
laşe ve diğer ihtiyaç işleri B. Hitle\ diyor ki: 

Ek k -;· • . .d /cinde oldu· 
me çeşnısının yenı en kumuz şart-
bozulması muhtemel lar cetindir 

Sovyetlerin eline geçen Alman harp vasıtalarından bir kaçı 

Sovvetl~rıe harp 
---•·---Japonlar 1 

Hindistan Doğuda mi.. 
kapılarında him bir ha

---··---
l'olıyo '*' tafla Dıl Jıaq 
,,.,.den ınırrnalı istiyor 

reket yok ••• 
-----··---

Japonlar Mançuko-

----·*---
Dön IJalılıaJlar IHISdasl-
ıe un 11erllemedl • Pirinç 

lfl • Halıara w..myor __,._ 
İzmire buğday milvaredatının azal

makta olması ekmek çeşnisinin yeniden 
bozulmasına sebeb!yet verebilecektir. 

Tatbik edilen ekmek çeşnisinin bozul
maması için vil8ye~ tedbir alınmak
tadır. 

Elde un mevcudu azaldığından dün 
bakkallar marifetiyle halka iyi un tevzi 
edilemeınişCr. Yalnız istiyenler fırmlar
dan ekmek imalinde kullanılan unlar
dan alabilmişlerdir. 
Yakında İzmire, halka kart mukabi

linde verilmek üzere bir parti ekstra 
ekstra unun getirilmesine intizar edili-
yor. (Sonu Sahife Z, sütun 3 te) 

~- -·-· . - . - ---·- -·· 

' ___ .* __ _ 
Yaptığımız harp bir 

ölüm • kalım mü· 
cadelesid i r ... -·Kazanacağıma zafer 

""""' ınıaetın zafm 
olacalmP-

Berlin, 4 (A.A) - Alman iş odasmııı 
toplantısında iş nazırı Dr. Ley Führe
re çektiği bir telgrafla silfıh endüstrisi
nin en büyük hızla qalışmağa devam 
edeceğini ve Alınan ordusunun en iyi 
silMılara malik olması için her şeyin ya
pılacaiını bildirmiştir. 

B. HİTLERİN CEVABI 

ŞEVKET Bti.GİN 

nun müdafaasından 
Italvada yeni 
hadiseler mi? 

Htndli aa1cerler Binnan11adaki müdafaa mevzilerinden birinde 

Führer şu cevabı vermiştir: Bana gön
derdiğiniz telgraftan ve içinde bulımdu
twnuz çetin şartlarda zafer yolunda 
durmadan çalışan a:Ze ve erkek kadın 
işçilere teşekkür ederim. 

(Sonu •7'• 3, S8ttln 1 de) 
Göriiııüşe ıöre, Japonlar, büyük Asya 

lavaıpnm yümda Kusyada başhyacak b b d • 1 ' 
..... dev savaşla ilPini göz önünde tu- a se 1 yor ar. 
tarak mihver ortdlan arasmda daya- --•--
lllşına ruhunun yeni bir tezahUrünü ver· Alman .._.,cdarı K-
llıaek maksadiyle. hamlelerini bilhassa 9•- ~·-Ç 
llindistana ve Hint okyanusuna yönet· y,,,..,,. adasında 
'-ek niyetindedirler. Birmanyanm isti- tallrflHıt yaotı.. 
lasın~ taman_ılamak üzen; ol~~n kcn- Moskova, 4 (A.A) - Resmi :tebliğ: 
~rane bu imkim vel'JlllŞ rıbıdir. Böy- .3 mayısta cephede ehemmiyetli değişik
~ bir taraftan Binnanya yolunu ke- lik olmamıştır. 2 mayısta 25 Alman tay-

. 9erek Çmıldngi tecride, diğer :taraftan yaresi düşürülmüştür. Biz.im kayıbımız 
llindistan kapdaruu zorlamağa elvet"işli sekiz tayyaredir. 
~~tlurum yantmaia muvaffak olmuş: Moıkova, 4 (A.A) - Sovyet tebli-
"""'11', Şimdi, ller şeyden evvel, yenı ğino ektir: 
.&ar• nfwammı tamuyu Çunkingia ve Leninarad cepbeainin 'bir kesiminde 
::t IWerleııbda llueket tanlamu olay· bazı Sovyet birlikleri 6 tank, 1 O top, bir 
a.... •• uydunnü aruretini duyacaklamu (Sonu Sahife ı. Sütün Z de) 
-ı etmektedirler. htedikleri şey, bir--------------
..... ild W. Wrden vurmak, Çinin ve 
llindıstanm mukavemetini ayni zaman
.. lmmütır. 

-·-
Raslaıt Fllfld UePI 
gelenleri teolılf edil· 
dl dlyol'laıt, ltaJyan
lcıP tefızlp edlyoP .. 
Moakova. 4 (A.A) - Sovyet teb-

liğine ektir: halyada nisan aonlan
na doğru faıiat partia_inin baza üye
leri tevkif edilmittir. Bunlann prk 
cepbeaine 1 talyan kuvvetlerinin 
gönderilmesini protesto ettikleri ve 
derhal harbe son verilmesini iste
tiklerini .saııılayor. 

(Sonu Sahife !. Sütün l de) ll_f_l_ - -·- - - _[_f_l_l_IZ_ (t 

BIRMANYAOA DURUM 
* 

Japonlar 
Çine doğru 
ilerliyorlar -·BIPmallyada Yel' yep 
naıllarelJeleP deıHJJtl 

ediyor, ÇlnlUeP flddetU 
,, ... 1dkuma geçdleıe .. 
Çungking, 4 (A.A) - Bir Amerikan 

gönüllü grubunu tqkil eden Amerikan 

Vişi ·Ji...pon temas· 
)arının hiç bir siya· 
si manası yokmuş -·- ...... -Vifi. 4 (A.A) - Japon heyetini 

tefkil eden amir.Der saat t 6 da Ja
pon elçisinin refakatinde Lavali zi
yaret etmiılerdir. Amiral Nomora 
Franaaya ka111 Japonyama niyetle
'leri samimi olduğunu aöylemiıtir. 
Akpm hükümet reisi tara&ndan 
Japon heyeti ,erefine Majeatlo ote
linde 'bir ziyafet vnlhnlfth. 

Salihiyetli mahfiller, normal çer
çeve hudutlannı aımwyan bu teza
hürde siyasi bir mana aramanın yer
sizliğini kaydetmek lizımdır, di
yorlar. .,,-·- --·- -·-··· ·- -·· B. BiTLER 

Tokyo, bra, deniz ve bava km'Vetle
tinbı beş aydan beri kazandığı baş dön
~ merlere nimen, durumun bir
.. bire bnŞID8ıSI ihtimalini ıraksama
..,..._ btitün kuvvetlerini Anglo Sak
-.ıar .leyhinde lnıllanmakta serbest 
•wlmek için, Çunldngle uzlaşmaia 
illeyaldir. Fakat mareşal Çan Kay Şek, 
1linma o kadar bn döktüiü istiklal ve 
fow>rak bUtünlüiü davasından vaz geçe
lek teslimiyete muadil bir uzlaşmaya 
~ oı.bilir mi? Kanaatimizce Binnan
h yolunun kesilmesi Çinia kurtuluş sa
~ m~lltılıı bir kat daha art
...... hile. mukavemet imkinlan tama
lılen tikemnedikçe Çunkinıin Anglo 
~on cephesinden aynlarak mücade
-Yi terketmesine imkan yoktur. 

tayyareleriyle Çin bombardıman tay- ---------------- - - - -------· 

Bindistana gelince, şÜylc bir sual ba
tara gelebilir: 
fndıtere, llindistanı müdafaa edebilc

tek kuvvetlere malik bulunuyorsa ne
.. hu mtidafaayı Binnanyada yapmayı 
ferah etmemiştir? Neden Bindistanın 
... nıUdafaasmı teşkil eden zengin top
ta)dan terke mecbur olmuştur? 
.__~ntriliz ftuetelerinin askeri münekkit
illl:TI Birmanya müdafaasının vakit ka
~k maksadiyle yaoıldıiuu söyliyor
~~ Hakikat bundan ibaretae. müdafaa 
-zırhklanna :yetecek kadar zaman ka-
-....1nnşsa. Japonlar Hindistaıu istilAyıa 

(Sonu Sahife ı. Stitun 6 da) 

---~ 

iş Bankası tasar· 
ruf hesabından ik· 
ramiv~ kazananlar 

Ankara, 4 (A.A) - Türkiye lı 
bankasının kumbarah veya lr.umba
rasız küçük tasarruf hc1abı ikrami
Yeleri 4 Mayısta umumi merkezde 
noter huzurunda çekilmiştir. Uua
ıniyeleri kazananların isimleri ve 
hesap numaralan tunlardır: 

1000 liralık ikramiyeyi Erzurum
da 3300 numaralı hesap sahibi 0.
ınan, 500 liralık ikramiyeyi lstan
hul Beyazılta 6747 numaralı hesap 
lllhibi Mayster, 2SO liralık ikrami
Yerleri lstanbulda Hikmet 58633, 
~yoğlunda lbrahim 33048, Anka
~~da Muzaffer 151078, 100 liralık 
Ulramiyeleri Ankarada Mehmet 
12128, Antalyada Jale 1368, Bur
Nd~ Medhiye 4SS 1, Diyarbakırda 
acı 1780, Manisa Nihal 772. Mer
~d~ lbruim 32 1, latan bulada 

hraye 99707 ve Neriman 6393, 
izrnirde Comel 2 161 ve Fikret 
168~0 kazanmlflardır. 
E.Ui tasarruf hesabı sahibi 25 ter 

ve diier ellisi de onar lira kazan
-.ıardır. 

yareleri Laıhioyu şiddetle bombalamı,. Uzu"m bu sene az olacak lardır. Hava meydanına, yerdeki Japon 
uçaldanna isabetler kaydedilmlıtir. Ya
kar emniyet depolannda infiliklar ol-
muıtur. 

ÇIN HOCUMLARI 
Çungking, 4 (A.A) - Çin kuvvet

leri Japon mevzilerine karıı Luhionun 
1 00 kilometre ilerisinde ıiddetli muka
bil bir hücum yapmıtlardır. lnatcı mu
harebeler olmaktadır. 

Japon hatlannın gerisinde hareketler 
yapan Çinliler düpnan mevzilerine kar
ii mühim taarruzlarda bulunmutlardır. 

La.lüonun 60 kilometre timalinde 

Göztaşı ve kükürt 
fiatları yüksek 

Veşekte bir muharebe olmaktadır. -------------- -·-Manisa da üzUm müstahsili bir okuyu-

Meşgul yerinde 'büyük Tiponya ismini alan Japon114nın impanıton& 1'e 
imparatoriçesi milli ~aftelerile 

ÇlN HUDUDUNA DOCRU 
Va§ington, 4 (A.A) - Birmanya

dan alınan son haberler muharebelerin 
şiddetinde bir azalma gösteriyor. Bu ya 
J:ıponların yeni bir taarruzdan evvel 
vaziyeti düzeltmek zorunu biaetme}e
rinden veya müttefiklerin daha .. ilam 
hatlarda tutunmağa muvaffak olmala
nndan ileriye aelebilir. Bazı noktalarda 

(Sonu Sahife Z. Stittin 5 te) 

UZAK DOCU BOGUSMASI ------
--·• :Edirne ve Malatyada iaşe m~seleleri 

Mindanao- Pirinç ve bulgur yok et 
da Müttefik bolla~ıp ucuzladı' 

ler sarıldı Jfalatyada eUe..::..e lfdlyaçlarindanfazfa~ 
-•- eefı maddesi olanlal' .,anlan ldUl8ınete HPeCelı 

f;dime, 4 (Yeni Aaır) - Edirnede maddesi bulunanlann bunlan hüküm~ 
.Japonlar Yeni Ginede bir müddettenheri hiaaedilen et aduntm te tealim etmeleri kararlaıtınlmıttır. 
lleıellyOPlaP, Çlnde de kuzu etinin plya1aya çıkıp bollapnaaı 

ile bertaraf olmuıtur. Kuzu eti 120 ku
ftlUllaffaJııyet fıazanınq ruıtan 100 kurup dütmüıtür. 80 kuru-

Tokyo, 4 (AA) - Batavya gazeteleri ta kadar dütınesi de muhtemeldir. 
Hollanda Hindiatanmda Japonyaya ar- Kuaplar koyun da keameie bafla-

IOOC:ıOOcacaaacaccacacccaacacaaa~ -SOHDAKIKA 
tık Japonya denilmesi yasak olduğunu mıflardır. Koyun etinin kilosu 120 kuru- • • • • • • • • • • • 
yazıyorlar. Bundan sonra Japonyaya ta satılıyor. 
Dai Nipor yani büyük Niponya denile- Kilosu 60 kurup. satılmakta olan Me-
cektir. riç ve Tunca Nehirlerinin yayın ve sazan 

Meclis mahfilleri bu yeni tedbirin bil- balıklan da havalann ıaınmaaı dolayı
bassa Şarki Asya milletleri için çıka- siyle boUanmıı ve fiatları düımeğe ba!}-
rıldığı fikrindedirler. lamJJtır. 

MtNDANAODA Edimenin aylardanberi İafe bakımın-
Tokyo, 4 (A.A) - Mindanao adasın- dan en mühim ihtiyacım pirinç maddesi 

da kuvvetlerimiz Kofabotu ve Bleuanı teıkil etmektedir. Pirinçe el konduiun
işgal etmişlerdir. 1 mayısta dilşman elin- danberi Edirnede pirinç ve bulğur na
de bulunan stratejik bir mevzi zapte- mına bir teY yoktur. 
dilmiştir. Malatya, 4 (A.A) - Vilayet iafte 

Tokyo, 4 (A.A) - Japonlar Minda- komisyonu gerekli tedbirleri incelemek 
nao adasında Bakazalar ve trikar kıyı- üzere partide valinin reisliğinde toplan
lanna yeni kuvvetler çıkararak Mlnda- mlftır. Köy ihtiyar heyetleriyle müme ... 
nao adasında buluann düşman kuvve~ aillerinin de hazır bulunduklan bu top
rinin kuşatılmasını tamamlamışlardır. lanbda yeni mahau1 alınıncaya kadar 

(8-a Sabile 1. Satla ı •> elleriacle ih~ fula 1İ7ecM 

Ruslar y~ni çeşit çok 
sc:-ri toplar kullan· 
mağa başladılar -·-· Stokholm, 4 (A.A) - Ofi bildiriyor: 

Ruslar dolu Kareli cephesinde yeni 
çeşit toplar kullanmışlardır. Bu toplar 
çok seri olup en seri tank savar topla
rını bile çabuk ateş etmek bakımından 
geride bırakmaktadır. · 

YENi rEPHE _,._ 
A vusturalyada 
taarruz hazır
lıklan var _,._ 

•aııeıııııerı Dılnd 
ceplteyl ne zaman 
açacalılCll'! .. 
Melbum, 4 (A.A) - Unayted Pral 

bildiriyor : Genebl Blamey A vustral
yada Avustralyalılar ve Amerikalılar
dan kombine akın kuvvetleri teşkil edl-

(Sonu Sayfa 3. Stitiin Z de) 

cumuzdan aldığımız bir mektupta, Göz
taşı ve kükürt fiatlerinden şiklyet edil
mektedir. Adresi bizde mahfuz olan oku
yueumuz mektobunda hülisaten diyor 
ki: 

c: Devam eden afetler bu sene üzüm 
mahsulünü ve binnetice müstahsili bü
yük zararlara sokmuştur. Bağları iliç.
lamak için satın almak mecburiyetinde 
olduğumuz kükürt ve göztaşı ateş paha. 
sına satılıyor. Diğer taraftan ( siz de 
Uzilmil 20 kuruş yerine 50 kuruşa satJw 
yorsunuz ) diyorlar. 

Ben evvelce 200 çuval üzüm alırken 
geçen sene 40 çuval aldım. Bu sene 8 
çuval üzüm alırsam bir seenelik geçin
eemi bu sekiz çuval üzüme bağlıyaca
lıın. Manisada göztaşı 57 kUl'U§ll, kii
kürt 1060 kuruşa satılmaktadır. Ben bu 

(Sonu Sahife Z, Siltfln 4 tle) 

Mitte/iklerin ycıkmda Avuatnal,,adan taarruza ~" 1'MJaaıkW 
,. ....... ......... : ................. Mr...., 



SAHiFE 2 YENi A.llR 

f;::: devası ve haya-._ş_E_e_ı_· a __ u_A_B_E_R_L ... E~R~İ~· 
tın bir kaynağı neş'edir 
Nese bize yediğimi% elımefı Jıadar ~üzumludur-

... YAZAN: SELiM SffiRI TARCAN 

Yeni mahsuller 
idrak edilnı.e~e 

başlandı 
kudretli bir deva olduğunu bilseydi, kadar luzumludur. --•-
Eğer her kes neşenin eleme karşı n~ 1 bilmeli~z: Neşe bize yediğimiz ekmek 

doktorların bir losmı işsiz kalırdı. Ha- Evlatlarımızı ilerde intisap edecekleri Egede illı arpa Borno11a· 
)'atta gönül üzilcU 0 kadar çok elemler mesleklere daha küçük yaşta hazırlarız. da alındı • İstanbuJa 
\•ardır ki insanların bir çoğu adeta gUl- MeselA tababete hazırlanan bir çocuğa 
mesini unutmuştur di~bilirlz. Hele daima o mesleğin insaniyete hizmetleri- Çilelı gönderiliyor 
kahkahası bol kimseİer parmakla göste- ni sayar dökeriz. Mühendis veya tüccar Egede erken hububat hasadı rekoru-

l\taaş ve ücretleı·i artanlar 

T rarrı. v ay ve 
ücretler 

elektrikte 
artıyor 

rarife fıomisyonu fıabul ederse elelıtrilı ue 
tramuay ücretleri de artacak.-rilccek kadar azalmıştır. olacak bir gencin daha küçük yaşta o nu bu sene Bornova ziraat vekaleti mü-

Bir tabibin neşesi, güler yüzü, tatlı di- mesleğin yüksek ga~el~r~. ile kulaklarını es.scseleri kırmıştır. Dün ilk arpa zira- Nafıa vekaletinden vilayete gelen bir saat ücrei alanlar yüzde 25, 81 kuruşa 
I" Umit veren, cesaret arttıran sözleri doldururuz. Halbukı butun hayatta her- at mücadele istasyonu tarlalannda biçil- yazıda İzmir elektrik ve tramvay şirke- kadar saat ücreti alanlaı· yüzde yirmi, 
b
1

! h · b"'tUn na~1arından daha kes için bir deva mahiyetinde olan neşe- meğe başlanmış ve biçilen arpalardan tinde ""lıc:an memur, müstahdem ve iş- daha yu'k:aDSı yüzde 15 zam görecekler-ır ecza anenın u ,... . l" tm ğ" ki zd b b' k ,.__ bo :r- " .,ifalıdır yıta ım c e ı, çocu arımı a unu ır birer demeti ziraat ve ftletile .u.mir r- çilerin ücretlerine devletçe kabul edilen dir. 
" Tiya~lar. sinemalar, konserler hep tabEiatthabl_in

1 
e soli~aki~ı d~Feyiı.. k sasına gönderilmek üzere hazırlanmıştır. esas dahilinde zam yapılması muvafık Diğer taraftan bu masrafları karşıla-

1 ml · · · h fflet k ü ·· tüle.rimizi ve • 1 me yız çocu anmıza arşı KtRAZ, VtŞNE, Ç!LEK göri.ildüğU bildirilmiştir. 100 liraya ka- mak üzere elektrik kilovat ücretlerine 
e.ed enkmızı a 

1 
kam( el ' zund' lend'r birinci vazifemiz onları hayata güler Senenin ilk kiraz mahsulU İzmir ci- ' ki ·· t-gı erme , yorgun a arımızı ın ı - .. 1 .1 h 1 kt B b' t dar ücret alanlara yüzde 25, 170 liraya 1 kuruş, birinci mev -tramvay ucre 

mck, zevk ve neşemlzi yerine getirmek Y?Z e, neşle ı ed. azır ~mk~ afır. ~ bı~ er- varmdaki bahçelerden dün piyasaya gc- kadar olanlara yüzde 20, daha fazlasına lcrine 1,5 kuruş, ikinci mevki ücretlere 
. . d ğil "dir? bıye mese esi ır. Azın ış etmış ır ze- tirilmiş ve hanlarda yüksek fiatla satıl- yüzde 15 nisbetinde zam yapılarak ma- 0,75 santim iJ.Ave edilebilecektir. Ancak 
~ e :k. • k k b kı · k&da bir çok kapalı kapılar vardır ki eğer mıştır. Bu kirazlar tamamen olgun olma- yısın ilk gününden muteber sayılması elektrik ve tramvay ücretlerine yapıla~ w: Yı8 ı ç~ ~~e~cl~~ ~ğ~:::ıe onlar terbiye ve kültürle açılmış olsa- dığuıdan turfanda olarak muamele gör- tensip edilmiştir. Zam esası, memurların cak zamlar evvell elektrik tarife komi.s-
§ak ~~~1r'bo u ~·t g çi ek iç~ lar hayat onlan saadete ulaştıran zen- müştür. Hafta sonunda Kemalpaşadan nisan ayında ellerine geçen ücret yekQ- yonundan geçecek, komisyon karar ve.r-
~~·İ ~ı;;:; '. a:ıtv ~ :. m k göz ginllklerle bezenmls olurdu. mühim miktarda kiraz getirileceği haber nuna göre hesap edilecektir. 48 kuruş ıneden bu zamlar yapılamıyacalrtır. 
aegı · ~ e er~ . ~ • uz me ' * alınmıştır. Yine bu hafta sonunda şeh- ------------~---yaşı dokmek ıçın .gıdiyor~. Kaç. baya- Pek çok kimselerin gözleri estetik ter- rlınizc vişne de getirilecektir. 
nın şu muhav~resıne .şahıt oldum .. 1 • biyesi almış olmadığı için karşılarına çı- Bir haftadanberi Karşıyaka meyve 
.- Aman ~~eş ~emnsına gıtünız kan güzelliklere karşı kör gibidirler. bahçelerinde yetişen çilekler piyasada 

mı? Yeni getirdilderı RKaranlık gecele~• Herkes takdir edebildiği şeylerden satılmaktadır. Çilek bollamruştır. 
~ gönn~. tavsiye ederim.. Bız hoşlanır ve onlardan zevk alır. Bu tak- Her sene 1stanbu1dan tzmire mühim 
dün kocamla gıtük, ağlamaktan canımız dir işi alınan terbiye ve kültürün dere- miktarda çilek getirilirken bu sene tz-
çıktı.. cesine tibidir mirden tstanbula çilek sevkcdilmekte-

B!r ~ka yerde şunları ~edim:. Bir güzel ~nzara, bir tulQ veya bir dir. Yarın 100 sepetten ibaret bir çilek 
. -:-- $ehır tiy~t:o~~ ~Hi~) pı~; grup levhası. bir güzel tablo sizin hay- partisi tstanbula gönderilecektir. 

sını mutlak gıdip görünuz. Bıze dun ranlığınızı celbettiği halde bir diğerine ___ 
0 
__ _ 

gece ne kadar gm yaşı döktürdüler bile- hiç bir şey ifade etmiyebilir. 1
1 

C. H. PAR'l'İSİ 
meLmiz!. Kadın erkek seyirciler içinde * 

Fuar hazırlıkları 

Ticaret odaları pavyo
nu mükemn.el olacak 

.Japonlar 
Hindistan 
Kapılarında 

---*---( Baştnra f ı l inci Snbiicde) 

teşebbüs etmeden önce Çin meselesini 
tasfiyeye çalışacaklardır. ')le 

Bununla beraber Hindistanın tcb~~ 
bölge!!İne girdiğinden artık şüphe ed•. t 
mez. Bu derece kal'i dakikalarda ~ 
liderlerinin yüksek bi.r milli heyecan 
millettaşlarıllı vatan uğrunda mUcad~ 
leye çağırmalan icap ederdi.. nalbıı-· 
ıörülcn manzara hayret edilecek bd~ 
başkndır. Hint kongresinin liderleri bdit 
mukavemet karan verec:ekleri yer e, 
pddete ''aş '-urnıaktan sakınmak kat'adrı 
''ermişlerdir. Kongrenin anladığı tarı • 
mukavemet, saldırgan devlete yard;ılll 
etmemek, onun <:mi.rlerine ,.e irades1~• 
boyun eğlncmektcn ibarettir. Bu ıörıt• 
şün gerekçesi olarak: 

1 - Milli miidafaanın Hint milleti ta· 
rafmdan teşlcilatlandınlmasına fnıiite· 
renin engel olduğunu; t 

2 - Büyük Britanyanın bu hareke 
tarziylc her han~i bi.r )"ardıma ihtiyaCI 
olmadılmı belirttiğini; 

3 - Boğazlaşan emperyalimıalatf. 
Hindistanı kendi gayeleri uğrunda ku 
lanmaktan başka bir şey düşünmedikle
rini ileri sürmektedirler. 

Gerekçenin son fıkrası doğru da olsa 
bugün Hindistan için Japon istiliSJlldaD 
daha biiyük bir tehlike ve felaket düşii• 
nüleıniycceğinc gfüe, hakiki bir ın~· 
met ruhu taşıınndnn hür ve müstakil b~ 
Hindistarun mevcut o18bileceğini zanoe • 
mck kadar f~i bi.r .şey olamaz. 

tal .. e Mukavemet ruhunu taşımıyan, ·~~ 

a~lamıyan kalmadı. Yanımızdaki locada Nebatata güneş ne kadar lhunsa in- SANA'I! H tlKAFArl 
bir bayan baygınlıklar geçirdi. Doğrusu sanlara da neşe o kadar lazımdır. Askın Evvelce de yazdığımız gihi Cümhu· 
aşkolsun artlstlerimize.. suratla, kötü keyifle yapılan bi.r işten riyet Halk partisinin cSanat mük.ifatı• 

tevekkülle katlanan bir millet hürriY~ 
ve istiklilin en kun·etli mesnetlerin' 
kendi cli)·le yıkmış demektir. 

---------- Bu sebeple, biz Hintlilerin istiklil~ 
Türlıiyenin bütün z irai ue sınai istihsaJiitı pau· rine sahip olmak için, gösterdikleri bil· 

yük hassasiyeti ne kadar haklı ıönnd" 
Bir başka yerde de ŞU muh3vereye şa- hayır gelmez. Bizleri çok kerre üzen bu- bu yıl bir kompozitöre tevcih olunacak-

hit oldum: gilnUn derdi değildir, hepimiz.i endiŞ('ye tır. Mükafatın maddi değeri 2.500 lira-
yonda geniş tarzd a görülelJllecelı- te isek istiklal sa"aşmuı kansız bla'11-

- Geçen gece Şen gazinosund.a sanat- düşü.ren yarının gailesidir. dır. 
kh Nazlının konserinde idik. Öyle ka- Amerikalı bir profesör cKasavet gü- Snnat mükafatının hanı;ıi kompoz.itö-

Ticaıet vekaleti, 942 İzmir enternu- bulacaklardır. Pavyonun gayet güzel bir lacağını zannetmelerini ie o kadar ana· 
yonal fuarında Türkiye ticaret ve sanayi tarzda ve geniş ölçüde hazırlanması için nasız bir hayal 511yma'l5tayız. 

labalık idi ki.. İğne atsan yere düşmez. ~elliğin düşmanıdır!> diyor. Meşhur re verildiği geçen yıl olduğu ~ibi gene 
Bir alkış tufanı içinde Nazlının güzel se- cScnek> diyor ki: cLazım olmadan ha lkevleri açılma töreninde bildirile
si perde., perde yUkseldi: Ah. ah! ah! .. üzüntü çekenler llizumsuz yere 'kendı- cekti:. 
aman! ammı? aman! ardından şu gazeli lerini üzerler. Bazan üzüntllsünü çekti- Mükafatın tayinine r.sas olmak ü:r.ere 
okudu: ğiniz şeylerin vukubulmadığını ve çek- başlıca aşağıdaki hususlar tesbit olun-

odalarının en mükemmel bir surette tem şimdiden faaliyete geçilmlıtir. Bu mak- Bu kabilden Olarak Hint milli harekd: 
sil edilmesi için icap eden tedbirleri al- satla ticaret vekaleti dekoratörlerinden tinin kalbi ve dimağı addedilen G:r' 
mı§tır. Bu seneki i~Urakten maksat Tür- biri de yakında lzmire gelecektir. (Harijan) gazetesinde bu şiddete baŞ -
kiye ticaret ve sanayi odalarının mem- Ticaret odalan için evvelce fuarda maınak Ie1sefesini tahlil eden bir ya'IJ• 
leket iktisadiyatında oynadıkları rolü bir bina in"a edilmigti. Bu bina halen smda diyor ki: . 

K-. bra kirpik kara r6yindeki ben· tiğiniz Uzüntülerln bi.-ybude olduğunu muştur: en canla bir tekilde tcberiiz ettirmek ve (dünkü, bugünkü, yarınki 1zrnlr) pav- •Eğer biz hürriyete kavuşnıuş bit 
z.iyaret edenlere odaların i~igal mevzu- yonu olarak kullanılmaktadır. Eier bu millet olsaydık, eğer mukaddera~ ler kara görürsünüz.• 1 - Komoozitörlerin Türk olmnları. !arını belirtip ifade eylemektir. bina münasip görülürse Türkiye ticaret biricik hakimi ıne\·kiinde bulunsayd 

Kı. bra sevdıı K'?tİrmes ~örse dida· * 2 - Gönderilecek eserlerin garp tek 
rm aenİD Biz Türkler ekseriyetle durgun. ağır ni[H ile meydana getirilmiş olması. Odalar pavyonunda her ticaret oda- odalarının tefhirlerine bu pavyona yer- Japonlara mukavemet eder. onlara h~( 

ııı, kendi mıntakasında yetişen mahsu- leştirilecck ve lzmir pavyonu başka bir türlü yardımdan Jıatti su vermekten-~
latı ''e sanayii canlı ıbir şekilde teşhir binada yer alacaktır. Aksi takdirde oda- le imtina ederdik. Zira vatanımızı er-· 
edecektir. Bu pavyonu gezenler ~ürki- lar pavyonu olarak yeni ve geniı bir bi- ınak isti.vcnlere yardım etmek ş~ 
ye mahsulat ve imalatının bir vitrinini~ na inşa edilecektir. değildir. Fakat Japonlar, bu kadar ...,_ 

MOlwltgavz bütün gözler yaşlanmış- başlı, vekarh ve biraz da melankolik in- 3 - Komoozigyon1nr basılmış veya 
u. Öyle dokunaklı bir sesi var ki?.. sanlanz. Bunda yaşadığımız muhitin, bMılmamış olabilir. Ancak. 941 yılın-* aldığınuz terbiyenin ve musikimizin mü- dnn önce Ankara ve İstanbulda kon-

him bir rolü vardır. sNJ .... de ver almış cşerler verilemez. 
Hayır, hayır tiyatroya, sinemaya, kon

aere afl•malr, göz yaşı do"kmek için git
memeli. Zınkı elemde aramamalı, bu te
lnkl dellpnelidir. Tiyatrodan, sinema
dan, komerden keder, elem, yeis, Qmit
aizlilt delil. Defe, zevk, ümit. cesaret al-
malıJıL 
~tun•an bne iizllntil veren bUtiln 

lfte§guliJederi arasında yilzUmllzil g{ll
~ hlzl netelendirecek bir ~ ara
malıyız. eler yoba lcad etmeliyiz. Evet, 

Uzak do~n ho~uşmasıı 
---*·---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Sarılan müttefik kuvvetleri 30 bin tah
min edilmektedir. 

JAPON HA VA HOCUMLARI 

Tokyo, 4 (A.A) - Cenup batı Pasi
fikte bombardıman tayyarelerlnce per
tembe günü Avustralyanın şimal doğu
sunda Boru adasında hava tesisatına ağır 
hUcumlarmda tam isabetler kaydetmiş
lerdir. Solamon adalarından müttefikler 
elinde olan adalar üzerinde uçan tayya
relerimiz askeri tesisleri muvaffaldyet
Ji boınba1amqlardır. 

BUtiln bu hareketler esnasında bir tek 
diişnan uçağına rastlanmamıştır. 

YENt GiNEDE DURUM 

Sidney, 4 (A.A) - Bir müttefik ileri 
üssünden alman haberlere göre Japon
lar Yeni Ginede Barkam vadisinde yeni
den tarakkiler kaydetmişlerdir. Mühim 
bir Japon müfrezesi 1 mayısta Lahenin 
40 kilometre batısında Nazap mevkiine 
varmıştır. Bir Japon mü.frezesi de Sa
lamorun 25 kilometre cenubuna :kadar 
gelmiştir. Müttefiklerin dllşmanla henüz 
temas tesis ettikleri bildiriliyor. 

D'OŞORULEN JAPON UÇAKLARI 

Melbum. 4 (A.A) - Port Morespiye 
hücum eden Japon tayyarelerinden üçü 
düşürUlmllştUr. 

JAPONLARA GöRE 
ÇtNDEKt MUV AFFAK1YETI.ER1 

Tokyo, 4 (A.A) - Japonlar Hopcl da-
nıhilinde elli bin Çin askerinin ricat hat
tını kesm~lerdir. Şiddetli hilcumlar kar
şısında Çinliler küme kiline teslim olu
yorlar. 

Ölüm 
lzmir matbaacılarının en eskilerin

den, bütUn matbaalar mensuplan ta
rafından çok sevilen ve muharrirle
rimizden Faik Şemseddin Benlioğ
lunun babası, avukat Mustafa Enver 
P"kdincin kainpederi Ahmet Şem
seddin Benlioğlunun dün öldüğU.nU 
teessürle haber aldık. 

Mt"Thum. hayatını matbaacılık ve 
q,.nata hasretmiş. 1896 da kurduğu 
ve sonradan c Türk matbaası > adı 
nı verdiği matbaasile tabaat llemine 
t;ok hizmetler yapmlJU'. 

Kederdide ailesine sabır ve bat sai
lıtı diler& 

Ağır baslı .insanlar evHitlarının da 4 - Kompozi!'l}'onlann 15 ikinci ki't-
kendileri gibi ağır başlı olduğunu ister- nun 1943 tarihine kadar Ankarada 
ler. Bu fasıl artık kapanmalı, çocuklnrı- Cümhuriyet Halk partisi genel sckreter
mw kendimize benzetmekten vaz geç- liğine verilmi olması lôzımdır. fuerler 
meliyiz. Bırakmalı gülsünler, onların posta ile vönderildHH takdirde teahhüt
şakrak kahkahası bizim askın yüzümü- lü ... öndcrilmesi lazımdır. 
zü de bir az yumuşatır. Onları hayata Kompoz.isvonlar dört nev'e avrılmış 
güler yüzle bakmaya alıştırmalıyız. olı•p bunlar C. H. partisi sekreterli~i ta-
Unutmıyalım ki: rafından ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Gtiler yüz tatlı dll, yılanı deliğinden KompoT.itör]er dört nev'in hepsinden 
çıkarır. eser verebileceklerdir. Ancak her nevi 

icin verilecek eser milctan azami ikidir. 

SovvPt lPrle harp ı laşe-ved0~P-;:-ihti-
---*·---

üzüm hu sene az 
olacak -·-{ Başturafı ı inci Sahifede) 

parayı nasıl öder de kütüklerimi Haçlı
ya bilirim? 

Daha bir nokta var : Geçenlerde muh
terem gazetenizde g'öztaşmın 21 kuruş
tan satılacağını, bu satııtan huıl olacak 
açığın :tlraat vekilliğince kapatılacağını 
yazmıştınız. Bu haber acaba tarafımız
dan yanlış mı anlaşıldı? • 

* (Baştarafı ı inci Sahifede) yaç işJpr! 
hayli mühimmat ve baz. bqka harp Okuyucumuzun temas ettiği noktala-
malzemeai ele geçirmiılerdir. Binden (Baştarafı 1 inci Sahifede) ra hak vermek lazımdır. 11.k tahminle-
fazla Alman eubay ve eri öldürülmüı- PİRİNÇ MESELESİ re nazaran bu sene Uzüm rekoltesi ge-
tür. Toprak mahsulleri ofisinin İzmir viJA· çen senelerdeki ile nispet edilemiyecelt 

Merkez cephesinde taarruza geçen bir yeti emrine tahSis eylediği yüz ton :pi- kadar azdır. Donlar kütükleri tahrip et
Alman taburu geri püskürtülmüştür. Bu rincten 50 tonu kazalara ver!lecekse de tiği için rekoltenin mühim nisbette mil-
tabur aavaı alınında 200 ölü bırakmıt- İzmire kafi derecede pirine getirileme- tezarrır olduğu anlaşılmakadır. t 
tır. diiiinden dün kazalara ancak 8 ton pi- Okuyucumuzun temu ettiği ilcinci nok-

Moakovanın batı fimalinde Kalenin rinç gönderilmiştir. Yeniden gelecek ta göztaşı fiatlandır. Filhakika geçen 
cephesinde bir RÜn süren bir çarpışmada partiden b:r kısmı İzmir merkezine, ka- sene ziraat vekilliği, üzüm müstahsilini 
bir Rus birliği 300 den fazla Almanı lan kısmı da kazalara ~önderilecektir. himaye maksadile gözta§ı fiatınm yansı-
yok etmiştir. MANİFATURA VE MAKARA na tekabül eden meblağı 'keneli biltçesin-

ALMAN TEBLİCİ Manifatura eşyasını tevzi için kuru· den ödemiş ve iiatlar müstahaili Be'Vin-
Berlin, 4 (A.A) - Remıi tebliğ : lan faal komite diln iaşe mildürlüğünde direcek bir seyir takip etmişü. Bize veri-
$ark cephesinin orta kesiminde di.iş- tonlanmıştır. len malCtmata nazaran ziraat vekilliği 

mana karşı yapılan mevzii hücum mu- İzmir vilayeti kazalarına diln bir mik- bu sene de ayni destekleyici tedbiri al-
vaffaloyetle başarılmıştır. dar makara ipliği gönderilmiştir.. Bu- mıştır. Bu hususta yakın günlerde bir 

Laponyada ve Murmnnsk cephesinde gün lı.mir merkezine de makara tevzi koordinasyon kararı çıkacak ve vek.ru.et 
dUşmanın yeni hUcumları püskürtül- edilecektir. Makaralardan bir kısmı ter- göztnşı maliyetini indirecektir. 
ınüştür. zilere. bir kısmı da perakendecilere ve- Ziraat bankası, göztaşı satışın.dan mil-

ltalyada yeni hii
disel~r mi? 

- *-( Baştarab 1 inci Sahifede) 

ıTALY ANIN TEKZiBi 
Roma. 4 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Sovyet tebliği ftıllyada 
fafist partisine mensup bazı kimse
lerin doğu cephesine lta1yan kıta.la
n gönderilmeainin :aleyhinde olduk
ları için tevkif edildiğini bildinniJ
tir. Bu haber tekzibe bile değmez. 
Boltcvikliie ka11t harp halyada 
halk tarafından beninuenıniftir. 
Bilindiği gibi fafiatlik bolfevikliğin 
ılleybindeld mücadeleden doimut
tur. Fatistler, Bo'lteYik!iiin yok edi
lerek bütün insanlık ve bedbaht Rus 
nıilleü kurtuluncaya kadar mücade
leye devam edeceklerdir. 

--~--~•------
8 i rman yada durum 

- *-(BaJtanfı 1 bıd Sahifede) 
ve hilhaua Mandelay Clemiryolunun 
aon istuyonu olan Monivo c:Wannda mu 
harcbe devam etmektedir. Çinlı1er Ton
gay kesiminde Japon gerilerini hırpala
mağa devam ediyorlar. Japonlar La,
yonun ıimalinde Samoda Çinlilerin inat
çı mukavemetine rağmen Cin hududuna 
doğru Herleyorlar. 

Berlin, 4 (A.A) - Alman başkuman- rllecektir. tevellit paraları emaneten almaktadır. 
danlığınm bildirdiğine göre, 2 mayısta -·- Bu karar çıkınca arada husule gelecek BİR NOKTADA ÇİNLİLER 
av uçrutları himayesinde seyreden .ştu- ZABITADA fiat farkını ziraat bankası alakadarlara liEHLtKEDE 
kalar Bolşeviklerin Kerç yarım adasın- iade edecektir. Mandelayın ,imalinden Çinlilerin çe-
daki hava alanlarına sürekli ve şiddetli ~~J.,CUK'!' A Bt/YtJK UçüncU nokta, kükürt iiatlarıdır. Dev- kilmesi dolayısiyle lrevadi vadiei japon-
hUcumlar yapmıştır. Bomba depolann.a let Avrupa ve yerli kükürtler için ayni ların eline dii§mcie mablc&mdur. Japon-
ve yerde bulunan uçaklara büyük hasar /RİR YANGJN OLDU.. fiatı kabul etmiştir. Bu fiat kilo başına lar hendi boyunca fimale c;ıkmağa mu-
vcrdirilmişt!r. Evvelki gece yarısı Selçuk nahiye tzmirde on liradır. Manisada 1060 kuru- vaffak olurlarsa Laşyo civarında bulu-

Bomba deposunun yok cdildiifüıi gös- merkezinde istasyon caddesinde ltoo- şa yapılan satış tarifeye uygundur. nan Çinlilerin rieat hatları kesilecektir. 
teren bir sıra infilaklar işitilmiştir. peratifler birliğinin icarı altındaki bina- Ancak, geçen sene 480 kuruşa satılan 

Askcrl barakalara ve demiryollarma nın ittisalinde kahvf!ci Mazlumun dük- kUkürde bu sene on lira ödemek bir hay- BtRMANYALILARI NASIL 
da tam isabetler kaydedilmiştir. kanından yangın çıkmış. genişleyerek li müşküldür. Ziraat veklletinin üzüm KANDIB.IYORLAR? 

FiN CEPHE..~tNDE RUSLAR civardaki binalara sirayet etmiştir. Kah- müstahsilini himaye için kükürt fiatını Londra, 4 (A.A) - Birmanyada bulu-
DURAKLAMIŞ vchane ve kooperatifler birliğinin ica- yeniden tanzim etmesine ihtiyaç mey- nan Royter muhabiri bildiriyor : 

nndaki bina tamamen yanmıştır. Bura- dandadır, Bu hususta vekftletin yeniden İnanı1mıyacak derecede saf ve hüra-
Stokholm, .f (A.A) - Ofi bildiri- da bulunan 40 ton incirden 36 tonu tedbir alacağını Umit etmek lhımdır. feci olan bazı Binnanyalılan harbettir-

yoRualann Luki bölge.inde hücumla kurtarılmı§, diğer yalnız 4000 kilo incir uauo-- mek için Japonlar, 1ngi1iz kurşunlarının 
bir duraklama devresi geçirmektedi~ yanmı_ştır. Pant Belediye azasına bunlann vücutlarına ifliyemiyeceğini 
Rusların bu kesimlerde verdikleri fazl. Yangının neden çıktığı tahkik edil- A-"- lı JJ•- -• fet söyliyerek kandırmağa çahfıyorlar. 

a mektedir. t ..... a şanı ... ~ya 
kayıplann da duraklama eebeplerinden 
biri olduiu anlaıılmaktadır. Cephenin Bir ef,e y l .,_.dalar uercU.. 
bu kısmında Rus lı:ayıplan 6000 dir. Kusadası kaz.a merkezinde tarlasına Belediye medisi azasının dört yıllık 

Cephenin esas hatb ıimdi Helsinld ile S!İtmektc olan camii Atik mahallesinden devreyi ikmal etmeleri münasebetiyle 
Luki arasında bulunmaktadır. 55 yaşında Ahmet Efe ile Selim Ezran Cümhuriyet halk partisi tzmir merkezi 

Mo,.kova kaynaklannın bildirildiğine arasında bir ot meselesinden kavga c;ık- tarafından dün akşam deniz gazinosun
oöre Rus çeteleri ve avcı lcıtaları beyaz mı§, neticede Selim Ezran bıçakla Ah- da belediye reisi ile mecliı az:astna bir 
Ru.yada muvaffakıyetler kazanmakta- met Efeyi sol baldırından yaralanmır- ziyafet verilmiş, rlyafet çok samimi has
dırlar. Moakova radyoıunun bildirdiği tır. bihallerle geç vakite kadar devam et-
Katekıin geri alındığı haberi teyit olun- Yaralı hastaneye kaldınlmışbr. Suç- miştir. 
mıımışbr. lu hadiseden sonra kaçmış ise de tutul- Ziyafette vali muavini, parti müfetti-

MANÇUKONUN M'ODAFAASI muştur. şi, tehrimizdelti mebuelar, parti erkanı 
VE JAPONLAR ve belediye azaııyle bir çok daireler 
Sing King, 4 (A.A) - Japonyanın ğini bildirmiştir. müdürleri bulunmuftur. 

Nankin büyült elçisi Sing Kinge gelmiş, KUKLA Ç.IN HUKOMET1 Ziyafetin sonuna doğru parti müfct-
Mnnçuko imparatoru tarafından kabul ERKANI DA MANÇUKODA tişi İstanbul mebuıu B. Calip Bahtiyar 
edilm~tir. Elçi, Mançuko bqveki1ini ve Nankln, 4 (A.A) - Başvekil Vang Cöker veciz bir nutuk söyl.iyerdt bele-
hariciye nazırını da ziyaret etmiştir. Şing Vey bugün Sing Kinge hareket et- diye reisinin ve hasının çalışmalanndan 

Elçi Mançultonun vaziyetini yakından mi§tir. Hariciye, dahiliye ve propaganda sitayişle bahsetmiş ve buna belediye 'J"e

tetkik ettiğini ve bu memleketin müda- nazırlarile bazı yüksek subaylar kendi- isi B. Reşat Leblebicioğlu tarafından 
fnası hus•·s ;.nda umı emniyet hasıl etti- sine refakat etmektedir. mukabele edi.lmişt1r. 

ACI BİR K.AYIP 
İzmirli tanmmıı tüccarlarmuzdan 

mobilyeci Türk müzayede salonu sa· 
bibi bay Hafız İhsan Yılmazuı AD· 
karada N&mune hastanesinde bir 
buçuk aydan beri şeker hastalığ:uı
dan tahb tedavide bulunduiu sıra
da 2 mayıs 942 cunaartesi güıaii vefat 
ederek cenazesi ADkanw1aıı bmire 
nakledilip G mayıs 942 çarşamba p
nii 1 ci kordonda 314 .sayılı haneaiu
den saat 12 de kaldırilara'k .namazı 
Kemeraltı ·camiiade icra edilaikten 
sonra aile kabrist:ınına nakledilece
ğintle.u. elıibba ve clostlarıauı bulun
malanm acı teesııiiO«le sayıa b
mirlile.re bildirir ve ailesi efrad.uaa 
sabrü cemil ve U&UD Gmürla- 4iler.iz. 

insan öldürecek kadar nıerbametsiz ise
ler taraftarlarımız katliam edilmeği bo
yun eğmeğe tercih etmek suretiyle ınU· 
cadeleyi kazanmayı bileceklerdir .. • 

Acaba •oo milyon Biatli Japon sa)dı
rışı karşısında Gandinin adeta muka~ 
ınet etinrmeği tavsiye eden telkinlerine 
mi uyacak, yoksa Hindistanm ka.raJıbk• 
lar için büsbütiln kaybolmaması içJP 
kendisine düşen kahramanca mukave· 
meti mi g(isterecektir? 

İşte dünyanın bilmek istediği şey bu· 
dur .. 

ŞEVKEr BILGUI 

lstanbulda eşya 
tevziah 
-*-İstanbul, 4 (Yeni Asır) - Klğıt .,e 

manifatura eşyası dağıtılmım etrafındB 
temaslarda bulunmak: üzere AnkaraY8 

gitmiş olan birlikler umum klltıöi şeh
rimize dönmüştür. Yakında İstanbul 'Vi• 
lAyeti dahilinde bu eşyanın tevziine 
başlanılacaktır. __ ,.,....,,o.........,--

Istanbulda bir 
mücahit öldü 

- *-İstanbul, 4 (Yeni As.ır) - Milll ınil-
cadelede büyUk yararlıklar gösterdl 
Osman Reis, Kalitaryadaki evinde ö1-
milştür. 

Osman Reis mücadele yıllarında, kat• 
deşi eski İstanbul hamallar kahyası Sa
lih reisle beraber, işgal kuvvetleri,niıl 
gözleri önünde silAh depolannı m~.~~ 
reren biljrük cüretle boşaltmış, bu swP" 

ve mühimmatı Anadoluya kaÇ1muştır. 
Osman reisin ô1ümU teessür uyandır· 

mıştır. 

--- o---
SİNEHA FİLHJ 
GfirnPiiğfj azalıyor 
Ankara. 4 (Telefonla) - Halkın se-

viyesini yükseltmekte büyük tesırl~i 
görillen sinema filimle.rinin halkın hıs
metine daha geniş mikyasta arzını te
min için hariçten gelen :filimlerde dol~· 
sunwı .kilosundan alınmakta olan 15 li
ra gümrük resmi ile boş filimlerden ah· 
nan 2 liraıun yüzde yetmil be$ nisbe
tinde indirilmesi hakkındaki layiha Mec-
1 ise verildi.. 
İS'J'AJIBIJI. 
YAi.İSİ DONVYOR-
Ankara, 4 (Telefonla) - Bir kaç g~; 

denberi şehr.imizrle bulunan 1.stanbu> 
valisi Dr. Lütfü Kırdar yarın ~ (Btl 
nkşam) ic;tanbuJa dönecektir. 

Lütfü Kırdar Valiler toplantısına it" 
t.irak etmiş v~ arada İstanbulu aıakadal' 
eden muhtelif i$1er hakkmda da ıeınas
larda bulurun~ur. İstanbulun ~
kat ihtiyacını temin için vaktinde teP" 
birler almak Uz.ere kurulacak olan Jllab
rukat ofisine SOi bin lira tahsis edile-
cektir. 



.SMAYIS SALI YENi ilSIR 

Sahlık k utup denizin
de şiddetli çar
pışmalar oldu 

Maltada ve şi
mali Afrikada 
son hareketler 

Borsa 
ÜZÜM 

81 Alunet Halitli 

Denizli Şemsiterakki Debağat ve ti· 
caret T. A. Şirketinden : 

-·- -·-41manlar bir torpido Maltaya hava hücıımJarı 

9 İ. Şinasi Ergir 
90 YekUn 

195583 { Eski yekun 
195673 i Umumt yekfuı 

49 
47 

51 Denizlide Halkevi civarında kain şir· 
52 50 ketimize ait metruk debağat fabrikası

nın kuvvei muha.rrikesi olan 2/45 uzun
lukta 3/ 20 kuturda maateferruat su do· 
labı, 20 metre uzunlukta 8 santim ka-

lıayJJeHifılerlni, IJifl lıra· deuana ediyoP, f alıat e.s· 
Vazö,. 11e müteaddit ge· ııısı 'lıadar şiddetli de-

mi IJatırdıJdaf'ını ğil .. Libyada hafif 
söyliyorlar.. . hareketler var . w. 

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

İNCİR 
7 5 Oskareğli 

48 
49 
52 
54 
58 

lınlıkta dört kapela ile bağlı akson, ye• 
di tane yataklarile beraber pikten ma .. 
mul gönye paraket, bir tane komple kö
sele tokmağının 19 mayıs 1942 salı günü 
saat 14 te açık arttırma ile mahallinde 
satılacağı ilan olunur. 

Berlin, 4 (A.A)- Resmi tebliğ: Kahıre, 4 {A.A) - Orta şark teblıgı: 
Kutup denizinde deniz üstü ve deniz Gündüz ileri mevzilerinin doğusunda 

~b harp gemileri kuvvetli fırtına içinde de:rriye . gezen küçü~ ~üşman müfreze
ttunlerce süren hareketler esnasında kuv- len hafif kuvvetlerınuz tarafından ge
\'eUi himaye altında seyahat eden riye çekilmek zorunda bırakılmışlardır. 
dü11nan kafilelerine hücum etmi§lerdir. MALTA TEBL1G1 
Bir denizaltı 1 O bin tonluk bir dütman Malta, 4 (A.A) - Tebliğ ~ 
ltruvazörüne torpille iki tam isabet kay- Cumartesi gecesi az sayıda düşman 
detnıj" kruvazör batmııbr. uçakları görülmesi üzerine iki tehlike 

Alman torpito muhriplerinden mürek işareti. verilm.iştir. Pazar sabahı .~v uça~
kep küçük bir filo, kendisinden sayıca lan hımayesınde seyreden kuçUk bır 
ilsttın bir dilşrnan teşkili ile savaşmış, d~şm~ bomba te~kili bir hava alanına 
müteaddit düııman muhribini ağır hasa- pıke hucumu yapmış ve uçaksavarların 
ra uğratmııtır. ateş~le l;:arş~lanmıştır. . . 

Bit Alman torpito muhribi ağır ha- Ögle uzerı Alman avcıları hımayesın-
aarlar almıştır. de u~an az sa~ıda İtalyan bom~:='- tayya-

Kafileye dahil bulunan ve yekunu 12 relen başka hır hava alanına hucum et· 
l:ıin tutan 2 vapur torpito muhriplerimiz miştir. İngiliz avcıları bir düşman av 
talllfmdan torpillenıniştir. Bu iki vapu- uçağını düşürmilşler ve başka birini de 
tuıı daha sonra fırtınadan battığı sanıl- hasara uğratmışlardır. 
rnalttadır. Mihvere ait mallarda hafif hasar var-

Denizaltılar, mühimmat yüklü 6500 dır. İnsan kayıbı da azdır. 

155581 Eski yekun 
155656 Umumi yckfuı 

30 

---o---
A.MERİKADA 

30 

Yeni hara liste ve 
TÜ11hiyedelıl fif'malar 
Vaşington, 4 (A.A) - Ofi: Haı-iciye 

nezareti dün Amerikan kara listesine 
bir ek neşretmiştir. Bu liste cenubt 
Amerika ile Avrupa tarafsız memleket
lerinde 591 firma veya şahsın ismini ih
tiva ediyor. Bunların 477 si Amerikan 
cilmhuriyetlerinde, 114 il Portekiz, İs
veç, Türkiyededir. Diğer taraftan 25 ce
nubi Amerikalı ve 18 Avrupalı firmanın 
ismi kara listeden çıkarılmıştır. 

~1111 ı· • ••• ııtttııııı ıı•ımı• ı • 0 ım1111111111ııımııı11ı.: 

: Ankara Radvosn § -= - -

5 7 9 (1056) 

lZMtR StCtLt TtCARET MEMUR
L UôUNDAN: 

Mihriye Baykal ticaret unvanı ile İz. 
mirde Anafartalar caddesinde 586 nu
maralı Selçuk oteli ve kahvehanesinde 
otelcilik ve kahvecilik ile iştigal eden 
Mihriye Baykalın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hiikümlerine göre sici
lin 4386 numarasına kayt ve tescil edil-
diği ilan olunur. 2478 (1062) 

ZAYl 
İstanbul Gümüşsuyu hastanesinden al

mış olduğum askerlik terhis vesikamı ve 
nüfus hüviyet cüzdanımı zayi ettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin hükmü 
olmadığını illn ederim. 

tkinci Gaziler mahallesi Mahki sokak 
No. 1252 3 numarada 318 doğumlu 
Satı Erkan 2463 (1066) 

~~ı=a:ı~ 

BUGUNKU NESRiYAT ~ i. 
:ı ımnııımmıııııııı1110111111111111111111uııı11ııı:ı~ Kavalah İbrahlm paşa oğullarından 

tonluk bir vapuru batırmış, başka bir ALMAN TEBL!0.1 
Vapuru da torpillemiştir. Berlin, 4 (A.A) - Resmi tebliğ : 

Sava~ uçakları yenkCinu 19 bin tutan Ş~~ Afrikasında topçu ve devriye 
KA'Jt'IP ARAHJYOR 

3 ticaret vapuru batırrnıttır. faalıyetı olmuştur. 
----·~...., Malta adasında gündüz askeri hedef-

7.30 Program ve memleket saat ayarı, bay Hüseyin ile Hilseyinin ya-
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 nında kahveci Mercan Salih oğlu 

B. Hı.tlor dı" yor kı• •• lere hucum edilmiş, tskenderiye limanı 
'- da gece bombalanmıştır. 

Müzik pl. 8.15 _ 8.30 Evin saati .. 12.30 Ahmedin nerede bulunduklarını ve 
Program ve memleket saat ayarı, 12.33 hayatta olup olmadıklarını bilenlerin 
Müzik : Muhtelif makamlardan şarkılar insaniyet namına aşağıdaki adrese 
12.45 Ajans habcı·leri 13.00 _ 13.30 MU- ı bildirmelerini rica ederim .. 

-·- --,,,,.,,,,,..0---
Y e o i CtAphe (Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

İşçilerimiz nilmune olacak hare
\etıertye kahraman ordularımıza IA
l'ık olduklarını ispat etmişlerdir .• Yap. 
tnak zorunda bırakıldığımız harp mille
tiıniz için bir ölilm kalım mUcadelesidJr. 
~cağımız zafer bütün milletin za
feri olacaktır. Cephedeki erlerimiz.in 
ftösterdiği kahramanlık ve memleketin 
gösterdiği fednkArlık ve gayret mükafa
tını görecektir. 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

leceğioi, bunlann yakında yapılacak ta· 
arruzda büyük rol oyruyacaklarını, müt
tefiklerin ikinci bir cephe açmağa karar 
verdiklerini söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

zik : Şnrkılar 18.00 Program ve memle- Ödemiş Devrim mahallesi Uzun 
ket saat ayarı, 18.03 Müzik : Radyo sa- sokağında 59 numarada İskeçeli 

M 'k s ı Arap Emin oğlu Mümin zade Zaim lon orkestrası 18.45 üzı : az eser eri ~~ ... 7 f.7. 
ve oyun havaları .. 19.00 Konuşma (Dert-

ÇOK ÇALIŞKAN 
Mth<.sSESELERE ÜNV AN 
Berlin, 4 (A.A) - İş odasının dünkü 

toplantısında Fübrerin nilmune olacak 
~ekilde çalışan müesseselere nUınune 
ha:rp müessesesi unvanını vermeği ka~ 
ı-arlaştırdıjı bildirilmiştir. Bu müessese
ler üzerinde harp haçını taşıyan bir bay
l'ak çekeceklerdir. Harp arabası yapan 
Fuşey ve meşhur tayyare yapıcısı Hayn
keJe tam ~el unvanı verilmiştir. 

Berlin, 4 (A.A) - D. N. J;l. bildiriyor: 
Dr. Göbels son yazdığı bır makalede, 

Adolf Bitlerin yaptığı yeni mUcadeleler. 
le iktidar mevkiine geçmeden evvelki 
mücadele harbını karşılaştırmış ve bun
ların netlcede hep uıferle eona erdiğini 
belirterek demiştir ki: 

« Führerin siyasi yükselişinde ve ha
t'ict mUcadelelertnde hep müsavi kuv
\Tetlerle karşılaşmamış olduğu meydan· 
dadır. Fakat FUhrere karşı duranlann 
hepsi de hiç bir jz bırakmadan sönüp 
«itmişlerdir. > 
AiACARİSTANIN MEVCUDİYETİ DE. 
IlARBtN NETİCESİNE BAÔLI 
Budapeşte, 4 (A.A) - Propaganda 

llanrı Antal hafta sonunda radyoda de
ll'li$tir ki: 

- BUtün mevcudiyetimizin bugünkü 
harbin neticesine ba~lı olduğuna kani· 
iın. İyice anlamalıyız ki gayretlerimizi 
bu harbin gayelerine eriştirmek için 
sarfetmek zorundayız. 
Başka bir maksat için toplanmak im

kanı yoktur. Bu harbin devam ettiği 
müddetçe siyasi partilerin ve şahısların 
tnenfaati diişiloülemez. Mevcud!yeti ve 
hUrriyeti için çarpışan bütün Macarla· 
ıın umumi menfaati mevzuubahistir. 

--A._,.,...,,,oww--
Ar Jantlnde IJıl fiJıir par 
Demofıf'asl taraftarlığı 

ve tarafsızlık .. 
Londra, 4 (A.A) - Taymis gazetesi, 

Arjantinin siyasi vaziyetini bu harp ba
fcunından incellyerek diyor ki : Arjan
tinde Sosyalist ve radikal part!leri milf
tit müttefik taraftarıdırlar. Fakat ikti
dar mevkiinde bulunan cümhurreisiyle 
Partisi Arjantinin tarafstzl~ı her ne ba
hasına olursa olsun muhafaza etmek az
tnin! taşıyorlar. 16 ilkkAnunda illn edi
len ve milletler arası meselelerin açık-· 
~ tnUnakaşasını yacıak eden örft idare 
bunların fikrince bilhassa Ar]antinin ta
rafsızlı~ına zarar verecek şahsi ihtiras
tan öldiirmeei hedef tutmuştur. 

---o---
$ ALSBV BG 
Deva natr halılıanda 
y eni sö,,lenenleP-
'kerJin, 4 ( A.A) - Yarı resmi bir kay

t,aktan bildiriliyor; 
Sıılsburg konuşması hakkında Alınan

~a hariciye nazırlığında gazetecilere şu 
ızahat verilmistir: 

- İkinci bir cephe açılması etrafında
ki ısrarlı istekler sağlam bir esasa daya· 
nıyor. Müttefik şefler ancak kuvvetleri
mizi israf etmiyeceğimiz ve iyi bir iş ya
pacağımıza kani oldukları zaman ikinci 
cepheyi açmağa karar verm.:şlerdir. 

---o-~ 

leşme saat!..) 19.15 Müzik : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket saat ayan ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 
Müzik : Fasıl programı 20.15 Radyo ga
zetesi .. 20.45 Müzik pl. 21.00 Ziraat tak
vimi .. 21.10 Müzik pl. 21.30 Konuşma 
(Kitapsevenler saati..) 21.45 Müzik: kla
sik Türk müıiği .. 22.30 Memleket saat 
ayarı ajans haberleri ve borsalar .. 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

Yeni JGfıJOn meclisi tZMtR BELEDtttStNDEN: 
toplanıyor... 1 - Basmahanede Tepecik Otobüsleri 
Tokyo, 4 (A.A) - Mebus seçiminde durak yerindeki tütün kişesinin bir sene 

1080 namzetten 660 mı hükümet tavsi- müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
ye etmiştir. Bu namzetlerden yüzde müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
seksen beşi kazanmıştır. Siyasi müşahit- arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
lere göre yeni seçim bir plebisit mahi- bedeli icarı 84 lira muvakkat teominaı 6 
yetini taşımaktadır. Parlamento haricin- lira 30 kuruştur .. 
de sağ cenaha karşı müfrit nasyonalist- Taliplerin teminatı iş bankasına yatı
lerin galebesi şayanı dikkattir. İntihaba-ı rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
tı kazanan mebuslaı· 1937 senesinden 15/ 5/ 942 Cuma günü saat 16 da encil
beri Japon siyasetindeki gelişmeye ~er- mene müracaatları. 
cüman olan şahsiyetlerdir. 2 - Kfiğıt ve mukavvası belediyeden 

Tokyo, 4 (A.A) - Yen! parlamento verilmek üzere 14 kalem defter ve evra-
23 mayısta toplanacak ve bu ilk toplan- kın tab'ı işi yazı işleri müdürlüğündeki 
tı yalnız iki hafta sürecektir. şartnamesi vcçhile açık eksiltmeye ko-

---o- -- nulmuştur. Muhammen bedeli 157 lira 

Hl dl • • 1 50 kuruş muvııkkat teminatı 11 lira 81 
ft s~tın mesecı.eS kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka-

Ve lngiHzlel'- • sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari-
Londra. 4 (A.A) - Mührü his na?.ırı hi olan 15/5/942 Cuma günü saat 16 da 

Sir Staffort Krips dün akşam şu beya- encümene müracaatları. 
natta bulunmuştur: 1, 5, 9, 14 2442 (1032) 

ıı - Bir ana yasa hazırlıyabilecek ha- ı * 
le gelen Hindistan tam hürriyet arzusu- Hava gazı idarehanesine mevcut nü-
nu açık~a anlatmıştır. Fakat asıl gUç- munelere göre 490 adet hava gazı saya
lük, yeni yasa hazırlanıncaya kadar ve cı, yazı işleri müdürlüğündeki şartnıı
harp zamanında alınacak tedbirler yü· mesi veçhile kapalı zarflı eksiltme ile 
zlinden çıkmıştır. sctın altnacaktı:r. Muhammen bedeli 

Bu hususta anlaşma elde edilinceye 22490 lira muvakkat teminatı 1686 Ura 
kadar aylar geçecektir. H:nt meselesinin 75 kuruştur. İhalesi 25/5/942 Pazartesi 
nihai şekilde halli için İngiltere elinden gUnü saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanu· 
geleni yapmış durumdadır .. u nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 

mektupları ihale gUnU uAmt saat 15,30 a 
kadar encümen reisliiine verilir. ---o--

Esaretten Jıaean Fran· 
sız generali nerede! •• 
Bcrn, 4 (AA) - Almanyadan kaçmış 

olan general Jiro Liyona ge~tir. Ak
ı-abası nezdinde bir kaç gün kalacaktır .. 
General Jiro Alman şahsiyetleriyle de 
temas etmiştir. Fakat Vişiden gelen ha
berlere göre generalin Almanlara tesli
mi mevzuubah:s değildir. 

i~VEÇ · FİN 
Zf Paat sendilıaları 
arasında anıa,mn 
Stokholm, 4 (A.A) - İsveç ve Finlan· 

diyn ziraat sendikaları arasında bir an
laı::ma imza edihniştir. 
J anon,1a ·Cin ~eıeceııte 

8, 20, 5, 23 1960 (820) 

* Belediye varidat servisinde münhal 
bulunan bir memuriyet için 9/5/942 cu
martesi gUnil .sabah saat dokuzda mUsa
baka imtihanı vardır. Lise mezunu ol
mak ve fili askerlik hizmetini yapmış 
bulunmak şarttır. Talip olanların mez
kur gUnde evrakı resmiyeleriyle birlik
te riyaset makamına müracaat eyleme-
leri illn olunur. 2487 (1067) 

* Başıboş tutulup temizlik işleri hanına 
teslim edilen bir beyğir ile bir sıpanın 
vesaik ibrazile sahipleri çıkmadığı tak
dirde 11/5/942 tarihinde hayvan paza
rında satılacağı ilan olunur. 

2488 (1068) 

işbirlfid '1a!Jmalı 
zorrında ''""- ,~~oco 
Sing King, 4 (A.A) - Burada bulu- }~C~a<-t la ra! 

nan Japonyarun Nank!n büyük elçisi ~ tzmlr kazalarından birinde çalış
Japonların kazandıkları muvaffakıyetler N mak üzere bir mesul müdür ve bir 
dolayısiyle Çinde Japonyaya itimadın § kalfa arıyoruz. Dolgun maaş verile
arttığını ve şimdi hızla gelişen kalkınma S cektir. Müracaat mahalli: Elektrik
~inin muvaffak olacağına inanısm arttı- ~ çi Hüsnü tdemen, ikinci kordon, 
ğını söylemiştir. Japonya ile Çin gele- S Emlak bankası karşısında 
cekte karşılıklı işb:rliği yapmalı: zorun- N. 105 ( 105 3) 

• - Nesredilcı:ı. resmi tebliğdeki ma
luınat görilsme hakkında bir fikir ver
ı:nist:r. Görilşmeler tam bir samimiyet 
icinne 11ecmiştir. İlk gün siyas! görüşme
ler Yapılmış ve !;aat 20 ye kadar sürmüş, 
askert RÖrUşmeler de ayni şekilde de
Varn ehniştir. Göriişmelere istirak etmiş 
Şahsiyetlerden biris!, son zafere tam bir 
itimat beslediğini söylemiştir. Japonya 
Ve mihveri birbirine bağlıyan esas, Al
'ınan - İtalyan dostlui?u teşkil etm!ştir. 

da kalacaklardır. ~ 'Z"/~:.~..e 

Mil li kabi 1 i \ı ~ti n1iz1 n zar afet tacı 
İnbiklerio bizzat çiçeğinden siizdüğil saf cevherli esansla yapılan, gönül· 
lcre inşirah verici, latif rayihası ~bit, listünlükte eşsiz 

E. Gürel 
lzırıir Kolonvaları ---o---

A l rnan m illi tnJurnı 
Mocmeıarı yendi •• 
Budapeşte, 4 (A.A) - Macar - Al-

~n ınillt futbol takımlarının macında 
nnanlnr S - 3 maçı kazanmışlardır. 

KREM, PUDRA VE l!'RIYA!'J 
TOPTAN VE PERAKENDE : ODUN PAZARI NO. 20 .. 

(1070) ŞAMLI MACAZASI CİV AKINDA.. 

Sizi Saadete Götüren 

·ruoRANIZIN ... . 
REN61 

Hangisid i ~. 

1 O kadınd• 9 zu fena 
renlıt• bir pudr• 
lcull.nır1er. 

Fena .renkte bir pudra, 
1(b:ünUze cMalqaJh> •e ;,,ı, . ~ 
çlrltln blr manzara verir ·... .. ~ 
•e sizi daha yaşlı göste
rir. En uygun renrt buJ
tnanın yeglne oaresl. ~
&ünüzün bir t.ararına blr 
renk " dt~er t.arafma .. 
başka renk pudta tecrübe .. .. 
etmek.Ur. Bu tecr\ibeyt 
hemen bugiln aıze para
m Qlarak. gönderilecek 
Tok.alon pudrasının yeni 
ve cazip renkle.rlle yapı

rııı. Bu yenJ renkler, ga
,Yet· modern ve ldet.a sUı
rlLmtz bir g6ı mesabealn· 
de olan cCromoscope> 
maklnuUe karıştırılmıf- • 
tır. Bu maklna, renkleri ... ,.. ~ • 
kwıurauz ve Lam olan.le 
seçer. Artık cMaltyaJh> 
btr _yüze tesadüf edllml-
1ecelttir, Clld ile lmt.ızaç eden ve tabi1' 
glbl görünen m,Uk.emmel blr pudra. 
dır. Tok.alon pudrıw. arena kösıil· 
tü> ile beratlı Te husu.si bir usul 
dalreılnde kanotlnlıruttır. Bu A• 
Jede rüzglrlı n yafmurlu bir ha• 
nda bile bütün (Un ·sablt kalır. 
Hemen bugün Tokalon pudrasına 
tecrübe edlnlz ve \enlnlze ne de· 
:ece bir güzelllk teı:nin .xıeceğl.DI 
gör;inüz. 

KUŞADASI ASLtYE HUKUK MAH. 
KEMES!NDEN; 
KU§adasının Alacamescit mahallesin

de oturur Mehmet oğlu Mehmet Gümüş 
tarafından karısı İzmirde Kemeraltında 
valoflar odacısı Ali Bektaş kızı Kamile 
aleyhine Kuşadası asliye hukuk . .ıhke
ınesine açılan boşanma davasının yapı
lan duruşmasında : 

Müddeialeyha tarafına illnen tebliğat 
yapıldığı halde mahkemeye gelmediğin
den hukuk usulü mahkemeleri kanunu
nun 141 ve müteakip maddeleri ahk~
mına tevfikan ilAnen muamele.siz gıyap 
kararı tebliğine ve bu baptaki duruşma
nın 11/ 5/942 pazartesi günü saat 11,20 
ye talikine karar verilmiş olduğundan 
mezkQr giln ve saatta mahkemede hazır 
bulunmanız aksi takdirde mez~r ka
nunun 398 nci maddesine tevfikan dava
ya gıyabınızda devamla bir daha duruş
maya almmıyacağınız tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 

2483 (1059) 

ZA Yl 
İzmir Emniyet müdtirjyetinden aldı. 

ğım 32/ 3168 sayılt ikamet teskereıni za· 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 
İzmir Kaı~ıyaka Alaybey Bahariye 
sokak 30 numarada Yunan tabaa.sın· 
dan Abbas oğlu Arif 

2477 (1064) 

SAHiFE J 

1ZM1R ASL!YE tKtNCt ffi.JKUK 
HAKtMLt<'.';1NDEN : 

1zmirde Eşrefpaşa Yusuf dede cadd&
sinde 311 numaralı evde oturan Nuriye 
Müveddet tarafından mahkemeye veri· 
len arzuhalde asıl adı Sümer olduğu hal· 
de nUfusa Nuriye Müveddet olarak ya• 
zıldığmdan Nuriye Müveddet adının 
Sümer olarak tashihine karar verilmesi
ni isteıni§ ve icra kılınan mahkemede: 
Davacının adının Sümer olduğu bu hu. 
susa dair dinlenen şahitlerin şahadatı ve 
babası müddeialeyhin kabul ve ikrarlle 
tahakkuk ederek talebinin muhik sebe
be müstenit bulunduğu anlaşıldığından 
medeni K. nun 26 ncı maddesi hükmüne 
tevfikan davacının nüfusta mUseccel Nu
riye Müveddet adının Silmer olarak de
~iştirilme.sine 23/3/942 tarihinde karar 
verildiği müddei mezköre hükmüne tev-
fikan ilin olunur. 2464 (1065) 

1ZM1R S1C1Lt TİCARET MEMUR
LUôUN'DAN: 

Mehmet Şükrü Gözümoğulları ticaret 
unvanı ile 1zm.irde Eşrefpaşa caddesinde 
K~tipoğlu semtinde 698 numaralı fabri
kada 328 senesinden beri zeytinyağı ta~ 
sirl ile istigal eden Mehmet Şükrü Gö
zümoğullarınm işbu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4388 numarasına kayt ve tescil edildi!i 
ilftn olunur. 2480 (1060) 

Uşak Şayak fabrikası Türk 
An oninı şirketinden: 

1 - Şirketimiz u,ak asliye ticaret mahkeme$inin 26/2 /9~2 tarihli kara
rile iflistan kurtulmu§ ve bütün mallarının kendisjne teslimi hüküm altına alın
mıı bulunduğundan şirket nizamnameııinin 23 üncü maddesine tevfikan aıa• 
daki üçüncü maddede tasrih olunan husu•atı müzakere etmek ve karara bağ
lamak üzere 6 Haziran 1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 S te U§ak-
ta şirket meclisi idaresinin muvakketen bulunduğu Gedik hanındaki daire
sinde fevkalade jçtimaa şirket hissedarlarını davet eyleriz. 

2 - lçtimaa iştirak edebilmek için §irket hisse senetlerinin sahibi veya bun4 

ların reylerini istimal haklanna maille olanlar ya hisse senetlerini ve veaikala
rını veya bunları milli bir bankaya yatırarak mukabilinde alacakları banka 
vesikalarını içtimadan laakal bir hafta evvel birinci maddede yazılı mahalde 
bulunan §İrket meclisi idare reisliğine ibraz ve teslim ederek mukabilinde du
huliye varakası almaları lazımdır. 

3 - Ruznamei müzakerat: 
A - Hl.is anında mecliai idare azası olup iflu hükmen kaldırıldı~ı ve §İr

ket mallarının tesellümü imkanı hasıl olduğu bir anda azalıktan istifa ederek 
şirket menafiini ızrar edici bir vaziyet ihdas edenler hakkında yapılacak kara
ra bağlanması. 

B - Şirketin mütebaki borçları ödenerek iflasın kaldırılması imkanı temin 
edilmiş olmasına binaen borcu ödeyenle kararlaştırılan hususatm müzakere ve 
karara rabtı. • 

C - Şirketin malı olan fabrikayı işgali altında bulunduran pğil hakkında 
yapılacak muamelelerin tezekkürü ve karara bağlanması. 

Ç - Şirketin iflasına sebebiyet veren amillerin ve ifli.s tarihinden itibaren 
lşbu içtima gününe kadar cereyan eden muameleler hakkında kanunen alaka
dar bulunanlar tarafından yapılmış olması muktezi muamelelerin tetkiki, te
zekkürü ve bu bapta karar İttihazı. 

D - Nizamnameye tevfikan meclisi idarece tanzim olunan raporun okun· 
ması ve yeni meclisi idare azasile mürakiplerin intihabı ve ücretlerinin tayi-
ni. 2467 ( I056) 

izmif' Milli KoPunma Mahfıemesl Müddelu· 
mumlllğinden : 

ll-ITIKARDAN SUÇLU RtZA KARASAL MAHKOM OLDU· 
Fazla fiatla ispirto suyu satmak suretiyle milli korunma hükümlerine aykırı 

hareket eden Kal'§ıyaka Kemal pa§a caddesi S 2 no dükkanda bakkal lalam oğ
lu Riza Karasal hakkında milli korunm mahkemesince yapılan açık duruoınası 
sonunda~ 

Suçu sabit görülerek 4180 sayılı milli korunma K. nun 31. 59/ 3, 63 ve 62 
nci maddelerine tevfikan 50 lira ağır para ceza.ile mahkG.miyetine ve Arifeye 
ait dükkanın on gün müddetle kapatılmatına ve bu müddet zarfında ticaretten 
men'.ine ve kapatılma keyfiyetinin büyük harflerle yazılarak göze çarpacak 
yerine aaılmasına ve gazete ile il&nınıa karar verildiği ve hükmün kat'i bulun-
duğu ilan olunur. 2466 ( 1063) 

izmı.. !'ramvay ue Elelıtrilı Şlr'lıetlnden : 
Şirketimizin itfa edilmemi§ hiqe senetlerinin 6 numaralı kuponunun 30 Ni

san 1942 tarihinden itibıuen tirketin izrnlrde idare merkez.! g.§elerlnde 35 
kunıttan ve itfa edilmiş hisse senetlerinin 3 numaralı kuponunun 5 kurıiflan 
ödeneceği sayın hissedarlarca bilinmek üzere illn olunur. 

İzmir Multasebel Hususiye Müdür lüOünden : 
Caztenizin 23/Nisan/942 tarih ve 25/Nisan/ 942 tarihli nüahalannda il1n 

edilen idarei hu.auaiyei vilayete ait Mimar Kemalettin caddesinde 68 numar..U 
dükkan ile arkasındaki arsanın mülkiyeti satılmak üzere c:kapalı zarf uıulü ile 
müzayedeye çıkarılmıttır.» diye yazılacağı yerde sehven aleni mlizayedeyc 
çıkanlmı~tır teklinde yazılmıştır. Sehvi valci tashih olunur. 2465 ( 1061) 

MADEN MVRBHDİSİ ARANIYOR .. 
Garbi Anııdoluda istasyona yakın bir madende çalışmak Uzere bir ma
den mühendisi aranmaktadır. Taliplerin İstanbulda Galatada tinyon ha-
nında 41/42 numaraya müracaatları... 26-27-28--3-4--5 (987) 

T. iş Bankası 
Küçüfı tmGPPUf hesapları 1942 llıramlye planı 
Keşldeler : 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağmtos, 2 ikinci teşrin tarihlel'inde yapıhı .. 

J 9 • 2 iKRAMJİYELERJ._ 
1 ndet 2000 Liralık - 2000 - Lira 
3 adet 1000 Liralık - 3000 - Lira 
2 adet 750 Liralık - 1500 - Lira 
3 adet 500 Liralık - 1500 - Lira 

10 adet 250 Liralık - 2500 - Lira 
40 adet 100 Uralı.k - 4000 - Lira 

50 adet 50 Liralık - 2500 - Lira 
%00 adet 25 Liralık - 5000 - Lira 
%00 adet 10 Liralık - %000 - Lira 

- -.. ~:;;r.;..-· .!11-----~ 

Ai~ı~aıı dindirir 
ROMA TlZMA. BAŞ, Dl$ SINtR ve BEL ağnlan ile soğuk alguıhğmdaa 

ilerı gelen vücut KlRlKLlôl, NfZLE ve GHlP butalıklan O E K M A N 
katelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kqe allnır, her eczanede bu-
luouı. 
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... ~ ... r .. ;:·~k·~·~t .... V.~~-i".y;t .. {"; .. ·ı Son hav~ akı alan Almanyada darlık 
--~*·---

R~·;;;~·d~ .... h~·;;i·~·;···t~k·;~·r lki taraf' ta 

ve aırsızın soğudu yakıyor, 
Mahsul da, 0 .. k .. M 1• .. k 

1 
h l k 

un u ec ıste muza ere er 
to umu ta -.----·----

Radvo gazetesine göre Sovyetler cep
h(',inde havalar yeniden bozulmuş, bir 
kac ııün evvel sıfırın üstünde 28 zi bu
J;.n harnret derecesi birden bire başlı
yan şiddetli ya:!:ınurlar ve arkasından 
\ ai'!;;ı:n karla .sıfırın altında iki dereceye 
dü•müştür. Havaların düzeleceği yerde 
soiiukların tekrar gelmesi, asker! hare
k5tı geciktirecektir. 

zoru karşılaştıklan şiddetli müdafaadan 
dnihnu.' olsa ı<>;erektir. 

)'ıhıyor ek az Mılli müdafaa için ye-
p -*- niden 30 milyon liralık -*-Japonlar Avustraıyaya yakın önemli 

yerlere de taarruzlar yapmıslar ve müt
tefik kollarına rastlamadıklarını iddia 
etmislerdir. Diğer taraftan Jaoon hava 
kuvvetlerinin ağır kayıplara uğrochğı da 
doğrudur. 

İngilizler Hamburga, Alman)lanın yeni eldm 
Kopenhaga ve diğer he· için en az ıoo milyon ton f h • f k b J J d 
defler$ hücum ettiler.. tohumluJı buğdaya ihti· a s ısa a u o un a 

İngiltere de yacı olduğu iddia 
Bununla beraber hazırlıklar devanı 

ediyor. ilk defa olarak İtalyan kıtaları 
Ru~ ccohesine Romanya üzerinden naka 
!edilmiştir. 
İlkbahar Alman taarruzu mayısın son

larına kalacak gibi görünmektedir. 
Almanlar-ın Moskova cephes'ni de ih

mal etmedikleri anlaşılıyor. Bu cepheye 
mühimce kuvvetler gönderilınistir. Mos
kovanın 200 kilometre l(arbinde bulu
nan Viazma ve 350 kilometre cenup ba
tısında bulunan Briansk Almanların 
elinde kaldıkca Sovyetler için bir tehli
ke olmakta devam edecektir. Bu sebep
le Ruslann da bu cephelerde esaslı ted
b'rler aldıklan kuvvet!~ muhtemeldir. 

UZAK DOOUDA 
Birmanyada Jaocmlar Çin ve İnıtiliz

lere karşı iki koldan hareket etmekte
dirler. Çevrildiği bildirilen Çin kuvvet
lerine karşı hareket eden bu kollardan 
biris! Sigoving nehri bovunea İngili7Je
rin gerisine sarkmıstır. Fakat İravadide 
va1.ivetin teh likPli olmadığı Londrada te
min olunmaktadır. İkinci kol Çinliler 
Ü7t'"İne do~mdan doöı-uva hareket et
mekted:r.. Bu iki koldan han~lsinin 
daha kuvvetli olduğu belli de~dir. 

Japon hava kuvvetlerinin cenup Pasi
fikte ağırlık merkezi Port Moresbi li
maruna yöneltilmiştir. Japonların son 
hareketlerinde bolca av birl'klerile bom
bardıman uçaklannı konıma.~a çalış
tı klan görUlüyor. Japonların bu koruma 

SİY ASI VAZİYET 

AKIJ&'liZDE bombalandı.. ediliyor .. 
Akdcnizde Malta üzerine mihver hü- Beılin, 4 (AA) - Dün gece Ham- Stokholm, 4 (AA) - Sosyal Deınok-

cumları devam ctrn:ştir. Son taarruzlar-/ burgun bazı mahaHelerine İngiliz bom- raten gazetesinin Ber]in muhabirine 
da Alman bomba tayyarelerinin daha bardıman tavvareleri yangın bombalan göre Alman hükümeti ~ok şiddetli ge
f821a av uc-aklariyle himaye edilrliöi g().. ~ atmı~lardır. Hasar ve insanca kayıplar çen kışın tabii neticelerine Alman halkı
rülmi.iı:;tür. Bu da. İn~iliz avcı müdafaa~ vardır. Şimdiye kadar alınan haberlere nı hazırlamağa çalışnıaktadır. 
sının tekrar canlancLwnı göstPrl!'ekte- yöre 6 düşman tayyaresi düşürülmüş- Folkişe Beobahter gazetesi geçen kı-
dir. Demek oluyor ki mihver, İnl(iliz av tür. şın Alman istihsalatı üzerine yaptığı za-
tavvarelerinden çok zarar görüvor .. İn- INCıUZ TEBUCI rarların, eks'kliklerin telafisi müşkül 
~ili~Jer, Almanları yen'dcn tedbir itti- Londra, 4 (AA) - Hava tebliği: olacağını, şiddetli soğuklar yüzünden 
hazına mecbur etmislerdir. Spitfayer bomba tayyarelerimiz ve mahsulün büyük bir kısmı harap oldu-

UZAK DENİZLERDE avcılarımız dün şimali Fransada bazı ğunu yazıyor. 
ı·yı· taarruz hareketlerinde bulunmuşlardır. Almanyada en •• 100 mı·lyon ton to-Vaşingtondan bildirildiğine göre D b h p d k J 1 b. ~ 

ün sa a a ö o eye yapı an ır humluk buğdaya il>tivaç vardır. 
haber alan Amerikan müşahitleri ya- akında 3 dü.,man avcı,ı dü,ürülmüştür. * 
kında Havai adalarında ve cenup deniz- ı ı h k b k d 

ngi iz ava uvvetleri ÜyÜ sayı a av- Radyo gazetesine göre, Alman legali ler'nde ciddi deniz harekatı olacağını .., 
eı ucaliı himayesinde Boston tipi bom- altındaki Ukraynada mahsul kısmen kış söylemektedirler. b ki · J D k d kl b a uca any e unnoerr o annı om- yüzünden ve kısmen de işçi azlığından 

Japonların Guam ve Vek adalarını iş
gal ettikleri malumdur: fakat asıl Avus
tralya yolu Japon istil11 çevresi dı'nnda 
ka1mıstır. Bunun icin Japonların bura
ya bir taarruz yapaeaklan iddia olunu
yor. Fakat Birmanvadan Hindisfan üze>
rine hareketleri münasebet:yle Jaoonla
rın Avustralya yo11arı üzerinde ciddi bir 
hareket yanmaları ihtimali azdır .. Böy
le bir hareket yapılsa bile Amerikan 
donanmasının rolünü düşünmek )fizım
dır. Amerikalıların Havai adalarında 
bulundurdukları kuvvetle melhuz olan 
büyük hava kuvvetleri de Japonların 
böyle bir hareketini karşılıyacak ve Ja
ponlar den'z ve havadan çok şiddetli bir 
hücuma u~ıyacaklardır. 

Orta Şarlıta durum 

bardıman etnıi•lerdir. Bir l'''"ırtma uçu- tam değildir. Bu sene çok şiddetli olan 
şunu yapan Spitfayerler bir dürmon tay- kış Almanyanın yalnız harp plflnlarını 
yaresini düsürmiislerdir. Harikanlar al- değil, iktisadi vaziyetini de sarsmıştır. 
çaktan ucaralc Abevil taYVare alanları- ~-~----
nı bombalam1"lordır. Binalarda infilr.k- ) ( k 
lar olmuştur. Yerde bulunan ucalclara rana Ve ra a yapt· 
makineli tüft>k ateşi acılmı-,tır. Oç avcı-
m>Z bu har•ket••n dönmemiştir. lacak Amerikan yar· 

Londra. 4 (AA) - Hava nazırlığı 
haber dairesinin bildirdivine !'Öre Spit- dımlarının mahiyeti 
fayer uçaklarından mürekkep bir teşelc.-

kül dün sabah Kale üzerinde seri bir *---
akın yapmıştır. Bu esnada hür Fransız JABQN VE ALMAN QROUL 11 RI 
pilotları Üç Foker dütürmü•lerdir. lngi- P '4 

!iz hava kuvvetleri öğleden sonra IRANDA BIRLESECEKLERMIŞ 
Manş boğazını bir defa daha geçmit-
lerdir. --*--

KOPENHAG VE MALMODA Vaşington, 4 (AA) - Ruzveltin 

---* *·---
Stokholm, 4 (AA) - Sven•ko Da- kiralama ve ödünç verme kanunun lran 

gebladete göre dün gece Kopenhag üze- ve Iraka da teşm!li kararı, Vaşington 
rinde bir uçak dolqarak bombalar at- diplomatik mahfillerinde bir çok tefsir-

Japon ve Mihver n~üttefikler or-
orduları Şarkta ta ~arka veni-
mı birleşmek den kuvvetler 

ist iyecek? 
-*-Radyo gazetesine göre Birmanyacla 

Japonlar tarafından kazanılan muvaffa
kiyetler bütün dünyayı ilgilendiren baş
lıca meseledir. Japonya Laşyoyu iş<ıal 
etmekle meşhur Birmanya yolunu filen 
kesmi§tir. 

Japonlar Çine karşı 1937 temmuzun
da harp nnn ettikten sonra, Çinin bütün 
!imanlarını işgal etmişler ve dünya ile 
muvasalasını kesmişlerdi. Bu muvasala 
y&lnız Birmanya yolu ile temin edilebil
mL5tlr. Bu yol Rangondan başlıyarak 
Laşyoya kadar ve oradan Çin toprakla
rına gidiyor. 

Japonya Çin harbının beş senedenberi 
tasfiye edilememesiiıin kabahatını bu 
yola atfemektedir. Hatta, harba başla
madan evvel Japonya bu yolun kapatıl
ması için İngilizler üzerinde tazyikte 
bulunmuş ve bu yol, Hindi Çininin Ja
ponlar tarafından işgaline kadar kapa
tılmıştır. Fakat Hindi Çininin işgaliıU 
bir tehlike sayan İngilizler, yolu tekrar 
Çinlilere açmışlardır. Nihayet 7 ilk ka
nunda Anglosaksonlarla harba girdikten 
sonra Japonlar, beş ay içinde bu yolu 
kesmeğe muvaffak olmuşlardır. Fakat 
Çine Anglosakson yardımının durmıya
cağı aşik5rdır. Netekim bu maksatla 
Anglosaksonlar bir kaç yol hazırlamış
lardır. Bu yollar Birmanya yolu kadar 
kısa olmamakla beraber, şimdi eskisin
den fazla malzeme yetiştirebilecek ka
biliyettedirler. Binaenaleyh Japonya yi
ne güçlük içinde kalıyor demektir. Bu
nun için Japonya Çine yeni yeni teklif
lerde bulunmaktadır. Fakat beş sene 
yalnız başına Japonyaya karşı mukave. 
met gösteren Çinin Anglosaksonlarla it
tifaktan sonra teslim olmıyacağı tabii
dir. 
Şimdi .Japonya Birmanyada ne yapa

caktır? 

Bu hususta iki ihtimal vardır: Ya şi. 
nıale Çine doğru ilerlemeğe devam et
ml'k, yahut Hindistan üzerine yürümek. 

J aponyanın Çine karşı yürüyeceği da
ha kuvvoUi bir ihtimaldir. Hind deni
zind~ h3kimiyetini sağlamadıkça Hin .. 
dist'1n üzerine ciddi bir hareket muhte .. 
mel cJoğildir. Bununla beraber, Birman- ı 
F zaferi, Japonları Hindistana bir de
rece daha yaklaştırmıştır, 

l1lNDLILBR1N KARARLARI 
Hind kon~r~si toplanarak mukavemet 

k rarı vermiş ve c Hindistana hilrriye .. 
tin herhanği yabancı bir devlet elile ge. 
lebileceğini > reddetmiştir. Hind kon
gresi, bu kararında B. Krip•in teklifi 
etraiındaki anlaşmazlığa da temas etmiş 
ve Hindlilere, müdafaaya iştirak hakkı 
verilmediğini işaret etmiştir. 

Hinci kongresi, Hindistan halkının 
hepsini temsil etmemektedir. Eğer İngi. 
lizler, Hind kongresinin teklifini kabul 
etmiş olsaydılar, asıl cephelerde dövü· 
fen n1üs1Uınan un.o:ıunınu güccndirmi' 
olacaklardı. 

HINTJJSTANA TAARRUZ 
EDERLERSE? 
!·'.~er Japonlar Birmanyadan Hindis

tan ü;ı;crine taarruz ederlerse, Avrupad~ 
da milıverciledn şarka doğru bir taar
ruza geçmeleri ihtimalinden b.ıhsolun-, 

V-Önderivorlar 
-*-Londra, 4 (A.A) - Polonya büyük 

elçisi Kont Rasnovski Polonya milli bay
ramı münasebetiyle radyoda söylediği 
bir nutukta on binlerce Polonyalı aske
rin Rusyadan orta şarka gönderildiğini, 
Libya ve Tobruktaki Polonya kuvvetle
rin! takviye edeceklerini bildirmistir .. 
tngilteredeki Polonya tümenleri talim
lerini tamamlamışlardır. 

Polonya - Rusya anlaşması neticesin
de Rusyada kurulan yeni Polonya ordu
su kıs aylannila hazırlıklarını bitirmiş
tr. 

maktadır. Bilhassa Hitler - Mus.wlini 
görüşmesinden sonra bundan bahse<Jil
meğe başlanmıştır. Karadan Libyaya. 
havadan Suriyeye ve Mısıra hamleler 
yapılması en çok ileriye sürülen bir ih. 
timaldir. Son zamanlarda tn~ilizler bu
nu karşılamak için bazı tedbirler almış· 
lardır. Hatta Amerikan filosunun Akde
nize gelmesi de bu tedbirle ilgili görül
mektedir. 
V1Ş1N1N DURUMU 
Bu yüzden Vişinin durumu da yeni

den alaka uyandırma~a başlamıştır. Ha
ber verildiğine göre Lava!, Vişiden ayrı. 
lırken görü~tüğü amiral Lihiye mihver 
zaferine inandığını acık~a söylemiş, fa. 
kat donanmanın ve Madagaskarın mih
vere verilmiyeccğini temin ehniştir. Yi 
ne Lavale göre Amerika ile milnasebet. 
ferin kesilmesi için Vişiden hiç bir teşeb
büs gelmiyecektir. Fakat Japon amiral
lerinin Vişiyi ziyaretleri, Madagaskar 
meselesini yeniden canlandırmıştır. 

Gerçekten mihver devletleri orta ~ar
ka hamle yapmak niyetinde iseler, An
glosaksonların Vişinin hareketlerini her 
ıamankinden ziyade bir dikkat ve alaka 
ile takip etmeleri zaruridir. 

YENl CEPHELER 
Amerikanın Akdeniz filosu kumanda

nı amiral Stark gazetecilerin bir suali
ne : c Vaziyet gerektirdiği ıaman her 
nerede olursa olsun bir ikinci eephe de
ğil, üçüncü cephenin de açılmasına taraf
tar olduğu > cevabını vermiştir. 

• B. Lavaı, Amerilıan 
sefirine ne demi~? •• 

Bern. 4 (AA) - Pöti Parizyen gaze
tesinin bir haber'ne göre Amerikan bü
yük elçisi amiral Libi tarafından yapı
lan veda ziyaretinde B. Laval şöyle de
miştir: 

• - Birleşik Amerika ile münasebet
ler:n kesilmesi teşebbüsü Fransa tara
fından yapılmıyacaktır. Ben, dalına Av
rupanın Birleşik Amerika ile işbirliği 
lehinde bulundum. Bu, ayni zamanda 
Birlesik Amerikanın da menfaatine mu
vafıktır.• 

Yine bu haber~ göre Am'ral Lihi Bir
leşik Amerikanın Fransa ile münasebet
lerini kesmek arzusunda olmadığı ceva
bını vermiştir. 

Bilindiği gibi Amiral hükümetiyle is
tisarede bulunmak üzere Amerikaya 
dönmekte ve ayni zam~nda l:.t.~sının ce
sedini de ııötürmPkledir. 

mı•tıt. lere meydan vermi~tir. 
Malmo şehrinde kırk beş dakika top Bu kara lran yolunun son aylarda 

se!"l•ri i._ltilmlstir. lazandığı ehemmiyete atfolunuyor. İran 
Stokholm, 4 (AA) - Stokholmla ve Irakta zengin petrol kuyuları vardır. 

Kopt"nhag arasında telefon muhaberatı Bir diğer hebere göre de Japon ve 
dü" bütürı gece kesHmiştir. Alman ordulan tranda birle~eceklerdir. 

Kopenhag, 4 (AA) - İn<'iliz uçak- İran ve fraka yapılacak yardımların 
ları pazartesi vecesi Danimarka üzerin- Şf'kli hakkında malUmat verilmemekte
de uçmuştur. Bunlardan bir tanesi dü"°' dir. Kanun yiyecek, si1ih veaair her tür
mü, ve mürettehAtından beş ki:"İ ölmüş lü yardımlann gönderilmesine müsait-
2 lri""i de e~ir f"dilmistir. tir 

2 fNGfl.IZ PtLOTIJ !SVEÇTE 
Stokholm, 4 (AA) - lsveç radyo

suna göre Florneste yere inen bir lnvi1iz 
ucaR:ının mürettebabndan iki kişi bitkin 
bir halde Storline ~~]mi"lerdir. Burada 
göz hapsine a hnan bu iki i n~liz pilotu 
yalın ayak 50 krıometre kador mesafe
yi da~ yollarından geçmi,Jerdir. 

Teeyvüt etrniy~n bir sayiava göre baş
ka İnviliz uçakları da lsveç dolaylarında 
YP"e inmelc zorunda kalmt$lardır. 

SAHiLLERE MA YN DA DöKOLDO 
Londra, 4 (AA) - Hava nazırlığı

nın tebliği: 
Bomba uçakl11nmız dün ~ece düşman 

sularına mayn dökmü,tür. Sahil muha
faza ucakları da gece düşman gemileri
ne bir kaç akın yapmıştır. Anetant acık
larında büyük bir sarnıç gemisi bomba· 
lanmı$ ve ateşe verilmiştir. Gemi bir sa
at sonra tekrar hücuma uğradı~ ve bom 
bal~ndıOı zaman haJa yanıyordu. 

Orta büyüklükte bir iaıe gemisine de 
isabetler kaydedilmiş ve yangın çılcanl
mı .. tır. 

Bütün bu hareketlerden 2 uçak yerine 
dönmemiştir. 

Londra, 4 (AA) - lngilıerenin ce
nup hah tehirlerinden birine düşman tay 
yareleri hücum etmiş büyük hasarlar ol
mu.,tur insanca kayıplar vardır. lngiliz
ler iki Alman tayyaresi düşürmü!\lerdir. 
Diğer iki Alman tayyaresi de Fransa 
üzerindeki hava muharebelerinde dü!}Ü
rülmü~tür. 

Londra, 4 (AA) - Hava tebliği: 
Alman tayyareleri dün akşama doğru 
İnfl'ilterenin cenubi doğu kıyısında bir 
şehire bombalar atmışlardır. Hasar az
dır. insanca da kayıplar vardır. 

Berlin, 4 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Büyük Britanyaya karşı yapılan aa

vaşta savaş uçaklanmız Asthir şehrinde
ki önemli hedeflere tam isabetler kay
detmiştir. 

---..,.,.~~-----
Al ma n 1 a r batı eephe-

si ni sağlam laştır

mağa çalışıyorlar 
---*·---

SOXAK SAVASLARI MOTE • 
H ASS ı SLARl YET i ŞT i R i LiYOR 

- *-Roma, 4 (AA) - Gazetelerin Ber-
lin muhabirlerine göre Alınan ordu.suna 
sokak. savaılan mütahassısları namiyle 
yeni kıtalar kahlmaktadır. Bunlar düt
man unsurlarının eızabileceği batı ıehir
lerinin kıyı çevrelerinde iş görecekler
dir. 

----o- --
1.ibyaya yeni Alman 
Generalleri geld i.. 
Londra, 4 (A.A) - Libyaya yeniden 

iki Alman generali gelmiştir. Bunlardan 
birisi general Ş(.'r:nP, diğeri de general 
Kirtinııt:r. G ı.e al - '! Rus cephe-
sinde harn l' r:. J.J.~ 

----...... ca-----
Makine ve 
~·erilirken 
-· 8 • B. Millet Meclisinde 

Kabul edilen kanun 
Ankara, 4 (AA) - B. M. Meclisi bu

gün Refet Canıtezin reisliğinde toplan
mıştır. Milli Müdafaa vekaleti büt~sine 
fevkalılde tahs:sat verilmesi hakkındaki 
4054 sayılı kanuna ek kanun lılyihası ile 
Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 939 
yılı 11 aylık blançosunun tasdikine dair 
kanun li'ıyihası kabul edilmiştir. Emni
yet umum müdürlüğü ile gümrük mu
hafaza ve muamele sımfı teşki!Atı hak
kında kanunlara bağlı kadrolara dah51 
maaşlı ve daimi ücretli memurlara bir er 
tayini istihkak verilmesi hakkındaki ka
nun layihasının birinci müzakeresi ya
pılmıştır. Nahiye teşk!l ve idaresi hak
taiıdaki 1/743 ve nahiye müdürlerinin 
intihap ve istihdam usullerine dair 
l 1744 sayılı kanun layihaları üzerinde 
müzakereler cereyan etmi:ş ve 11 mad
desi kabul ve 4 maddesi encümene iade 
edilmistir .. Meclis Çarşamba gilnü toplır 
nacaktır. 

--...... o- --
iki Amerikan zırhlısı 
Hint okyanusund a .. 
Londra, 4 (A.A) - Alman radyosu-

nun bildirdijdne göre Aınerikarun Va
şington ve Morth Carolina zırhlıları 
Hint okyanusuna gelmiştir. 

--...... 0 ...... --

RUS CEPHESİNDE 
Berlin, 4 (A.A) - Salılhiyetli Alman 

kaynaklarından b'ldirildiğine ııöre Rus 
cephesinin cenup kesiminde Mutat dev
riye ve tollCU faaliyeti istisna edilirse 
ehemmiyetli hiç bir hareket olmamıstır. 
Bu durum cenup kesiminde büyük faa
J.:yetler olduğu ve Timo~nko kıtalan
nın Alman mevzilerine girdiklerine dair 
İnl(iliz radyosunun 3 mayısta verdiği 
haberi de ayni zamanda yalanlar .. 

Çin Tebliği 
Yeni Delhi, 4 ( A.A) - Çin tebliği : 
Birmanyada cwnartesi akşamı Laşyo

nun 97 kilometre kadar şimalinde b:r 
noktaya varan Japon kıtalan dün sabah 
ilerlemeğe devam ederek daha şimalde 
Kutaideki Cin mevzilerine taarruz et
mislerdir. Muharebe dün bütün gece 
<iddetle devam etmiştir. Diğer b'r Japon 
kolu yandan taarruz etmek istemişse de 
püskürtülmüştür. İngiliz kıtaları ağır 
ağır mevzilerinden çekiliyorlar. Moniva 
ve Sindvin ~vrelerinde çarpışmalar 
devam ed:yor. Kücük bir Japon müfre
zesi Mandalayın 80 kilometre kadar ba
tısında ilerlemek teşebbüsünde bulun
mu.<rtur. Japonlar dağıtılmış ise de bazı 
asilere karşı savru;a devam etmek gere
kiyor. Mondalay cephe,inde Cin kuvvet
leri Mandalavın vukarısında İravadi bo-

Ankara, 4 ( Telefonla ) - Milli mü
dafaa ihtiyaçlan için ayrılmış olan fı?V
kalllde tahsisata ilAveten milli müdafaa 
vekaleti kara kısmına yeniden 30 mil
yon lira tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanun layihası bugünkü mecliste ınillf 
müdafaa vekilinin teklifile müstaceliye. 
le müzakere ve kabul olundu. 

BAZI MEMURLARA ER TAYINI 
Emniyet umum müdürlüğü ve güm

rük muhafaza teşkilatı kadrolarındaki 
memurlara bir er tayını verilmesi hak
kındaki layihanın müzakere ve kabulün. 
den sonra nahiye teşkilatı ve idaresi 
hakkındaki kanun IAyihasının müzake
resine geçi~, Refik lince (Manisa) 
bu lllyiha ile hükümetin esaslı bir ihti
yacı karşıladığını kaydettikten sonra bi
rinci maddede nahiyenin nasıl teşkil edi
leceği hakkında sarahat olmadığını, bu
günkü mülki idaremizde nahiyelerclen 
bir kısmı kazalara, bazıları vilayet mer
kezlerine bağlı olduğunu dahiliye vek11-
letinin nahiye, kaza ve villlyet teşkillltı 
hakkında bir kanun layihası hazırlaması 
lazım olduğunu söyledi. 

DAHtLlYE VEK1L!NtN İZAHATI 
Dahiliye vekili Faik öztrak Refik İn

cenin mütalaalarına iştirak ettiğini kay
detti. Köy, nahiye, kaza ve vilAyet teşki
llitı için hazırlanmış olan layihanın iki 
yıl evvel meclise verildiğini, bu lllyiha 
kanunlaştıktan sonra meselenin halledi
leceğini beyan etti. Nahiye müdürleri
nin tayini hakkını vekfilete veren ikin
ci madde üzerinde de müzakereler oldu. 

Nahiye müdürleri şi~diye kadar valJler 
tarafından tayin edilmekte idi. 

Refik İncenin bir sualine cevaben ~;:: 
hiliye vekili izahat verdi. Müzakere eou
mekte olan kanunla nahiye müdürlerine 
çok mühim vazifeler verilmekte olduğU
nu, bir taraftan terfilerinin de munta· 
zam bir şekilde emniyet altına alınınıık• 
ta bulunduğunu kaydetti. Bir vilayette 
nahiye sayısı nihayet mahdut olacağJJl• 
dan valiler arafından tay in edilmiş bu7 
lunduklan yerlerde terfi müddetlerini 
doldurdukları halde ilk tayin edildikl•~ 
maaşı alınalan gibi vaziyetlere sebep o 
duğundan bu madde ile nahiye mUdilr
lerinin terfileri de kolaylaştırılmış olacB• 
ğını beyan etti. 

NAIUYE Mtl1>0RLER1 
VE EVLlLlK 
Nahiye müdürü olmak için konulaı> 

şartlar arasında evlilik kaydı da mUıa· 
kereleri mucip oldu. Ziya Gevher (Ça• 
nakkale) nüfusun artması lüzumunda!> 
bahisle daha önce söz almış olan Fuaı 
(Konya) nın ( Bu mesele vicdanı ~
mede halledilmemiştir ) tarzındaki ınil• 
talaasına ilişerek dedi ki : 

- Anket mi yapacağız. Vicdanı Aın· 
me meclis kürsüsüdür. Hatta bütün ıne
muriyetlerde evlilik aranması JAzımdır• 
Meclise bile evliler alınmalıdır. 

Karısı ölen nahiye müdürleri bakkı:l 
da maddeye kayıtlar konması teklif ed • 
di ve madde encilınene gönderildi d-

51 maddelik olan !Ayihanın 15 ına 
desi görüşüldükten sonra celseye niba• 
yet verildi. 

l\l!ahsulü isabetle tah
min etır.ek teşkilatı 

Ankara, 4 (Telefonla) - Mahsulü 
tarlada tahmin v<: hannanda tesbit et
mek üzere kurulacak teşkilôta dair ka
rarname <:ıkmak üzered:r. Subaşı teşki-

!Atı adı verilen bu işlerle her köyd.
bir vatandaş tavzif edilecek ve bu sıı
retle mahsul hakkında zamanında ve y• 
rinde isabetli malılmat alınmış olacaktıJ'• 

Umumi müfettişler ve valiler iç
timaları daha bir kaç gün sürecek 

Ankara, 4 (Telefonla) - Şehrimize 
davet edilmiş olan üç umumi müfettişle 
15 valinin dahü!ye vekilinin relsliğinde. 
ki toplantıları bir kaç gün cl11ha devam 
edecektir. 

Başvekil doktor Refik: Saydam uınu• 
mi müfettiş ve valiler şerefine bu aJtŞ8ll' 
saat 20 de Anadolu kulübünde bir ziya
fet verdi .. 

Istanbulda ölümle neti
celenen 5 kaza oldu 

İstanbul, 4 (Yeni Asır) - 24 saat 
iç.inde ,ehrimizde ölümle neticelenen 5 
kaza olmuıtur. 

Bu euretle ölenler arasında, vali ko
nağı caddesinde Hatim bey partımanın
da oturan Tunceli mebusu B. Mithatın 
oğlu ilhan da vardır. 

ilhan apartmanın penceresinden ba
karken müvazenesini kaybetmiş, 25 
metre yüksekten sokağa dütmüş, kaldı
rıldığı Amerikan hastanesinde ölmüt
tür. 

Diğer kazalar da ıunlardır: 
Tevfik adında bir amele, Kadeı va

purundan efya boşalhrken denkler al-

tında kalrnıt. ezilip ölmii§tür. 
Niyazi i.eminde biri Mecidiye köyün

de otomobil altında kalarak can ver-
miştit. 

Hasip isminde 50 yqlannda bir 
adam Beykoz tepesine gİtmif, görenle
rin ifadesine göre orada ispirto, üstüne 
de şarap içmiş, tepeden inerken earhor 
lukla uçuruma yuvarlanarak fecf bir sll'
rette ölmüştür. 

65 yaşında Maryam adlı bir kadın da 
Pangaltıda balkondan ıokağa diltÜP 
parçalanmak suretiyle hayata gözlerini 
yummuştur. 

1941 mahsulü fasulye ihracı yasak 
----- -

Ankara, 4 (A.A) - Ticaret vekale
tinden tebliğ edilmiştir: 

1941 mahsulil fasulye ihracına müsa
ade edilmiyeceği alakadarlara tebliğ 
edildiği gibi bu Anadolu ajansı ile de 

ilan edilıniıti. Buna rağmen vek&letco 
bazı müracaatlar vaki olmaktadır. 1941 
yılı fasulye mahsulünün bundan aonr• 
da ihracına müsaade verilmiyeceği tek"" 
rar ilin olunur. 

Kırkpınar göı-eş lerine hazırlık 

Parti tarafından gümüş 
saatlar ~önderildi 

Edirne, 4 (Yeni Asır) - Kırkpınar 

gdreşlerinde birinci, ikinci gelecek peh
livanlara verilmek üzere Parti tarafın

dan l O tane gümüş saat gönderilmittir. 
( Kırkpınar ııüı etleri C. H . Armaga

m ) ibaresiyle l 0/5/1942 tarihi hiı.İt
kolunmu,tur. 

G eçen sene olduğu gibi bu sene de 

yunca ağır ağır çekilmektedir. 
Yeni Dellıi, 4 (A.A) - Bugün neş

rolunan Birmanya tebliğ:nde bildirildi
ğine göre İngiliz bomba tayyareleri ka
yıklar içinde Sindvınden yukarı çık-

Kırkpınar güreş müsabakaları baş, bt 
yük orta, orta, küçük orta ve d este o 
mak üzere beş boy üzerinden yapılac•k"" 
tır. 

Çocuk e5İrgeme kurumu Edirne ıube.
ei güreşlerin mükemmel olması için ge
celi gündüzlü çalışmaktadır. 

Güreş yeri olan Sarayiçind e çok gÜ,.. 
zel bir trjbun yapılmaktadır. 

makta olan bir Japon müfrezesine hü• 
cum etmişlerdir. Japonların hava müda
faasına rağmen kayıklara tam isabetlet 
elde edilmişti. Bütün İngiliz tayyarele
ri üslerine dönmüstür. 


