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Hindistan ıneselesi 
----·----

Müslüman
lar teklifi 
reddettileT 

lııgiliz- Hint miiz.ak.rclerine sahne olan Yeni Delhiden gii:el bir giirüniiş 

Yeni bütçe t>trahnda tetkiklt>r 
- -------- - -

Ziraat bütçesine 
ilive yapıldı 

1 nlaşma 
Olsun veya 
Olmasın.,. 

----+·~--~ 
Hindistan Demofırası 
cephesine sadılı 
JıalacaJıtır .. 

-*-$EVKET BİLGİN 

D<ığu cepb"6i, bu dünya harbinin tali
İni tayin hususunda nasıl kat'i ve hayati 
bir ehemmiyet taşıyorsa, Hindistan me
ııelesi de büyük Asynnın anahtnrlannı 
lngiltettııin elinden almak veya onun 
•!inde bırakmak bakımından ayni derc
<ede hayati önem la.'1maktadır. Bu yüz
den müttefiklerin Hindistan dfivasma 
ııösterdikleri derin alakanın bir hayal 
lırıkhğiyle karşılaıımaktan adeta kor
kan Mihver memleketlerinde tahrikçi 
Propagandaların arttırılmasına sebebi
)'et verdiği meydandadır. 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Meclis büt
çe encümeninden ayrılan raportörlerin 
her vekfüette yeni yıl bütçesi münase
betiyle yapmakta oldukları tetkikler b!t
mek üzeredir. 
Bunların verecekleri raporlar üze

rinde bütçe encümeninin yapacağı tet
kik ve müzakerelere ayın 18 inde baş
lanacaktır. 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Yeni Ziraat 
bütçesine zirai veterôner mücadelesi !ş
leri için 298 bin, haralarla aygır depo
larının bakım ve iaşe masrafı olarak 
190 bin lira konulmuştur. 

-*-
Buna rağmt>n umumi 
vaziyette bir anlaş
ına havası ~örülüyoı· -·Hindistan için A11us-
traJyanınldne benzer 
bir durum Jıabul edi!e· 
ceği tahmin olunuyor 
Yeni elhi, 9 (A.A) - Hind müslü-

manlar birJiifi iarafındaıı nesrolonan bir 
tebliğde birliğin İnl(iliz tekliflerini ka
bul edemiyeceği bildirilmiştir. 

ANLAŞMA HAV ASI 
Yeni Delbi, 9 (A.A) - Siyasi durum

da eyimserlii!e meyleden bir değişiklik 
vardır. Şcmdi bir anlaşma havası esiyor. 
Bu değişiklik çarşamba günü geç vak•e 
kadar devam eden müzakerelerde ikı 
tarafın görüşlerini yaklaştıran bir for
mül bulunması üzer'ne hasıl olmustur. 
Hindistan için Avustralvanınkine ben
zer bir durum kabul edileceği tahmin 
ediliyor. A vustralyada harbiye nazırı 
mister Ford olduğu halde Amerikalı 
general Mak Artur umum kumandayı 
el'nde tutmaktadır. 

MÜSLÖMANLARIN VAZİYETİ 
Konı;ırenin müslliman birliğile kat'! 

bir anlaşmaya varması için daha bir kaç 
gün lazımdır. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

Japon radyolan başta olmak üzere, Al
inan ve İtalyan radyoları, Hint dilindeki 
•eşriyatlarmda, Hintlileri mütemadiyen 
lllihverle işbirliği yapmağa çağırmakta
ıiırlar, Dünyanın albda bir nühısnnu 
teşı.;ı eden bu koca memleket balkmm 
İstlldllle kavuşmak iç.in sesini yükselt
.,esi, demokrasi düşnıanlannda, yanlış 
•ir zehap uyandırmımr. Hindistanın bir 
""~ ocağına inkıl&p edeceğini, Hint 
•rolulannın İngilizlerle birlikte harp ct
:".~kten ~ekineceklerini, böylece Japon 
~IB.sına kapıların ardına kadar acılmış 
•lacağını ümit etmi~lerdir. Hala bu 
iİınidi beslediklerinden şüphe edilemez. 
l>akat kaplanna sıl!mıyan coşkun ihti
~sların gerçek mahiveti hakkında kafi 
ılereccdc malfunat sahibi olan Hint li
ılerlerinin gaflete dii•tüklerini gösteren 
belirtiler yoktur. Biliikis, Bindistanın 
llıüstakbel statüsü etrafında e•aslı gö
rüş ayrılıklarma raıtmen, bütün büyük 
Partilerin liderleri, fırsat düştükçe de
IRokrasiye bağlı ve sadık olduklarını 
!ekrar etmektedirler. Kongre partisi re· 
j'i Nehru, kongrenin son toplantısında, 

Birm41111ada harp eden Çin askm-lerinden bir lctsmı 

•ııonlan meyus edecek kadar açık ko-
11"-mıus ve ezcümle şunlan söylemiştir: 

•Hindistanın istiklali etrafında mih
bı~:rin vaitleri tamamen manasız ve ya-

• ndır. Bir bir şey. mihvercilerin ma
lıiyetini, Kore ve Çinde yapbkları in
llanlık lmri<i hareketler kadar ispat ede
lnez ..• 
kon~e. bu \'Csilc ile Demokrasilere 

"""1"3tisini. saldırgan Almanva ile or
laklarına muarız olduğ-unu bild;nni<tir, 
t A nla<ılon zihinlerde müplıem b;r ~ok
t)a bırakmanın mahzurunu his.eden li
/•ler. i•tikhil diıvnlan uğrunda .-öster
fkleri hassa~iyetin bir ihanet düo;;iinee-

'1vle iJ.,-isi olmadıP.uıı belirtme!fe lüzum 
r<.irnıii~l~rdir. Neh'"runun sözl~ri sunu 
•nlatı,·or ki, anln~ma olsun veya olnıa
;oı: 1.lindistan, demokrasi cephesinin za
erı~ı tem<'nni edecektir. 

Po s;rndi bu d3.vanrn asıl can nokt8.sı. Ja
b n arın bir fatih gururu ile Hindisbn 

Pılannı zorlamab teı;ebbüs eWkleri 
:~ada. Hindu. Mii,liiman veya Pnr,rn 

•ııt milletinin kendisinden h~klenen 
tai',~ti gösterip a:östem1iye<'efl-idir. 

11
:'nya 1'iunu öğrenmek istivor : 

~ 1nt liderleri. i~diklitl d3vnsındaki 
~'kunluklnnnı \'atan t•lH-.afnas111d :ı 

'osterıniyccckler ~;~İr"_J 
<Sonu Sn hile 2, Sütıın G da) 

UZAK DOCUDA DURUM 
----·*---

Filipinlerde 
mukave

met bitiyor 
---*·---

Birmanyada petrol 
sahası tehlikede 

-*-Vaıington, 9 (A.A) - Alınan ha-
berlere göre Bataan yarını adasında 
Amerikan ve Filipinli kıtaların üstün 
Japon kuvvetlerine karşı üç aydan beri 
süren kahramanca mukavemetleri ıona 
ermiştir. Son Japon taarruzu üzerine 
Amerikan kuvvetlerine kumanda eden 
general Va~ingtona çektiği telgnfta kı· 
lalarının bitkin bir halde olmaıt yüzün
den karşı hücumlarının akim kaldığını 
ve sağ cenahının çevrilmi§ olduğunu bil· 
dirmiştir. 

D1CER YERLERDE MUKAVEMET 
DEVAM EDECEK 
Vaşington, 9 (A.A) - Amerika Har

biye Nazırı Bataan yanm adasında çar
pışan 36800 kadar Amerikan ve Filipin
li askerin japonların sayıca ezici üstün
lüğü karşısında teslim olduklarını, fakat 
Koregidor ile Manilla koyundaki diğer 
istihkamların muharebeye devam ettiği
ni gazetecilere söylemiştir. 

Resmi olmıyan kaynaklardan bildiril
diğine göre Filipinlerde taarruz eden ja
pon kuvvetlerinin sayısı 200.000 i bul
maktadır. 

* TESLiM OLMADAN 
EWF.LKI VAZıYET 
Vşington, 9 (AA) - Filipınlerdc 

Japon ku\'vetleri Ratann yarım ada~nn .. 
(Sonu Sahife 3, Siitiin 3 le) 

AFRIKADA YENi HÜCUM 
----·*----

Mihver .or-
dosu hare
kete geçti 

---··----
In~ilizlrri Ç(>Vİ rme-

ğe çalışıyorlar -·-Londra, 9 (A.A) - Gelen haberlere 
göre mihver kuvvetleri Libyada bir •;e
virme hareketine başlamışlardır. Gen<>
ral Roınmel asker ve malzemece tahi
yeler almıştır. Elindeki iki zırhlı tüme-

(Sonu Savfa 3. Sütün 2 de) 

Libyadaki Mihver ordtılaTL Ba~ku
mandanı GeneTal Romel 

Her Türkü okutmak davası 

1950 senesinde her çocuk 
okul ve öğretmen bulacak 

----··----
Bu yıl Jıöy enstitülerine 
bin eğitmen namzedi 11e 
3 bin talebe aJınacaıı .. -·-Ankara, 9 (Yeni Asır) - İlle tahsil 

mecburiyetini köylere çabuk ve geniş 
ölçüde yaymak için bu yıldan ib"baren 
köy enstitüler:ne ber sene bin eğitmen 
namzedi ile üç bin talebe alınacaktır. 

Bu suretle 8 yılda 8 bin eğitmenle 24 
bin köy öğretmerü yetiştirilmiş olacak
br. 
İLK TAHSİL GÖlIBNLERİN 
Köy enstitüleri önümüzdeki yıl b~ın

da ilk mezunlarını vereceklerdir.. Köy 
hayat ve şartlarına göre yetiştirilen bu 
köy öğretmenleri işe başlayınca köy 
okulları ve talebesi de artmağa başlıya
cak, üç yıl sonra senede enstitülerden 
dört bin mezun alınacakbr. 

Bu tempodaki verimle 1950 yılında 
Türk köy ler'nin ilk tahsil ihtiyacı kar
şılıuıımı; olacaktır. 

NİSBETİ 
Şimdiki halde mecburi ilk tahsil ça

ıtında bulunan çocuklardan .şehir ve ka
sabalardakinin yüzde 61.1 i. köydekile
rin de yüzde 19 zu ilk okullara devam 
etmektedirler. 

Köy okul ve enstitület:nin sağlam ve 
düzgün .şekilde işlemesi için de yeniden 
teşkil~t vücuda getirilecektir. Bu hu
sustaki layiha bugün Millet Mecl;sine 
verilmiştir. 

lskenderuna mühim 
miktarda ln~iliz 
kumaşı ~etirildi 

-+-

Tüksek Mimar B. Kemal Altan geçen 11ıl Mimar Siııan 
Selimiye Camii aıılusunda hitabede bulunuTken 

ihtifallııd• 

Koca Sinanın yıldöni:mü 

Diin ''Edirne,, de 
ihtifal yapıldı 

Garbın tar!hi eserlerile inan nııııer mullavese 
edilince bizim dahi mimarımızın eşsfzliğf 

meydana çılıar 

Rus - Alman harbi ____ * ___ _ 
İstanbul, 9 ( Yeni Asır ) - İskende

run limanına mühim m!ktarda İngilız 
kumaşı getirildiği buradaki affikadarla
ra gelen malumattan anlaşılmıştır. Bu 
kum~ların yakında .şehrimize sevkedil
mesi bekleniyor. 

Edirne, 9 (Yeni Asır) - Mimar Koca 
Sinanın 354 ncü yıldönümü mllnasebe
tiyle bugün (dün) şehrimizde bu dahl 
mimarımızın şaheseri olan Selimiye ca
mü önünde büyük bir ihtifal yapılınış
br. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) Almanlar 
hepmüda

Şehrimiz piyasasında sa- f aa halinde 

ihtiyaç maddeleri için çalışmalar 

deyağı ve pirinç yok -*-
Ruslar Fin körft>zio-

İzmJr vi!Ayeti için aynlan manifatura 
eııyasının perakende sabş ve tevziatı ha
:tırlıklarına dört kişilik bir kom:te ta
rahndan devam edilmektedir. Komite 
dün vali Fuad Tuksalın reisliğinde vila
yet makamında toplanmıştır. İa.şe mü
dliril ile fiat murakabe şef.nin de iştirak 
eylediği bu toplantıda, tevziat işlen 
baklanda komitenin hazırlamış olduğu 
esaslar tetkik edilmiştir. 

Tevziat işinin teferruata, halk satış 
yerlerine ait kısımlan bir kaç gllıı için
de tesbit edilecek ve manifaturalarm 
satılmasına başlanacakbr. 

fSona Sahife ~. Sütun S da) 
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SOll DAKiKA 
······-···· 
Almanya Türkiye
den kıt'alar mı ge· 
çirmek istiyormuş? -·-Fransız donanma ve 
Afrilıası meseleleri de 
yeniden ortaya çılııyor 
Vaşington, 9 (A.A) - Vişl hüküme-

tinin bugün gelen bir protestosu, Fran
sız filosn, şimali Afnluı, Madagaskar 
meselelerinin, batta diğer meselelenn 
yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak
tır. Bu protesto ile ilkbahar taarruzu 
arasında bir ilgi olduğu sanılabUir. Bey
nelmilel meselelerin diğer gelismelerine 
gelince, Birleşik Amerika dıııvletleri 
Türkiyeyi tarafsızlık siyasetinde tutma!< 
ioin elinden ı:ıelen ı:avreti sarlediyor_ 
Alınanyanm Türkiycden kıtalarını ı:e
drmek i<in Türkiye Jıükümetine teklif
lerde bulınımnş olması muhtemeldiT. 
'-~~,.c;.~,..c:~.,;ıı: 

11111111ıı111ı1111111111ıı111111111ıu 11111111111111111 ı 111 ııı 
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SOFYADA SAYIALAR 

Almanya bize 
karşı hareket
ten vaz2eçmiş 
Bem, 9 (A.A) - Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Taraf.sız diplomasi mahfillerine ge

len haber !ere göre Almanya kral 
Borisin Berlin ziyaretinde Bulgaris
tanı Rusya seferine iştirak için kan
dırmağa muvaffak olamamıştır. Kral 
Boris Bulgar köylülerinin RUSYa 
hakkındaki hissiyatını ileriye süre
rek doğu seferinde Bulgar askerine 
itimat ed!lemiyeceğini söylemiş ve 
bu talebi reddetmiştir. 

Sofyada dolaşan şayialara göre Al
manyarun Ankara büyük elçisi Foıı 
Paııen Türklerin her taarruz hare
ketine muhakkak surette mukave-

(Sonu Sahife 2, Sütu 2 de) 

de bir adaya asker 
çıkarmak istediler 

-*-
KafJıas limanlarından 
biri hücuma uğradı. 
Ruslar mahalli mrwaf· 
faJıiyetler Jıazandılar 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliğ!: 

Şark cephesinin merkez ve şimal kesim
lerinde düşmanıI) şiddetli hücumıarı 
püskürtülmüştür. Finlandiya körfezin. 
de Bolşeviklerin Alman ve Fin kıtalan• 
nın işgali altında bulunan Tiyatersori 
adasına yaptıkları hücum muyafiakıyel
sizliğe uğratılmıştır. Sovyetler 270 ölü 
vermişlerdir. 

Kafkas kıyılarında savaş tayyareleri
miz bir limana taarruzla liman te.;isleri
ne Ye bir benzin tasfiye fabrikasına mu
vaffakıyetle hücum ebnişlerdir . 

31 Marttan 5 Nisana kadar şark cep
hesinde 133 Rus tankı tahrip edilmiştir. 

KAFKAS LlMANINDA YANGIN 
Berlin, 9 (A.A) - Alman Başkuman

danlığından bildirildiğine göre saY&§ 
(Sonu sayfa 3, Sütün l de) 

Rıuyada hll!4 lcu!a kaplı ollln sahalarda harek4ı 
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2'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
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Her taraf cesed doluydu 

Çalılı Kemal beni handır mıştı, Mı ırlıların bırah· 
tıl.ılcırı gan·meııeri aJmağa gidiyordulı-

SUvarisini ilstünden ntan atlar, başı 
~ ovada koşuşuyorlar, bizim askerler 
:ise bunları kovalıyarnk tutmağa çabalı
yorlardı. Düşman artık bir daha belini 
doA:rultamıyacak derecede bozulmuştu. 
Bunu gören yoldaşlar çil yavrusu gibi 
dağıldılar. O dakikada bütün Yeniçeri
ler, Mısır ordusunun savaş meydanında 
lnraltığı kıymetli eşyayı ele geçirmek 
hCTesine kapılmışlardL Bu hareketi men 
için zabitlerin savurduklan tehditler kar 
etmiyordu. Askeri kıtalar topluluklarını 
tc?k etmişlerdi. Her tarafta büyük bir 
kırnşıkhk baş göstermişti. Bir aralık ya
nımda duran Çalık Kemal bana dedi ki: 

- Burada daha ne duruyoruz? tştc 
diiFıanı tepeledik, yere serdik! Şimdi 
bu zaferden istifade edeceğimiz bir za
mnndır! .. 

Hemen varalım, meydanda yığın yığın 
duran bu ganimet mallarından biz de 
hissemizi almalıyız! 

Böyle diyen Çalık Kemal beni kolum
dan tuttu. ileriye doğru silrüklemeğe 
başladı .. 

O dakikada Çalık Kemale mukavemet 
ctmeğe muvaffak olamamıştım. Meydan
da yatan ölülerin arasından geçtik. 

Aman yarabbi! .. Ne müthiş bir manza
ra idi bu! Her yerde insnn cesetleri hay
van lAşelerine karışmış bulunuyordu. 
Topraklann üzerini, yer yer koyu kan 
lekeleri kaplamıştJ ... 

Bir milddet Çalık Kemalle birlikte 
ilerlemeğe devam ettik. Biz.im bölilğün 
durduğu mevkiden adamakıllı uzaklaş
m~ bulunuyorduk. Çalık Kemal acaba 
beni nereye götUnnek istiyordu? .. 

- Biz böyle nereye gidiyoruz, yoldaş, 
dedim, böyle zamanlarda in.san arkadaş
lnrından ayrılmamalı! .. Sürüden ayrılan 
koyunları kurtlar kapar artık geriye dö
nelim ... Fakat Çalık Kemal beni bırak
madı. Eliyle karşıki dağın sırtları ilze
rinde görünen memlilk çndırlannı işaret 
etti: 

- Oraya kadar ilerliycliml dedi, bu 
Ç<ıdırları görUyor musun? Şimdi orada 
kimsenin bulunmadığına eminim. Bozu
lan memlükler her halde artık bu çadır
ların içinde duramadar. Yoksa sen kor
kuyor musun? .. 

Ben bütün tehlikeleri gözüme aldır
dım! Oraya varıp çadırları yoklayaca
ftım!.. Göreceksin yoldaş! Bu çadırların 
içinde torbalar dolusu altın bulacağız!.. 
MemIUk1er canlarını kurtarmak kaygı
sına düştUler! Çadırlardan hiç bir şey 
alıp götürmeğe muvaffak olamamışlar
dır!.. 

Çalık Kemalin beni korkaklıkla ittl
hrun etmesi Uzcrine öfkelenmekten ken
dimi alamadım ve ona şu sözlerle muka
belede bulundum: 

- Ben korkak değilim! Fakat bölük
ten pek ziyade uzaklaştık! Bölüğilmüzü 
büsbUtUn kaybedeceğimizden korkuyo
rum. Böyle karışık bir zamanda bölük
ten ayrılmamalı idik! Ya bölük bir tnra
fa kıllkacak olursa, sonra biz onu tekrar 
bulmağa nasıl muvaffak ola biliriz? .. 

Çalık Kemal bana: 
- Sen hiç korkma! .. diye cevap verdi, 

bölük şimdi durduğu yerden öyle kolay 
kolay ayrılmaz. Zaten biz yan yola gel
dik. avımızı kaçırmıyalım! Çünkü böyle 
bir fırsatı her zaman elimize geçireme-

• 1 
yız ... 

Sen benim peşimden ayrılma! Çadır
lara varalım! Bu işin sonunda çil çil al
t.nlara kavuşmuş olacağız! Doğrusu bu, 
çekeceğimiz zahmetlere değer! 
Çalık Kemal bu sözlerle bende uya

nan gevşek bir tereddüt duygusunu da 
büsbütUn üzerimden gidermişti. Daha 
hızlı ve mun adımlar atarak yürUmeğe 
devam ettik ... 

,,, Ovayı geçerek dağın eteğine geldik. 
Ovada, iki kişinin yan yana yürümesine 
meydan vermiyecek derecede dar bir 
keçi yoluna rastlamıştık. Çalık Kemal 
önde gidiyordu. Ben onun iki adım ge-

risinden ilerliyordum. Dar keçi yolu, iki 
tarafını saran sık bir çalılık arasında, 
gayet dik bir bayır teşkil ederek dağın 
tepesine doğru uzayıp gidiyordu. Bu dik 
yokuşun üzerinden tepesi takla aşağıya 
yuvarlanmamak için büyük bir dikkatle 
yürümekliğimiz lflzırn gelmekte idi. 
Çünkü bir az ilerledikten sonra, yoku
şun dikliği büsbütün arttığını fark etmiş 
bulunuyorduk. Sağ tarafımızı hep di
kenli çalılar kaplamıştı. Solumuzun aşa· 
ğısında ise, çalıların arasından görünen 
bir çok müthiş uçurumlar bulunuyordu. 

Ufak bir dikkatsizlik neticesinde aya
ğımız kayabilirdi. Derin bir kuyudan 
farkı olmıyan bu korkunç çukurların 
içine yuvarlanmak tehlikesinden kendi
mizi kolaylıkla kurtarmağa muvaffak 
olamıyacağımızı düşünerek o dakikada 
derin bir korkuya tutulmaktan kendimi 
alamadım. 

Yoldaşımla birlikte, dikenli çalılara 
elimizle tutunmağa devam ederek yavaş 
yavaş yukarıya doğru çıkmağa başla
dık. 

Aman Yarabbi! .. Ne güç, ne zahmetli 
bir yükselişti bu! Sanki arkamda yüz 
okkalık bir yük taşıyormuşum gibi, kan 
ter içinde kalml§tım. Dikenleri tutmak
tan ellerim yırtılmış, avuçlarımın için
den kanlar sı~mağa başlamıştı. 

- BİTMEDi -

of)1ada şayialar 
-*-(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

met edeceklerini ve böyle bir teşeb
büsün müttefiklere yakın doğuda 
ikinci bir cephe hazırlamak imkanı
nı vereceğini izah ederek Almanya
yı Türkiyeye karşı askeri harekd
lerde bulunmak fikrinden vaz gcçir
mist!r. 

BULGARtSTANDA ALMAN 
KITALAR! 
Karadeniz limanlarında bulunan 

mühim askeri komisyonlar dışında 
Bulgaristan bugün Alman kıtnla
rından temizlenmiştir. 

1-lindistan nı~sel~si 
-*-(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

Yeni Delhi, 9 (A.A) - Müslüman 
birliği kabul ettiği karar suretinde di
yor ki: cKrips Hinili Müslümanların 
emellerini tatmin etmemektedir. Bu tek
lifler değiştirilmediği takdirde kabul 
edilemez. Tasarlanan Hint birliğine 1§
tirak etmemek hususunda eyaletlere ve
rilen hak ta yerinde değildir. Çünkü 
Hint milleti ve hususiyle Müslümanlar 
için Hint dayanışmasının bütünlüğü ve 
birliği esastır.> 

1Yt tNTtBALAR ÇOGALIYOR 
Yeni Delhi, 9 (A.A) - Krips ile kong

re arasındaki müzakereler hakkında 
dün aqam hfisıl olan elverişli intiba bu
gün daha bariz bir şekil ve mahiyet al
mıştır. 

Bugünkü görüşmele.r Nehru ile Krjps 
arasında yapılan bir müzakere ile baş
lamıştır. Bir saat süren bu müliikattan 
sonra Ruzveltin mÜmes!ili Mister Con
son, Sir Stafford Kripsi ziyaret ederek 
10 dakika kadar görüşmüştür. 

MüZAKERELER NETJCELENMlŞ 
GtBt GöRONOYOR 
Yeni Delhi, 9 (A.A) - Kripsin müza

kerelerin neticesini yarın (bugün) bil
direceği sanılıyor. 

K:rips Matahatpa Hint partisi şefine 
bir telgraf çekerek partisinin müzakere
lere iştirak edip etmiyeceğini sormuş
tur. Verilen cevapta partinin müzakere
lere iştirak etmiycceği, fakat hUkUmet 
teşkiline iştirak edeceği bildirilmiştir. 
Bu partiye iki nazırlık verileceği anla
şılıyor. 

'rBNJ ASIR CUMA 1942_ A 
::ıs 

ŞEHİR HADERLER:i l~nlaş a 
O sun veya 
Ol asın •.. Çocuk bayramı 

hazır ıklan 
ilerliyor -·-23 nisanda 01.ıuııar 

lıapalı bulunacal.ı 
2 3 Nisan Hakimiyeti Milliye ve ço· 

cuk bayramı hazırlıkları devam etmekte 
ve ilerlemektedir. Bu hususta çocuk 
eS:rgeme kurumu İzmir şubesi tarafın
dan bir program hazırlanmıştır. Çocuk 
bayramı günü okullar kapalı bulunacak, 
çocuklar Kültürparka parasız girecekler, 
akşama kadar eğleneceklerdir. 

bu sene 2 3 Nisan çocuk esirgeme ku
rumunun 2 1 nci yıl dönümüne rastladığı 
i~in çocuk bayramı daha büyük bir hu
susiyet ta§ıyacaktır. -----·-----19 l\1ayıs Bayranıı 
hazırhk ları başladı 
Beden terbiyesi Genel direktörlüğü 

izcilik ve jimnastik federasyonu reisi B. 
Cel!l Dinçer şehrimize gelmiş ve dün va
liyi ziyaret ederek Beden terbiyesi mü
kelleflerinin faaliyetleri hakkında izahat 
vermiştir. B. Celal Dinçer bilhassa Be
den terbiyesi mükellefiyeti işlerini tef
tişe başlamıştır. 

19 Mayıs gençlik bayramını bu sene 
lzmirde pek parlak bir surette kutlan
ması için bir komite faaliyete geçmiştir. 
Komite Beden terbiyesi bölge binasında 
vali B. Fuad Tuksalin reisliğinde bir iç
tima akdederek 19 Mayıs gençlik bayra
mı programını tesbit eylemiştir. 
Aynı toplantıda bu yaz mevsiminde 

kurulacak gençlik kampı hakkında mU
zakereler cereyan eylemi~tir. ---·---Koyun eti bir mik-

tar ucuzlıyacak 
Son günlerde lzmirc fazla mikdarda 

kasaplık hayvan getirilmeğe başlamıştır. 
Bugünlerde koyun eti fiatlarının 110 ku
ru~a indirileceği anlS§ılmaktadır. 

~ 

BİR ME'.l'RE KAPOr 
BEZİ JJO KURUŞ! 
•Hncı Alio caddesinde bakkal Ahmet 

oğlu Rü.ştil ve dokumacı Mehmet oğlu 
Mustafa, kapot bez.inin metresini 110 
kuruştan satmak suretiyle ihtikar yap
tıkları iddiasiylc adliyeye verilmişler
dir. 

Bülıreı tica,.et atcqe
miz şeh,.imizde-
Bükr~. büyük elçiliğimiz ticaret ata

şesi B. Murunmer Alakan lstanbulda~ 
şehrimize gelmiştir. 

~-~--tt-~----
ZABITADA 

Yangın haber verilir· 
lıen bir adam öldü.. 
Evelki gece saat 24 te Adagide nahi

yesinin Kazanlı köyünde b!r hadise ol
muştur. Köy civarında çıkan bir yangı
nı halka haber vermek üzere muhtelif 
kimseler tabanca ile havaya ateş etmiş
lerdir. 
Kurşunlardan biri Mehmet Çatal Ka

ya adında 30 yaşında bir adamın taın 
kalbine rastlıynrılk ağır surette yaralan
masına sebebiyet verm!ş, zavallı adara 
biraz sonra ölmüştilr. 

Buna sebı:;p olan kurşunun, köy hal
kından Ali Onclerin tabancasına ait ol
duğu anlaşılmış ve Ali tutulmuştur. 
ödemiş adliyesi tahkikata el koymuş-

tur. 
BİR ESAHSÇIYI 
YARALADILAR 
Tirenin Bakır hanında oturan esans

çı Mehmet Ergenle Milsliın oğlu Hüse
yin Yalçın arasında kavga çıkmı.ş, HU
seyin Yalçın, Mehmedi bıçakla yarala
mış ve tutulmuştur. 

O kendini müdafaa edecek 1 
Zekiye irademin üstünde bir üzüntü 

ile baktım. Şimdiye kadar Naziyere kar
şı koymaktansıı onun isteklerine boyun 
eğerek az çok sızıltıdan kurtuluyordu. 
Eğer kadın eski usulleri tekrar tecrübe 
ederse acaba Zeki ona mukavemet ede-

Kanlı ada yakınlarındaki facia 

"203,, kişinin boğu up 
öldüğü anlaşılıyor 

Bu müessif lıazadan da ha lııırtuıanıar bulundu· 
ğu halılıındalıi ümit ıer $imdilllı zayıf 

Seferihisar civarında Kanlı ada ya
kınlarında kayal ra çarparak gece ka-
ranlığında batan Enderban Yunan nıo
törü hadisesi tahkikatına devam edil
mektedir. 

Vak'nnın çok müeaaif bir kazadan 
ibaret olduğu ve Yunan motörünün ka
ranlıkta kayalıklara kadar sokulduğu 

anlaşılmıştır. Motörün daha evvelce Sı
sam adasına bir kaç sefer yapmış ve bu 
defa Akdenizdeki adalardan birine git
mek istemiş olduğu da anla§ılmıştır. 

Motörda bulunanlardan 2 O 3 kişinin 
hayat ve mematlanndan hiılii haber yok
tur. içlerinde adalı yüzücüler de bwu
nan Yunanlılardan denize dökülelenler
den bir kısmının civardaki kaynlıklnra 
çıktılclıırı ve bir kıamınn da daha ileri
lere giderek kara parçalama sığındıklan 
zıın edilmekle beraber §U anda bu 203 
kişiye knybolmuş nazariyle bakmak la
zım gelmektedir. KurtuLın pek mahdut 
yolcular kazayı bütün fecaatiyle anlat
mışlıırdır. araştırmalara devam edil
mektedir. 

Koca Sinanın yıldönümü 
------------- ------

(Baştarafı 1 inci Sahifede) - Beden duvarlarına az aralıklı sekilde -
Trakya umum müfet~liği Nafia mü- vücuda getirdiği kalın ayakla;la sekiz 

şavir muavini Yüksek Mimar B. Kema] köşe tertibine geçerek eserinin içten dış
Altan tarafından Sinanın kıymetli eser- tan yekpare ahengini tamamlıyan (Aya
leri ve eşsiz yüksek sanat kudreti hak- sofyaya karşı iddialı) büyük kubbesini 
kında bir hitabe irad edilmiş, lise mü- yapmıştı. 
dür muavini B. Fahri Bilgen ile ressam Yabancı mimariye ait meselU «.Ayafos
B. Fuat Soykan dn aynı mevzu üzerin- ya ile Saint Piyerre• gibi dünya mede-
de söz söylemişlerdir. niyetince bilinen bu tarihi iki mühim * eseri tetkik edenler üzerinde belli başlı 

bir mimarın değil, bir kaç mimann ayn, 
Koca Sinan ayrı dağılan hUnerlerini kaydetmekte--

Türk sanat eserleri ile Türk medeni- dirler. Halbuki bir elden, bir kafadan 
yetinin, Türk varlığının mümtaz bir g(lna g(lna sanat bilgilerini bir arada 
meşheri olan güzel F.climemizde bugün toplayan, bir eserle iktifı.ı etmeyip yüz
(9 Nisanda) büyük Türk mimarı Koca lerce biribirinden gilzel sanat eserlerinin 
Slnanın 354 neli ölUm yıldönUmü mUnn- mimarı olan büyük Türk mimarı Koca 
sebetiyle aziz hatırasını kutluyoruz. Sinan için burada ufak bir mukayese ya-

Sinan Kayserinin Ağrınaz köyünde parsak, değer ve ölçü vermek icap eder
doğmuş Anadolulu bir Türk evladıdır. sc Sinanın tam manası ile eşsiiliğini an-
23 yaşında acemi oğlanlığı ile askere lamış oluruz. 
girdiği zaman Yeniçeri olmuştur. O za. * 
manki büyük seferlerde (Riklbı hüma- Daima medeni kavimler propaganda 
yunda> sekban başı olarak bulunmuş.. kuvveti ile bUtün dilnyaya, hattA bize 
tu. Orta Avrupaya karşı açılan muzaf- kadar memleketlerindeki yüksek sanat 
ferane savaşlarda yaya başı, zemberekçi ve eserlerini ve meşhur ınimarlannı 
başı sınıflarına ayrılmıştı. Barbarosla iş- yaymakla, tanıttırmakla meşguldUrler. 
tirak ettiği Akdeniz seferlerinin sonun- Ne haz.indir ki biz düne kadar sessiilik 
da haseki olmuştu. Buğdan harbinde su ve hareketsizlik içinde idik. Çünkü, 
başı iken kurduğu köprüsU ile Prot su. kendi sanat Abidelcrimizi.n tarz ve şekli
yundan muazzam Tilrk ordusunun şanlı ni, is!Aın mimarisinin çevresi içerisinde 
zafer geçidini temin ettiği için 46 yaşın- carabesk> diye tel11kki ederek mlllt ka
da Hasse baş mimarlığı payesini ihraz rakterimiı.i hiç bildirm.iyen, duydurmı
ctmişti. yan bir devir içinde yaşıyorduk. Kafa-

Sinnn baş mimar olduğu zaman bina mw açan gönlUmüzü milll varlıklarunı
ilminde mahir kıymetli sanatkarları ile za bağlıy~ mesut CUmhuriyet inkı.la
blr~!kte Türk mimarisinin tamamlanm~ bımızla beraber işte biz de her yıl c.Si
orlıinal esaslarına bağlanarak yepyeru nan günü> vesilesiyle asllet taşan Tilrk 
bir Ekol kurmuştu. llk ibdakar dehası- Abidelerine karşı medeni tezahürümüzü 
nı!_H~ şaheseri fstanbuldak~ Şehzade ca- seslenmekteyiz. 
ınıının kuruluş manzume.s.ınde ve plAn . . . .. ~ 
tertibinde göstermişti. Yüksek bir üslQp Koca S~n ıçın Türk olup olmadı~ı-
güzelliği ile vücuda getirdiği muhtelif ~ karşı Türk hırsı.~u. kıskananlann ı~
önıekleri içinde cSüleymaniye ile Seli· dialarlll! susturmak ı~ onlara biz değıl, 
miyesi> milli estetiğin kanat açan iki Koca Sınan cevap vcnyor. 
şayikasıdır. cHer küngerci ~ndan bir kQ e 

Süleymaniye camiinin iç ve dış tesir· Her zaoiyei eyvcından bir tu§e> 
!eri ~zerine ~i.r ol~ mevzun ve mü- Peyda ederek topladığı bUtün sanat-
tenasıp şekillerı ıçln Sınanın: lannı bütün hünerlerini Türk sanabnın 

Bilir ehli hünerler evvelahır en te~iz unsurlarını mezceden zevkle-
Ne sanatlar oluptur anda zahir rinden Sinan alnııştı. Koca Sinan cRo-

~ö.zleri çok yerinde bir tavsif ve tas- ma, Bizantin, Gotik> tarzlarını asli zer-
vln. üade ~~er. . . . rece benimsememiş, hep Türk ınimarisl-
Sınan Suleymanıyenın planında ınşa ne sarılmış hep Tilrk üslubunu sevmi§, 

ettiği dört kalın ayak için col çarı sütun Türk sanatına yaraşan güzellik nispet
ki Çıharı yarı güzindir, her biri bir servi lerini kendi vücuda getirdiği Türk eser
sere.frazı riya~ d~dir.> Diye bu Iruv- ]erinde canlnndırmıştı. 
vetlı ayaklar uzerıne merkezi kubbesini Ak sakallı, nur yüzlü bir pir olan, 
birer köşeden iki sınıf kubbe ile birleş- ömrünü sanatında ihtiyarlatan, tam ke
tirmiş ve yan cenahlarını, zarif sütunlu malini bulan Koca Sinan: 
kemerlerle çok ahenkli şekillendirerek . . . • 
geniş bir açıklık içinde bulundurmuş- Hak bılır yaptım tuce BeytulW.h 
tur. Nice bin mihrnbı kıldım secde98.h 

* Koca Sinan, yüksek teknik mahsulü 
olan Edimedeki 5elimiyesinde ise cMa. 
filbaline nakşeylediği sanatların cümle
sini> göstererek Selimiyenin kuruluş 
esasını temin için vasi iç boşluğunda 

Dedikten sonra, bu sö:cleri ile böyle 
kamil bir insanın akidesinden. tertemiz 
TürklilğUnden nasıl şüphe oluna bilir? 

EDtRNE: 
Y. Mimar Kemal Altan 

-------... ·~----
Hindistan Demolırasi 
cephesine saddı 
lıalacalıtır-

-*-
(Baştanı(ı 1 inci Sahifede) 

Japonlar, llurnuıdan, Bingalc körle· 
zinden, Andaıııan adnlamıdan toplannlll 
namlusunu Hindistaıuı çevirmişlerdir .. 
Yer yüzünün bu sihirkiir ülkesine el 
koymak heyecnnı içinde çırpuuyorlnr. 

Acaba Hint şerleri, dalın uzun zrunan 
eski knvgalnra, sonu gelmiyen geçim· 
sizliklere, münakaşalara bağlı knlanık 
enerji ve birlik istiycn dakikada millet· 
lcrinin ınukadderntuuı ihanet mi cde
ccklerdir? .. n 

Bu suali soran bir Amerikan ~azctesi 
diyor ki : 

•Hintliler Japonlara itimat edcbilirleJ' 
mi? Doğnn güneş imparatorluğunun 
ayak bastığı yerlerde halim nasıl moa
me1e ettiğini görmek için Hint okyanu
sunun öte tarafına bir ıii1; atmak kfilidlr. 
Almanyaya güvenilemiyece!:rini anlamak 
içinse Avrupa tarafmn bakınak yeter .. 
Daha iki yıl evvel müstakil birer de\'let 
olan nıcınlekctlerin bugünkii feci halle
rini göz önüne getirmelerini Hint milli· 
yetpencrlcrinc tavsiye ederiz .. n 

Amerika basınında harareti gittikçe 
artan bu neşl'iyat Amerika umumi efki
nnm dü.şüncclc.rini meydana koyması 
bnkunındnn tesirsiz kalmamıştır.. Bay 
RılZ\·eltin şahsi mümessili Johnson ela 
Hint liderleriyle Sir Stafford C..ippS 
anısında dostane aracılık rollinü gör• 
müştür. Son h:ıberlcre gött müzake,e. 
ler yeni bir safhaya ~ ve yenide• 
bir anlaşma havası belirmiştir. E1Je tu
tulur tehlikeler karsısında fedakarlık 
ruhunun yeniden galebe çaldığı tenıln 
edilmektedir. 

ŞEVKET BILGIH 
-----•·------

lhti yaç maddeleri 
için çalışmalar 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ZEYTİNY Ati MESELESİ 

Zeytinyağı piyasası, zeytinyağlarının 
beyana tfıbi tutulması üzerine durgun
luk geçirmektedir. On gündenbcri zey
tinyağı üzerine en küçük bir satış mu· 
amelesi dahi yapılmamıştır. Btmunla be
raber zeytinyağı ve sabun fabrikaların
da faaliyet durmuş değildir. 

Ankaradan akseden fiat haberleri 
fabrikatorlan ve zeytinyağı tacirlerinl 
tatmin etmiştir. Evvela çok. düşük bir fi
at tesbit edileceği zannedilirken şubat 
satışlarının esas tutulması alakadarları 
ayni hevesle ç.cllışmağa sevketmiştir. 

SADEYAGI I'OK 
İzmir piyasasmda tek kilo saf sadeya

ğı yoktur. Mevcut yağların tamamı ınaj
şuştur ve en büyük kısmı pamuk yalı• 
dır. Pamuk yağları da beyana tnbi tu
tulduğundan mevcut pamuk yağları pe
rakende olarak. satılmaktadır. 

Halk sadeyağı bulamadığından veje
talin yağlannı kullanmağa başlamış ve 
bu yawara kar~ rağbet artmıştır. 

Pb:UNÇ .iHTiYACI 
lı.mirde pirinç yoktur. Pirinç ihtiyacı 

gün geçükçe daha bariz br şekilde art
maktadır. Arada sırada piyasaya çıkan· 
len kü('ült parti pirinçler fakir halkın 
eline geçmemektedir. İaşe mUdürlUğii 
halkııı bu ihtiyacını nazara alarak vek&
lete vaziyeü bildirıniştir. Ofis emrindeki 
küçük bir parti pirincin yakın günlerde 
piyasaya çıkarılmasına intizar edilmek· 
tedir. 

~------··~-----Belediye reisinin 
tetfıllılerl-
Beiediye reisi diln yukarı ınnhalle1eri 

yol, park ~aatını ve lnciraltına. gide
rek mevsim dolayısiyle alınacak temiz• 
ük tedbirlerini tetkik eylemiştir. 

CARMEN PADİY 
(Salih Palas) da 

Hayatım Zehir Olmuşken!!. 
' cek midi? 

dum. Alışmıştım. Fakat bu son zaman
lar telefon çok kıymetli bir vasıtamız ol
muştu. Çünkü görüşmediğimiz vakitler
de, birlbirimize telefon etmek için ser
best her dakikadan istifade ederdi. Te
lin öteki ucundan Zekinin sevgili sesini 
duyınak benim gi\ndelik sevinçlerimden 
biri idi. 

Pek yakında ve tamamen tecdit ooilmiş bir t~kilAt ve fevkalade muh

teşem dekorla meşhur artist ( CARMEH PADİY ) ve kendi

sinin himayesinde bulunan yepyeni ve büyük Orl.ıestraslyle açı

lacaktır. 

~------~~~------...,.,~-~-- ~----

... J ••• Yazan: t.IC YILDIZ ... 
Fakat bir pazar günü Zeki Nazirenin! - Yalnız bir tek çare var! Dedi. O 

hnrekctindenberi görmediğim üzüntülü bopnmağa razı olmalıdır. O vakit bi~ 
bir tavurla geldl. evleniriz. 

- Bu sabah Nazireden bir telgraf - Cancağızım 1 ..• 
aldıml Dedi. Yarın burada olacak. Onu kollarımla sararak başını omu· 

Yüz kiloluk bir yük sanki birden :ıuma dayadım ve güzel küllü saçlarını 
omuzlanma çökmÜ!J gibi bir ıeyler duy- ok§ıyordurn. Daima onun yanında yaşa
dum. Bu dakikanın sakınılmaz olduğunu malı: fikrinin ruhumda uyandırdığı tarifi 
biliyordum, fakat bunu önceden düşün· imkansız saadet, yakın bir gelecekte bi
mek istememiştim. :Zeki neredeyse ağlı- zi bekliyen çetin imtihanların düşüncesi 
yacaktı. ve önsezişile kararıyordu. Nazireyi pelı: 

-- Ahi Müniael Sen gelişi güzel ev· iyi tanıyordum! imkanı yok, Zekiden 
lenmediğine ne iyi etmişsin~ insan pek mücadelesiz vaz geçmezdi. 
genç olunca, ciddi bir karar vermek ev- Y orğun bir sesle: 
lenmek için olgun değildir. O vakit ge- -- O burada oldukça görüımememiz 
çid bir inclı:ap, yanlızlık, gösteriş bizi daha iyi olur, dedi. Yoksa ona; bizi 
tamiri im.kansız kararlara ıslirükler. Bon- auçlulamak ve çamura batırmalı: için bir 
dan sonra hem kendimiz çeker, hem de fırsat vermiş oluruz! Mümkün olduğu 
ötekine çektiririz.. Ne manaısız ıeyl kadar çabuk onu ablasının yanına gön-

Ben müthif bir endl.§e ile susuyor- dermeğe ve bu işi bir avukatla halle ça· 
dum. Şimd1yc kadar Hilı:balden ciddi lışacağım. Fakat Sen de biliyorsun ya, 
olarak bahııe•mektcn aakınmııbk. bu pek kolay olmayacak. 

Zeki blr n yat.ıprak: - Tahmin ederim! Diye fısıldadım. 

Benim endişelerimi sezmişti. Azim
kar bir sesle: 

- Hayır! DedL Bu defa ona boyun 
eğmek yok 1 Yeri göğe karıştırsın: iste
diği tehdidi yapsın, yine kararım değiış
miyecektirl Evlenme hayatımıza saadet 
katmaaını bilmemİ§tir. Şimdi ömrümün 
sonuna kadar hayatıma zehir katması 
doğru olmaz 1 O ne beni anlamıık, ne 
bana yardım etmek, ne i§ime alaka gö&
termek, ne de hatta insanca hareket et
mek kabiliyetini göstermemiştir. Şimdi 
benim üzerimde bir hak sahibi olduğu
nu mu iddia edecek) Bunun modası 
geçmiştir! 

Ben Zekinin bu azimli sözlerini tabii 
tasvip ediyordum. Fakat iç.imde de bir 
yük vardı ... 

O geceyi nasıl geçirdim, bilmiyorum. 
Bu zorlu sevişmelerin geçmişte kalmış 
olmasını istiyordum. Bunların nereye 
varacağını bir bilseydim? 

Ertesi gün evden çıkmadım. Zeki, Na
zire ile konuşmasından çıkan neticeyi 
bana telefonla bildirecekti. Ben, bu kU
çUk şehirde bile, telefonsuz duramıyor-

Bu defa telefon çıngırağını başka bir 
iş yapmama imkllıı bırakmıyan bir bo
ğuntu ile bekliyordum. Saatler ağır ve 
elemli olarak geçiyor, Zekiden bir haber 
gelmiyordu! 

Yemek yemeye teşebbüs ettim, fakat 
imk!nı yok! Odada dolll§tım, mindere, 
sonra bir iskemleye oturdum, bir kitap 
açtım, tekrar kapadım, piyanoda bir kaç 
nota sıraladım, tekrar sağdan sola dolnş
tım, yüzüncü defa olarak saatime bak
tım. 

Saat on birde zil! Zekinin sesi! O ka
dar yavaş konuşuyordu ki güçlUkle du
yuyordum. 

- Munise? Sana telefon etmek için 
ancak fırsat buldum. 

- ~i nasıl karşıladı? 
- Beklediğimden de fena, müthiş si-

nir buhranları. Doktoru çağırttım, fakat 
meselesinin sinir olduğunu öğrenince 
gilldü ve Valeryan damlAlan vermemi 
bana tavsiye etti. Hatta gelmek zahme
tine bile katlanmadı. 

-SONU YARIN-

PEK YAKINDA. PEK YAKINDA. PEK YAKINDA 

T: 36·46 

BUGUN 
1 - İNGiLİZCE SÖZLÜ 

BİR BEBEK ARANIYOR FiLMi
NiN KÖÇÜK YILDIZI 

BARY SANOY 
Büyük işler peflnde 

2 - İNGiıJzCE SÖZLÜ 
VATERLO KÖPRÜSÜ YILDIZI 
VİVİAN LFJGH - REBEKA 

kahramanı LAURENCE OLİVER'in 

IZTIRAP GECESi 
- KOl\IEDI - - DRAM -

~iA.TiNELER: iZ. GECESİ 2.30 - 5.00 - 7.30 - 10.00 .. 
BABY SANDY 3.45 - &.15 - 8.45 .. 



JO N t S A N C U M A 

r asifik harp 
konseyi beş sa

at toplandı 
-*-8. uRuzveltn in duruma 

dair izahları çok 
cesaret vericidir 
Vaşington, 9 (A.A) - Pasifik harp 

1'onıı,;yi beş saat süren bir toplantı yap
lluştır. Toplantıdan sonra İııgiliz büyük 
elçis; Lord Halifaks aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur : 

• - Mühimmatın dağıtımı hakkında 
1lıun uzadıya görü.ştük. B. Ruzvelt Ame
?ikııdan muhtelif memleketlere yapılan 
S<!Tltiyat münasebetile malumat verdi. 
llıııeşilt devletler reisinin duruma daır 
~ı çok cesaret vericidir. • 

Yeni Zelanda elçisi de her ~eyin yo
lllnda gittiğini söylemiştir. 
~~~~ .... ~~~·~~~~ 

Rus - Almao harbi 
(Baş tarafı 1 inci Sahil ede) 

tanareleri dün Kafkas kıyısında bir 
Sovyet limanını bombardıman etmiştir. 
lrçaı. savarların şiddetli baraj ateşine 
?ağmen iç limana bir çok bombalar atıl
"11§ bir petrol tasfiyehanesinde büyük 
YIUlgm!ar c;ıltmıştır. 

RUS TEBLlöLERt 

Moskova, 9 (A.A) - Bu sabahki teb
liğ: Gece cephede hiç bir mühim deği
şiklik olmamıştır. 

Moskova, 9 (A.A) - Gece yarısı Sov
.l'et tebliği: 8 Nisanda cephede hiç bir 
lllühim değişiklik olmamıştır. 7 N"ısanda 
sı Alman uçağı hava muharebelerinde 
~ll§ürillmüş veya yerde tahrip edilıniş-

ılır, Bizim kayıbımız 14 uçaktır. Gemi
erinıiz Barenıı denizinde 5500 ve 10500 

tonluk iki düşman deniz taşıtını batır
llıışlardır. 

RUS MUVAFFAKIYETLERt 

lloskova, 9 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek: Len.ingrad cephesinin bir çok ke
•iııı!erinde kıtalanmız hareketlerine de
vıun etmişlerdir. (1500) den çok Alman 
suba,yı ve eri öldürillınüş, ehemmiyetli 
Baninıetler alınmıştır. 

Merkez cephesinin bir yerinde düşma
nın karşı hücumları pliskilrtülmüştür. 
Burada düşman 500 ölü vermiştir. Baş
ka bir kesimde Rus muhafaza birlikleri 
hücum ederek 7 Blokhavz, 9 makineli 
lUfenlc mevzıını tahrip etmişlerdir. 
(20o) den fazla Alman öldürülmüştür. 

7 Nisanda ha va kuvvetlerimiz 50 tank, 
~ kamyon, 9 sarnıç kamyonu, 5 trak
tör, bir çok roiibjmmat deposu ve üç lo
koınotif tahrip etmişlerdir. Düşmanın üç 
l>h'Yade taburu dağıtılmış ve kısmen im-

• edil~. 

b 
_Moskova, 9 (A.A) _ Sovyet haberler 

lirosunun tebliği: Dün gece cephede hiç 
bir esaslı değişildik olmamıştır. Batı 
cephesinde faaliyette bulunan bir piyade 
birUğimiz düşmanı bir mevkiden atmış
tıt. Almanlar kaybettikleri mevzü yen.i
den almak ümidiyle karşı hücum yap. 
mışlarsa da topçu ve makineli tüfenk 
ateşimizle geri atılmışlardır. Köye ka
dar varan yollar Alman askerlerinin ce
~eUeriyle örtülüdür. Başka bir kesimde 
Alınaılıar tankların da yardımiyle hü
.cum etmişlerse de askerlerimiz tarafın
d1 an muvaffakıyetle geri püskürtülmilş
etdjr. 300 den fazla Alman ordu suba
Yı ölmüş, üç tank tahrip edilmiştir. Ara
larında dört işler tank ta bulunan bir çok 
Banimetler alınmıştır. 

lCalenin cephesinin bir kesiminde 
SoVyet piyade tapurlanndan biri.si sa
~"8. Ustün düşmana hücum etmişlerdir. 
•'UlJ ordu erleri bir kaç Alman tankını 
'nuharebe dışına attıktan sonra şiddetli 
ateşıeriyle Hitlerci askerleri paniğe uğ
'•lnu§lar ve sonra süngü hücumuna geç
IDlıleMir. Bu darbeye dayanamıyan Al
·llanJar muharebe meydanından çekil
mi§JeM!r. 

lielsinki, 9 (A.A) - Kareli berzahın
:- iki düşman keşif kolu topçu ateşiyle 
~tılmış ve müstahkem yerler tahrip 
~d · tir. Ruslar muharebe meydanın

a 120 ölü bırakmıştır. 
lfava kuvvetleri, doğu cephesinin şi

b:,8llnde düşmanın bir kızak grubunu 
mbalamıştır. 
6 Nisanda 17 düşman tayyaresi dil§ü

•UlnıQ~tür, 
~-~~·--1r-'~~~-

J A PO N YAN l N ESKı RUSYA 
ELÇiSi YOLDA 

'-· He!sinki, 9 (A.A) - Japonyanın es
'<ı Kuibiıef elçiai general Katavaya bu
~~Ya a,.lmit ve Tokyoya hareket etmiş-
• ır. ~eneral aiyui beyanatta bulunmalc
•n ıstinkif etmiıtir. 

i!11 il"' .. il" 11111111111" 111il'"1111111111111111111111 il ı: 1 Ankara Radyosu ~ 
~ BUGUNKUNEŞRİYAT i 
· .. ıııııuıı 1111111111111111111111111111111 ıııııı•ı ı mııııır. 

7 · 30 program ve memleket uat aya
i1• .7.33 Müzik: (pi.) 7.45 ajan• haber
.:"·. 8.00 müzik: {pi,) 8. 15. 8.30 evin 

" 1• 1 2. 30 program ve memleket aaat 
"~~rı. 12.33 müzilc: şarkılar. 12.45 
"ıan. haberleri. 1 3. 00 • 1 3. 30 müzik: 
~~ eserleri ve beraber şarkılar. 18. 00 
~~ı:_raın ve memleket saat ayan, 18.03 
llliU~k: fasıl heyeti. 18.45 ziraat takvi
lc ' 18.55 mürilr.: (pL) 19.30 memle
.:.~ ~at ayarı ve ajana haberleri. 19.45 
20~lc: klaıik Türle müziği programı. 
e .15 radyo ııazeteai. 20.45 müzilt: aaz 
ıst't;ri. 21.00 konuır.ıa (iktisat saati). 
lo · temsil. 22.00 müzilt: radyo aa-

ayn °rkeatruı. 22.30 memleket aruıt .,. . 
22 

50 
aıana haberleri ve boraalar. 22.45-

, Yarınki program ve kapanış. 

Son lngiliz ve 
Alman tayya
re hücumları 

-*Alman yanın şimal 
kıyıları, cenup ve 
doğusu bombalandı 
Berlin, 9 (AA) - Alman tebliği : 
Avcı uçaklarımız Maru; denizinde yap

tıkları bir keşif hücumunda bir İngiliz 
ileri karakol gemôsini hasara uğratmış
lardır. 
İNGİLİZ HÜCUMLARI 
Dün gece İngiliz uçaklan Almanya

nın şimal kıyısında bazı şehirlere hücum 
etmişlerdir. Dört düşman bomba uçağı 
düı;ilrülmüı;tür. 

Münferit bazı İngiliz tayyareleri ce
cup ve doğu Almanya üzerinde izaç 
uçuşları yapmışlardır. 

Bcrlin, 9 (A.A) - İngiliz uçakları 
dün gece şimal batı Almanya üzerinde 
uçmuş ve b!r kaç şehre bomba atmış
lardır. Evlerde bazı hasar vardır. Ölen
ler ve yaralananlar vardır. Şimdiye ka
dar alınan haberlere göre üç düı;man 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra, 9 (AA) - Hava Nazırlığı
nın tebliği: 

Büyük bir bombardıman hava teşek
külü Almanyanın şimal batı kıyısını ve 
bu arada Hamburgu şiddetle bombala
mıştır. Lahavr doklaıı da bombardıman 
edilmiştir. 

Sahil servisine bağlı torpil tayyarele
ri, Jütland açıklarında büyük bir düş
man kafilesine taarruz etmiştir. Bu ta
s.rruzun neticeleri görülememiştir. 
~~~~~~~~-~~ 

Afrikada yeni hücum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nlııi yeniden teşkile ve İtalyan tank tü
meninin kayıplarını tamamlamağa nıu· 
uffak olmuş buluuması muhtemeldir. 
General Rommclin İngiliz başkuman
danı Ohinlckin tabyasını taklit ederek 
tnırillz menilerinin yanlarından taımak 
istediği anl&Jılıyor. Fakat bu hedefe 
kolayca varamıyacaiı muhakkaktır. 

Londra, 9 (A.A) - Sal!hiyetli mah
fillere göre Libyada faaliyet artmıştır. 
Bunun sebebi henüz belli değildir, 

Romelin 2 zırhlı ve bir hafif motörlü 
tümeni bulunduğu sanılıyor. 

1NGn.tZ TEBLlGt 
Kahire, 9 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: 
Dün akşam düşman ileri geçmeğe kal

kışmamıştlr. Timimi ile Gazala arasında 
bir miltdar esir alınmıştır. Devriye kol
larımız Birelaynda düşman kollariyle 
çarpışmıştır. 

Berlin, 9 (A.A) - Aıkeri kaynak
lardan öğrenildiğine göre lıalyan taşıt 
uçaklarının ıimal Afrilcadaki çarpııma
luda alınan neticelerde çok büyük payı 
olmuıtur. 1 O haziran 1940 dan bugüne 
lcadar ltalyan taııt uçakları ltalya ile 
Libya arasınd& 5600 sefer yapmışlardır. 
3" bin saatlik uçuf yapılmıı ve 1 O mil· 
yon kilometre icat edilmiıtir. lıalyan 
tatıt uçakları 1 O bin er. 7 milyon kilo 
harp malzemesi ve 1 milyon 300 bin ki
lo ordu posta evrakı taşımı§lardır. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman baı ku
mandanlığından ver.ilen bir habere gö
re Alman savaş tayyareleri dün Tobruk 
liman tesLılerlne hücum etmişlerdir. Pek 
alçaktan uçan Alman uçalı:ları nhtımlan 
ve malzeme depolarını bombalamı~lar
dır. Alınan pilotları dönerken yangınla
nn devam ettiğini görmüılerdir. Mar
marilcada düıman otomobil kafileleri 
mitralyöz ate,ine tutulmuttur. 

ALMAN TE.BLIC.I 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimali Afrilcada mühim lngiliz lceJif 

kuvvetleri Sirenaikadaki Alman ve lıal
yan mevzilerine hücum etmiılerse de 
bu hücum akim kalmııtır. 

Hava kuvvetlerimiz Malta adasına 
karıı fevlcalide tesirli hücumlar yaparak 
tayyare meydanlarını, aekeri te•ialeri, ia
ıe teaialerinl ve düıman gemilerini tam 
ioabetli bir çolc bombalarla yaeniden 
ciddi hasara uğratmı~lardır. 

MALTA TI.BUCıl 
Malta, 9 (A.A) - Dün akşamlı:i teb

liğ: Düıman çarıamba günü Malta ya 
yeni akınlarda bulunmuıtur. Dütman 
bombardıman uçak teıekkülleri lcullan
mııhr. Esas hedeflere, liman ve tayyare 
meydanlarına bir çok infilak ve yangın 
bombalan atılmıttır. Yunlcers 8 7 tipin• 
de uçaklar birbirini takip eden dalgalar 
halinde adaya yaklatmıJlardır. Bu tet
lciller son bir çok günkü teıkiller· 
den daha küçüktü ve avcı himayesinde 
idi. 

Ağır ve hafif uçalc savar bataryaları
mtz harekete geçmİ.f ve lngiliz avcı 
uçakları da dütmanı hırpalamııtır. Av· 
cılanmız Yunkera 88 ve Mesaer Şmlt 
109 tipinde birer tayyareyi muhakkak 
olarak düşürmüş ve muhtemel olarak 4 
Yunkera 88 tahrip etmişlerdir. Uçalc aa
var bataryalarımız da 3 Yunken 88 ve 
4 Measer Şmit 1 09 düşürmüşler, bir 
Yunkers 88 zi de hasara uğratmıtlardır. 

Salı aqamı lcaranlık basmadan evvel 
Alınan hava lcur.·etleri bu yılın en ıid
detli hava hücumunu yapmışlardır. 
Yunkers 87 !er bir çok bomba atmışlar
dır. 

1TALYAN TEBLtöt 
Roma, 9 (A.A) - Tebliğ: 
Sirenaikte düşman mevzii taarruzlar

da bulunmuıtur. Ciyaloda bir lngiliz 
av tayyaresi düşürülmüştür . 

İskenderiye yeniden ve muvaffakıyet
le bombalanmıştır, 

Maltada Lukkor ve Venezyo tayyare 
meydanları ve Lavaletta deniz üssü 
enetjilt bir şekilde bombalanmıştır, bir 
harp gemisine isabetler olmuş ve bir kü
çük vapur da mitralyöz ateşiyle yakıl
mıştır. 

YENi ASIR 

Uzak doğuda duı·um İzmir yalJancı aslıel'lilı 
şubesi IJaşlıanlığından : 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) Aşağıda adları yazılı şubelerin yanla-
da Herlemeie devam ediyorlar. Mevzi- rında gösterilen doğumlu ihtiyat jandar
lerimize yeni hücumlar yapılmıştır. Pi.. ma eratı sevk edileceklerinden bu şube
ke tayyarelerin ve aiır bombardıman ler halkından olupta İzmirde bulunan 
tayyarelerinin hücumları birbirini takip bu doğumlu eratın nüfus cüzdanlan ile 
etmektedir. Şindiki hücum Bataana Ja- birlikte şubemize müracaatları ilan olu
ponların yaptıkları en uzun ve devamlı nur. 
harekettir, Japonlar kayıplara bakma- Aşağıdaki şubelerin halkından 325 ila 
dan taarruz etmektedirler. Amerikalılar 326 doğumlu olanlar: 
hala inatla mukavemet ediyorlar. Isparta, Burdur, Antalya, Alanya, 

Japonlar hatlarımızın gerisine asker Arıpayam, Denizli, Dinar, Tavas, Fethi
çıkarmağa teşebbüs etmişlerse de sahil ye, Eğridir, Elmalı, Manavgat, Bucak, 
müdafaamızın şiddetli ateşi kaTşısında Tefenni, Kaş, Fenike, Serik, Korkuteli, 
netice alamamışlardır, Liman müdafaa Akseki. Uluborlu, Konya, Konya Ak
bataryaları Batongan civannda çıkartma sarayı, Akşehir, Ilgın, Beyşehiri• Bozkır, 
için toplanan küçük Japon vapurlarını Ermenak, Karaman, Konya Ereğli.si, 
ve sallarını dağıtmıştlr. Yalvaç, Çumra, Seydişebiri, Koçhisar, 

Külnar, Şarki karaağaç, Kadın Han, 
(Saiyiteli), Cihanbeyli, Hadim Karapı
nar, (Sultaniye) Mut, Anamur, Kayse
ri, Niğde, Develi, Kırşehir, Yozgat, Bo
ğazlıyan, Nevşehir, Bünyan, Akdağ mft
deni, Bor, Pınarbaşı, Sorgun, Arabsun, 
Avanos, Ürküp, lncesu, Mucur, Çiçek
dağı, Adana, Mersin, Tarsus, Kilis, İs
kenderun, Maraş, Antakya, Elbistan, 
Kozan, Kırık han, Ceyhan, Reyhaniye, 
Karaisalı, Pazarcık, Silifke, Cebelibere
ket, Jstahiye, Feke, Kadırlı, Saimbeyli, 
Dörtyol, Bahçe, Andırın, Köksun, l.'lu
kışla, Hassa. 

MODAF AA OMITLERI 
Vaşington, 9 (A.A) Görünüş~ 

göre Japonlar sayı üstünlüğü sayesinde 
Bataan müdafilerini timdiye kadar kah
ramanca tuttukları mevzilerden atacak ... 
!ardır. Bataan kuvvetlerine kumanda 
eden Amerikan generali askerlerinin bü ... 
yük. kısmını muhasarada olan Korogidor 
kalesine nakledeceklerdir. Amerikalı
lar bu müstahkem mevkide müdafaala
rına devam edeceklerdir. 

BIRMANYADA 
Maymo, 9 (A.A) - Birmanya Çin 

tebliği: Dün T ayland hududu boyunca 
bazı ufak lcetif çarplfITlaları olmuştur. 
T ongo kesiminden haber yoktur. 

YEN! JAPON TEŞEBBÜSLERi 
Londra, 9 (A.A) - Royter: 
18 nci japon tümeni Mandalay ile La

go arasında kesimdeki şimendüfer yolu
nu kesmek için toplanmıştır; bununla 
beraber henüz ehemmiyetli bir taarruz 
olmamıştır. 

TONGO MUHAREBELER! 
T ongo muharebesi bittiği iç.in ıu taf

silat verilmektedir: Tongodaki Çin kuv
vetleri hiç bir veçhile sarsılmamıştır. 
Yalnız 3000 kadar japon askeri Çin kuv
vetlerini sarmağa teşebbüs etmiş, fakat 
muvaffak olamamıştır. 500 kadar sivil 
arkalara düşmeğe muvaHak olmUŞSa da 
Çinliler bunları imha etmişlerdir. 

JAPON MENBALARINA CöRE 
Saygon, 9 (A.A) - Son 24 aaatıe 

Pasifik keaiıninde mühim bir hadiseye 
dair hiç bir haber gelmemiıtir. Blrman
yada Japonlar ileri harele.etine devam 
etmiolerdir. Japon baskısı önünde müt
tefikler mukavemet hatlan üzerinde 
muttasıl gerilediler. Şimdi bu müdafaa 
hatlannın en son haddinde çarpışılıyor. 
Japonlar Promenin yüz kilometre şiına
linde bulunuyorlar. Tayeto ile Alemaya
yı geçtikten Bonra Japon kuvvetleri 
Llndara gelıniılerdir. Birmanya petrol 
sahası burada hatlar. lravadi ve Sitang 
vadileri de bu bölgededir. 

HiNT OKYANUSUNDA 
Tokyo, 9 (A.A) - imparatorluk 

umumi lcarargillıının tebliği: 7 niaana 
kadar Hint okyanusunda yapılan deni.x 
hareketleri neticesinde iki lngiliz kruva
zörü batırılmış ve 44 ticaret gemisi ya 
batınlmıt veya hasara uiratılmıştır. Düı
mantn 60 tayyaresi düşürülmü11tür. 

SE.YLAN ADASINDA 
Kolombo, 9 {A.A) - Seylan umu

mi lcararaô.hının tebJiii: Japonlar bu sa• 
hah Tironlcobali hava meydanına hü· 
cum etmişlerdir. ilk darbeler siviller 
arasında ölü ve yaralı olmadığını bildi
riyor. ilci Japon tayyaresi de Kolombo 
üzerinde uçmuş, fakat bomba atmamıt
br. 

BISMARK ADALARINDA 
Melbum, 9 (A.A) - Japon uçakları 

Biımarlc adalan üzerinde bir kqif uçu
ıu yapmı§lardır. Bu hadise Japonların 
Lorenıı;oyu ifııal ettlklerine delalet eder. 
Bu j11ıalin son bir lcaç gün içinde o!du
iuna ihtimal veriliyor. 

HOLI..ANDALILAR 
AVUSTRALYADA 
Sidney, 9 (A.A) - Hollanda Hin

diıtanı umumi valiai Hollanda müdafaa 
komisyonunun Melburnda çalışacağını 
söylemiştir. Avustralyadalcl Hollanda 
hava kuvvetleri tensile edilecektir. Hol
landa subayları general Mak Arturun 
kumanduı altına ııirmiılerdir. Avus· 
tralya, Amerika vo Hollanda kumandan
lıkları arasında tam it birliği vardır. 

lZMtR 2 NCt tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Emlik ve eytam bankasına ipotekli 
bulunan ve satılmasına karar verilen tz
mirde btrincl Karataş mahallesinde Teş
vikiye sokağında 8 numaralı ve 629 ada
nın 33 parselinde kayıtlı vesair lüzumlu 
izahatı dosyasındaki vaziyet raporunda 
ve tapu kayıt suretlnde yazılı 6000 lira 
kıymeti muhammeneli evin 168 sehim 
itibariyle 64 sehmin mülkiyeti açık art
tırma suretiyle ve 844 sayılı kanun mu• 
cibince bir defaya mahsus olmak üzere 
arttırılması 14/5/942 tarih Perşembe 
günü saat 11 de İzmir ikinci icra daire
sinde yapılmak üzere bir ay müddetle 
satılığa konuldu. Bu arttırma neticesin
de satış bedeli her ne olursa olsun en 
çok arttıranın üzerine ihalesi yapılacak· 
tır. Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız % 2 buçuk ınaazamaim della
liye masrafı alınır. 

Aşağıdaki şubeler halkından 325, 326, 
327 doğumlu ihtiyat jandarmalar Mar
din, Midyat, Sürt, Bitlis, Muş, Van, Çö
!1?ınerek, Cizre, Savur, Çatak, (Şatak), 
Gevaş, Beytüşebab, Yüksek ova, Bingöl, 
Garzan, Ahlat, Erciş, Kızıl tepe, Derek, 
Gercüş, Nüsaybin, Hizan, Tatvan, Ça
pakçur, Solhan, Beşiri, Şirvan, Mutki 
Sason, Varto, Genç, Bulanık, MalAzkirt, 
Muradiye, Kazim paşa, Başkale, Şemdi
nan, Gürpınar, Patmus, Pervari, Enıh., 
Şirnak, Diyanbakır, Gaziantep, E!Azığ, 
Muradiye, Khım paşa, Başkale, Şemdi
man, Kangal, Divriği, Silvan, Petrüke, 
Kahta, Akçadağ, Hekim han, Palu, Si
verek, Birecek, Arapkir, Kemaliye, Eğin, 
Bismil, Hozat, Keban, Baskil, Pertek, 
Çemişgezek, Ovacık, Nazimiye, Mazkirt, 
Viranşehir, Hilvan, Yaylak, Haran, Sü
rüç, Dürün, Darende, Osmaniye, (Erga. 
ni), Lice, Ergani mllden.i, Cerrnik, Kulp, 
Karakoçan, Sivrice. 
Aşağıdaki şubelerin halkından 325, 

326, 328, 329, 330, 331 doğumlu ih
tiyat jandarma eratı. 

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Trabzon, 
Sürmene, Tercan, Kürele, Vakfikebir, 
Tirebolu, Akçaabad, Kığı, Şebinkarahi
sar, Refahiye, Kelkit, Gümüşhane, Aluc
ra, Kuruçay, (tliç), Kemah, Plümer, Şi
ran, Torul, Maçka. 
Aşağıda yazılı şubelerin halkmdan 

325, 326, 329, 330, 331, doğumlu 
ihtiyat jandarma eratı, 

Kars, Rize, Of, Pasinler, İspir, Tortum, 
Artvin, Ardahan, Sarıkamış, lğdir, Ka
raköse, IDtu, Şavşat, Hopa, Pazar, Ar
paçay, Hınıs, Kağızman, Beyazit, Yusuf
eli, Borçka, Posof, Çıldır, Göle, Tuzlu
ca, Eleşkirt, Tutak, Diyadın. 

lZMtR YABANCI ASKERLtK ŞU
BESl BAŞKANLiôINDAN: 

338 ve bunlarla muameleye tabi diğer 
doğumlu erattan muvazzaflık hizmeti 
lçin henüz sevk edilmemiş jandarma, De. 
niz, Kimya, Orman, Tank, erlerinin sevk 
edilmek üzere 14/4/942 Salı günü, Sa
bahleyin şubeye mürataatlan gelmeyen
lerin cezalandırılacakları i!An olunur. 

Borsa 
UZUM 

12 5 öztürk tir. 
191 744 yelı:(ln 
191869 umum yek<ln 

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

ZAHtRE 

48 

49 
51 
53 
S5 
58 

110 ton auaam 61 50 66 
7 468 ltilo acı B. içi 80 160 
4269 kilo T. B. içi 140 232 

16729 kilo balmumu 150 460 
15000 kilo anason 53 50 70 

lZMtR ASLİYE 2 NC! HUKUK 
MAHKEMEslNDEN: 

Bekir kızı Zehra Burahma tarafından 
kocası İzmir Karşıyaka Alaybey mahal. 
lesi Mitat paşa caddesi 31 nolu evde mu
kim Rahim oğlu Mehmet Murahma aley
hine açılan boşanma dlvasına mütedair 
dliva arzuhali suretini muhtevi dlvetiye 
masrafı müddeialeyhin ikametglihının 
meçhuliyetine mehn.i bili tebliğ iade 
edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikat
ta da ikametglbının bulunamadığından 
illnen tebligat ifasına ve mubakemenlıı 
de 18/4/942 Cumartesi günU saat 10 na 
talikine karar verilerek arzuhal suretiy
le dAvetiye mazbatası mahkeme divan
hanesine talik edilmiş olduğundan müd
deialeyhin tayin olunan gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunma..ı veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkın
da muameleyi gıyabiye icra kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 1996 (833) 

SAHiFE J 

JZMİR VİLAYETİ FİAT MURAKABE KOMİS· 
YONUNDAN: 

lzmir Ticaret ve Sanayi odasınca tipleri teahit edilen el dokuma mallarına 
tip]erine göre a1ağıdaki fait1ar tesbit edilmi~tir: 

Kooperatife satJş 
fiatı Krı, (Metre) 

1 - (80 ) santim genişliğinde ince krepon (Tip No, 1 ) 67.-
2 - (70 ) ıantim genişliğinde ince krepon (Tip No. 2 ) 52.-
3 - ( 70 ) santim geniıliiinde kalın krepon {Tip No, 3 ) 5 1.-
4 - (60 ) santim genişliğinde kalın krepon (Tip No. 4 ) 42.-
5 - (70 ) santim genişliğinde tisör (Tip No. 5 ) 68.-
6 - (90 ) santim ııenişliğinde tülbent - astar (Tip No. 6 ) S8.-
7 - ( 140) santim genişliğinde çarfBf (Tip No. 7 ) 233.50 
8 - ( 160) santim genişliiinde çıupf (Tip No. 8 ) 283.-
9 - (90 ) santim genişliğinde havlu (Tip No. 9 ) 298.-

1 O - ( 4S ) santim genişliğinde havlu peşkir (Tip No. 10) 75.50 
11 - (55 ) santim genişliğinde büyük havlu peşkir (Tip No.11) 90.-

1 - İzmir ticaret ve sanayi odasınca geniı1iği, çözgü tel adedi, atkı tel 
adedj, aıltleti ve sair evsafı t..ı.it ve dokumacılar kooperatifine tebliğ 
edilen yukarda numaraları yazılı ( 1 1) tip haricinde imalat memnudur. 

2 - Tesbit edilen fiatlara kooperatif tarfından ( % 3) zam edilebilir. 
3 - Tesbit edilen fitlar 15 /Ni•an/ 1942 den itibaren mer'ldlrler, 
4 - iıbu malların toptan ve perakendeci kar hadleri 71211942 tarihli 

gazetelerde illn edilmiotir. 
5 - T esbit edilen tip, fiat ve kir yüzdelerine ve malların cinet nevi ve va

sıflarına aykırı hareket edenler haklarında Milli korunma kanunu gereğince 
cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 2002 (832) 

Fazla fiatla gıda maddesi satan balılıal Mas· 
tafa Karaoğlu mahlılim oldu.. 

lzmir C. l\Iüddeiumumili~nden: 
Fazla fiatla gıda maddesi satmak suretile milli korunma kanununa muhalif ha

reketten suçlu lzmir Alsancak Bornov& caddesinde 85 numaralı evde oturur ve 
ayni caddede 83 numarada bakkallık yapar Giritli Aziz oğlu 1307 doium
lu Mustafa Karaoğul hakkında İzmir Asliye birinci ceza mahkemuincc yapı
lan duruşması sonunda suçlunun suçu sabit görüldüiünden hareketi milli ko
,ı'unm" kanununun 31 /2, 32, C. D. E, 59/2 ve 3,63 ve T. C. K. nun 76/19 
ncu maddelerine tevfikan 2 75 lira aiır para cezaaile mahkWniyetine üç ay 
on beı gün müddetle hapsına 1 ay 25 ııün dülclclınının kapatılmuına ve 
bir ay 12 gün de ticaretten men"Jne 18 /2 /942 gününde karar verilerek hük-
mün htileştiği ilan olunur, 1998 (83") 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Devlet [;emır Yollarından i . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MUDORLUC.UNDEN : 
Muhammen bedeli (24600) lira olan muhtelif eb"atta 13750 adet çimento 

lcünlc (27/4/1942) pazartesi günü saat ( 15,30) on b., buçukta Haydarpa
~ada Car binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf uıulile aatın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin ( 1845) liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün oaat ( 14,30) on dört 
otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Buiıe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıhlmaktadır. 
10 13 16 19 1950 (830) 

isrANBUL BELEDJYESİNDEN: 
Temizlik itleri hayvanatı için alınacak 50 ton ııaman ve 140 ton kuru 

ot kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. Mecmuunun tahmin bede
li 19900 lira ve ilk teminatı 1492 lira 50 kurUJtur. Şartname zabıt ve 
muamelat müdürlüiü kaleminde görülebilir. 

ihale 13/4/942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupların 941 yılına ait ticaret 
odaSJ vesikaları ve kanunen ibrazı li.zım gelen diier vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale 
günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

29 2 6 1 o 1693 (727) 

DEVLET LİMANLARI İŞLETME V. M. İZMİR 
ŞUBESİMUDURI.VCUNDEN: 

Menderek tamirinde kullanılmak üzere şartnamesinde yazılı muhtelif eb
atta 1 300 metre mikabı tq pazarlık ıuretile mübayaa edilecelctir. 

Taliplerin 13 nisan 942 pazartesi günü saat 15 e kadar Devlet liman
ları Jzmir §Ubesi levazım bürosuna müracaat ederek ~artnameleri görmeleri 
ililn olunur. 9 10 1979 (826) 

izmil' Nafia MUdÜl'lü(lünden : 
Cümhuriyet Kız Enıtitii3ünde yapılacak betan yol iıi 3"26 lira 73 kUl\lf 

keıif bedeli üzerinden 31/3/1942 tarihinden itı1>aren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye lconulduiundan iııtelclilerin 2 490 sayılı yua hükümlerine tevfikan 
hazırlayacaklan 25 7 liralık teminatları ve ehliyet vesikaları ilo birlilcte 15 
Nisan 1942 çarşamba günü saat 11 de Nafıa müdürlü~nde müteşekkil ko-
misyona bat vurmalan. 1790 (774) 

. aaccaccca: : a=c:n: : 

SODA 
TEŞEKKÜR 

Sevgili annemiz Ra.aime Olcaytonun 
ölümü dolayısiyle bizi teselli ve taziye 
etmek kadirşinaslığında bulunanların 

hepsine ayrı ayn t~ekkür etmeye im
kan bulmadığımızdan gazetenizle min
net ve şükranlarımızın arzını rica ede
riz. 

Ailesi namına Nedim Alcayto 
1999 (836) 

lZMtR stCtı.t TtCAREI' MEMUR-
J.,U(';UNDAN: SAYI 4317 

(Remzi Sümer) ticaret unvaniyle İz. 
mirde eski kaııaplarda 101 numaralı ma
ğazada peynir, zeytin, yağ, balık, vesaire 
mallar üzerinde ticaretle iştigal eden 
Remzi Sümerin işbu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4317 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilfuı olunur, 

1zmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve imzası. 

1962 (827) 

lZMtR BELEDtYEStNDEN: 
Bik • Fontu idarece verilmek üzeıe 

hava gazı fabrikası için muhtelif ebatta 
boru ve teferrüatının döküm ~i, yazı iş. 
!eri müdürlüj!Undeki şartnamesi veçhi
le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 1245 lira muvakkat te
minatı 93 lira 40 kuruştıır. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz.
lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Paz&l'o 
lesi günü saat 16 da encümene milnı-
caatları. 10, 14, 19, 25 (831) 

MENEMEN BELEDl:YE RtYASE
TtNDEN: 

1 - Belediyeye ait 4698 kilo sıkletin
de lcö,ebent petrol ve oluklu lamarinaJa.
rın satışı 2164 lira 50 kuruş muhammen 
bedel üzerinden 15 gün mUddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 21/ 4/942 Salı günü saat 
15 te belediye dairesinde icra kılınacalt
tır. Taliplerin tayin edilen gün ve saatte 
belediyeye müracaatlan ve lüzumu lı&
linde bu işe ait şartnameyi muhasebeden 
istemeleri il&n olunur. 1994 (835) 

/ İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala. 
caklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
~larını işbu ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde evrakı mlisbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri !Azım
dır. Aksi halde hakları tapu sicilioce 
malöm olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılırlar 15/4/942 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulundurulacak
tır. Talip olanların yüzde 7 buçuk temi
nat akçası veya milli bir banka teminat 
mektubu ve 939/9754 dosya numarasiy
lc tı.mir ikinci icra memurluğuna müra
caatları i!An olunur. 1983 (825) 

KAŞEll:RI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRi P, ROMA TiZMA 

Ve IJütiba ağrdal'ı del'llal lıeser-
Sıhhi1e Vekiletialn ruhsatını hlizclir. İcabında &fuıde (3) kııf8 abnablllrM 
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JAPONYANIN KUDRETi 

Bu harlJln en parıaıı müdafaası Flllpinlerde ya· 
pıldı • Bir ltalyan lırııvazörü daha batırıldı 

mış 
-*-

JapGnlar A.vusıraı-
Radyo gazetesine göre doğu cephe

ııinde 16 ncı Alınan ordusunun Rus çcn
berinden kurtulduğu ve duruma hakim 
olduğu artık hemen hemen bir hakikat 
olarak söylenebilir. Uzunca bir zaman
danbcri bu ordunun durumundan hiç 
bahsedilmemesi de bu tahmini kuvvet
lendirebilir. Bundan başka kış taarruz
ları sırasında Almanlar aleyhine husule 
gelmiş olan ceplerin de düzeltildiğine 
dair bir çok deliller vardır. Leningrad 
henüz muhasaradan kurtulmamıştır. Ba
zı Sovyet kıtaları Viyazmanın cenubun
dan Smolenııke ilerlemiş ve Viyazma -
Smolensk demir yoluna 25 kilometre 
kadar yaklaşmıştı; bu gayretin de. bir 
netice vermediği gelen haberlerden an
laşılıyor. 

Moskovanın cenup batısında Orel, 
Kurak, Harkof ve Taganroga karoı üç 
aydanberi devam eden Rus taarruzlan
nın hiç bir netice veremediği, bu şehir
lerin hala Almanlann ellerinde bulun
masından bellidir. 

Kış muharebeleri artık sona ermekte
dir, hatta sona ermiştir. Bütün kış de
vam eden muharebeler, ancak Alman 
askerini yıpratmıştır, başka bir netice 
vermemiştir ve belki de Ruslara da Al
manlarınki kadar zayiatı mucip olmuş
tur; bu hareketlerden hangi tarahn 
karlı veya zararlı olduğunu bir, bir bu
çuk ay sonraki büyük harekatta görece
ğiz. 

FlLıPINDEKl 
MODAF AANIN SONU 
Filipinlerde yardımsız, uçaksız bir 

vaziyette aari silahlara karşı dört ay 
müddetle karşı koyma muvaffakıyeti, 
bu büyük harbin en dikkate değer bir 
hadisesi olmuştur. Bu, enerjik bir ku
mandanın, bir tek uçağa malik olmadan 
da mukavemet edebileceğini isbat et
miştir. Gerçe Leningrad, Sivastopol ve 
T obruk gibi yerlerin mukavemetleri de 
vardır: Fakat Filipinlerdeki Bataan ya
nm adasındaki kuvvetlerle Lenlngrad, 
Sivastopol ve T obruktaki kuvvetlerin 
durumunu ayni ayarda tutmak kabil de
ğildir. Çünkü bu üç yerin ana kuvvetle
re çok yakın oldultlanndan ufak bazı 
yardımlardan mahrum kalmadıklan ve 
daima açık bir kapıları bulunduğu ma-

Siyasi Vaziyet 
---------"k-----------

H in tlil er Japon-
lara karşı har

bedecekler _________ ... ________ __ 

IRANDAKI iSYAN • INGıl TE • 
RE VE MISIR 
-*-Radyo gazetesine göre Hindistan 

hakkındaki görüşmelerde yeni bir gelit
me olmamakla beraber. durumun bir 
kaç gün evvelkine nisbetle daha iyi bir 
.. fhaya girdiği muhakkaktır. Bunun se
Lebi, Japonlann doirudan doğruya 
Hint topraklan üzerine taarruzudur. Bu 
hareket Hintliler üzerinde çok derin bir 
tesir husule getirmiştir. 

tıJehru, söylediği bir nutukta, Japon
lann Hintlileri kurtarmak için Hindis
tana gelmek istedikleri hakkındaki iddi
alannı gülünç olarak vasıflandrrdıktan 

ıı. sonra, Hintlilerin Hint topraklarını mü
dafaa edeceklerini ve lngilizlerle yan 
yana dövüıeceklerini de bildirm~tir. 

lıte, Hintliler Japonların mabatları
nı bildikleri için, Mihverin lntkırtmak 
politikası Hintlileri daha ziyade lngiliz
lere yakınlaştırmıştır. 

Hindistan meselesinin hal edilmeme
si, iki tarafın iyi niyet göstermemesin
den değil, davanın dallı budaklı olma
sından ileriye gelmektedir. . 

Memleketin müdafaası meselesinde 
Hintlilere yer verilmesinde Avustralya
nın örnek tutulacağı · sanılmaktadır. 
Avustralyada bir harbiye nezareti var
dır; fakat baş komutan Amerikalı Mak 
Arturdur. Şimdi Hindistanda Hintli bir 
harbiye nazırı olacağı, baı komutanlığın 
da ~eneral Vavel tarafından yapılacağı 
söyleniyor. Hatta Japon radyosu milli 
müdafao. nazırlığına Nehrunun getirile
cepini bildiriyor. 

Bu sayede Hintli askerler artık ücret
li asker olmaktan çıkacak ve Hindista
mn mi1li bir ordusu bulunacak demek 
olur. Çin m!lli lideri Çan Kay Çekin 
Hindistanı ziyareti sırasında bir ziyafet
te Nehru Hintlilerin, Çinin yanı ba§lnda 
harp etmek istediklerini, fakat ellerinin 
ve kollarının bağlı olduğunu söylemişti 
Esasen Sir Stafford Kripsi de Hindistana 
kadar götüren, Çan Kay Çekin bu ziya
reti olmuştur. 

Nehrunun harbiye nezaretine getiril
mesi, diğer Hint işlerinin de Hint1ilere 
devrine bir başlangıç teşkil edecektir. 
Krips, basına vereceği demeci ikinci de
fa olnrnk ve bir tarih göııtermiyerek te
hir etmiştir. 

IRANDAKi ıSYAN 
Tahran radyosu, Irandaki isyan hak

lcınt.I şu yeni malumatı veriyor: 
isyan 1 lornsan ve Me~hette çıkmıştır. 

A ılrrin başlarında Yusu' Haz. n ve kar-

ırımdur. Leningrad endüstrisi, kuşatılmış yaya mı, Seylan ve 
kuvvetlerin ihtiynçlannı temin edebil- Hindistana mı, yolısa 
mektedir. Çok üstün kuvvetlere karşı So~et Rııs).'aya mı 
T obruk 6 ay süren müdafaası sırasında 
ara sıra yardım görebiliyordu. Fakat SaldıracaJılar? 
Çin ve Cava denizlerinin ortasında ade- Londra, !) (A.A) - Royter ajansı bil-
ta bir nokta halinde olan, ana vatandan diriyor: 
binlerce mil uzak bulunan Bataanda Karada, deniz.de ve havada ağır ka
Amerikalıların müdafaası bunlara ben- yıplara uğramış bulunmasına ve ist:hsa
zemez ve bu müdafaa Amerikan a"keri- lınin geniş olmamasına rağmen Japon
nin dövüşme kabiliyeti ne kadar yüksek yanın kudretine ciddi surette halel gel
olduğunu isbat etmiştir. mcmiştir. Fırtınanın nerede kopacağı 

Londra radyosunun geç vakit bildir- Japonyanın sırndır. Üç ihtimal g6z 
diğinc göre Bataandaki asker Koregi- önünde tutulmaktadır: Avustralyaya, 
dor müstahkem adasına çekilmiştir. Seylan adnsına ve Hindistana, Rusyaya 
Amerika harh:ye nazın Nelson: taarruz ... 

«Japonlar Bataan yanm adasına 135 Bu sonuncu ihtimal b!r tarafa bıra-
bin kisilik kuvvet çıkarmışlardır. Buna kılsa b!le Hindistan ve Avustralya he
mukabil bi7im B!!.tnırnda Filipinli ve defterinden hangisini Japonların tercih 
Am•rikalı 36803 subay ve erimiz var- edecekleri meçhuldür. Madrasa veya 
dı. Bunların hüvük bir kısmı ölü ve esir Port Darvine yapılan hücumlar Japon
dü"müııtür.~ Demiştir. Iann maksatlarını anlatacak mahiyette 

Cümhurreisi Ruzvelt te Bataandaki değild'r. 
komutana hareket serbl'ııtliği vermiştir. Tokyo hükümeti bilir ki harekette ne 
~erlin radvosuna S?Öre Amerikan ve Fi- kadar geçikirsc müttefikler o nisbette 
!ipin askerleri teslim olmak teklifinde kuvvetlenecektir. 

bulıınmu~lardır. ---·---------
BIRMANY ADA VE T • ] 
HB INT DENi7hlNDEd. . bı'r de:;ı·- ' a vmisın. Bu~ aa-

irmanya cep esin e yenı .., ~ 
aiklik yoktur. Jaoon hava kuvvetleri ç t h kk 
ikinci defa olarak Seylan adasına tur- ı rtS an 8 . il?• 
ruz ve Kolombonun şimalinde Treko-
mani limanını bombardıman etmişler- daki makalesi 
dir. 

Vaşinvtondan verilen bir habere gö- --~ -----
re, batı Hint okyanusunda bulunmakta B 1 1 L 
olan lnp-iJiz harp gemilerinin bir kıcımı 1 (( il gar ar GftCGH 
Bingole körfezine geçmiş ve Japon filo~ ~arlıi 'l'ra~ya Ve Jsta1'• 
sunu aramağa başlamıştır. bul fcin harbetmelı 

AFRlKA VE AKDENIZDE .. 
Mihver tarafından Akdeniz ve Lib- istİ~O~fOf'» 

vada bir takım harekt-tler beJirdiğini Londra, 9 (A.A) - Taymis gazetesi 
lneiliz kaynakları biJdiriyor. Mııltaya Bulgaristan ve Türkiye ba~lıklı baş ya
kütle halinde taarruzlar devam ediyor. zısında diyor ki: 
Hedef Maltanın tayyare meydanları Kral Boris Almanyaya on beş gUn sü-
olmuştur. rf'n bir ziyaretten sonra memleketine 

!ngiliz denizaltılarının Akdenizde 1 O dönmüştür. Kral Boris Führerin arzula
bin tonilatoluk bir ltnlyon kruvazörünü ı rını öğrenmek üzere Almanyaya çaitrıl
batırdıkları bildiriliyor. E~er bu haber mıştır. Alman devlet reisinin emirleri 
doğru ise ltalyanların ellerinde ıim- ne olduğu önümüzdeki günlerde anlaşı
di bu tip kruvazörlerden ancak 3 tane lacaktır. Şimdi1ik biribirlerini tutma:van 
kalmış demektir. bir sıra şayialar Balkanlardaki propa-

Mühim bir tevfılf 
----·----

Eski Mısır ha~-.. 
vekil: Ali Mahir 
paşa mevkuf 

-------*---------

ganda faaliyetini belirtmektedir. Mart 
ııonlarına doğru Bulgar hükümeti 
Rusyaya karşı önümüzdeki Hitler taar
ruzuna asker göndermekten imtinaını 
mazur göstermek için Türkiyenin Bul
garistanı tehdit ettiğine dair bir takım 
esassız şayialar, yayıyordu. Derken hü
kümetin kontrol ve ilham ettiği gazete
ler birden bire Tilrkiycnin en iyi kom
şu olduğunu görüverdiler. Ve Türk Bul-
gar münasebetlerinin mükemmel oldu
ğunu yazıverdiler. Tabyadaki bu ani de
ğisikliğin ancak bir tek manası olab:lir: 
Alman baskısı altında hareket eden M l S 1 R KABiNESi 8 R TEB 

LiG NESRETT( 
-*-

Kahire, 9 (A.A) -- Mısır NaZJrlar 

• Bulgar hükümeti Rusya He münasebet
leri kesmeği ve böylece Führerin emrini 
kabul etmeği kararlaştırmı~tır. Bulgar
lar kendi memleketlerinin mukadderatı
nı Mihvere bğhyalıdan beri hiç bir şey 
yapmadan bac;ka milletlerin topraklnriy
lc mükafatlandınldılar. Bulgarların Rus
ya ile münasebetlerini kesmeden ve bu 
suretle Slavlık davasına ihanet etmeden 
evvel Hitlerin kolları arasında çırpın
dıklan muhakkaktır. 

meclisi aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Baıvekil Nahas p&.fa devletin emni

yetiyle alakadar sebepler dolayısiyle ea
ki baıvekil ve mabeyn baş katibi Ali 
Mahir papyı tevkif ettirmeğe karar 
vermiştir. Ali Mahir paşa göz hapsine 
alınmıştır. ---·---
lzmirdeki esir 

mübadelesi 
-*

Jngillz basını 
mfnnettarlılı 
ıshar ediyor 
Londrc, 9 (AA) - Bugün basın 

lzmirde yapılan lngiJiz ve halyan harp 
esirleri değişimini yazmaktadır. T aymis 
gazetesi de öteki gazeteler gı'bi esirlerin 
vapurdan vapura gönderilmesinde Türk 
makamlannın seve seve it birliği yaptık
larını ve bütün kolaylıklarını gösterdik
lerini minnettarlıkla kaydetmektedir. 

deşleri vardır. Hükümet kuvvetleri bu 
çeteleri dağıtmış, Yusuf Hazarı da silah
lariyle birlikte teslim olmuştur. 

INGIL TERE - MISIR 
Londrada mihver kuvvetlerinin taar

ruzu geçmeleri ihtimali belirtilmekte 
iken Mısırda da mühim bir politika ada
mının tevkif edildiği haberi çıkmıştır. 
Nahas pap, eski başvekillerden ve 
mabeyncllerden Ali Mahir paşayı tevkif 
ettirmiştir. Bu tevkifin sebebi milli em
niyet endiıesidir. Bu olay, Nahas paşa
nın her türlü siyasi entrikaları sert ted
birlerle bastıracağı hakkındaki sözlerine 
uygundur. Nahas paıa bu hareketi ile 
bir taraftan da lngiltereye bir cemile 
yapmış oluyor. 

Londra radyosu Arabça neşriyatında: 
cNahas paşanın hasta lngiliz askerlerine 
verdiği hediyeler Mısır - lngiliz dostlu~u 
üzrinde büyük bir tesir yapmıştır. Bu 
samimi alaka lngilterede pek derin bir 
akis uyandırmıştır. > Demektedir. 

Görülüyor ki İngiltere ile Mısır hükü
m etinin arası pek samimidir ve mihve
rin Llbyada taarruza geçeceği bir sırada 
inrr.ilterenin Mı ırdnn emin olmasını 
sağlamıştır. 

Türkiyede öyle sanılıyor ki Kral Bo
risin Almanyada konuşmalarında Bul
gar askerlerinin Rus seferine iştiraklan 
müzakere edilmiştir. Bulgar askerleri
nin Libyaya gönderileceği de söylenil
di. Fakat bu inanılmıyacak bir ihtimal
dir. Bununla beraber Türkler Bulgar 
hattı hareketinin değişmesini izah eden 
başka ihtimallerin de bulunduğunu dü
şünüyorlar. Türk gazeteleri Bulgar ilti
fatlarına nezaketle mukabele ediyorlar. 
Ve iki memleket arasındaki iyi münase-
betlerin muhafaza edileceği ümidini 
gösteriyorlar. Fakat Türkler her türlü 
ihtimale karşı tetikte bulunuyorlar. 
Türkler bi1iyorlar ki Filoftan evvel ge-
11\nJerin imzaladıkları anlaşma ve anlaş
maların ne Filofu, ne de hükümdarını 
Yugoslavya ve Yunanistanın istilasma 
müsaade etmekten alakoymamıştır. 
Türkler Bulgaristandan gelen yolcuların 
söylediklerini de biliyorlar. O da şudur: 
«Bulgarlar ancak şarki Trakya ve İstan
bul için harp etmek istiyorlar.> 

Romanyci'Cia mahlıum 
olan lıiiçUlı lıızlar 
Bükreş, 9 (A.A) - Harp divanı fe

satcı siyasi faaliyetlerden suçlu 15 - 19 
yaşları arasında 5 liseli kızı on yıld.ın 
15 yıla kadar hapis cezasilc mahkfun et
m'ştir. 
(t•r- - _t_d_l_P_J_n_o_ı_ıı_D_ - (• 

Hus ınaznun l&r diin 

naibin nezar~ti ar
tında notlar aldılar 

- --··-----
Ankara, 9 (Yeni Asır) - Suikast 

maz.nunlarından Pavlof ve Kornilof 
bugiin (dün) adliye binasına götii
rülmüşler, mahkemece naip tayin 

1 edilmiş bulunan hakim Bn. Hnyrün
nisa Kazarın nezaretinde tahkikat 
evrakının Rusçaya tercümesine de- ı 
vam edilmiş ve Pavlofla Kornilof 
11otlar almışlardır. 

~~-•-...._.:J_d _ __._._. .... _a_uı_ • •C-
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An~erika P 

arti sekreterliğinde bir içtima 

ordusu kuv- y . h I .. .. 
vetleniyor enı sene ma su umu-

zün durunıu konuşuldu -*
Amerilıa IJüyülı erııa. 
nı harbiye reisi ingll
tereye geldi • Çine ve 
Ru.syaya yardımlar 
devam edi~or 
Lonclrn, 9 (A.A) - Amerika ordusu 

btiyük crkfınıharbiyc reisi general Mar
şa} ve Hopkins başvekille görüşmüşler
dir. General Mnrşal gnzctedlere demiş
tir ki: 

• - Harp başladığı zaman silah altın
da 1,800,000 askerimiz vardı. Yakında 
ayda ihtiyat kuvvetıerile 150 bin kişi 
teşkil eden dört tümen teşkil edecğiz. • 

Gazeteciler general M~la Ameri
kan ordusunun A vrupada daha sıkı ta
lim göreceğini ileriye sürerek • Ame
r!kan ordusunun burada tahaşşüd etme
si daha doğru olmaz mı 11 diye sormuş
lardır. 

General gülerek • Buraya da gelece
giz 11 cevabını vermiştir. 

Amerikan bilyük erkanıharbiye reisi 
Çörçille istihsal meselelerini görüşmüş
tür. 

RUSYAYA VE ÇİNE YARDll\I 
Burada baldın olan knnaata göre 

Amerikanın zafer yoluna iştiraki gene
ral Marşal ve amiral King kuvvetlerile 
olacaktır. Rusyaya harp malzemesi slir
atle gönderlmektcd:r. Çine de yardım 
sevki,,atı devam ediyor. 

AMERtKA DAHA 1Yt 
TALİM YERt 
Londra, 9 (A.A) - General Marşal 

ve Hopkins, Başvekilin yanında iki saat 
kalmışlardır. Marşal gazetecilere, İngiliz 
Kurmay şefleriyle görüşıneğe geldiğini, 
son günlerde Ameriknda yeniden 3 tü
men teşkil edildiğini ve yakında ayda 4 
tlimcn seferber edilebileceğini söyledik
ten sonra geniş ölçüde talim bakımından 
Amerikanın tngiltereye göre daha elve
rişli bir saha olduğunu ilAve ebniştir. ----·--------DENiZLERDE HARP _________ ,. _____ ___ 

In2iliz - Japon 
fil olarının kar
şılaşması bek

leniyor _,._ 
Kalkuta, 9 (A.A) -- lngiliz ve Japon 

filoları arasında Bingale denizinde bü
yük bir deniz muharebesinin yakın ol-
duğu söyleniyor. Bu, Bingale denizinin 
akibetini tayin edecek bir harp olacak
tır. 

Kuvvetli Japon kıta1annm Rangona 
gönderild:ği anlaşılmıştır. 

Mihvere göre Bingale körfezinde İn
giliz ve Japon donanmaları arasında (al'

pışmalar olmuştur. Fakat henilz İngiliz 
filosu Japon filosunu aramaktadır. 

Londra, 9 (A.A) - Hint Okyanusun
da iki İng:liz kruvazörünün batınldığı 
hakkındaki Japon iddiasına karşı sala
hiyetli mahfillerde hiç bir şey söylen
memektedir. 

Meralılı Şeyler 
••••••••••••• 
Patates ve havuçların 
salılanınası.. 

-*-Patates ve havuçları bayatlamadan 
muhafaza etmenin b:r çaresi de bunla
rı derince bir toprağa gömmek olduğu
na dikkat edilmiştir. Bu sayede değiş
miyen bir hararet derecesi içinde kalan 
patates ve havuçlar çimlerunezler, bo
zulmazlar .. 

Mflıropların ölmezliği 
Mikropların ömrü nihayetsizd!r, mik· 

rop ölmez denilebilir. Çünkü umumiy~t
le müsait şerait buldukları tak.dinlP., 
mikroplar ikiye bölünerek iki mikrop 
olmak şeklinde çoğalır ve böylece yaşa· 
>'1P g:derler. Gıdasızlık, çok sıcak, ze
hirlenmek, ezilmek gibi vaziyetlerded;r 
ki bu hal vuku bulmaz. ve mikroplar 
ölürler. 

Dünyaya zamanı 
bUdlren saat .. 
Londradan bUtün dünyaya zamanı 

bildiren Big Ben saaünin bir tarihi var
dır. Parlfımento binasına a!t kulenin te
pesine, yerden 70 - 80 metre yüksekte 
bir yere konulmuş olan bu saat Benson 
fabrikası tarafından yapılmıştır ve 18513 
senesinden heri muntazamen işlemekte
dir. İlkin tecrübe edilmek üzere kule
nin dibine konulmuş, fakat kısa bir z?.
man sonra çanı çatlamıştır. Yeni den blr 
çan dökülmüş ve saat kulen:n tepesin~ 
çıkarıJmışlır. Fakat çanı yine çatlamış· 
tır. Çan tekrar yapılmış, daha hafif bi:r 
tokmak ta dökülmü$ ve tokmağın U\..,J 

deği~tirilıniştir. Snnt o zamandım beı·i 
i~lemcktedir. 

Big Ben saatinin öniinde ve bir bu
cuk metre ilcris'ndc bir mi'k-rofon var
dır. Bu mikrofon radyo merkezine bağ-

----------·-------
Baıvelıilin riyasetindelıi içtimaa genel selıreter, 
ziraat ve ticaret velıillerl, meclis grup IHıfJı""' 

ve diğer zevaı iftiralı ettiler 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Bugün öğle-ı caret vekilleri, meclis grup başkanı ..,.. 

den sonra parti genel sekreterliğinde alakadar encümenler azası toplanara: 
başvekil Dr. Refik Saydamın başkanlı- yeni sene mahsulünün durumu ve se" 
ğında parti genel sekreteri, ziraat ve ti- ve idaresi hakkında konuşmuşlardır. 

Mecliste b~r sual takriri 

Taze ekmek satan va
tandaşlarııı tecziyesi işi 

Adliye vekili, Antalya naelJu.sunan ılfahi sualine 
bııgUn eevap vereeelı 

Ankara, 9 ( Yeni Asır ) - Antalya fahl bir sual takriri vermiştir. 
mebusu B. Rasih Kaplan, bayatlamadan Adliye vekili bu suale mecl.isı\. yarın
tazc olarak ekmek sattıkları için ceza ki (bugünkü) toplantısında cevap ve-
gören iki vatandaş hakkında meclise ~- :recektir. 

Ankara Belediyesinin bir kararı 
Hallı umumi yerlere girlı ve çdıqta dlzlnti 

u.sııliine riayet edeeelı 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ankara mi yerlere giriş ve çıkıtta halk dizir 

belediyesi mühim bir karar vermiştir. ti usulüne riayet edecektir. Bu usule ri
Bu karara göre nakil vasıtalarına, ihtiyaç ayet etmiyenler cezaya çarpbnlacakla'l'
maddelerinin satıldığı, dağıtıldığı yer- d 
lere, karneli yerlere ve aleltilak umu- ır. 

Berlin sefirimiz gidiyor 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Mezunenırimize gelmiştir. Gazetecilere, 1stanbul

memleketinıizde bulunan Berlin sefiri- da bir kaç gün kalacağını, sonra Berli
mi2 B. Hüsrev Gerede Ankaradan şeb- ne vazifesi başına gideceğini söylemiştir· 

Kızı lav 
ol 

merk~z heyeti toplanıy~r 

Ankara, 9 (Yeni Asır) - Kızılay umumi merkez heyeti Cumartesi gUnU bu. 
rada Kızılay merkez binasında toplana caktır. 

Bir ltalyan kruvazÖ· 
rü 8 dakikada battı 

-*-Londra, 9 (A.A) - Bahriye Nazırlı-
ğının tebliği: 

10,000 tonilAtoluk ve 8 pusluk toplara 
malik bir İtalyan kruvazörü Akdenizde 
bir denizaltımız tarafından batınlmıttır. 

Bu kruvazörün muhriplerden mürek
kep kuvvetli bir himaye altında olması
na rağmen 8 dakikada çatırdıyarak ba~ 
tığı görülmüştür. Kruvazörün milrette
batı bir muhrip tarafından kurlan~ 
tır. ---·---.laponyanın Berlln 
el~ A.nlıCU'a elflsUe 
lıonıqııyor 
Bilkreş, 9 (A.A) - .Japonyanın Berlin 

büyük elçisi General Oşima dün öğleden 
sonra Bükrefe gelmiştir. General bir kaç 
gün sonra Sofyaya gidecek ve orada ja
ponyanın Ankara büyük elçisiyle görü
şecektir. ---·---A.tlantllıte 2 uapar 
daha IJatP'ddı 
Vaşington, 9 (A.A) - Bahriye neza

retinin tebliği : 
Atlantikte orta büyüklükte bir vapur, 

top ateşile de küçük bir vapur batınl
mıştır. Bu iki had:se bir kaç gün evvel 
olmuştur. Başkaca tafsilat verilmemiş
tir. 

Cebelüttarıktan top 
sesl~ri duyuldu _,._ 

Tanca, 9 (A.A) - Dün akşam saat 22 
ye doğru Cebelüttarık istikametinden 
§iddetli top sesleri işitilmiş ve bu hal 40 
dakika kadar sürmüştür. --·---Ziraat IJanlıası 
llılncf amana 
müdür maavlnlljl 
Ankara, 9 ( Telefonla ) - Zlraai 

bankası umum mildür muavinliğine Ü• 
cari krediler müdürü tayin edilnı!ştir. ---·---KacCll'lstanda ndildna 

IJaJtaJama llarelıetlef'i 
Budapeşte, 9 (A.A) - Salahiyetli 

kaynaklardan beyan edildiğine göre düş
man tarafından bir Macar şehrinde ol
dukça mühim baltalama hareketlerine 
teşebbüs edilmiş, fakat hükümetin uya
nıklığı sayesinde bu teşebbüsler aklırl 
kalmıştır. İ1gililer tevkif edilmi.ştir. Tah· 
kikat neticelenmeden tebliğ neşredilmı· 
yecektir. --·---Amerflıa hariciye 
nazırı hasta 
Vaş:ngton, 9 (A.A) - Kordel Holl 

eyileşir eyileşmez vazüesi başına geçe
cektir. Amerikan hariciye nazın geçen 
şubatta istirahat için cenuba g!tmifti. 

~ - . 
-

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Şahane sesli büyük Yıldız 

Alice Fa:i·e'in 
BETl'Y GRABLE • JOHN PAYNE - JACK OAKİE 

' 

ve 5 orkestranın iştirakiyle çevirdiği muazzam bir filim ... 

fı..ALLO!! BROADV A "\ !! 
Gayşedicl bir musiki ve Nefıs şarkılar .. 

AYRICA : Matbuat U. M. Memleket jurnali .. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10- 7.10 - 9.10. Cumartesi, pa7.or 11 de 
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VE TAKLiTLİ BÜYÜK KOMEDt... 

ÇAVUŞLAR 
ARAYICISI 

.... 

lıdır. l3öylcce Big Benin vuruşları ve ·' ...,. 
ıx:at bütün dtinyaya duyurulmaktadır.' ~--••••••••••••••••••••••••• .. .,. 


