarada top
tan ve perakende olarak manifatura ve 
yerli mallar ticaretiyle iştigal eden Ha
san Arasın işbu ticaret Unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 4235 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 1276 (545) 

BAYINDIR ASLlYE HUKUK HA
KtMLlGlNDEN: 
Bayındırın Hacı İbrahim mahallesin

den Sünnetçi lbrahim oğlu Ali Mumcu 
tarafından İstanbul Beşiktaşta Tuz baba 
camii yakınında yüzbaşılıktan mütekait 
ölli Ömer kızı Adviye aleyhine açılan 

IZMİR NAFIA flfilDVRLVOUNDEN: 
Bayındır hükümet konağının harici tesirattan muhafazası için yapılacak in

şaat 1890 lira 8 1 kuruş keşif bedeli üzerinden 5/3/1942 tarihinden itibaren 
15 gÜn müddetle açık ek.iltmeye konulduğundan İlteklilerin 2490 .,.yılı ya
ıa hükümlerine göre hazırlayacakları 142 liralık 'teminatlarile birlikte 20/ 
Mart/1942 Cuma günü saat 11 de lzmir Nafıa müdür)üjiünde mütesekkil 
komisyona baş vurmalan. 8 14 1226 (540) 

İZMİR NAFIA MUDURLVCVNDEN: 
Nafıa dairesine ait çadırların tamiri için 3.SO liraya yevmiyeye kadar ça

dırcı ustasına ihtiyaç olduğundan isteklilerin 15 / Mart/ 1942 nihayetine ka-
dar Nafıa müdürlüğüne bao vurmalar"ı. 1285 (548) 

İZMİR NAFIA MVDÜRLÜGVNDEN : 
1642 7 lira 94 kuruş keşif bedeli üzerinden 20 ııün müddetle kapalı ekıilt

meye konmuş olan Dikili liman binası in$8ahna istekli çıkmad1ğından mez
kur iş 5/3/1942 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlıiia konulmuştur. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacaklan 12 33 liralık 
muvakkat teminat ile ehliyet ve Ticaret odası vesaikini hamil"n İzmir Nafıa 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 8 14 1228 ( 541) 

karı kocalığın fesh ve iptali davası üze
rine müddeialeyhanın ikametgfihwa 
gönderilen davetiye mezburenin bu evde 
olmadığından b.ilıi tebliğ iade edilmiş 
ve hıilen bulunduğu ya: belli olmadığın
dan 5/3/ 942 Perşembe günü saat 10 da 
Bayındır asliye hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmasına dair ililnen yapılan 
davete icabet etmediğinden hakkında gı
yap kararı verilmiş olmakla muhakeme-

nin 26/Mart/942 Perşembe günü saat 
10 na taliki ifa ve gıyap kararının mah
keme divanhanesine taJilc edilerek mu• 
maileyhanın muayyen gün ve saatte Ba
yındır asliye hukuk mahkeme.sinde biz
zat veya vekili kanuni bulundurmadığı 
takdirde muhakemenin gıyabında de
vamla muhakemeye kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 1283 (544) 
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* 
Japonlar Hint denizine tekrar yeni ka· 

Hür Fransızlar 
Trabl11S1U1 ce
nubunda bir 
yeri aldılar 

CUMHURREıSIMIZ Dil IURUIUIDI 

hikinı olurlarsa... bineyi karması Milli Şefimiz dil işleri 
Üzerinde çalıştılar 

bekleniyor 
• ...,. .,. ftoQı ~ .Rllqqa yal'don lfl de 

teldllıeye dftpnflf olacaldlP- --k- __._ 
Radyo gazetesine g6re uzak cJoludaki hava meydanlarını pek çabuk ele geçiri- RlN PARLAMENTOSU FURIJ· S~RENA 1101 Dl BiR llH· 

bareklt hakkında Londra radyosu IOn,yorlar ve hemen de bunlardan faydalan- G Hl11l T MiDi HIZIR VER ~·nıızo•u lLllDI BA-. lld 
24 saatten beri Candan blr haber alın- mata ça1qıyor1ar. eavanın ne olacaıı ' n ' ' "" n .,_ dela 'J'tb'k DD Kii l'lllllm •ula•1H 111 
madıtuu bildirmiftlr. Cava radyosu henüz kesin olarak bilJnmemekle bera- -•- -'k- ... Ye 19' yaJde k adu pl•lbl•r .. r:::Uf. bli~b~a=betlx:;.; ~~ıu.!:8::;~ ~du: 1lıran. 7 (A.A) - banda kabine K.ıüre. 7 {A.A) - Bas&n CiiWa Ankara. 7 (A.A) - Milli Şef lemet Oimhunelalmiz akpm -. t6 ..,_ 
aduma ut;':m blr Çıkarma yaptlkları ba-1 ye gerçekleri Afiklrdır. buhranı aona ermek üzerec:lir. Dün b~ aonra netıolunan rami teblli: inan& bqiin ... t 10 da Türk Dili im- çak~ tekrar kuram ~kabd ~ 
ber verilf7or Sinp dilftilkte B" kll mebuslar tarafmdan parlamentoya ven- Terzanda h1r wıni hilr Frumlana rummıu onurJanchruak kurum bap•n• cUnnit1er n ses ftkite bc1ar dil 
Birmaııyada japon turrmJan devam ~'hnım mm.: i:.m:ıkopo~ v: len bir takrirde töyle deniliyor: Mem- blr basla ile ifp1 ~. Burası ve Mulrf Vekili Huan Ali Y6c:el ile üzerinde phpnıprclır. Bu v' ı .,_. 

etmekle beraber, yeniden heJlren bazı Andaman takım adalarının de elde edil- leketin içinde bulunduiu nazik devrede Trabluaprban cenUbundadar Ye Fnmm kanun senel merkez kurulu iyeleri ta- c.Umhuriyet halk putial mecls.,.... _. 
•uknemetler )'ilz6nden bu turruzlar mal lbımcbr. buhruun devam etmemeei serektir. Sudana hudutlanaa d•hildir. . raEmdan karplamm,lar Ye ... t Ola ip ineldli Trabzoa ...._ "- ... 
bir aeHpae aıs-terememiflerdir. tnglllz Hint denizinden seçen yoDarm Japon Kabine bu?ıram clevaıa edene bundan Hilr Franam kVYYetlerinin bu bamJe. kadar IDeflU} olmiıfludar. da hazır ı.wu .. ..-. 
m~nmetlnlıl 7enl 8ltlrilen bir tank hava ve c1eniz kuvvetlerinin tehdidi al- tellliai bM1 olnupcak zararlar dola- yl cenuptan a&ıderilen kUYYetlerle 79p- ~~~~~.c;::)ı'l~>c:;:).c:::::ı.oı;.~~~~~~~~~.ııa.ıı~~ 
tupymdan ileriye aeldlli anlafıhyor. tına almmUI Hindistan ve Çin için pek cakbr. Bu •heple parlamento, .... bkJan •nlaplıyer. ''B b t t t ı 
~~~ ...... de~~i==;bclar...-birbç birT=---!!..-::::!:t· F....ı SIRENAIKADA ay ur " a pe ro 

Sblppurun HoJlnc1a Hin- Alman konan ıemWndm bqka hiç bir Hana irimetlanna "YeneekJeriai n ~ Sirenelkada ı.u.ketler ~ fuB- b ı 
dlstuımm tufl,.t Uzerine Biat deni- teblike liSrmemi§tlr. Fakat flmdi, az ve- kabineyi tetkil etmeal iGln yardma ede- yetlerine mu...._ kalmlt n bir htb n em aı var sa ı yor =. 9:k~ -::1r1:r =~ ya çok tehlikeye maruzdur. ~klerini bildlrmlt)erdir. Farugt Hanın Frwm kolu b.ada Wr dGıman pni- a D J 
ada Rlnctietpm eenubuDda • lıiD kilo- Almanlaruı Rusyaya ~ tlkbehar yeni kabineyi meclialn bas&nkG toplan- zonunu al•lfh". 
metre munbbmnda ft 8,800.• nu.tu. j~ :11-~ ~~~~ banda takdim etmesi muhtemeldir. KARŞllJKlJ HAVA HOOJMLARJ 11_. ... 18 ............... .~-. ta ...... l8d 
ha bir 7Wd1r. Burumm lb'atejik blr a.,..w . r . e Meclialn eberiyetl F...,..t Hamn ahenkli wel -DIS ...--..--- ..... _ --•~•• 
&ıeml ftl'lhr. japonJar bu adayı da elde ~ Hint yolunun daha b;ty:k bir milli kahine kurmwna Ye bu kal>ine- Kahire. 7 (Radyo) - BdtU7a orta Ankara, 1 (Yeni Asır) -Bçburt ci- J>iln' tuaftan 'RanMmde1rlı. ı 'I r 
ederlene Mısır ve Snven yollan tama· ehemmıyet ·~u,w:1phesizdirhald ıi . u nin eski plun rejimiyle Usiai olmama•nı ~ ban k1nYe&Jed ~ t.b- vanada petrol tezahGrata lörilJdOIUn-lda devam ohmuyar. 
mlyle tehlikeye girmiş ve müttefiklerin sebeple tngillzler ıım e e erm- hararetle latemektecllr. liii: den maden tetkik ve arama ellltitOsU- ~ bdR alta ....tat J'4 ' ı • 
Rusyaya yardım ihtimalleri de anlmış de bulunan Seylln adasını yeni kuvvet- e Peqembe secesl Blnpd •e Trabt... nün jeoloji ve petrol grupJan maı,.Dln- bunlum ı.,...md.a 1500 metN Jm-' 'tll 
olur. Fakat bu adamn lfpll pek kolay lerle takviye ettikleri gibi, Ma~kar prba hava bHcanıılan yapı)mqbr. de tetkiklerde bulunmuşlardır. kadar IODdajllır iadlıtlmiftir. 
delildir; ~ SeyJAn. Singapurdan adalarmın da Vlfi hil1dlmetinden ıapon- Romuayada bir çok Gece Malt.ya aqa mihver tay,.,._ ... ~~~~,..c;::,.~~~~~~~ ...::::~~~~~~~~~~~ 

:'!n ~ =:cı::Y~~oolf~ :;n ,:!~n;.~: ;!~ =~~:r~A= talebe mabklm olda 1er1 akınlar ,.a.,...." haza bawat ika p l T J f T J f 
kuvvetlerinln ~ fimdilik pek hafif rikanm müdahalesi ile De~dan Alman- Bükreş , (A.A) - Harp divanı ka- şed~tir. Bir kaç ~ :~=~..., c s a, e gr a ' e e o D 
ihtimal olmakla beraber, lfgal tehlikesi 1ar nasıl Jatifade edememlflerse, Mada- nunsuz si' asi faali etlerinden dolayı bir mıt 1r av tanu ..,.. • 
de tamamlyle ihtimal dıpnda sayılamaz. pskarm da böylece japonlara kapalı bı- Y Y Bu hareklta ittlrak eden tayyareleri- • 1 • 2 3 • 1 • tt 

Japonlar bnclilerine yanyacak olan rakbrılmuı ihtimali vardır. t?11versite talebesin! 25 ~e ve bir kız mizin kaybı yoktur. iŞ er 1 n ıs 1 ar 1 
----------------------- lisesinde 4 genç kız talebesini 2019r sene, Kahire. 7 (A.A) _ ı...wz tebJlii: • • 

SiYASi vız, YET PETROL IHT' YACI ü~il de onar sene alır hapse mahkQm Biqazi Ye Trabı..ta ukerl hedefler t.stanbul,., (Yeni Asıl') - llHnık•IAt Vekill Amini l'ahrl Enam • .,...... 

* Harp sırası 
Avadaralyaya 
ve Hinclista
na geliyor ••• 

etmistir .. Hüküm~ gerek profesarleri. bombalanmp. bulunurken, posta telgraf ve telefon itlerinin iki - Uç miaU uttJluu, ~e.t ... * gerek aile reislerini cocuklaruım hare- DOŞOROLEN ALMAN murlardan ve bilhaaa .kaclm memurların kabiliyetinden JllelDllUD ~ 

D•• b•• ket ve faaliyetlerini daha yakından g&- TAYYARELERi 8iiylemiftlr 
unyanın en u- Rtmeğe davet etmimr. ~~· ~~~~~<::><::~c::><::~~ı<>C:~~~~~~ 

---· s martta bir Helnkel dütirülmiifdir. A k d b. k t k ld yiik• .a.--fı•yeha- .-. ................ ., Malta Uzerinde 2 Mwer Şmit 109 o ara a ır ooperati uru u 
LllB &' &1l4& &anua tahrip olunmutbn, Ud Yunken 88 ha... ---------

nesiA hadan• GmA TARDiDATI ra uirablnufbr. Ankara.., (Yeni Amr> - Satın aldı- tur. 
--- 2 MiHVER GEMiSi YANDI lı 1stihlAk maddelerini ortaklarına ve Maarif ve Dablllye ~le 1ılw 

Kudüs, 'I (A.A) -: ~ :d! bilcümle milstehliklere daiıtmak mak- 9C>k mebuslar ve memurlar lMI ...... 
_J k----'d esaslı Ktda maddelennın ~~ 2 ~ 3 mart anmada P~ermo ~ sadiyle tehrimizde Demirtepede bir ratifin ortakları arasmdadır. Her .... ua .urua D bazı tahdidat kabul etmiştir. Sah ve :vapı1an hava akmuada diipnanın ru ti- halk 1stib1Ak kooperatlft lmrulmuo- teb1ik kooperatife ortak oıabi1ecıeka1ıı 

ÇU1811lba günleri et kesllmiyecdttir. c:aret pmleinin yaacbia anlaplmıftır. ~ ~~......._~"')'<. ~ 

-•- -•- Haftada daıt gün ıobntalarda bh ta- "T h A · k b h · M•Ml••ta..ı.•eç1ı•slda dil'~• .... .Uyon baketveyaWıJtverilecektlr. ALMANLARAGôRB una,, n~ ri taştı, merı a a nye Ye 
A-•• • ... _.., ıım- ton lmdu petrol çdıUI• ---•--- eerım. 1 <A.A> -AJman •bllll: "Vidin,, ıehri bir hariciye na~ırlan 
........... pnda • VI• lacak, tanare teh••esl ORDUDA Alman Pb ~dolu Sirena-

...... ...,... de lleıaplawb.. TBld •O~• =.:= ~ _::ı=::.: felaket geçiriyor istifa mı ediyor? 
bfıo pzetesfne l(Sre seçen hafta Abedmı, T (A.A) ~ Royter ajansı bil- açıklarında büyük bir düpnan taptım -*- -*-

flbade wk ~ lmıeketl•- •ya c1lriJQr : Allrwnyaıwı petrol atoklarmı Ordu, 7 (A.A) - Vıllytı 11JDum! batırmıştır. Sofya, 1 (A.A) - Tuna nehri ,_ı. Madrld, 1 (A.A) - Vlllfliıpa k 
lfJrAnm O.UencHrm ı..-. Jlllllele ol- tObtmek a.re oJdutu bir ımada bura- meclisi 1'lerini bitirmiştlr. Vilayet bUt- llaltada Lavalettaya ppı]an taama- den taraia bae'annp. Vld1nde vuı- alman bir habere ıare ~ ••·-
aupr. B.ltebt1ertn ,..._ Cava ya yaba 1ılr yerde dOnyanm en bUyUk çesi 438163 liradır. Bunun 166155 lirası da bUyUk hasarlar huaule letlri1m.lt ve yet akldldir. DoJdaıdald ltoldana 1ıçer1- l8tlfua Jaaberlerl ..ım111R. 
lmertnde top1nnn• bUJUlld;Oll. Cava, petrol~ kurulmu.ıur. Yılda Maarife, 70173 liram nafJaya. 5'271 J1- en az iki dUtmm denbaltm bmıa 111- Jere ta'"'11'"' için pak çok taptlara el lllıdrid, 1 (A.A) -V......._ ... 
llDDanc1a '!!'""-;;m bel bmlll de- uprt on milyon ton petrol çWm1acak- ram da allık, &lraat ve veteriner ifleri- rabhmfbr. kanmupur. İDlulca bqı SQlat vardır. )en baberleıe aGre harici.ye nmn S.. 
......... Bw I • tltk ı. IMla7a tir .. Ba milglwm • ........ • bet ne ayrıhmp. ŞkWetll bir IOiuk M1pm da Ntl"'Dlf" del BullGn lıltifMa ...,ı.ı.n cW ' sM> 
~· mn,.ı lmperatorluk milyonu t.,ı..,... ~· eıww- trALYAMLARA GÖU ur. dır. t.ufanm Mbebl. Konlel lluDaa ... 

atlfuu aramada yalnu: 250,000 beyaz kl=·=· lhtl,aemda BIJt petl'OI ...... ye Boma. 1 (A.A) - ~blil : 1t ~ (~ = '= la m
11W.ukh ohnMKlır. 

n alf •H ılaa .._ almakta idiler. AWanda ytb1ece •lm-k .,. bmva .n..-. •• _.. Libyada bavalum mJl•ade+ il J1l- aw. Vidla ......... ............ ·----
Harp ~ kadar, IWJanda .. taarruzJarma karşı müdafaa tertibatı .... ,..... --.,.,,,.. dndm hava ... bn fulVeU - o1mut- DeMHıre DUll'1 da vwm. .. h......... AMWllUC••A 
...,........ 30 bla w.r -- vardı; ..... tur. - - - •• 
-.. baflachktan IODft yerlllerden de ~· • Vaşington. , (A.A) - Bahriye mmR- ıtaınn ve Alman hava mn.tJml e· d d V..aMI ....... 
• o ela awk emin o1abddikleri bazı un- • _ _.._ .. ~ deı1111ıelde fu1a aeciken bh llaltaya ~ t.srrm1arma devam ... ırmanya a urum v ...... ., (.A.A) - .;..... ~ 
..mu.lan olmak Uzere • uker almalı -..--..,. .... ~ 1D1i1iz petrol pmiaiyle bir Ameribn fi- ...-, Lavaletta t1zarlne en alır ppta (......,.,. 1 lacl Slıı'lllele) llorpntav umumi borçlar ~6Dım • ............... ••8d .......... lehine b7bo1mut ~ı. Mlrmekte.. bombalar atm31lııdır. Dl~ eoma Japoa]ar Pealaia ti- 15 ~ 125 mlJpra ~ 
..:~ı;: llodriıl, T (A.A) -1-a F.....ı.- ıbr. • ~ ..._.... ~ 1ılr - ..ı ı..- .._ ıı.rı...p .....,_ .ıı,ı.aı ..... --- z dı 
ttıbl eli Ja hGcu ki deniz 'V9 bava kunet1eri ordu ku- unu ~. • lnsQiz1er dftpaam pli atmak iciaa wnlwktlr. 
lanı:....:... tghmJMJan !:.JcUn J: ınandam aenera1 QoJdlnin emrine veril- il A C: A • ' • c il blaramwa ~teclirler. Bdtaa- •-..------·-+- Cnuım lflaU ile zenP. Hol- mittir. __ ___.... .. _ _._ in~ erecl • ~ mbJa bYY.tleriniD laanket• ltdrak E.skı· Franm• ~~ tuflye edilmiştir, * llaclrid. , (A.A) - BaJear vaıw. ---WY.-- ......... t e •• ~ h·kkmdald haber ba twrm -

BGyOk harp 1Mı11adılmdan beri ta.&- bu adama bra w deniz kunet1eri 1-t- ... ilktir. 
,.,.. ~ omlCı 11111; .... l'elemenk kumandanhtma tayin .. n...,.,.. Budapett.e. ., <.A.A> - Baevekll .,. meeban·yeti p...,.. mldafaa IGla ..,.. ~ n·eali ...: .. ı: 
Blndlatam ,alSmOıpsldir; blrlncl tuflye * lladrld. 1 (A.A} - Harbiye naar- bariciye nazın Bardo&ld. doktor1arm ler earfoJm:=•ktachr. 5 ..... 
alreıı ,,.aBmtlrp ttalyamn Habeptuı hlma harp malzemesi satın almak üze- tavsiyell Uzerlne bir mtlddet çal1P"JP- Raqoa. 7 (A.A) - Royter .;.... -ahkemecle 
~ a&alilrl'Midlr, ftalyanla- nt 132 milyon~ bir munzam talı- eaktır. kon-· '·ayor DID muhabiri bildirlyorı Ranaoa 1111 blr ~---__ 
... llmthpcl)Jll ancak 19 peu asırda sisat ~. .... .... balbae ae)mlp. BltilD maiazalu 
hı' ........ fakat BoDanda Blndiatam Ye eakl pıplar kapabclr. Kutea çıkan- -·-
- mt llhntlrplerdendir. tuttuklan ve A1manlan pek ziyade m- * lan bam yaqmlar Ye Yaima Yakalan 1939 al•stomı iMi• ~ 

Cna iP kolay lltllflnlt oı.üla ben- k~klan &6ril)Uyor. DkHbardan ev- Balpr ... 78Dkf• btllA ......... lt•I'•• Y8 olmQftur. Tabliye dolayıeiyle laalk ..-
Wr9 japonlu- AYUltural)ada ~k ınilş- vel Rusların taarnızlan devam etm~kte ••kar top••-or..... __ ..... laelll'lıt•e llel'k• hirclen ~ olduiandaa ba sibl nı- lan toplanlQ'a alt llCtWP 
kUllta ulra7acaklardır. Geıeeek hafta n sıklaşmakta veya bu taarruzlarm. B"~ ? (.A.A)~ 'D-----1- J-.:........... ... kalar çak!JIMI tabii idi. Şim~e kadar ..... C8118d8 cear. Jclnde japonlum Avusturalya if1ne bas- milhim bir plipe olmı"'lkla Alman- . ..._.., rwuwv- ___ .,....._ bu derece senit bir tılhllye 1'addaia si- 7B etti 
1a7.ırı'" amlmaktadır. Japonlar Bol- lann tlkbabar turruzunu pek ziyade bulunan bllWD BuJpr tebusı M- ~ r6lmemltdr· Bammla t.eraber teWn1e 
~ Hindiatanmı tasfiye ile ulraprlar- baltaladılı uılqılıyor. Bu .ebeple sulh kerlik vazifelerini yapmak için elçi- bap& ..,...ip kapılmadan denm ecl1- Riom. 7 (A.A) _ Bet -.r-
._ dtler taraftan da Birmanyada harp fildrlerl tekrar ortaya atılmqbr. Alman- · müracaat emrini almqlardır. Londra. 7 (A.A) - it DUarbimm yor. Ancak tehrin tlhntinl ~ maa- mnh•kem..m. ..___ dnam &Dm' illa 
etmektedirler; japop kuVvet1erl flmdl ların Ru.slan nemiyeceklerinl, Ruslarm 1922- am•fına mensup Bulpr ~ hazarladail ,..m bir kanuna Pire mahaDI sualana çoiu arbk Pirillm&7or. Şehir .,.._ 2 
Sittang nehrini ~ fakat Hin- ela AJmaalan topraklarmduı atamaya- )eri ulr,erlik mUQenelerlni elçJlllrte Jr.omJMrler ~ her hansl blr kapdarmda ka)abalalrt'an wr kalmant- Celle hafl olmuttur. Staopafller Wle ..,._nm a1m yaz1111U daha dyade slyul cak1aruu anladıklarma liSre bir sulh ak- yaptaıacak1ırcbr. ba)se91ni laarebt bala-' olarak illna br. Yakmlarda uked huırldrlar 79pll- muhabmecle ha1-m•nntlenhr. .... 
Wiyetier bellrtecektlr. di fikri clojmUftul'. deniliyor. Böyle blr ..ıahlyettar olwıklards. Hareket b6l- daima p.terlr belirtiler nnbr. hakemala tethik ettlil mnm it,. 

Japonlar bunu bildlk1erl 1çin bir taraf. sulhu japon)ar da muvafık atirilyorlar. _..mele her kee kndl._ aleterilecek Ranaoa. 7 (A.A) - Şehirde nzi- aimtoeunda ~ tDp)aalllJa dlL 
tan askeri hareketler, diler taraftan da Fakat bö,le bir projenin tatbiki lçhı çok MBR~•~ı , ...... •a ili yap....p mechur tutulacalmr. Kaaa- yet deilfmemlftlr. Bathea ..m.Jar aor- ·-----
tok twnullü bir politika taarruzuna geç- bilyilk tekiller vardır: Almanya bUttın _ ... .,_ • a.,... nun merlyete alrmeai için :ya dDpnaam mal ,.ldlcle lt)emektedlr. Din poe eeh-
mlş)erdir. Rusyayı bopltmala razı mıdır? Bu bo- • • • • • • • • • • • • • • • lnsiltere topraklıumcla harekete ~ da p.uJW. Wr hna ...,. ...... laloama 890 la1Mtk .. •-

tıt1ilizlerin geçen bilyUk harpte, Hin- pltına olmam Rusya sulha razı olur •. ._ • ._.. •a al yeya bayle bir hareketin yapdacaima ......_ da ha.ar w IManca bı'IP ................ ... 
diltanm ukerl yudmum temin ettik- mu! • 9' .... ...,. dair bYYetli emareler bahan"""' l&am- yoktm. 
Jeri IU'ada Blntlileıre muhtarlık idaresi Bu rivayetlerin bir propaganda eseri YB u•n.•a dar. Kanuna aybı hareket edenler bak- Şimal cepMelnd• ..... deli..... .. ......... .,.. .... 
vadeUlklert inalGmdur. l'abt harpten olmuı muhtemeldir. kancle aiar caaJar tatbik edilecektir. mlfdr. n .. ..1. 

1 
(.... A) _ 

8 
--~ t _ _.._ __ 

•nra Hintlileri memnun edecek blr ida- FRANSANIN V AztYBTt Y.azın beyaz ve açık renldl. kıpa. siyah ------------ ,._.., ~ _._ ~ _. 
re kuramamışlardır. Bununla beraber Haftanın en 'bQ)'ük propaganda konu- ve koyu renkli elbise giyilmeaini adece ft taarruzunda alenJerbl Clllllle ...... 

bu yalnız tn'11ltlerin delil. Hlntlilmn sunu vıp " Fransa teflril etmi§tir. Bu bir moda "'··kaJanna benzemek Bu G ·u· N simi bqUn yaphmp. l're " ..... de hatasr neticesidir. Şimdi tqillzler haftaki propagandalar çok ve datınık veya ~ . . 
H ntJileri ~mnun etmek leln çalışmak- olınUflur. itiyadı ayanlar u delildir. Tıbil bu metinin bOyOk ~ _.. .. 
tadarlar, B. Statford KriP8 de bu mesele Almanlar Riom muhakemesini şiddetle zannın hakikat ile allkası yoktur. Bir el- hazır bulumnuf&ur • 
._inde faaliyet sarfetmektedlr. Hintli- tenkit ec:liyorlar; Anglo - Saksoıılara ge- biaeniıı daha dojruau bir kUJll8lın vü- llA'lbianDEN 1'rlBAaBN Menaimde * alan adliye nam Jı... 
J.rm lJıgiUzlerden naemnun olmadıklan ünce, Riom muhakemNhıden ıikAyetçi cudu aıcak veya serin tutması, cinsi, d~ 2 NEFiS ŞAJQ'.SBB BiRDEN ban1atm aile1enni tklye etndttlr. 
bir hakikattır, fakat Japonlardan hiç olmamakla beraber, Fransız donanma· k tarzı .JC....a.a: •• ı. old .. .:ı... kadar Viol. 1 (A.A) - u.u.I Petm Jın.I 
memnun olamıyacaklanm Japonlar da siyle Madapıkarm mukadderatından un~ ve 115"U5Y ,..... vaıı.me 40 bin frank a&ıdenm.tlr.. Ba 
IDlamq olsalar gerektir. Londranm en dolayı Mlyilk blr ilgi ve endi§e göster- rengile de allbdardır. lNGILtzci: Sözı.C :INGtı..tzcE sOzı.C para. bir bava taarruzunda 6lea ._ 
bllyilk zoru, mUslüman Hintlilerle me- mektedir1er. Vifinin verdiii inancaya Koyu renkler, bilhaua siyah renk ha- } •• ANl)i ff AJlDi 2 •• Sevimli Hay• bir Fransız l>ahkçısının al1e1eriDe .,..._ 
cuat Hbıtlilerin arasını bulmaktır. Dal- ratmen. Fransanın Hindiçini ve Suriye riçten gelen ziya ve hararetin bir kısmı- cek& 
ma biribiriyle boluPn bu iki halk kütle- hakkmdald çok uysal hareketleri base- nı emerler vücudumuzdaki harareti de AŞ J K dut'un intikamı _. __ _...., •• ...,...,_ __ 
.mı :blrl8Jtinnek mDmkiln olamamqbr. biyle Anl1o • Sabonlar duruma emnl- ' . 
llOllllman Hintliler tekrar Lqadraya yetle bakamıyorlar. Paris clvannda Re- emer ve b\Mlun dıprıyı çıkmasına manı OYNIYANLAB: OYNIYANLAB: B~ 18911:11 
mtlraeaat ederek kenddertnin kanmma- no fabriblaruıuı da bomNılanmuı ayn olurlar. Bu ayede biz de bir parça daha Jdc:KST ROOllBT BEMIÖ l'O•A eclD• ~lm•Bd•• 
1uma lstemlflerdin bir konu olmuft.Ur. Bu bombalama Fran.. fazla wnınz. Halbuld açık renkler ve •-

tnaruzlerial Hhadktaaa Do~on lda- uda oe>k yaypralara sebep olmuştur. bilhassa beyaz renk, hariçten gelen ziya a. G.&llLAMD a. COOflD IUyo de JaDelro, 7 (A.A) - Y.-k Wr 
nei venceldwl •!:r ~' IJuııun ela Bu da DU1n dikkati celp etmektedir. ve hararetin büyük bir kısmını def eder, SEANSLAR : 2.30. 4 _ 6- 7,30. 9 Cumarteıd. Puu ıı de telsiz lrnU..,.,, .&ı Alman yab---
lllntlileri ~ h .... ..W,W. Vlflnln Anc1o - S.ı..mtara kup blr .., vUcudumuzdaJd hararetin cbpnp çık- ~~-' ~~ ..__ 

RUSYADA ft78D uyandınnak lstelhıe hUkmeden- muma da mal olmaz. Bu uyede biz de ATBICA.: M. V ................. IIJZB.. •.yv -- •7- ...--
Dolud• Baalma t11ıbbM ellerJDdt 11r ...m. bjr puva Mriallk hi....... bJr AlmeD ..._ tnklf ............. 


