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fllo milnderecatından mesuliyet kabul edilmez.. 

Daha neler 
Yapmalıyız 

- --·*---
Baı döndüren lüfısle 
mücadele edilmesini 
ve fevfıalade fıazanç· 
ların frenlenmesini 
istiyoruz .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Vişi, 12 (A.A) - Mareşal Peten isti
rahatini yanda bmıkarak hususi trenle 
Vişiye dönmüştür. Mareşal garda Laval 
tarafından karşılanmıştır. Mareşal ve 
Laval bil"likte Otel dü Parka gitmişler· 
dir. 

FRANSIZ MÜSTEMLEKELERİ, 
MİHVER VE MÜTTEFİKLER 
Vaşington, 12 (A.A) - Resmi mahfil· 

lerin kanaatine göre Birleşik devletler 
benı kendisinin ve hem bütün Ameri

(Sonu Savfa 3. Sütün 2 de) 

1Jf1.,. Fransı:: Amiralı bir teftiş ema3ında 

• ~ yalıında toplanıyor.. ~ 
S Ankara, 12 (AA) - Türk Hava kurumu Ge- ; 
§ nel merkezi heyeti bugün saat onda Mardin me- S 
E busu General Seyfi Düzgören başkanlığında to~ E 
i lanmış ve kurumun 8 inci kurultayının 5 hazi- E 
5 ran 1942 den 8 haziran 1942 ye kadar sürmesini E 
E kararlaştınnıştır. E 
~ Heyet kurultayın programı ile gündemini, ku- § 
5rultaya sunulacak raporu ve nizamnamede ya-: 
5 pılacak değişiklikleri tesbit ettikten sonra top- § 
5 lantısını bitirmiştir. :: 
·:uı111111111111ıım1111ııu11111111111111111111mmmıım111111m1111111F. 

Cümhuriyetin ve Cümhııriyet eserlerinin bekçisi sabahlan ~kar ıiya3l gazetedir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

--~·-
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Çung King

ten alman haberlere göre japonlar Bir
manya hududunda bulunan ve geçen 
hafta Birmanya yolu boyunca ilerleyiş.o 
}erinde işgal ettikleri Vantivo şehrw 
boşaltmışlardır. Çin çetelerinin Manda· 
lay civarmda faaliyetleri devam ediyor. 
Çinlilerin Mandalaya hücumları hak
hında yeni bir haber gelmemiştir. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
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~ GAZ HARBiNE DO&RU ~ 

: z~t~un::z 1 
;; kullanırsa~ 
= İngilizlere göre Al· ~ 
_ manlar zehirli gazla s 
: mağliibiyetlerlni ça· ~ 
= IJufdaıtırmış olacafı § 

Londra, 12 (A.A) - Deyli Telgraf gaz 
harbi ihtimallerinden bahsederek diyor 
ki: Geçeıı harpte Almanlar ayni tecrü
beyi yaptılar. Fakat tecrübe kendi 
aleyhler!ne çıktı ve müttefiklerin harbi 
kazanmalarını tacil etti. 

GAZ HARBİNE EN HAZIRLIKLI 
MEMLEKET: İNGİLTERE 
Londra, 12 (AA) - Britanova ajansı 

Almanların Sovyet cephesinde zehirli 
gaz kullanmaları ihtimalinden bahsede
rek diyor ki : 

( &ne Sahife 4, Sütun 3 te ) 

l
lW_l_l_l_l_!t_l_l_D_. ___ , ___ ., 
Rusya savaşları ( 

-::· - ·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·· .. ~ 
bir nokta Ekmek işinde 

Çeşniler birbirini 
tutmıy·or 

1ngiliz tayya,.e!cri uçuş halinde 

ING~LIZ HAVA HOCUMLARI 
:.ııımmm11111111111111111111111111u11ıımn"nnııııı: 

~ ANLASILAN HAKiKAT ~ - -

1 Almanya 1 Alm~-nya 
lbu harbi kal silinip sü
i zanamaz ... i pürülecek .. 
- -
~ Nevyorfı Taymls llöy-~ . . -*-
E le diyor • Miflver flarp~ Boyle diyen ingtllz ga· 
~ ıstııuaıatı artılı gerl·E zeteleri, Alınanlal'lll B. 
Ede bırafıddı, falıat.- ~ Bitlere isyanını 

VQ:Jington, 12 (A.A) - Harp istihsa- befıliyor .. 
l~tı dairesi reisi Donalt Nelson, Royter Londra. 12 (A.A) - Çörçilin not• 
ajansının bir muhabiriyle konuşurken kunu tefsir eden Tayııili gazetesi diyor 
Amerikan harp gayretine İngilterenin ki : 
yardımlarım övmüş ve demiştir ki: Alınan milleti ıimdidcn aonra erk ıuk 

- Amerika, İngiltere ve Sovyetler askeri hedeflerin, fahriltalann büyük ta.:. 
birliğinin harp istihsalitı şimdiden uıih- amızlar karşısında silinip süprülmesine 
verin istihsalltını geçmiştir.. Bununla şahit olacaktır. Ve hiç şüpheaiz kendi 
beraber mihverin elinde senelerden be- evlerinin enkazı kaqısında da ağJ.ıya.: 
ri hazırlanmış yedek harp malzemesi cakbr. Bu 9'ıret1e ba.§k.alanna ıstırap 

(Sonu Sahife 3, Slltü.n 3 te) (Sahife 4, Siltma t te) 

düşünceler 

Bahar taarruzunun daha 
gecikeceği anlaşılıyor 

• 
vazı yete dair 

Alman, Italyan, Romen, k~v
vetleri cepheye yeni taşınıyor 
Radyo gazetesine göre Nevyork Taymis 

gazetesi, Bern muhabirinden aldığı bir 
habere atfen oldukça heyecan uyandı
ran bir haber neşretmiştir. Bu habere 
göre iki milyonluk muazzam bir Alman 

ordusu Doneç havzasında taarruza baş
lamıştır. Aynı haberde, Almanlann Din
yeper Petrovsktan cenupta Kerçe kadar 
400 kilometrelik bir cephede 24 tUmenlik 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Ru~d41ci Alman zı-rh?ı kuvvetleri Komutanlı§mn tayha 
ed~ qlene• Getıenıl ROtMl 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Japonlara göre son 
Mercan deniz har
bindeki kayıplar 

----*·---
Bir uçak gemisi ve 31 
tayyare kaybettiklerini 
müttefiklerin zayiatı 
ağır olduğunu söyliyor •• 

-*-
Tokyo, 12 (AA) - Koray (Mercan)" 

deniz harbinde Amerikalıların iki tay
yare gemisi ile bir zırhlısı ve bir torpido 
muhribi batırılmış, İngilizlerin de bir 
zırhlısı ile ~ kruvazörü ve bir petrol 
gemisi ağır hasara uğratılmıştır. 

98 di.1.şman uçağı tahrip olunmuştur. 
Japon kayıbı bir uçak gemisi ve otuz 

bir tayyaredir. 
~.r..cı:r..r..rJ..r..r.JCC~.ccc:'ıQ0'"...00 
~y~ 
c:r.ır.r.r~.r.r..r..r~~ 
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ŞEHİR HABERLERİ: Daha nele 
Yapmalıy 

ra,.,,., Roman Şehit Kubilay Hava şehitlerimizi anma günü ---*---
(Baştarafı l inci Sahil -72-· 

O olmadan nasd gidebilecektim? ihtifali Pazara 
Hlfmna: f••• ,_,•elıet edecelrtl, iyi mnnıa ı.en yapıhyor 

· Loranzclyı nasd IJll'alıacaldan? .. 
Aeuze yeniden benim önüme diiftü. - Hele aklına getirdiğin oeyc baki 

---*·---
izınır 11e Jfanisadall ha· 

Yapılacak ihtifal için 
program hazırlandı 

icaplarına admalarmı aydın•nlUIAl181 
Biz de içinde bulunduğumuz bu 
!·ar sulh devresinde, topyekiln mil 
m:ı <;tereklerine uyınahyız. Yunl 
müdafaasını ve cihazlanma işini en 
sek hadde çıkarmak için buna ib 
vardır. 

M_.venden indik. Gizli kapının önü- Böyle hiç tanımadığım bir oehirdc gizli 
ne lfleldiğimiz vakit kocakarı durdu. Bir bir münaaebet teaisine ben nasıl imkan 
mi.ilet kulak vererek dı,arıyı dinledi. bulabiliriıd? •. diye cevap verdim, bu-

5-ra. bir tehlike karpsında bulun- günlerde canım çok sıkılıyor 1 Y alruzlığ• 
maıiimııza kanaat getirerek kapının ihtiyacım var. Bunun için kırda dolatı· 
ııi-.Uini çekti. yorum. 

•• dıprıya çıktım. Kemerin altın- Verdiğim bu izahat Çalık Kemali tat-
da.a geçerek sarayın arka cepheainde bu- min etmiş olmalı ki birdenbire lafı de
luııaa tenha S'Okağa sapbm. Serin, saf iiiştirdi : 
bir seher rüzgan yüzümi. saçlarımı ok- - iyi amma senin bir ,eyden habe-
şaıaağa bqlamıtb ve bu soiuk temas rin yok, yarın hareket ediyoruz!.. 
zıhai.rıin peri,anlığını biraz gidermioti. Ben bu söz üzerine, o zamana kadar 

-'eltak boyunca ilerlemeğe koyuldum. muhafaza ettiğim soğuk kanlılığımı uzat
B~e döndüğüm vakit, yoldaşları mağa muvaffak olamadım. Büyük bir te
uya.dırmak için köslerin çalındlğmı lq iç.inde haykırmaktan kendimi alamı-
dlJll4)um. yarak sordum : 

~endimi yataktan yeni çıkmıt gibi - Yarın hareket mi ediyoruz?.. Bu 
söc ıereık ayanan Te ayala bıkan ne- da neden icap etti} Buraya gelelı daha 
fer.__ .,._ bl1fbm. bir hafta olmadıl Böyle tezcesine Ha-

0 .-=e bililttea a,.nlcLimu hiç kim- lep ten kaçmak olur mu} Şimdi ne tara-
9e ~edeme-ai Ben 1'aaa örtmeie Te fa gidiyormL 
si*wie ta.amile m11T1tffak olınut- Çalık Kemal : 
tum .. - Galiba Şama gideceğiz! dedi, yol-* da~lar hep hazırlandılar! Yarın şafakla 

SUSİ trenler lstlyenJerı Önümüzdeki cuma günü hava tehit
Menemene götürec:eıı lerini anma günü okluğundan Kadife-

- ·- kaledeki hava ıehitliiinde büyük bir ib-
Pazar günü Men~nde Ayyıldı.z te- tifal yapılacaltbr. Türk bava kurumu iz-

pesinde kubilAy Abidesi önünde şehit mir tubeai bir beyannamesinde bütün 
Kubilay ihtifali yapılacaktır. thtifale bil- vatandatları o gün hava oehitlerimizi 
tün halkımızın iştirakini temin için tz- aıunaia davet etmektedir. 
mirden ve Manisadan ihtifal yerine hu- Hazırlanan proiıram mucibince o gün 
susi trenler tahrik edilecektir. ihtifale iftirak edecek ukeri ve müllct 

İzmirden üç tren hareket edecek ve erkin. subaylar, memurlar, lutalar, mek
saat 14,30 da Menemende ihtifal yapı- tepliler, tetekbiller ve müeaeaelerle ti
lacaktır. lhtilale tzmirden bütün okulla- carethaneler mensupları ve Lalk çelentr:
rı temsilen talebe ve izci grupları, parti, leril• birlikte sabah saat 9 da Cümhuri
halkevi, birlikler ve cemiyetler azası Yet meydanmda gösterilecek yerleri 
iştirak edeceklerdir. Manisa, Foça, Di- alacalr.lardır. 
kili ve Bergama heyetleri de törende bu- llıtifal alayı Cümhuriyet meydanından 
lunacaklardır. hareketle Birinci Kordon, Gazi bulvarı, 

Törene istiklal marşiyle ~lanacakbr. lsmetP&f& bulvan n lkiçqmelilr. yolile 
İzmir ve Manisa partileri adına birer Kad.ifeble tdıitliiine aidecelctir. 
mt, ordu adına Menemenden bir genç ihtifal alayı kolhafl ıehitlilt kapısına 
subay, öğretmenler adına Menemenden gelince duracak ve yürüyilf nrasına gö
bir öğretmen, Menemenliler adına da re tehitlik içinde gösterilecek yerler it

gal edilecektir. 
ihtifal tam saat 1 1 de istiklal mar

tile bqlıyacak ve marı biter bitmez me
rasim komutanı hazır bulunanları bava 
oe}ıitlerini ve bütün oebitleri anmağa 
davet edecektir. Selam ve ihtiram va
ziyeti bir dakika devam edecektir. Tam 
bu urada meruirn yerindeki bayrak ya
rıya indirilec:ek ve bayraiın inifi Kadi
fe.kalesinden atılacaJr. topla tehirdeki 
bütün vasıtalara ı..Ler verilecek ve on
ların bayrakları da yanya indirilec:dttir. 

Bunu müteakip bir hava subayı. hava 
kurumu adına parti idaTe heyetinden B. 
Nazif inan ve mekteplerdeki tayyare 
dernelcleri adına kız liaeai talebesinden 
Süreyya Klmran birer hitabe irat ede
celr.lerdir. 

Hitabelerden 80Dla hazin bir marı 
çalınacak ve mart bitince bir manga as
ker havaya üç defa ateo ederek merasi
me nihayet verilecektir. 

Diğer taraftan baş döndüren 1 
mücadeleyi sistemli bir şekle so 
ya. Ta ki, içimizde dünyanın ha 
fevkalide ıünlerinde olduğumuzu 
den iyiye anlamamış bir fert ka 

Tek tip gıda macldelerL Tek tip 
yim eşyası •. Fe,•kaıa.ie kazançlarua 
lenmesi.. Bugünkü zaruretlerin 
bir ifadesi olacaktır. , ....... :.:.=.~ 
Atatürk Bayrak k 
şusu d~vam ediyc 

Tercan, 12 (Hususi) - Atat"' 
bayrak koşusuna devam ed • 
Bu koşuya i§tirak eden ati 
kaymakam tarafından bayrak t 
lim edilmi§tir. Atletler ~ 
doğru koşularına devam e 
dirler. • o ciin Lonau•n hayali sözümün beraber yola çıkıyormr 

önimdea hiç cfl-it dejildif Sanki genç Sultan Selim bütün Suriyeyi fethet
kacM yen11...a. '-aluDUjOftllUf ft ben mele istiyor. O sade Suriyeyi değil, lt09-
o...la bD&f&)Ol'ID"4 ım sibi derin hir koca Arabistan kıtasını ele geçirmeği her 
kunmtuya .........._k nldt pÇinfbn. Az- halde kurmuş olacak r.. Biz şimdi Şama 
~ l..ı slns.k l.e1leden hir gidiyoruz r.. Oradan da itim bilir ne ka
feJJ •zm ' 'm ~ o.ıu- yemnden d81' malt yerleTe varalacaktırl Belki de 
laell'....t..f Sina çölün6 geçerek Mısırda türlı:leri 

Menemen parti teşkilatından bir zat nu
tuk söyliyeceklerdir. 

--- o--- Odun kömürü mesel~si tetkik ediliyor 

D.İIDa kendimi a1aıpda hulanduna- karplamak için büyük bir ordu hazırlı-
yor..... yan sultan T omanbaym üzerine yürüye-

Ayai r=•ad• l..oram71 dip-emel, c:eiizf.. 

"Bayındır,, ve "Me
nemen,, de yeni arpa 
Bayındırda iki yerde arpa hasadı ya

pıldığı §ehrimizdeki alakadarlara bildi
rilmiştir. Bununla beraber henüz arpa 
mahsulünün idraki tamam olmamıştır. 
Piyasaya yetecek kadar arpa getirilmesi 
ancak bu ay nihayetinde mümkün ola
caktır. 

Kömürcülere göre sıkın
tının sebebleri nedir? 

Ankara, 12 (Telefonla) -
kontrol ve sahil emniyet i§lerini 
teşkilAtm tecriibeli ve bilgili 
takviyesi için 3656 sayılı kanuna 
cetveldeki liman reisi ve memur)j 
ait kısımda bazı deği§iklilder yapı1 
zarurt görülmUŞtür. Tefkillt k 
batlı cetvelde mez1dtr vazifeler· · 
bit edilen ınaaJ ve ücret derecele 
dondur. tdaıi olsun, iktiadt ve 
bakımdan olsun hususi bir ih 
teknik bilgiye ihtiyaç gösteren bu 
de vazife ve mesuliyet alacak 

sece anmpcle c:eıyan edea latif ....__ - Saltan T omanbay kim? diye eor
yi .a.nimcle c:aaJ..chranık oma. 'ftlefti dum. 
Layaılen .,..._ bir kene mılaa yepmalc - Duymadm mı?.. Kansugorinin 
içia be.im p1eez1'ia ihti)aam TUch 1 ölümünden sonra Mısırda ınemlülder 
Be z+n at8rG de~ gBzilne sultan Tomanbayı padipblığa seçtiler! .. 
göriinmek istemiyordum. Şimdi yeni Mmr padifahı Yavuz Sul-

J man en lcededl dakikalannda oldu- tan Selime karıı dayanmağa hazrr]anı
ğu &ibi büyfik lair .niaç da,.duia ... t- yor! .. 
1al'l1Mla da yalnız kalmaktan pek ziyade Çalık Kemalin verdiği hu malumat 
ho .. ıyor. benim üzerimde çok müthiş bir tesir 

!ili.- aralık bölükten ayrılarak kalaba- yapmıştı. Tam göğsümün üstüne ağır bir 
lık H.lep .okaldannda tek bqıma do- hançer" daibetıi yemifim gibi gönlümde 
!a mllia '-ti.dm. birdenbire derin bir ırızı duydum f 

Y ••arda gezerken gördüğüm manza- Aman yarabbi! .. Şimdi ben ne yapa-
ral.-a hlc; dikkat etmlyonimn. Çünki cağım? .. Loranzayı burada bırakıp Şa
r;:ibaim megaldü. Kafamın içinde duran ma naml gidehileceiim) .. 
Lo....a~n_ hayali, k~itind~ ba~b _ B t TM E ot -
fC)'lelie ı§tıgalden benı men ediyordu. 

Menemende arpa mahsulü kemale 
gelmiştir. Yakın güıllerde bunların piya
saya getirileceği haber verilmektedir. 

--u11ı110.-ıuo""""""'''"''--

V ALİ GELİYOR.. 
Valiler toplantısına iştirak etmek .için 

bir müddet evvel Ankaraya giden vali
miz B. Fuad Tuksal muhtelif vekiletler
lc temaslarda bulunduktan sonra İstan
bula geçmiştir. Bugünlerde şehr"mize 
avdet edecektir. 
~--

Belediye Reisinin 
dMnlıü ıetlıllılePI.. 

Kömürcüler dün ticaret odasında ya
pılan bir toplantıya iftirak etm)fleıdir. 
Bu toplantıya sebep. ticaret vekiletinin 
odun kömürü meselesini tetkik ederken 
İzmirderı bu hususta bazı ma~mat iste
mesidir. 

Kömürcüler toplantıda hm.irin yıllık 
kömür ihtiyacını ve istihl&k .iflerini tet
kik ederek mütalailarmı ileriye sürmüş-
lerdir. Kömürcülerin üzerinde durduk
ları noktalar şunlardır: 

1 - Odun kömürüne fiat mürakabe 
komisyonunun venfiii fiat azdır. Bu yüz
-den deniz yoliyle 1zmire getirilecek kö
mürler l.stanbulda daha fazla fiat öden
diği için lstanbula gönderilmektedir. 

O s«a nereye gittiğimi ve Halebin 
haaei wntlwiude de>lafbiımı iyice ha- Baymdarclfl KızılQ• Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu --------------
tırL.amıyonun. ze-utfnyağı uerenler dün yukarı ~abaneı:rde beş sokakta FLtr JIVRAKABB 

Y _._ L!(i '-' b · .:_ "' _ . . yapılan lamahuısyon ınşaatmı, 4 sokak- .,.__, __ .__, _ __,_ 
-.ız ıunu uı yorum ıu u gezın..- Bayındırda her yıl oldugu gıbı bu yıl taki kaldırım tamir :..;ı-~: H ta d- .. ..,.._iV" ... ...,,.._._. 

flin sonunda oehhden aynlarü kırlar• da Kızda · etine ubtıelif :kdaJ"- ~uu, a Y ca Vıliyet fiat mürakabe komisyonu dün 
cabma. larda ~· ft :s.ı.n ':oerril ~beton yolu faaliyetini tet~ik eyle- öğleden sonra toplanarak muhtelli mev-

H.watamaa en memt. en mil•teene bir b lan bu · 
parçamu tetkll eden bu atk peesinde ~ Ce~~~3 kiloyuleri u Hatay caddesi. beton yol inşaatı son zuları tetkik eylemiştir. 
bir riya ... sllııi aeçb...._ heyecan ze,. .ıny_. wı .....-ucu• veren ve ver- safhasına gelmişf 
C:lolu saatlerimi~ yeniden can• :.leri mikdan g&tıeıeu cetvel aşağtıla- Yukan mahalı:i:er bu suretle mil-
land.rabilmekliilm için tenha bir köıe- ~dırda Yılmaz fabrikası 525 kilo. kemmel_ bir Y~ ka~uş ol~ld~ır. 
)'e iıbtit-=- .. rdL ycı..ı __ Z-'--''---· .. 80 T dd""t f brikası Belediye rem biWıare cümhunyet 

Kırda. bir tannç ajlıcnun gölge.ine ~ ~ 1 
• ece u a koruluRurıdaki ~ işle · · tetkik et 

oturdum. Orada, bir kaç saat dütünce- 1355 kHo. Falakada Tahir fabrikası 581, . K difrl.At- k darrını L-. -
Fırınlıda Ali Saip fabrikası 120, Ali K,.,. nuş ve a ~e a Ç11U1Uştır. 

lerim1e ve zih.imde toplanan hayallerle ""' o---
bu':r 1 lt.W... falırikası 250 kilo. Uladıda Şeşbeş fab- .,,,,,..._. ~H.NI~ 
s..ıa IUMP qmanma 7akm bir s. rikası 87, Karaoğlan fabrikası 65. Ka- ~ ----•-s• 

atta onıdaa blkarak Halebe döndüm. raoğlin yağhanesi 50 kilo, Yusufluda A. ~ardan sandJlı 
Bö6ik kara~ olan lıiaamn Dpmn. Sendil yağhanesi 87, A Ali yağhanesi topla ... ._ 
41.a içerip sircfiiün ..at anmıan Çalak 93, Hasan yağhanesi 18, Reşit yağhanesi 
Ke...ı ö.ime çakb. Telqlı bir tavırl• 66, M. Çakmak yağhanesi 58, Ereğlide Emniyet müdürlüğü ekonomi ve yar
bana dedi ki : · Şükrü yağhanesi 73,5, Şakır yağhanesi dun sandığı umumi toplantısı dün ak-

- Yoldql.. Seni bütün gün aradun. 74, Ahmet yağhanesi 65, Çıplakta Tah- şanı Halkevinde yapıhiuş, senelik iş ra
Hiç bir yenle aöriinmedin.I Benim gibi sin yaithanesi 54, Gazilerde Halil yağ- poru okunarak tasvip edilmiş. eski he
öteki yald ılrr da l»llfliiD a1lma ...._ hanesi 41.5. Karapırumla Mehmet yaj- ~~=·olunarak yeni ldare heyeti se
ne getirdiler fakat onlar da eeni bula- hanesi 71, Bayındırda Ali Riza yağhane
madılar. Bir kaç gUnclen beri bölükte biç si 20. Dereköyde Hiliıeyin yajbanesi 75, 
Clurm•yorsun. Bizden aizlj, acaba nere- H. Hüseyin yağhanesi 65, Kızılobada 
lere gidiyorwa) .. Gall»a. güzel bir Ha· Remzi yağhanesi 32, Yozgatta Süleyman 
lepJi bdmla men:imeii &nna nnlin T• yai8wnrıi 84. Aı.ıkö,.le Blısan yağba
l>u işi aedea l:ııiEclea cizli tatmak İılt.İyor- nesi 93.5 kilo. 
aun} .. İsimleri geçen zevatın gösterdikleri 

&n : şefkat takdire şayandır. 

---o---
•aoıa Emnl~et 
•üdÜl'ü şel•lııdsde 
Muğla emniyet nriidürii B. Ekrem 

S..ver Muğladan şehrimize gelmiştir. 
---o---

MeyDe çelılrdeOI 
,.,~·-
Aııkaradaıı bir m~ mıntaka ti-

Şen barda bir bar artiatile dana et
mek meseleainden çıkan kavgada arka
daıı Repdı tal.nca kaqunile yaralayıp 
öldürmekten maznun Mehmet Karabi
nanın ağır cezada devam eylemekte 
olan muhakemesi neticelenmiftir. Meh
met Karaıbbıa 12 aene aix hapee ve 
maktulün ba'bua Talata 1000 lira ölüm 
tazminatı ôdemeğe mahkOm ediJmiıtir. 

Hadise sıraaında mçlu Mehmet Kara
biaayı yarahyan Turan ela 23 giin hapee 
mahkOm olnuqıtar. 

---o---

Bergamanın Kaplan köyünde Ali Ars
lan ve kansı Fatma bir buçuk kilo tere 
yalını satışa an.etmedikleri şiklyet edil
dijinden adliyeye verihnlşlerdir. 

caret müdürlüğüne mUncat ederek Berlin. 12 (AA) - Alman tebliii : 
memlekette isHhlik edilen Malta erili, 1 ınayısian 10 mayısa kadar İngilizler 

Kanla biten bir aık macerası 

Köylü bir genç müstak
bel kayın babasını vurdu 

Yeni dünya çekirdeği, erik, kayası ve 32 si Akdenizde ve şimal Afrikada ol
feftali c;ekirdeklerindea IUDefle kuru- mak üzere 161 tayyare kQbetmitlerdir. 
tulnu.q olmılannı iyi fiatla satın ahnağa Ayni devrede lngiİtereye karşı hil~ 
talip olduiunu bildinıaiştir. )arda biz 42 tayyare kaybettik. 

lakil vasıtalarının ya
zılmasına başlanıyor 

CumaoVUUIUl Görece köyünde tar- ı..karete bapaDMa. bu kaçap sayri awı.
lalar .-ncla 18 P11Dda lbralüm Yağ- ki bulduiunu. bir namus meaeleai telak
cı adında bir genç, ni,anlandıiı kızın ha- ki ettiğini ifade eylemiştir. Hatta hazan 
bua ss r.-• &.mail Um. tahanca abla.aın erkes=den le.aya puçalan. ı..
kurıunfle aln.dan ağır surette yarala- lar •tn zta. 
m11hr. Km IMa ~ laizar .-..... nifan- tzMta ASKtt•Js 8VBai BAŞKAHUCINDAN : 

Yaralı lzmire getirilerek memleket ı ... kmdeti" WmetlesmdeD .,..__ 1 JıliDI üdefa.a milb1lefiyeti k kil vasıtalan merkezde tahsis edilm 
a...taaninde leda'ri alama alınımfbr. eeylemifdr. ~ eYTe1Jd •bala lb- - m ~ a-
Kul'f&Ul kafa teunda hlm11 olduiwıdan ralUa y .. aeDC nizenl ır ft iki ile.- D1lllUDUD 23 iind1 m~ue tembn günlerde sahipleri tarafmdan Yerli a. 
famailin bayati tddikededir. tireaıimi lıir ~ hiııwtiııerek tiitiia nakil natalan tahrir ve tabitine 15/5/ kertik fUbesine cinsi ve mikdularım 

Hadi.. ı.1r1r .... aJdıiwm12 maliimat tarlw vı s aim Ptiiııı4 yolda la- MZ gününde bet1ınacaktır. ~~~mai,,.=rmmuauy~ 
töyledir : zetle ~ 2 - llerkemeki nakil vuatalarmdan ~ .. 

lbrahiıaı Y ....... ı..-Um km 16 izzet arahum _.. h• ,.me ı.,.. (Ad.r, btlrlar, mmwlelar, öküzler, de- neye tAbi tutulacaklardır. 
yaşında Müferrabla ötedenberi hissi ala- lar &rlatmpztw. 8- ı- halele hiddet- wler, etıkler) amsaz nakil n-ta'vm- 4 - Vaktinde tayin edilen günlerde 
laaı vardır. Bir .ene evvel de kendiaile lenea Jhnlüa Y• uakden inerek dm (Araı.lar, otamobi1, kamyon. mo- yukanda yazılan canlı, cansız vesaiti ge
•ipı.Jenna• ve l.u müddet zar&.da ev- lzzetia ,._ aitmit : toP"k?et. 1*ü:Jet) tıekmil tıeçbiatı ile 15 ıimıiyenler baklanda Mı11i Mildafaa 
lamek üwe ~-- m&raıcuıt - ~ deiil mi) Bea -- eaitte- 5/M2 aonnnc1ea 18/5/MZ liiaü niha- mükellefiyeti kanmıunun muaddel ah
•tmittir-~ clamadmdaa mem- nim. Bir •· W ebfteııliw Karde- Jetine bdar lanir yerli askerlik şubesi mış sekizinci maddesi ve talimatname
nun olmakla 11.raber nedense her defa: ıiale n-~ T .. atmal cl.niztir. mide yaaı.........,.. nin 33, 34, 35 inci maddeleri mucibince 

c - 8haz daha beld. oilum. vazi- Ba .-da b,...... SS yapndUi 3 - Depolarda. tiearetbane1erd ve cezai hUkümlerinin tatbik edileceiinin 
yetler düzelaia, o .zaman evleoirainiz > 1-U U- lr.:Oflllllk lııadiee yerine pi-~ motörlil ve motörsüz na- bitınmesi ilan olunur. 
demekle mukal.ele etmİftİr. mit. IMa plİzlıea btkalaaaa Onalaim GOnilnden Günil nihayetine kadar 

B•ixa °"IMıt pn önce Mifetıah ni- Y-ics. anDt .... _bir kelime~ 11erka kaza İzmir 15/5/"2 18/5/9'2 
....._ 11lınılüaia erine ~ 'b.'buı maıinıe &n.t Mimedea W,.....•1e atet Merkeze bq1ı köyler 19/5/9'2 19/5/942 
Jemail Uzun eu firardan re.ta halele tıi- ebaıiızliıl". K.,... 1-a Umma aju Buca~ 20/5/M2 21/5/942 
nid-mit Te ~ yüzflnO görms i... rette yaralamqtır. Bomova nahiyesi 22/5/942 23/5/942 
tMn~'--- Suçlu tut! ;hl!. ~ miidde- Kmşlyaka nahiyesi 24/5/942 25/5/942 

ı-errllDID 12 yapndaki lc.ardeti iz- iumuml muavini B. Kea.I Berkarcla el Dl:iirmeiM\ere nahiyesi 26/5/942 27/5,IH2 
zct te sokakta rutladıkp hemfiresine koymUftuı. Cumaovası nahiyesi 28/51942 29/5/942 

2 - Orman müdürlüğü kömür müsa
adelerini daha çok ve yaz mevsiminin 
sonunda vermelidir. Bu suretle zama
nmtla kı§lık kömilr hazırlanması temin 
edilmelidir. 

3 - lzmirde ihtiyaca cevap verecek 
nisbette aömikc>k ve kok kömilrü bulun
muyor. Etibank bu ihtiyacı temin etme
lidir. 

Ankarada odun kömürü mevzuunu in
celemek üzere bir toplantı yapılacaktır. 
Fakat hmir kömürcüleri bu topWıbya 
mümessil gö.Ddermemeğe karar verm.İj
lerdir. Yalnız tzmirin lo§lık kömür du
rmnu ticaret vekiletine ia§e müdürlüğü 
vaaıtaaiyle günü gününe haber verile
cektir. • 

YcdHulf zeytlnDlıleP 
ıeslJlt edllfyol' .. 
Yabani zeytin sahalarını tetkik ve tes

bit eyliyen heyet Ödemif, Tire ve Ba
yındır kazalarmda işini bitiroıqtir. Sim
di Knpdam ve Kemalpepdaki yabani 
zeytiDlikJer tesbit edilecektir. 

Tesbit ameliyesi bütün kazalarda ta
mamlanınca yabani zeytinlikler müstah
sillere verilecektir. 

•••••••••••••••• 

ra devlet hizmetinde bulundukları 
det ve tahsil derecelerine göre 
.sisi derpif edilmiştir. Bu hususta 
lanan liyiha meclise verilmişür. ---o---
HIZınet esnasında •• 
eden sultaylal'ul ye 
lerble ltatlaaacalr 

Ankara, 12 (Telefonla) - 1683 
kanunun 46 ıncı maddesi tatbikat 
sında ayn ayn içtihatlara ve m 
kararlar verilmesine sebep olduğu 
keyfiyetin tefsir yolu ile ba1li için 
yük Millet meclisine müracaat 
tir. Hareket sahasında hizmet 
vefat eden subayların yetimlerine 
lımacak maaşa dair olan bu DYıddlL!ll 
fıkrasiyle ayni kanunmı 49 uncu 
sindeki hillrilm a1Akalı ve~klleüı~ 
tefsir talebine sevketmlştir. 

Bir Vecizenin Tahlil 
~--------~a•x:--------~ 

V ecbeler aramıcla Dördüne& Han- ne ejderlerle 
rinin de bir söz{l var. Fransanm bu Ö7.ene bezene yalnız hem 
meşhur hükümdarı: bell olsun diye yarattılı ityle 

- Düşmandan lrurtulmanın en iyi UUdar vardır ki bir hamlede 
~onu kendine arkac1q etmektir. sabnnı iflAs ettirerek insanı çil 
Diyor.. çıkarırlar. 

Her gün bir vecizenin şerhini ya- Kendini belli eden dOşmanı 
pan (Tasviriefkar) bunu da almlJ. te başımıza koyalım. Hiç olmazsa 
Brm vecizeler kolleksiyoolannı tet- lelerin hareketlerinde bir açıldıIG 
kik edince anladım ki her söz her mertlik vardır. Zamanın cflişnud 
memleket ve her millet için bir veci- maalesef öyle delil. Tıpkı 
ze olamu. Vedzeleri söyliyme ve devletlerine benziyorlar. EvvelA 
söyliyenin milliyetine ve söylendiii peden inme saldınyoılar, sonra 
tarihe göre nrlltatla etmek lAzmı.. harp ediyorlar. Asıl güçlük tanı 

Dörclünctl Jı.nrinia bu llÖriiJriln nnuzm içinde kimin dost, kimin 
bizim memlebtte kıymet bulup ilti- man olduğunu ayırt etmektedir. 
fat görecelini; vecize mertebesine çı- larca bizimle dost geçinmiş, her 
lop dillerde clolatacalmı tahmin et- tatlı dille gOler yUz1e hatırımızı 
miyorum. mut. hatıl kaJplerimlzde aevgl 

(Tuviriefklr) m vecize diye ele nuş olanlarm içinden hazan öyle 
alıp tahliltne giriştiii bu tavsiyeyi kızıl diişmanlar çıkıyor ki 
ben de kendime göre tahlil edecelhn: btmlarm tırnaklarmdan akan 

Bence dtlşmından ku:rtu1mak yolu- dişlerinden daldllen salyayı 16~ 
nu onunla arkadaş olmakta bulan zaman l6z1erinin bozukluluna. 
adamın ruhunda ve yaradılışında Uç nm oynakbğma hilkmedeceli 
tnrlil zdf var demektir. Bu«Un nankBr saldırqlariyle ı 

t - Korkaklık.. dt ve manev1 ne bulurlarsa silip 
2 - Rfyaklrbk. pümıeie; eritip bitlrmele ~ 
3 - Sinsilik.. dilşman)ann ~ öyleleri vardi 
Hayatta d0$man peyda etmemete dönün dostları. dfuıün ahbaptan 

c;alı~alı anlamn ve böyle bir tavsl- nün yakınlandır. 
yeyi de daima .sulh ve aWdbl içinde Harici ve dahili çarpışmalar 
yapmail temin bakımından faydalı sik ohnadıiı bir dnirde 
bulurum. Fakat her tUr10 dikkat w b.qana geçmiş olan iV ilndl 
itinaya nt.nen peyda oluvermit bir tavsiyeyi yaparken her halde 
dfişnanın bqısmda omm fe'lTinden rin milnasebetlerini deiil. dev 
yaka sıyırmak için korkak. ri71ık1r, bstetmit olacaktır. Hmrinbı 
sinsi olmak her böle terefli ve bay- tinden (Laval) da bugün 
siyetli bir idarecilik olmasa gerek.. tavsiyesine uyarak Almanlarla 

mc: bir gOnahmmn ~ da$ lnırmaia ca)qayar. 
öyle hüdayi nabit yerden bitme man- iV ünd1 Bmri bu llÖldl ister f 
tarlar gıDi t6reyen cliqmanlar nnhr' ic;fn, ister dnletler ic;in IÖy 
ki jnpnm hapa alda gelmedilt belA; sun benc6 dtqmamn '8ft'indm 
~ göriilmedik cefa getirirler. tulmak ic;in korkak, simi, 

Bu beWar Jl'eylesof Riza Tevfik'in maktansa bu bdar k9çUlmeie 
dediii gibi: miyen bu dUnpda : 

IWl ele ~ ... ___ , hir mNlllil ıiW; (Ali görünen kurna Yediler 
a..z .. ta,.,..._ btMıfll ılllL (Veli görilnen ulmsm m 
• .. _.. ld • beıa Mil illi · ra: 
Rahmeti ~ seli prihaiir. - Ölümden ateye k8y yok .. 

Şu cemiyetin içine dtılabm, ne tip- Demek daha do~ olur. 
ler ıörilr. ne karakterlerle karplqu-; MllRAI' ÇIN 



..!l MAYIS CAR.SAMBA 

\Jzak dof!u harplt>ri 
(Uaştarafl l inci Sahifede) 

Yeııi Delhi, 12 (A.A) - Çung Kingt ~elen son haberlere göre japonlar 
~aı..ına?ya - Yunan arasındaki hudut 
lf >gh<'sınde işgal ettikleri Nanking şehri-

1 cışaltmışlardır. 
.a,JQ1L1ZLER tMHA 
tD1LM1YORLAR 

l' '-ndra, 12 (A.A) - Salahiyetli Lond
~ •ahfillerinde bildirildiğine göre Bir
t~ada Sindvin vadisindeki İngiliz kı
h ının imha edilmek üzere olduğu 
~ndaki mihver iddialarını doğru 

f::;ecek hiç bir alamet yoktur. En son 
ler İngiliz kıtalarının ınunta-Lam 
~ Sindvin vadisi boyunca geri çe-

kte olduğunu bildirmektedir. ja
~r belkide bu kıtalan şimalden tec
~ 4*neğe çal~ıyorlar. Fakat bu husus
lıt L.rıdrada kat'i hiç bir şey bilinme-
~ir. 
'lokyo, 12 (A.A) - Domei bildiriyor: 

b ~liz ve Çin kıtalarının Birmanyada 
ı.~~tıkları harp malzemesi o kadar çok
,., ki bunların listesini çıkarmak için 
~ ... bir zamana ihtiyaç vardır. Büyük 
& ve mühimmat ile benzin ve ham 
~dde depolan 4 taşıt vasıtaları ve on 
l -ı.ce çuval pirinç ile yiyecek madde
e11 ele geçirilmiştir. 

. 1'1elburn, 12 (A.A) - Bi.r taraftan 
~~alya Başvekili B. Curtin ile Ge
~ Mak Artür ve diğer taraftan Har
bi.:; nazırı Ford ile general Blamey ara
~-- yapılan görüşmelerden sonra dün 
q,..Ualyadaki müttefikler umumi ka
~~ından şu cihet bildirilmiştir ki son 

• ı:arfmda Avustralyanın müdafaaları 
b~ nisbetlerde iyile§IDiş olmakla bera 
~ millet tam surette seferi vaziyete 
~uş değildir. Mercan denizi mu
~inden sonra htldis olabilecek yeni 
Gir :aazik vaziyet için uçak, malzeme ve 
~e irsalatı bahsinde en büyük gay
l'elıler yapmak lazımclır. 

.Dl:Ntz HARBlNDE ZAFER 
!COTrEE'tKLERDE 
Londra, 12 (AA) - Mercan denizi 

l
lnubarebesi hakkında gazetelerin müta
aaları ihtiyatlı bir memnuniyeti ifade 

et!Xiekle devam ediyor. Deyli meyl baş
ltıak.alesinde diyor ki: 
Şimdiye kadar alınan haberler cesa

l:et vericidir. Fakat bu muharebeye işti
talt etmiş olan kuvvetlerin nisbeti hak
tınQıa henüz hiç bir şey bilmiyoruz. Harp 
İdea japon kuvvetlerinin hakiki hedef
t.e__ra..e dair hiç bir şey bilmediğimiz gibi 
j_'<lJ'ıplar ve nihayet kendi kayıplarımız 
~a.kk.ında henüz hiç malUnıata malik de
~iliz. Hattft. muharebenin bitip bitmedi
~iui veya iki tarafın muharebeye devam 
~S.ita. takviye bekleyip beklemediğini de 
lllıl.uyoruz. Yalnız zaferin şimdiye ka
<lar bizim tarafımızda olduğundan ve 
tıllidafaa teşkilatını yapmakta olan 
~V•tralyanm çok muhtaç olduğu vakti 
ill:azawiığmdan memnun bulunuyoruz. 

JAPONLARA GöRE 
"'~o, 12 (A.A) - Tokyo resmi mah
'l.llerio.İn fikrince Mercan denizi muba
l'ebesi bitmiş telakki olunabilir. Hükü
~et sözcüsü dün de~tir ki: 

- Umumi karargahın Cumartesi gü
tı.ü. neşrettiği tebliğ bir deniz muharebe
~~ neticesi hakkındaki son japon teb
ı.iğidir. Birleşik devletlerin bu bil.susta 
Ueri slirdilğü iddialar ve kendi kayıpları 
lıakkında mal\imatlan bulunmadığı, fa
~t japon bahriyesinin kayıpları hakk.ın
Qa çok sarih tafsilAta malik olduldan 
~daki demeçleri gülünçtür. japon 
.\ınıumi karargahı sarih demeçler n.eşret
~şfü. Düşman ise batırdığını iddia et
~~ gemilerin ne isimlerini, ne de smıf
:ı-ını vermemektedir. Fakat Mercan 
qenizi muharebesi etrafındaki hakikat 
Surabaya, Batavya ve Cava deniz mu
lıarebelerinde olduğu gibi geırek J:ngilte
rede, gerek Amerikada kendisini göste
l'ecektir. 

YENt JAPON DENİZ ZAYİATI 
Vaşington, 12 (A.A) - Bahriye Neu

!"etinin teb}jji: Orta şarkta Amerikan 
ilenizaltılan baı.ı japon gemilerini batır
IOışlarclır. Buııların arasında bir destro
ter, donanma,. mensup bir şilep, orta 
~i.i;, i.iklilkte diler bir şilep vardır. Bun
'ilrdan bahriye Dazırlığı daha evvel neş
~ettiği tebliğlerde hiç bahsetmediği gibi 
~unlarm ~ denizi mllharebeleriyle 
ile alakası yoktur. Başka bölgelerde zik
tE? değer bir şey olmamıştır. 
KARŞILIKLI HA VA HÜCUMLARI 
Melburn, 12 (A.A) Avustralya 

~~tteftkler umumi karargahının teb
ugı: 

Bebayna adasındaki düşman deniz üs
tü bombalanmıştır. Dört motörlü bir ja
l'on uçağı hasara uğratılmıştır. Salomon 
\dalarına karşı yapılan bir hava hücu
tnunda iki düşman nakliyesine tam isa
l>et kaydedilmiştir. 
ı. Yeni Ginede Port Morsebiye düşman 
llÜcum etmi§se de hasar hafiftir. 

Tokyo, 12 (A.A) - İmparatorluk 
:Uınumi karargfilıından bildirildiğine gö
~; japonlar 21 N'ısandan 10 Mayısa kadar 
llVJ.oresbiye hücumlarında 112 uçak dü
~ürmüşler ve yerde 51 uçak tahrip et
bıişlerdir. Aynı devrede kayıplarımız 12 
'lılyyattden ibarettir. 

FtLlPtNLERDE TESLlM OLUŞ 
, Tokyo, 12 (A.A) -Filipinlerdeki eski 
l\nıerikan Başkumandanının emri üze
tine geçen Pazartesi günü teslim olan 
~danao, Cebo, Tanay, Megoi ve Yobo 
i\dalarındaki Amerikan ve Filipin kıta
~arı şimdi kendilerine gösterilen yerler
'lle toplanıyorlar. Oralarda silahları alı
ilacaktır. 
, Tokyo, 12 (A.A) _ Mindanao adasm
Üa Amerikan kuvvetlerinin kumandanı 
ltayıtsız ve şartsız teslim olmuştur, 69 n
cu alay esir edilmiştir. ...._____ 

Kiiltiirparlı Atlı Spor 
J Kulübünden : 

Kulübümüzün senelik. kongresi 16 
~~yıs 942 cumaTtcsi günü saat 18 de 
"11.l.Üp binasında yapılacağından azala
tın bulu~an Tİca olunur. 
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Ekmek işinde 

6ir uokta 
(Baş tara& 1 inci Sahifede) 

Toprak mahsulleri ofisi müdürlüğü
nün ekmek mevzuunda vilayet emrinde 
çalışması ve ekmek çeşnisinin sabitleş
tirilmesi lazım gelmektedir. 

GETtRlLEN GIDA MADDELERt 
Dün şehrimize mühim miktarda mı

sır ve arpa getirilmiştir. Arpalar ekmek 
ihtiyacında kullanılacaktır. Mısırlar 
köylere verilecektir. Halka dağıtılacak 
pirinçler de vapurla getirilmiştir ve bo
şaltılmaktadır. Pirinç tevziine başlan
mak üzere olduğunu iaşe müdürlüğü bil
dirmiştir. 

BiR FIRINDA BlRiKEN UNLAR 
Un tevzii işini idare eden. iaşe müdür

lüğüne bağlı memurlar Güzelyalıda bir 
fırında birikmiş ve hesabı henüz öden
memiş 30 çuval un bulmuşlardır. Bu fı
rına. mevcut 30 çuval unu kullanınca 
yeniden un verilecektir. 

* BAZI HADiSELER 
Menemen kazasının Camikebir ma

hallesinde oturan Emine Manay adında 
bir kadın kendisine ve çocuklarına ait 
dört adet ekmek kartını birer lira mu
kabilinde sattığl iddiasile tutularak ad
liyeye verilmiştir. 

* Eline geçirdiği ekmek kartı dip 
koçanını tebdil için Basmahane beledi
ye mıntakasına giden Yıldız otelinde 
oturan Hamdi oğlu Münir kendisinden 
şüphelenilince kartı bırakıp kaçmış, bil
ahara tutulmuştur. Bu kartın başkasına 
ait olduğu sanılmaktadır. 

* Anafartalar caddesinde 85 O sayıh 
fırında pişirici Ahmet önden, Rahime 
adında bir kadına kartsız ekmek verdi
ği iddiasile milli korunma müddeiumu
miliğine teslim edilmiştir. * lzmirden Kemalpaşa kazasına 324 
sayılı yük arabasile ekmek kaçırmakta 
olan Kemalpaşanın Çay mahallesinden 
fınncı Kazım Erdem jandarmalar tara
fından tutulmuştur. 

Arabada iki çuval İçinde l 05 adet 
ekmek bulunmuş ve müsadere edilmiş
tir. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Rusya savaşları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede} 

Moskorn, 12 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Şimal batı cephesinde kanlı mu
harebeler oluyor. Almanların insan \•e 
malzeme kayıbı ağırdır. Bir Sovyet bir
liği bir günde lG"O Alman öldürmüş ve
ya yaralamıştır. Ayni birlik 6 tank ve 
bol malzeme ele geçirmiştir. 

9 mayısta son bulan hafta içinde Al
manlar 171 tayyare kaybetmişlerdir. 
Ayni müddette 86 tayyare kaybettik. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : 
Kere yarıın adasında kuvvetli hava 

kuvvetlerinin himayesinde hareket 
eden Alman ve Rumen kıtaları 7 ma
yıstan beri hücum halindedir. O günden 
beri muharebeler şiddetle devam cd!
yor. 

Kere sahilleri açıklarmda ve Azak 
denizinin cenup batısı sahillerinde dü!)· 
man gemileri bombalanmıştır. 

Hava kuvvetlel'imiz topyekfrn beş bin 
to]lilatoluk iki taşıt vapuru ve daha a~ 
tonajda b.:X çok gemiyi batırmışlardır .. 
Başka hir ticaret gemisi de hasara uğra
tılmıştır. 
Doğu cephesinin geri kalan kısmında 

dü.şmroun hatlarınuza hücum teşebbi.is
leri muvaffakıyetsizliğe uğratılmıştır. 

Alman, Hırvat ve Rumen kıtalarınm 
hücum hareketleri ve devriye faaliyet
leri muvaffakıyetle neticelenm~tir. 

T.,aponya ve Munnansk cephelerinde 
Rusların az kuvvetle yaptıkları hücum· 
lar püskürtülmüstür. ~ 

DONEÇTE DE TAARKUZ 
BAŞLADI MI? 
Nevyork, 12 (A.A) - Nevyork Tay

m:s gazetesinin verdiği habere göre iki 
milynn kişilik bir Alman ordusu Doneç 
cephesinde taarruza başlamıştır. Dinyc
perpetrovsktan Kerç yarım adasına ka· 
dar 490 kilometrelik bir cephede yapılan 
bu taarruza 24 zırhlı tümen, 2000 uçak 
ve çok yüksek mikdarda piyade kuvvet
leri iştirak etmektedirler. Taarruz bü
yük biı· ş:ddetle yapılmaktadır. 

Smolensk cephesinde bulunan Alman 
kıtaları da önemli faaliyet halindedirler. 

Pek yakında Alman1arın orta cephede 
büyük bir hücum yapacakları tahmin 
edilmektedir. 
FİN TEBLtö! 
Helsinki, 12 (A.A) - Fin tebliği: 
Kareli berzahında topçumuz düşman 

mevzilerine tesirli bir ateş açmış ve düş
manı tahkimat işlerinden alıkoymuştuı-. 

kan miUctlerinin emniyeti bakımından Rus müfrezeleri doğu cephesinde iki 
Fransız müstemlekelerinin müttefikler yerde mevzilerimize kadar sokulmuşlar
aleyhinde kullanılmasına ve mihvere sa da, topçu tarafından püskürtülmüş ve 
bir yardım mesnedi teşkil etmelerine 95 ölü bırakmışlardır. 500 kişi de dağıl
müsaad(} etmiyecektir. l\1artiniktcki mağa mecbur edilmiştir. 

B.Lavahn s~yasrti 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Fransız yüksek komiseri amiral Rober- 24 saatte düşman Luhide taarruza 
te yapılan teklif Atlantik müstemlckele- kalkışmış ve üç tümen kullanmıştır. 
ı'İnin Fransa naıiıına mulaafazası için şe- Ruslara burada 11 bin ölü verdirilmiştir. 
refli bir fırsat bahşetmiştir. Bu zayiata topçuınuzun ve uçaklarımı-

Nevyork Taymis diyor ki : Birleşik zın verdirdikleri kayıpları da katmak la
devletfor amiral Robertin hür Fransız· zımclır. 
lara iştirak etmesi için hiç bir tazyik Mevzilerinde şiddetle tutunan Alman 
yapmamıslardır. ve Fin kıtalannın zayiatı pek azclır. 

MARTİNİKTEN .A.)IERİKAN · ·----• 1 

TAI.EPLERI 1 A ı 1 h k.k t 
Nevyork, 12 (A.A) - Fransn: mahfil- 0 3Şl 3 0 3 1 3 

lerindım alınan haberlere göre Martinik (Baştarafı f inci Sahifede) 

Borsa 
'ÜZÜlU 

24 M. Sait Usta O. 57 
196800 Eski yekfuı 
196824 Umumt yekt1n 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
203 M. İzmir oğlu 25 

158039 Eski yekan 
158242 Umumi yekU.n 

Z~YTİNYAÔıl 
34807 Kilo (Es. Sa.) 45 
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120 çuval Fasulya 
315 Ton Susam 49 
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48 
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51 
54 
58 
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: Ankara Radyosn ~ 

~ BUGONKUNEŞRIYAT ~ 
;ıı mm 1111111111111111111 ı mmı ı ı ı ı ı mıı ı il ı ı ı muı ı ı r. 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 _ 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
Müzik : Fasıl heyeti.. 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Fasıl prog
ramının devamı .. 18.00 Program ve mem
leket saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo 
dans orkestrası 18.45 Müzik : Fasıl he
yeti .. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Müzik : Oda musi
kisi.. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Bir halk türküsü öğreniyoruz .. Haftanın 
türküsü .. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Mü
zik : Karışık şarkı ve türküler 21.30 
Konuşma (Sağlık saati .. ) 21.45 Müzik : 
Riyaseticümhur bandosu 22.30 Memle
ket saat aYarı, ajans haberleri ve borsa
lar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanış .. 

lZMlR BiRtNCl iCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Mahmut Ferit çelebinin oğlu ve varisi 
evvelce 3 bis Strasburg caddesi Osnier 
(Seine) Fransa adresinde iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan 

Emlak ve Eytam bankası İzmir şube
sine 17/ 12/ 933 tarihine nazaran 2893 
lira 7 7 kuruş borcunuzu ödemediğiniz
den rehin paraya çevrilmesi yolu ile na
mınıza çıkarılan ödeme emri ikametga
hınm terkettiğinizden bila tebliğ iade 
edilmiş ve za:bıtaca da yaptı'rılan tahki
katla da bulunduğunuz yer öğrenilme
miş olduğundan ödemenin ilanen tebli
ğine karar verilmiştir. 

işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 
bir ay içinde mezkur borcun bu güne 
kadar işlemiş faizile birlikte ödemeniz 
veya bir diyeceğiniz varsa yine bu müd
det içinde şifahen veya tahriren daire
mize ve 939/ 3703 sayılı dosyaya bil
dirmeniz llıımdır. Aksi takdirde rehi
nin paraya çevrilmesi yolu ile icraya de
vam olunacağı ilanen ihbar ve tebliğ 
olunur. 2662 (1138) 

Fran.~ fevkalade komiseri amira~ Ro
bertle Karaip denizi bölgesi Ameı ikan 
kumandanı amiral Hober arasmdl'ki 
müzakereler memnuniyet verici biı' du· 
rumdıldır. Görüşülen meseleler arasın
da Fransız harp gemilerinin bulunduk
ları yerlerde kalması, 7 yolcu vapuru 
Ue bRZı şileplerin Amerikaya verilmesi 
vardı~. 3000 Fransız bahriyelisinin de 
memleketlerine iadesi de müzakere edil

bulunduğunu hatırlatmak isterim. lZMiR BELEDtYf.SiNDEN: 

mekt~dir. 
VİŞİ NAZİK VAZİYETTE 
Cenevre, 12 (A.A) - Ofi (Eski Ha

vas .ajansı) bildiriyor : Amerikanın bu
günlerde Martinik meselesini ortaya at
ması Fransayı nazik bir vaziyete sok
muştur. İngiltere Madagaskarın isgali 
için notasını verdiği zaman Amerikan
Frroısız münasebetleriıı:n kar&ılaşacağı 
durum üzerinde ciddi endişeler mev
cuttu. Lavalin cevabı Fransanın Ameri
ka ile münasebetlerini muhafaza etmeği 
sam.imi surette arzu ettiğini gösieriyor
du. Amerikanın bu cevaptan memnun 
kalacağı zannedilmekte idi. Halbuki 
Madagaskar taarruzunun ferdasında 
Amerikaıun Antilleri kontrol altına al
mağa çalışması garip görünmüştür. 

Amiral Robertle Amerika arasında 
epey zamandan beri bir anlaşma vardı. 
Amiral Amerikaya kMi teminat veren 
bu anlaşmaya dalına riayet etmiştir. 
VİŞİ BİTARAFLIK İDDİASINDA 
Eğer Birleşik devletlerin maksadı 

Fransız gemilerine el koymaksa muha
riplere karşı bitaraf davranmak Fransız 
siyasetin.in temeli olduğu bilinmelidir .. 
Anlasılan Amerika, Amerikalılar arası 
konferansının verdiği bir nevi beynel
milel otoriteden faydalanmak niyetinde
dir. 

B. LAV AL VE JAPON SEFİRİ 
Vişi, 12 (A.A) - Lava! Japon büyük 

elçisiyle dün uzun bir görüşmede bulun
muştur. 

NAZ1LLt ASLtYE HUKUK HAKtM. 
Ltö1NDEN: 942/315 
Sultanhisardan Ahmet kızı Nimet Ya-

şın ta.rafından aynı yerde iken ikamet
gahı bulunamıyan kocası Yaşar Yaşın 
aleyhine açtığı boşanma davasının yapıl
makta olan muhakemede: 

Müddeialeyh Yaşar yaşının ikametga
hı bulunmadığından evvelce kendisine 
davetiye ilanen tebliğ olunduğundan gı
yap kararının da ilanen tebliğine karar 
verildiğinden müddeialeyh davayı biz
zat veya bir vekil ile takip etmeniz ve 
muhakemenin muallak bulunduğu 
22/5/942 Cuma günü saat 9,10 da Nazilli 
asliye hukuk mahkemesinde hazır bulun
manız aksi takdirde gıyabınızda muha
kemeye devam olunacağı H. U. M. K. 
402, 404 ncü maddelerine tevfikan gı
yap karan makamına kaim olmak üzere 
ilin olwwr. 28/4/942 (ll'U 

B. Nelson Amerikan harp istihsalatı- · Sabun normları hakkında 17617 / 2 
nın cesaret verici bir safhada olduğunu kararname numara1ı ve 22 / 4/ 1942 ne
ilave ettikten sonra bütün Amerikan şir tarihli nizamname herkesçe bilinmek 
kaynaklarının henüz kullanılmadığını, üzere belediyenin cümle kapısındaki 
bunlarm ilerisi için bir ihtiyat teşkil et- ilan tahtaşma asılmıştır. Keyfiyet ilan 
tiğ:ne işaret etmiştir. Nelson .sözlerine olunur. 2667 (1137) 
şöyle devam etmiştir; 

- Amerika şimdi uçak yaparken ye
ni teknik usullerden istüade ediyor. 

Amerikan harp istihsalatı şimdi tabii 
cereyanını takip etmektedir. Fakat bu
nun verimini arttırmak çarelerini bul
mak lazundır. 

Nelson sözlerini bitirirken iŞ'Çi mese
lesini tanzim komisyonununu.n şimdi 
mükemmel bir tarzda çalıştığını, bazı 
fabrikalardan alınan raporlara göre ba
z: hallerde istihsalin yüzde 28 nisbetin
cie arttığını bildirmiştir. 

SABİT OLAN HAKİKAT 
Vaşington, 12 (A.A) - Belçika ve 

Hollandanın Alınanlar tarafından işgali
nin ikinci yıldönümü münasebetile Nev
york Taymis şunları yazıyor : 

Geçen 731 günde bir şey sabit olmuş
tur. O da, Almanyanın bu harbi kaza
namıyacağıd.ır. Alman milleti bu harpte 
şeflerini somma kadar takip ederse 
onun yıkılması da .şeflerinin yıkılmasını 
takip edecektir. Korkunç 1940 ilk.baha
rının tesiri artık kalmamıştır. Düşman
ların demokrasilere karşı mücadelede 
güvendikleri gizli silah ihanetti. Biz bu 
şekilde gizli bir silah için hazırl.arunış 
buluneyoruz. 

~EHtR ASLtYE HUKUK HA-
HtMLtô!NDEN: SAYI 213 

Yenice mahalleden Mehmet kızı Hati
ce tarafından Çivrilin çarşı mahallesin
den İbrahim oğlu Osman diğer adı lbra
hinı aleyhine açtığı boşanma davası sıra
sında müddeialeyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen tebligat yapılmasına 
karar verilerek duruşma 15/ 5/942 saat 
10 na bırakıldığı ve o günde gelmez ve
ya bir vekil göndermezse gıyabında du-
ruşma yapılacağı ilan olunur. (1140) 
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Terzihanesi açıldı. 

belediye köşesi Numara 57 
1 - 3 (1139) 
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1 Diş TABİBİ Is 
~ HAMDJGOLCVoGLU 
§ Birinci Beyler sokak No. 41 l Telefon ; 4118 1- 13 (896) § 
;ıDoaaaacaaaa~aaaaaaa=~ 

DOKTOR 
NuriŞenısiGVNEREN 
Hastalanın her gün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon : 4057 

~~ 
DOKTOR 

Kemal SaJDt Aysay 
Sari hastahkiar mütehassısı, 

BAKTERİYOLOG 
Dahili bastalannı Tilkilikte Hatu

ııiye camii karşısmda Namazgib 
caddesi No. 2 de kabul eder. 

TELEFON:KLİN1K:42%3 
EVİ : 3536 

DOKTOR 

Salihettin TEKAllD 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

M0TELASSISI 
Hastalannı her gün öğleyin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numar-clda hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 345 3 
Ev: 3459 

l.,,.M.:;"::;;:;;=::;,ıf ~ s§~ 

1 
DOKTOR 

!!!!~!!~~~!'~~er §1§ 

S sokağında 78 numaraya nakletm.iş
S tir. 
§ Hastaları her gün sabahleyin 
~ 10 • 13. öğleden sonra 14 - 17 arasın-

ı 
da kabul eder. J 

Muayenehane TELEFON 2506 

::ıcaccccccccccocc~~ 

Kiralık 
TOTON DEPJSU 

Basmahande Çayırlı bahçe Melez 
caddesinde l 8 numaralı iki katil ve 
pencereleri demir kanatlı 560 met
re murabbaı arsa üzerine inşa edil
miş iki kah 400 metre murabbaı 
bina depo olarak kiraya verilecek
tir. 1steklilerin görmesine her za-
man açıktır. 1 - 8 ( 1 1 12) 

SAHiFE J 

. İzmir Defterdarlığından: 
öl~ ~vukat Şemsettin varisleri kansı Nevriye, kızları Mesrure, Hadyie ve 

Nermının Başdurak şubesine kazanç vergisinden olan 225 lira 17 kuruı borc;
I~.r!~ın te~inini ta~.sili için haczedilen Ahmet ağa mahallesinin Meyveter gÜm
Tugu sokagında kaın 222 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı 8/ 1 O yeni kapı 
numaralı ve 165 4 h issede 864 hissesine sahip oldukları yazıhaneleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkatıl
mtşhr. 

Taliplerin l / 6/ 942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 10 13 2591 (1115) 

İzmir Valııflar Müdürlüğünden: 
Selatin oğlu mahallesinin Tamaşalık mevkiinde kain 1804 ada l 00 parsel

de kayıth 115 metre murabbaındaki 1 72 taj numaralı ve 75 lira bedeli mu
h~?1menli arsaya yapılan aleni müzayede de talip zuhur etmediğinden 15 gün 
muddetle müzayedesi temdit edilmiştir. ihalesi 14/ 5/ 942 perşembe günü sa
at ondadır. Talip olanların Vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

29 13 2390 (1013) 

İzmir Defterdarlığından: 
Mehmet oğlu Hüseyinin Başdurak şubesine milli emlak satış bedelinden 

olan borcunun temini tahsili zımnında haczedilen l inci Kara.taş mahallesinin 
yeni Türkiye sokağında 629 ada, 3 parsel sayıda mukayyet 22 / 24 kapı nu
maralı evi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 l gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 1 / 6/ 942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1 O 13 2590 (il l 6) 

Menemene ~idecPk ihtifal tı enleri 
DEVLET DEMiRYOLLARI 8 iNCt iŞLETME MODORLOGONDEN : 
1 7 mayıs 942 pazar gününde Menemende yapılacak Kubilay ihtifali münase

betiyle ayni günde biri Karşıyakadan saat 12,20 de diğeri Basmahaneden saat 
12,40 ta kalkmak üzere iki hususi tren yapılacak ve Manisadan da Menemene 
saat 12, 18 de ayn bir tren tahrik edilecektir. 

Trenlerin Menemenden izmire dönüşleri saat 17, l 8 ve 18,38 dir. Manisaya 
dönecek trenin avdeti saat 16,50 dir. 

Bu trenlerle Menemene gidip dönecek yolculara gidiş bileti verilecek ve bu 
biletler yalnız ihtifal trenlerinde muteber olmak üzere dönüşte de muteber 
tutulacaktır. 

Üçüncü mevki bilet ücretleri : Gidiş geliş : izmirden Menemene 35, Karşlya
kadan Menemene 24, Manisadan Menemene 39 kuruştur. 

Sayın halka ilan olunur. 26 l 9 ( l 134) 

!ZMIR S1C1L1 TlC.AıRET MEMUR-
LUöUNDAN: SAYI 4406 

Tescil edilmiş olan İzmirde Birinci 
kordonda 124 numaralı binada ihracat iş. 
leriyle iştigal eden (P. P. Danielsen 
İzmir yazıhanesi) tarafından Gerhard 
Gless ve K.funi Suverene, verilen temsil 
vekaletnamesi ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 4406 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 - Vekaletname: 

İzmir sicili ticaret memurluğu rcsm.l 
mührü ve F. Tenik imzası. 
T. C. İstanbul üçüncü noteri. 
Y. No: 5201 
C. No: 
tzmirdeki P.P. Danielsen Firmam nam 

ve hesabına olan tüccar! muameleleı·im.i 
idareye ve ahzu ita ve beyi şiraya ve bi
lfunum bankalara namıma gelmiş ve ge
lecek mebaliği ve postahanelerde namı
ma vurut etmiş ve edecek havalename
leri ahzu kabza ve ticarete müteallik ev
rakı ve mukaveleleri tanzim ve teatisine 
ve ecnebi memleketlere ihraç edilecek 
mallara ait gümrük beyannameleriyle 
mütefcrri evrakını imzalamağa ve ban
kalarla gümrük idarelerindeki bütün 
muameleleri takip ve ifaya ve depozito 
yatırmağa ve indel icap bunları istirda
da ve müessesemiz namına ciro etmeğe 
ve tüccari emteayi ithal ve ihracını ve 
billıassa merkez bankasındaki bütün 
.işlerimi takip ve ifaya ve mezkU.r banka 
klering ve takas ve buna mümasil mua
melatı da ifa ve imzaya ve ahzu kabza 
ve takas limited şirketi nezdinde dahi 
bilcümle işlerimi takip ve ifa ve intaca 
bilumum resmi dairelerde ve bankalar
da ve bilcümle müesseselerde ve eşhas 
nezdinde beni temsile ve ben.im yapa.bi
leceğim kanuni akitlerin ve tüccari mu
amelatın kaffesini yapmağa ve bankalar
daki hesabı carimden lüzumunda para 
çekmcğe ve para yatırmağa ve alacakla
rımı talep ve tahsile ve alacaklılardan 
senet almamak ve senet vermemek şar
tiyle ve bu hususlardan vesair mesailden 
dolayı lehimde ve aleyhimde açılmış ve 
açılacak bilfunum davalardan dolayı 
avukatlar vasıtasiyle Türkiye Cüınhuri
yeti mahkemelerinin, meclislerinin dai
reler~ müesseselerinin her kısım ve 
derecesinde her sıfat ve suretle beni 
temsile, hak ve menfaatlerimi muhafaza 
için münasip görecekleri muameleleri 
ifaya bilcümle evrakı imzalamağa ve 
takdim ve takibe ve tebliğ ve tebellüğe 
protesto ve ihtarname keşidesine ve ce
vap itasına, şahit ikamesine ve reddine, 
yemin teklif ve kabul ve reddine, hacız 
vaz ve fekkine icra daireleriyle temyiz 
mahkemelerinde muameleleri ve muha
samaları takibe velhasıl hukukumun 
muhafaza ve müdafaası için kanuni mu
amelelerin kaffesini ifa ve icraya ve ik
mal ve intaca ve indel icap başkalarını 
tevkil ve teşrik ve tePdil ve azle mezun 
olmak üzere 1/ 8/ 1942 tarihine kadar B. 
Gerhard Glessi münferiden ve 1/8/ 1942 
tarihinden itibaren Baylar: 

Gerhard Gless ile Karni Suvereni 
müştereken namıma hareket etmek üze
re umumi vekil nasp ve tayin ettim. 
işbu veMletname ile 24/ 2/ 942 tarihin

de 2458 yevmiye ve 527 / 826 numara ile 
baylar Frisdair Danielsen ve Rifat Tadu
lan namına tanzim edilen vekaletin hük
mü kalmamıştır. 

Adres: tstanbulda Aşır efendi caddesi 
Alyanak han 3 ncü katta P. P. Dan.ielsen 
22/Nisan/ 942 imza. 

Yirmi iki Nisan 1942 tarihli bu veka
letname altına konan imza şahsı ve hü
viyeti dairece tanınmış olan Paul Peter 
Danielsenin imzası olduğu tasdik olunur. 
942 senesi Nisan ayının 22 nci Çarşam
ba günü. 
Bahçekapı dördüncü vakıf han İstan

bul üçüncü noteri Hüsamettin Haydar 
Çaıner. 

Bu suret 22/Nisan/ 1942 tarihli ve 
(5201) yevmi.ye No. lu aslına mutabık 
olmakla bittasdik alakadarana ita kılm
clı. 942 senesi Nisan ayının 22 nci Çar
şamba günü. 

İstanbul üçüncü noteri Hüsamettin 
Haydar Çamer. 

45 kuruşluk damga pulu ve diğeri 10 

BEŞERİN ~ZELI AŞKI 
Çic;ek, Gül 

~~'J!:~~-~h~ gibi nebaU 
~~~Vfl~ ıüzel lik )erin 

kokulan ve 
cevherleri; in
san için ruha
ni ve risınani 
ihtiyaç 1 a r ı n 
en mühimmi
dir .. 
Beşerin eze.. 

1i aşk ve ihti
yacına en cid· 
di anlamiyle 
cevap veren 

yalnız (E. GÜREL İZMİR KOLONYA
LARI) mamulatıdır .. 

Gül ve çiçeklerin en saf ve bakir cev
herleriyle meydana getirilen eşsiz ve 
ınüstesna kolonya çeşitleri : İzmif' 

Kızı,rürlıiye Yıldızı,Ba
lıar çiçelı, Yasemin, Ka· 
ranfil, Ay lfığı, Çiçeıı 
Demeti gibi kolonyalardır .. 

Beşeriyete ruh saadeti bağışlıyan bu 
kolonyaların toptan ve perakende satış 

yeri - Odun pazarı No. 20 (Şamlı Şük
rü Mağazası civanndadır .. ) 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
-

ftfübaliğah gavti tabü 
~'Makyıq,. kalmadı 

Cilde sürülecek gayri m.et"'t 
yeni bit' pudTa, tabii bir 

güzellik .,erif'. 

Parisin ~ık kadınl:ın. J'en.i bir 
moda icat etm1şlerdlr. Biltil.D gQo 
sabit dur.m ve hiç parlaklık lz1 bı· 
rakmayan, bir gül .... tcnl veren yeni 
bir pudra bulmuşla_rdır. 

Bunun ean: İpeltll elekten Qç 
defa geçirilmll en saf ve en ince 
pudrayı iki defa krema kijpQğQ Oe 
ka.nştmlması usulü ile izah edile-
bilir. Fransız ki.myagerlerinin se
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul. Tukolon müea
sesesinin lnhisan altındadır. Bu ye
ni Tclkalon plJ9rası. artık parlak 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi
yen son vermiştir. Cildinize, sekbı 
saat zarfında "Mat., duran nen. 
ve güzel bir renk verir. R{lzglrda 
ve yağmurda ve battA terlemede 
cildinizi parlak göstemıez. "FiDi 
Mat,, Tokalan pudrasını kullanırsa .. 
nız sımanmı blr gül yapraimm taze
liğini ve güzeru.ıini bab§eder, sevim 
liliğinlzi ve cazlbenJzl bir kat daha 
arttınrsmız. On muhtelif ve yeni ca
zip renkte olan Tokalon pudrasmdao 
birini intihap ediniz. 

- --- ---------
kuruşluk tayyare pulu üzerinde İstanbul 
üçüncü noterliği resmi: mührü ve Hiisa
mettin Çamer imzası ile 22/ Nisan/942 
tarih. 2663 
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Amerika M * * 

YENi AS'IR 
s-

hazır 
::ısı 

TORKIYE • INGIL TERE 
* 

iJ MAYISCAR.IAMBA i94~ 

t .. k" d" ar- Alnıanmağ- 1 Milyonluk 
ını a asına A 

asker çıkar- lubiyetine ordu emre 
Deklaras-

3 .. Suikast davası bugün 
yoııun cu . 

mak istiyor güven tam amade ... 
~*~ ~·~ 

yıldönün .. ü iddianame bundan son-
raki celsede dinlen.ecek Radyo gazetesıne göre bütün dünya-

nın ilgisi ha.la Çörçilin nutku üzerinde Cörcil şimdiye kadar 
toplanmış bulunmakta ve gazetelerde ingiltere yenilmez de· 
tefsirler devam etmektedir. 

Tefsirler başlıca ŞU noktalar üzerinde miş, Almanya yenilecek 
toplanmaktadır: dememişti.. 

1 - Çörçilin hiç bir nutku bu derece Londra, 12 (A.A) - Londra mahfil-
iyimser ve harbin neticesi hakkında bu ler.i Çörçilin pazar akşamı radyoda söy
derece kes1n ifadeli olmamıştır. lediği nutku uz.un uzadıya mütalaa edi-

2 - Hava kuvvetleri üstünlüğü hak- yorlar. Bunun başvekilin iktidar ınev
kmdaki Çörçilin sözleri her tarafta bü- kiine geliş.inden beri söylediği nutukJa
yük alaka uyandırmış ve geni~ tefsirle- rın en n:kbini olduğunu beyanda herkes 
re yol açmıştır. müttefiktir. Çörçil bunun için iktidar 

3 - Çörçilin zehirli gaz hakkındaki mevkjine geldiği tarihin ikinci yıldönü
sözleri, bu hava üstünlüğüne it:madı ve münü seçm:ştir. Başvekil bu suretle 
Rusya ile olan tesanüdün kuvvetini gös- millete harbin inkişafını ve iki seneden 
fermektedir. beri İngilterenin bu vadide kaydettiği 

Gaz meselesinde İngilterenin Rusya- terakkileri anlatmak flrsatını bulmuş
ya büyük yardımı olabilir. Çünkü Al- tur. 
man1arm Rus şehirlerini gazlamak ile Başvekilin bu sözleri Almanyanın 
elde edecekleri netice büyük olamaz. mağlup olacağına her zamankinden faz-

Halbuki İngilizler Alman şehirlerini la kat'i imanını gösteriyor. Bu iman ge-
kolayca bombardıman edebilirler. çen senelerde başvekilin İngilterenin 

Diğer taraftan Ruslar da gerek teda- yenilmezliği hakkındaki imanı kadar 
füi ve gerek tecavüzi gaz hazırlıkları kuvvetlidir. Bugüne kadar Çörçil yal
yapmış bu1unmaktadır1ar. nı.z İngilterenin yen:Imcsine imkan ol

A1marı1ar işi tersine alarak vaziyeti madığı kanaatini izhar etmişti. Fakat AJ
gaz harbine İngilizlerin başlamak iste- manyayı askeri sahada ezeceğini iddia 
dikleri seklinde tefsir ed:yorlar. etmiyordu. Simdi ise Alrnanyanın as-
MARTİNİK ADALARI İSİ keri mağlubiyetten kurtulamıyacağını 
Martinik görUşmeleri henüz bir neti- azim.kar b!r lisanla söylemiştir. Japon

ceye varmamışhr. Vişiden bildirildiğine yanın da içtinab1 kabil olmıyacak bir 
göre Amerika devleti, Martinik komu- felaket içinde çökece[,tini iddia etmiştir. 
tanı amiral Roberden şunları istemiştir: Çörçilin iki seneden beri cereyan eden 

1 - Adanın bazı noktalarına Ameri- hadiseler hakkındaki izahatı yeni bir 
kan askeri yerleştirilmesi; şey öğretmemiştir. Bu da tabiidir. Çün-

2 - Adada bu1unan Fransız harp ge- kü Çörçil her zaman hakikati söy1em!ş
milerinin sl~a~sızla;ıdırılması.. . . . tir. Böylece İngiltere ve müttefik va-

3 --:- Marlını~te~ petrol gemılerının tandaşları hadiseleri, daha cereyan ettiği 
Amerıkaya teslımı.. v • günlerde, olduğu gibi öğrenmişlerdir .. 
Bakılacak olursa. bunlar agır ve hü· Başka memleketlerdeki bazı devlet 

yük teklifler değildir, çUnkil, Vişinin adamları ise ekseriya hak:kati saklamak 
~indiçini~e Japonlara ~erdiği b? şeyi; deinştirmek ve hatta büsbütün yok et
rın Amerikaya karşı esırgenmesmde bır mek yolunu tutarlar. Uydurma ilaveler
mantık yoktur. Fakat Vişinin bu defa le tarihi o kadar de~i:?tirirler ki bütün 
v:ız.iyeti cok naziktir .. _Almanya Vişiden, mi1Jetlerin kabul ettlği tarihle bunların 
bilhassa Laval~en böyle uysal hareket tarihi arasında bir uçurum açılır. 
beklememektedır. . .. . 

Lava1in iktidar mevkiine ge~esinden Bffi KAC MUHIM NOKTA 
evvel, Vişi siyaseti üzerinde İng'.Jtere ve Cörçilin basit ve kuvvetli bir ifade i1e 
Amerika arasında bir görliş farkı göze ~v~ ett~ği tablo bilvük ~~ alaka çek~ 
çarpmakta idi. Lavalin iktidar mevkiine roıstir. Hıtler ve Mussolını hakkırıda 
geçmesi üzerine İngiltere ve Amer:ka müsteh7l bir lisanla söylediği sözler İn
arasında Visi hakkında bir görüş birliği gilterede cirkin tabirlere lüzum hisse
hao;ıl olmustur. diJmeden dilşmana hücum edilebileceği-

Acaba Vişi evvela Madagaskarın iş- ni gösterir. 
gali ve sonra' Martirıik hakkındaki is- Cörci~ mı~k~nda bilhassa bir kaç nok-
tek1erle meydana vurulan Anglo Sak- tayı belı~ştir: 
sonların yeni politikası hakkında ne ya- 1 - İng:lız hava bombardımanlannm 
pacaktır? Almanyayı boğucu gaz ku11anmağa gi-

Bu suale verileet?k cevabın ne olaca- decek kadar acze di.işi.irdüğünü söyle
ğını henüz Vişinin de bilmediği anlaşılı- miştir. İ 

2 - kinci cepheden bahsetmiştir. yor. 
JAPONYADA GÜÇLÜKLER 3 - Cörcil müttefik deniz ve hava 
Tokyodan gelen haberlere göre Japon kuvvetlerinin Japonları durduracağını 

kabinesi deniz insaatını devlet kontrolü- ve hezimete uğrataca~m söylemiştir. 
ne almak için tanzim ettiği bir kanun 4 - İngilterenin Fransayı yen:den 
layfüasını mecJise vermiştir. Japonların büyük devlet mevkiinde görmek istedi
bazı güç1ük1erle karşılaştıklan anlaşılı- ğini teyit etmiştir. 
yor. Güdükler şu iki sebepten ileriye 5 - İngiliz ucaklannın Almanyada 
gelmiştir: askeri sınai ve bahri hedeflere daha zi-

1 - Beş aylık muharebelerde verilen yade kuvvetle akın edeceklerini söyle
ağır kayıplar. Japon ticaret filosu bUyük mişt!r. 
olmakla beraber, İngilizlerin karşısında ZEHİRLİ GAZ KULLANILIRSA. .. 
:zai:ftirler ve mevcut tonaj, Japon gemi Bu sözler bazı bitaraf mahiillerin yal-
ihtivacını karsılamakta güçlük çelciyor. varışlarma ve tah.ripkA.r akınlara son 

2 - En mühim sebep, Japonyamn çok verilmesi hakkında Alman hezeyanları
genislemiş olmasıdır. Bunun için Japon- na kat'ı bir cevaptır. Gaz meselesine ge
ya, ticaret ~emisi insasına hız vermeğe lince Çörçil İngilterenin gaz kuJlanmağa 
karar vermiştir. Fakat bu ihtiyaçların ilk olarak teşebbüs niyetinde olmadığı
JaPonvada karşılanması pek mümkün nı kat'i bir ifade ile söylemiştir.. Fakat 
değildir. eğer Almanlar Ruslara karşı gaz kul-

----·- lanmağa kalkışırlarsa bunun mukabele-
Askerİ vazivete dair siz kalmıyacağına emin olmalıdırıar. 

JAPONYA YIKILACAK, 

d •• •• ( FRANSA KURTULACAK. 
UŞUnCe er Uzk şarktan bahseden başvekil ev-

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 
zırhlı kuvvette kullandıkları bildiriliyor. 

Bu haberlerin başka kaynaklardan te
yit edilmemesi hasebiyle şimdilik ihti
yat kaydiyle karşılanması daha iyidir. 
Çünkü ne mevsim büyük harekata mü. 
saittir, ve ne de Mihver lüzumu kadar 
hazırlanabilmiştir. Henüz Rumen ordu
suııun bUyük bir kısmı cepheye gönde
rilemediği gibi, İtalyan ordusunun da 
nakline yeni başlanmıştır. Macar kuv
vetlerinin büyük bir kısmı henüz gar
nizonlarında hazırlanıyor; ana vatanda 
hazırlanmış olan yeni Alman birlikleri 
ile kış hasebiyle geriye çekilmiş bulunan 
kuvvetlerin cephelere nakline geç baş
lanmıştır. Ve bunlar henüz yolda bu
lunmaktadır. Bu sebeplerle bu taarru
z•ın çok az ihtimali vardır. 

Cenup cephesinde 24 zırhlı tümenin 
toplandığı hakkındaki haberlere gelince, 
şimdi bu bölgede bu kadar kuvvet top
laru·ıış olması şüphelidir. Alman1arın ge
çen seneki taarruzunda 4 ordu şeklinde 
kulland .".ları müstakil zırhlı kuvvetleri
ni lı . ı defa bir kumanda altına topladıkla
rı ve iJP Kuvvetin kumandanlığına da 
Gener-ıl Ro•aeii getirecekleri söylenil
me le tf>.G '.>o". 

A 11 ıstralv:ı dolaylarında Mercan de
:ıizınn" vuku bulan harbin üzerinden 
c-p~ ~e bir zaman geçtiği halde, her iki 
taıaf ta k endi zayiatının ne olduğunu h§_ 
la bildirmemiştir. Aynı zamanda bu har
bin neticesi de nek belli olmam~ır. Yal
nız şu cihet açık olarak söylenilebilir ki 
eğer japonlnrın hedefi yeni bir asker çı
karma hareketi i<liyse bu netice elde edi
lememiş ve akim kalmıştır. Bu deniz 
harbinin iki sebebi ve şekli olabilir: 
1- Japon filosunun Yeni Gine ile Sa

}nmon adaları arasında dolaştığı sırada 

velki nutuklanndan daha nikbin görün
müş, Japonyanın yıkılacağını söylemiş-
tir . 

Fransanın büyük devletler arru."'lllda 
eski yerine geçmesini istediğini söyled!
ği zaman, İngilterenin bunun için elin
den geleceğini yapacağına kimsen!n kü
çillc br şüphesi bile olmamalıdır. 

keşfedilmiş olması ve .zayıf kuvvetlerden 
mürekkep olmasına rağmen daha üstün 
ır.üttefik filosu tarafından harbe icbar 
edilmiş olması. 

2 - Japon deniz kuvvetlerinin; Sa1o
mon adalarına çıkarılacak kuvvetleri ta
şıyan nakliye gemilerini yanma alarak 
Mercan denizinde bulunuyorken Avust
ralyadaki hava keşif kuvvetleri tarafın
dan görUlmtsi ve neticede japonlarm 
muharebeyi kabule zorlanmasıdır. 

Japonların yeni bir ihraç teşebbüsün
de bulunacakları kabul edilse bile, şu 
zamanda A vustralyaya asker çıkarmak 
teşebbüsü yersiz bir hareket demek olur. 

Ve Avustra1yaya ihraç hareketi ancak 
açık denizden yapılabilir,bunun için Port 
Moresliye bir ihraç hareketi daha zi
yade akla gelebilir. Zaten japonlar bu li
manı daimi surette havadan bombardı
man etmektedirler. japonlr.rın bu mühim 
üssü aru bir asker çıkarma ile elde ede
rek bu suretle Salomon, Yeni Gine, Ca
va ve Sumatra emniyet zencirini tamam
lamak istemeleri de mümkündür. Japon 
harp filosunun yanında bir nakliye kafi
lesi var idiyse hiç bir yere asker çıkarıl
mamış olduğuna göre bu teşebbüs müt
tefikler tarafından baltalanmış ve aklın 
kalmıştır. 
Eğer japonlar da iddia ettikleri gibi 

müttefik büyük harp gemilerini batır
mış iseler, b\lnun da neticesi yakında 
görülecektir. 

-*-Ordu mevcudu her ay so Ylldönümü münasebeti• 
bin artıyor, bir çok ta 

tayyare geliyor .. 
Vaşington, 12 (A.A) - Sir Stafford 

Kril)sin Hindistanı ziyareti esnao;;ında 
muavini olan İngiliz diplomatı gazeteci
ler konferansında demiştir ki : 

- Hindistana bir çok Amerikan ve 
İngiliz tayyareleri gönderiliyor. Her han. 
gi bir JaPon taarruzuna karşı koymak 
üzere de Hindistanda bir milyondan faz
la mevcutlu bir ordu hazır bulundurul-
maktadır. 

D:plomat İngiliz ordusunun Hindis
tandaki mevcudunun her ay 50 bin mik
darında arttığını, takviye kuvvetlerinin 
claha fazla çoğalmasının silah mevcudu
na bağlı bulunduğunu ilave etmiştir. 

~~~._......tt-~~~ 

Kanadada hükümet 
buhranı çıktı 

Deniz aşırı yerlerde as· 
kertik layihası bir nazı· 
rın istilasına sebep oldu 

Londra, 12 (A.A) - Denizaşırı yer
lerde askerlik hakkındaki kanun layi
hası Kanadada bir hükümet buhranı do
ğurmuş ve nakliyat nazırı istüasım ver
miştir. 

Dün akşam Liberal mebuslar bir iç
tima yapmış ve kanun hakkında müza
kerelerde bulunmuştur. 

Hükümetin bu kanun üzerinde ısrar 
edip etmiyeceği belli değildir. 

Amer;ka "13'' 
tayyare Sfemi-

~ si vaı:-ıvor 
1 inpa~ l!e-;k~iılde 
§ hızlandırddı.. 
Si Nevyork, 12 (A.A) - Amerikan 
donanması için bir çok yeni tayyare 
gemileri yapılıyor. Bunlar Japonya-§ 
ya karşı Amerikanın hava üstlin1U-

§ ğünü temin edeceklerdir. Muhtelif § 

1 tezgahlarda inşa halinde 13 büyük IS 
uçak gem!si vardır. Bunların bitiril-

~ mesine geceli gündiizlü çalışılıyor. 
~ ~ 7..r/A"'JC;~..r//.c;"'.r//~~"'°'-

ingiltereye yapılan 
son Alman hücumu .. 

le Londra radyosu dün 
pek dostane neşri

yatta bulundu •• 
Ankara, 12 (R.G) - Bugün (dün) 

Türkiye ile İngiltere arasında yapılan 
deklarasyonun üçüncü yıldönümüdür; 
bu vesile ile Londra radyosu Türk - İn
giliz münasebetleri hakkında samimi söz
ler söylemiştir. Bu duyguların karşılıklı 
olduğuna şüphe yoktur. 

'O'ç sene evvel, bu ilkbahar aylan 
zarfında Avrupa hayli mühim bir teh
like karşısında bulunuyordu. Nasıl ki 
sonradan çıkan harp bu görüşün doğru
luğunu göstermiştir. Sulhun korunması, 
cümhuriyetimizin dış politikasının en 
esaslı kısmını teşkil ettiği için İngiltere 
Türkiye deJilllrasyonu imza edilmiş ve 
bu dekl§rasyon 29/llkteşrin/1939 ittifak 
muahedesinin imzalanmasını icap ettir-
miştir. 

Franısanın yenilmesi üzerine Türkiye
nin takip ettiği siyasetin bir noktasına 
bile hale] gelmemiş ve Türkiye, ittifakı
na sadık kaldığını açıkça bildirmiştir. 
Bu suretle Türkiye, kara gün dostu ol
duğunu göstermiştir. Bunun İngilterece 
de takdir edilmekte olduğu gerek politi
ka adamlarının zaman zaman söyledik
leri sözlerden ve gerek basmın yazıla
rmdan anlaşılmaktadır, Nasılki Londra 
radyosu bugün (dün) de bunu söylemiş
tir. Ve bu dostluk, karşılıklı bir samimi
yet ve dostluk havası içinde gelişmeğe 
devam edecektir. 
~~~·MNW~~~~~ 

lngiliz hava hü-
cumları 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

çektiren adamın kendilerini ıstıraptan 
kurtaramadığım anlıyacak ve belki bu 
ıstıraplal'a nihayet vermek için ondan 
kurtulması lazım geldiğini idrak ede· 
cektir. 

KtELDEKt TAHRiBAT BOYOK 
Londra, 12 (A.A) - Kiel denizaltı 

inşaat tezgab1anna yapılan son taarnız
larda büyük tahribata sebebiyet veril
diği, tayyarelerimizin keşif uçuşlanndan 
anlaşılmıştır. Bir transatlantikte büyijk 
yangınlar çıkarılmıştır. Krup fabrika1a
nnın Germanya tezgahlarında denizaltı 
iskelelerinden ikisine tam isabetler kay
dedilmiştir. Kielde kablo imal eden bir 
fabrikada yangın çıkanlmışbr. 

ALMAN GEMl 
KAFILF.slNE HOCUM 
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Hollanda sahili yakınlannda Hudson 

Berlin, 12 (A.A) - Hafif savaş tay- tipinde üç lngiliz bomba uçağı bir Al
yarelerinin Folkestona hücUinlarında ınan gemi kafilesine hücum etıruştr. He
bir fabrika teS:slerine bombalar isapet deflerden hiç birine yaklaşamıyan bu 
ettirilmiş, bacalar yıkılmış, infilaklar ol- tayYareJerin üçü de donanma muavin 
muştur. gemileri tarahndan düşürülmü~tür. ------- -·----Zehirli gaz kul- Akdenizde 3 ln-
lanmak istiyen giliz muhrib~ mi 

taraf kim? batınldı? -·-- -· -Berlin, 12 (AA) - Yarı resınt bir 
kaynaktan bildirildiğine göre Çörçil son 
nutkunda, Rusyadan gelen bir habere 
dayanarak gaz harbi konusuna temas 
etmiştir. Halbuki bu haber, Alınan baş
kumandanlığı tarafından hemen tekz.ip 
olunmuştur. 

Salahiyetli Alınan kaynaklarına göre 
İngilizlerin kendi düşündüklerini karşı 
tarafa· atfetmek her vakit yaptıkları bir 
iştir. İngiltere !rana, sözde bir Alınan be
şinci kolunun faaliyetini ileriye sürerek 
taarruz etmiştir. Suriyede de hareket 
için Alman paraşütçülerinin Suriyede 
faaliyette bulunduklarını ileriye sürmüş. 
tür. Bu misalleri daha pek çok çoğalt
mak mümkündür. 

Alman kaynaklarınca, Alınan silfilılan 
İngiliz silfıhlanndan daha iyidir. İngil
tere gaz harbine başlarsa bundan ;kendi
si daha fazla zarar görecektir. 

~~~-----~~ Gaz harbine doğru 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Almanlar bu tecrilbeyi yaparlarsa İn· 
giliz uçakları da derhal gaz harbine baş
lıyacaklardır. Harbin bu şekli için İn
giltereden daha iyi hazırlannuş memle
ket yoktur. İngilterenin misilleme ted
biri Almanların sandıklarından çok da
ha müthiş olacaktır. Alınan kimya fabri
kalarının Rusya harbinde kullanmak 
üzere yeni bir gaz keşfett:klerine gelin
ce. İngilizlerin de yeni bir çok keşifleri 
vardır. Ve bu maksatla muazzam stok
lar vücuda getirilmiştir. 

Filistinde fJir Yunan 
Livası lıuruıu~or .. 
Kuclüs, 12 (A.A) - Yunanistan ve 

Giritten kaçan bir çok Yunanlılar ileri
de Almanlarla savaşmak üzere şimdi Fi
list.!nde askeri talim görüyorlar. Bunla
rın teşkil ettikleri livanın mevcudu 
tamdır ve Yunanistandan kaçanların il
tihakiyle devamlı bir surette kuvvetle
niyor. 

-· Kahire, 12 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği: 

Dün düşman devriyeleriyle hafif kuv
vetlerimiz arasında az ehemmiyette çar
pışmalar olmuştur. Merkez kesiminde 
bir düşman bataryası susturulmuştur. 

ALMAN TEBLtöt 
Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: 
Malta adasında Alman savaş uçakları 

teşekkülleri havanın fena olmasına rağ
men düşman uçak tesislerini bombardı
man etmişlerdir. 

Girit açıklarında savaş uçaklanmı.z, 
nerede bulundukları keşif uçakları tara
fından bildirilen 4 İngiliz torpito muhri
bine biriblrini takip eden dalgalar halin
de hücum etmişler, bunların üçünü tam 
isabetlerle batırmışlardır. Bu esnada ge-
mUere refakat eden iki düşman tayyare
si de hava muhaı:ebelerinde düşürülmüş.. 
tür. Tayyarelerimiz biç bir kayıba uğra
mamıştır. 

Roma, 12 (A.A) - Tebliğ: 
Şimali Afrikada ve Akdenizde şiddetli 

bava faaliyeti olmuştur.Düşman Giridi 
ve Malta adasındaki hedefler bombalan
mıştır. 

4 düşman uçağı düştirülmüştür. 
Doğu Akdenizde Sollum şimalinde Al

man savaş uçakları 4 İngiliz muhribine 
hücum etmişler ve bunlardan üçünü ba
tırmışlardır. Bu muhriplere refakat eden 
uçaklardan ikisi düşürülmüştür. 

tngiliz hava kuvvetlerinin İtalyan harp 
sahnelerinde son dört günde uğradığı 
kayıplar 48 uçağa varmıştır. 

Londra, 12 (A.A) - Londra mahfille
rine göre Sollum şimalinde 3 İngiliz 
muhribinin batırıldığı hakkındaki Mih
ver haberini büyük bir ihtiyatla kar§ıla
mak lazımdır. 

Mısıra 12 ilin ton daha 
Buğday verildi.. 
Kahire, 12 (A.A) - İngilizler birkaç 

hafta sonra toplanacak yeni mahsule ka
dar ihtiyacı karşı1aınak maksad'.yle Mı
sır hükümeti emrine 12 bin tonluk veni 
bir buğday ,stoku verm.i,şlerdir. 

Yugoslavyadan bavul getirenlerin Adapazarır 
da verdilıleri ifade bugün olıunacalı

Ankara, 12 (Telefonla) - Suikast da- yet başkonsolosluğu şoförü MeczubıJI' 
vasına yarın (Bugün) şehrimiz ağırceza İstanbul emniyet müdürlüğüne ne f/I' 
mahkemesinde devam olunacaktır. heple davet edildiği hakkında istanb1* 

Yugoslavyada bulunan Fahri Miloviç- dan istenilen izahatın da cevabı alınJ01I" 
ten berber Süleymana bir bavul getiren tır 1 

ve şimdi Adapazarında bulunan Bergü- · . .. ..~}e)'e 
zar ŞeiıkardC§le yine orada bakkallık Muhakemerun yarın (Bugun) og 
yapan iki kardeşinin istinabe suretiyle kadar süreceği anlaşılmaktadır. Bunda" 
alınan ifadeleri gelmiş, bomba hMise- sonra, mtiddeiumumiliğin iddiamıu ' 
sinden sonraki tahkikat esnasında Sov- detm.esi içlıı duruşma talik edllecektlt· 

Bazı sigara çeşitleri ne
den bulunmıyor? 

~~~~~---__....,_~~~~~~~~ 

Ankara, 12 (Telefonla) - Bilh~ kSleti bu şayiaları kat'i surette tebİP, 
Ankarada ve lzınirde Serkildoryan, İs- etmektedir. Piyasaya her zamanki gibl 
tanbulda Bafra ve Yenice sigaralarının bu çeşitlerden verilmekte ise de bahsedl
bulunmadığı hakkında şikayetler alın- len çeşitlerin kaldırılacağı şayiaSJ uzr 
mış ve bu çeşitlerin piyasadan kaldınla- rine bazı vatandaşlarca fazla miibayaa'
cağı şeklinde bazı şayiaların dolaştığı ta bulunulması bu hale sebep olmU§tUJ'• 
öğrenilmiştir. Gümrük ve inhisarlar ve- deniliyor. 

C....C::--..C::--..C::--.<:"..<:"..<'.'.<<'.'.<C.....C.....C.....C'YC'Y:::--..<:::Y"::---<:::ı..c:;:::;,..c:;:::;,..c:;:::;,;e::::,.<::::;..<:::,.<::::;.<:::>o<;:><::><::><::.--=> 

Panama bandıralı bir vapur 
Ayvalıkta karaya o-turdu 

Ankara. 12 (Telefonla) - Çanakkale 1 ve kendi vesaitiyle limana kadar ginJıjf
Boğazından çıkarak Mısıra gitmekte tir. MezkUr vapur şimdi Ayvalık ]iına· 
olan Panama bandıralı Oil Şip gaz va- nında bulunmaktadır. 
puru Ayvalık civarında karaya oturmuş 

~;Ankara'' da kömürcü ve sa
buncularla konuşmalar ••• 

Ankara, 12 (Telefonla} - Memleke- Sabuncularla yapılan görüşmelere 
tin muhtelif taraflarında bulunan kö- bugün de devam edilmiştir. Yarın 
müreiller ve oduncu1ar Ticaret vekaleti- kararlara vanlaeağı anlaşılıyor. El Jro
nin davetiyle şehrimize gelmişlerdir .. 
Y ann vekalette yapılacak toplantıda 
mahrukat meseleleri etrafında görii§-
melerde bulunulacaktır. 

nan ve satıştan menedilen yağların fa 
rikalara tevzii sabuncular toplan 
başlıca mevzuunu teşkil etmiştir. 

Istanbulda halka ucuz fiatle 
mamulatı satılacak cam 

. .. .. - - --· _ .. _ - - - ; 1."'t ---- -

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Paşa'bahçe 
Şişe fabrikası İstanbul piyasasındaki 
züccaciye darlığını gözönüne alarak hal
ka ucuz ve perakende satışta buulnmak 
üzere bir mağaza açmağa karar vermiş, 
hazırlıklara başlamıştır. Mağaza ay so-

nunda açılacak,, satışlarda ntifus h 
yet cUzdanlan esas tutulacak ve bu c 
danlara yapılacak kayıtlarla 

ihtiyacından fazla bir şey almaması 
min edilecektir. 

Etibankın sermayesi arttırılıyor 

Ankara, 12 (Telefonla) - Etibank sermayesinin 100 milyon liraya iblA~ 
dair kanun liyihasmın Meclis encümenlerinde müzakeresine devam edilmek· 
tedir. 

Haşerelerle mücadele 
şiddetlendirUiyor •• 
Ankara, 12 (Telefonla) - Kocae]mde 

meyvelere kurt arız olduğundan bunun
la mücadele için mahalli mücadele teş
kilatı faaliyete geçirildiği g!bi merkez· 
den de ayrıca bir miitchassıs gönderil
miştir. 

Diyarbakır, ElW:ık, Mardin, Erzurum 
havalisinde Suna haşeresiyle geniş mü
cadele açılmıştır. Bu mıntakaya da ay
nca muhtelif ekipler gönderilmiştir. 

Dağıtma olisi 
umum müdürlüğü 
Ankara, 12 (Telefonla) - Kudüs baş 

konsolosu Celfil Karasapanın Dağıtma 
ofisi umum müdürli.lğUne tayini yüksek 
tasdikten çıktı .. 

---o---
JAPONYADA DEN1Z tNŞAATI 

HtJKO'.Mm'!N KONTRöLüNE 
GtRtYOR 

Tokyo, 12 (A.A) - Kabine bugün 
toplanarak deniz jnşaatını hükUmetin 
kontrölü altına koyan kanun layihasını 
kabul etmiştir. Bu kanun layihası, Par
lamcntonwı ilk içtimaında müzakere 
edilecektir. 

---o---
JAPONLAR HER YERDE MU

KA VEMET1 KIRMIŞLAR 

Tokyo, 12 (A.A) - Harbiye Nazın 
General ToyÔ ve Genel Kurmay Başka
nı japon orduları başkumandanlığına 
gönderdikleri bir telgrafta ezcümle «iyi 
tatbik edilmiş planlar sayesinde düşma
nın mukavemeti her yerde kırılmıştır> 
demektedirler. 

- --o---
JAPON tMPARATORUNUN 

TAKD1RLER1 

T<>kyo, 12 (A.A) - 1mparator japon 
açık deniz filosu kumandanlarına gön-

Makineye 
':--erilirken 

AlıLDan lar Kerç ya 
rım adasındaki taar 

silah ruzda yeni 
kullanıyorlar 
---·*·---

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. BU 
yor: Alman ve Rumen teşkille · 
Kerç yarını adasına karşı bağladı 
geniş ölçüde hücumla Alınan ordlJ51 
şark cephesinin muayyen bir noktasın~ndl 
kış mUdafaa vaziyetinden taarruz v 
yetine geçmiştir. Bununla beraber 
man askeri mahfilleri bu ilk hareke 
bağhyacağı bildirilen bUyük taa:rnu 
reketinin başlangıcı olarak telakki e 
mektedirler Alman generalleri daha 
yade Kerç yarım adasında yapılan har 
ketin mahdut gayesi yalnız gelecek bU 
yük hareketi hazırlamak olan kısmt hl 
hareket tC§kil ettiğini belirtmektedirl 
bununla beraber büyük ölçüdeki bu 
hücumun umum} harek!lt çerçevesi iç' 
de oldukça mühinı bi rrolü vardır. Sal 
hiyetli mahfillerin fikrince A vrupada 
yılın bu ilk askeri tezahüründe kmıdis" 
gösteren en enteresan keyfiyet Alın 
ve Rumen kıtalarının kullandıkları y 
silahların :Kazandığı kat'i muvaffakıy 
tir. Salahiyetli Alınan mahfillerind 
bunun öğrenildiğine göre teknik tafs· 
tı henüz tabiatiyle gizli tutulan bu s· 
lar Bolşevik tümenlerini Ş<l}:ırtmıştır. 

derdiği mesajda bahriye kuvvetle · 
mensup hava kuvvetlerinin dllşmam Y 
nilgiye uğratmış olmalarından ?kdir 
bahsetmiştir. 


