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Mecliste şayanı dikkat bir mesele 

Sıcak ekmek satmak suç 
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Yeni koordinasyon kararları 

---'*' __ _ 
Londra, 10 (A.A) - Britonova ajan

lllD& Fransa hududundan bi1dirUiyor : 
Almmyanm pek yalanda ipi altın

da obiııyan l'ramaya bir Ultimatom ve
reeellni &&deren deliller nrdır. Parla 
mabftllel'l Ahnanyanm Vıt ile münue
betlerini 1939 aiustolundald 1'nma ile 
münasebetleri kadar nazik gör(lyorlar .. 
A1manlann Akdeniz Fransız kıyı]anm 
işgal edeceli tehditleri ileriye sUriilmek
ted!r. 

Berlin mahfl11eri lng;Jizlerln Akdeniz 
k~ bir hareketleri balinc1e Fran
sız kuvvetlerinin İngilizlerle işbirl:ll 
yapmak tehlikesini ileriye aUrmelrte
dirler. 
Diğer taraftan Vieinin Almanya ile le 

birliii yapmamak hususundaki kararı
na dair bazı deliller bydediliyor. 

IAVB~n -e-
aolatılıyor 
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Kadın ve çocuk 
Bize ev kadını Ye çok çocuk lazımdır 

Deurim rneııtep lıapdarını lıızlaranıza memur 
olmalı, eu dqında iJ almalı, lıulıla gibi süslenmek 

için a~ış değUdir-
Y azan : Ayıe iyriboz 

Çok zaman varki bizde kadın "'e kn
dııma ııosyal durumu ve ödevleri Ü.zeri
ne yazılmıyor. Ve kadınlığımız ana ya
.a.nnzda kendisine verilen büyük hak
lar 'W'e serbesti içinde umulmadık bir sür
at1c ev dışındaki hayata kendisini salıp 
koyavermİ§tir. Bu önce mekteplere bir 
nücwa ile ba§Jamı§, eskialne bakılınca 
mclıteplerde kız. öğrence toplulukları 
birden bire yüksek derecelere çıkmı§tır. 
ilk, orta, lise ve yüksek okullardan çı
kan genç kız.larda ekmeğini kendi ka-
2arunak hevesi adeta salgn bir hastalık 
haline gelmiştir. Bugün artık nereye bak 
eaoız, huıusl ve Tcsmt hangi bir müesse
seye gitseniz iş başında kadın görmek 
knbil olabiliyor. Muvaffak olmuyorlar 
<lenilemez. Bilakis bazı işlerde erkekler 
<ıen çok iyi iı görmektedirler. Diploma
sı: ilim: teknik. kültür, hukuk ve bütün 
yük9Ck mesleklerde o kadar iyi ve mu
,.affakıyetli çalıpn kadınlarımız var ki; 
çolı: zaman ayni derecede erkeklere ter
cih edilebilecelc durumdadırlar. Şüphe
siz ll bunlar çok değildir. Fakat durma
dan c;oğalmaktadırlar. 

Orta ve apğı tabakalarda i~ alan ka
'dınlanmıza ııelince bunlar bizim gibi bir 
mil1ette mevcut olmaıı lizım gelen hu
audu çoktan aımışlardır. Devrim yapan 
büyüklerimiz. kadınlığa aerbeatiyj, hu
kuk müsavatını bu netice için mi verdi
ler> 

Bugünün rejimi bütün okulların kapı
larını bunun için mi kadınlığa açtı>. 

Her yerde açılan kız enstitülerinin ga 
yeai bu mu idi>.. Buna evet diyecek hiç 
bir in"an tasavvur edemem. 

* Bu yolda biz hiç bir milletle muka-
yese bbul edecek durumda değiliz. Ne 
Amerika. ne de Awupa bize örnek ola
mazlar. Biz her milletten daha titiz dav
ranarak her terden 3nce kadınlarımızın 
lcaclınlık 8devl Uzerinde durmalıyız. 

* itidir gibi oluyorum. Tiz ve sinirli bir 
ıeı. Nüfus meMıleai. Yine çocuk diye
cek. Evet, saygılı hemcinslerim, yine 
ÇocC ve nüfus meaelea. •• Biliyor mUIU
iu.aa bu nBfua ip gittikçe ne kadar önem 
aL,.or. <;evremizdeki milletler yerden 
ot biter glbl çofalarak her kilometreye 
yüzlerce in.anı 11kıthrırken bu geniş 

Birınci ve ikincilerin mazereti mak
bul değildir. Bunlar için devletin yapa
bileceği iı milli duygularını harekete 
getirecek teşvik etmek ve ev dııında 
kadına iş vermekten mümkün olduğu 
kadar uzak kalacak esasları kurmaktır. 
Fakirler için çocuk esirgeme tctkilimizin 
çalışması devede kulak kabilinden az 
ve küçüktür. Bu gibi tetkilleri çoğalt
mak ve genişletmek lazımdır. Köy ka
dınını da içine alacak düzgün bir plan 
ile harekete geçecek bir nüfus çoğalma 
seferberliği maddi ve manevi çalışma
larla bütün kadınlığımız üzerinde bol 
meyve verecek güzel neticelere kısa za
manda varabilir. Türk kadını hamiyetli
dir. ve hamiyetli olduğu kadar da velut
tur. 

* İş yalnız çocuk yapmakla kalmıyor. 
Çocuğu yetiştirmek de doğurmak kadar 
Önemlidir. Köy kadınını bir yana bıra
kıyorum. O bulunduğu şartlar altında 
yavrUBunu olabildiği kadar kendi mu
hiti için yetiştirmekte, Çocuğuna fazile
ti, milli duyguyu aşılamaktadır. Çalış
mak hevesi ise eli ayağı tuttuğu günden 
itibaren çalışmağa mecbur olduğu için 
yaşayışının icabı olarak köy çocuğunda 
kendiliğinden doğar. Fakat şehir ve ka 
saba çocuğu öyle değildir. Mektebe gi
dinciye kadar ihmalci, dikkatsiz, ya çok 
yü.z veren veya çok sıkan bir ana terbi
yesi altında yetişir. Ve yedi yaşına ge
lince okula gönderilir. Bundan sonra 
artık bütün kwıurlar, kabahatler okula 
aittir. Ana isterki farkında olmıyarak 
yavrusuna aşıladığı bütün kötülükleri 
öğretmen hemen söküp atsın ve yerine 
iyilikleri aşılayıversin. 

* Bu gidiş gelecek için pek umgulu de-
ğildir. Henüz vaktimiz vardır. Kadını 
yetiştirme sistemimizde şöyle bir durak
layıp durumumuzu ve hakikatı görmeli
yiz. 
za memur olmak. ev dııında iş almak, 

Devrim mektep kapılarını kızlarınu
kukla gibi süslenmek için açmış değil
dir. Kültür sistemimizde gaye iyi ana 
yetiştirmek olmalıdır. Bütün tarihte 
kahramanlar, dahiler yetiştirmekle ün 
alan Türk lem, fedakarlıkları kısa za
manda ödeyecek kabiliyettedir. 

topraklarda ileride biz.l nbat barakacak -------------
lar ma aanır11naz}. Büttın dünyayı saran Ihtiv. 8'~ rnarldPl~ri ve 
bugünkü kanlı boiuımalann aehebini ~ 
\tü,UnOneniz 'bu hakikatı her keı gibi • k J 
aiz de gCSrmnı olununuz. yen l arar a r 
4 * 

So.yal durumumuzda kadına düıen 
ödev elbette çocuk yapmakbr. Kilomet
relerlmize isabet eden nüfus kesafeti her 
~ne büyük farltlarla çoğalmalıdır. Bu
gün elde ettiğjmiz u farkların nüfus si
Y~~tindeki ifadesi çoğalmak değildir. 
Nuluıumuzun çokluğu kadın olduğuna 
aöre yılda iki milyon çoğalma bile bi
zim İçin azdır. 

istediğimiz derecede çoialmak kadın 
Lğımwn çocuk eevmefi ve çocuk yap
mak arzusu ile kabildir. Köy kadınını 
Lir yana bırakıyorum. O üzerinde duru
lacak ve çok yazılacak ayn bir mevzu
~ur. Köy kadınının durumu pek deiit
miı değı1dir. O çocuk yapmaktan çekin
mez. Fakat ıehir ve kasaba kadınlığı
mız çok çocult iltemiyor. Ve yapmıyor. 
Sebepleri: 

Bu noktadan tehir ve kasaba kadını
nı bir kaç aırufa ayırmak lazımdır. 

Zenginler: Çabuk yıpranmak ve \ eğ
lencelerinden. süslerinden kalmak iste
mediklerinden. 

Orta halliler: Celirlerinin azlığını ba
hane ederek rahatlarını ve süslerini fe
da etmek istemediklerinden, dışarda 
çalı'llTtayı tercih ettiklerinden. 

Fakirler: Yoksulluklan ve çocuk ba
kacl\k zamanlen olmadığından. 

- -· .. _., 
(Baştarafı 1 inci SahHede) 

nında lüzumlu görülen bu beyanname 
mevzuunda en ufak bir ihmal milli ko
runma kanunu ahklmınca en şiddetli 
cezayı mucip olacaktır. 

VilAyet fiat mürakabe komisyonu yap
tığı bir toplantıda el dokuma tezgAhla
rında imal edilecek dokumaya tiplerine 
göre fiat tayin eylemiştir. 

15 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek 
olan bir kararla el dokuma tezgahlan 
mamQlleri ticaret ve sanayi odası mecli
si tarafından tiplendirilmiştir. 15 Nisan
dan itibaren bu tiplerden başka tiplerle 
meydana getirilecek mamulatın satıl
masına müsaade edilmiyeceği gibi bun
lan imal edenler ticaret odası knnunu 
mucibince adliyeye verileceklerdir. 

Oda yeni dokumaları on bir tip üze
rinden huırlamıştır. Fiat mlirakabe ko
misyonu bu tiplere göre aşağıdaki fiat
lan tesbit eylemiştir: 

Tip 1 ince krepon 67 kun.ış, tip 2 ince 
krepon 52 kuruş, tip üç kalın 51 kuruı, 
tip 4 kalın 42 kunış, tip 5 tisor 68 kuruş, 
tip 6 tülbent astan 58 kurus, tin 7 çar
şaf 233,50 kuruş, tip 8 çarşaf 283 kuru,, 
tip 9 havlu 298 kuruş, tip 10 peşkir 
75,50 kuruş, tip 11 bUyük havlu 90 ku
ruştur. 

Hayatım Zehir Olmuşken!!. 

---" ... 
Doktorun tCfhisine ben de tam,amiyle 1 yok! 

iştirak ediyordum! Pansiyonda iken Na- - Ablasına yazdığını biliyor mu? 
zire hanımın uydurma hastalıklar için - Evet, zaten bu defa ilmit kapısı ol-
doktora kaç defa müracaat ettiğini her- madığını ona anlatan da bu oldu. 
kes bilir ve buna gUlerdi. Daha bir kaç ilzüntülü söz söylemiş-

Fakat ne doktor, ne ben Zekinin bu tik, nihayet biriblrimize cesaret ve sahur 
bir kaç saat içinde ne cefalar çektiğini dileyerek ayrılmağa mecbur kaldık. 
aklımıza getireme-zdik. Kansının kudur- Kursağıma kurşun dökillmüş gibi bir 
mUJluk buhranının nereye kadar vardı- ağırlık duyarak yattım. Saadetin elde 
ğım, bana bile, anlatmasına gururu en- edilme.si ve kazanılması ne kadar uzun 
geldi. tzmirden dönüşünde kocasının ve gUçtU! 
bqka bir kadını sevdiğini keşfetmek Ertesi sabah telefon çıngırağı beni 
Nazireyi ölüm derecesinde yaralamış, uyandırdı. Saatime baktım. Sek.iz bu
yırtıcı bir Kaplana çevirmişti. Zeki, çuk? Demek Zeki işine gitmeden evvel 
tnUthiş yorgun bir sesle! bana telefon ediyordu? 

- KonUJınamız zahmetli .. Son dere- Fakat az kalsın telefonu ellinden dü. 
ce zahmetli oldu, dedL Fakat iyi dayan- şürecektlm. ÇUnkU duyduğum ses Ze
dım. Bu defa i§in ciddi olduğunu blli- kinin değil, Nazirenin sesi idi. 
yor. - Allo! Munise hanım sizmi siniz? 

- Yavrucuğum! Ben Nazire sizinle görüşmek isterdim! 
- Ablasına gelip onu alması için yaz- Sesi sakin, adeti samimi idi hemen 

dun. Zira kendiliğinden gitmiyecek. Bu cevap verdim: 
sahnelere de uzun müddet tabammülUm - ŞUphesiz, hanını efendi! Ne vakit 
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ŞEHİR DA.DERLERi Kaybede
cek vakti
miz yoktur Ha va k urumuna 

teberruler de
vam ediyor 
~~~~*~~~~ 

Bir defaJılı tellerrüle· 
rin 350 bin lirayı 
ge~eceğl muhalılıalı •• 
Hava kurumu İzmir Şubesince bir 

defaya mahsus tcberrülerin cemine de
vam edilmektedir. İz.mirin hamiyetli 
halkı, baştn tncirler olmak üzere Hava 
kurumunn yardımlarını seve !'eve yap
maktadırlnr. 

Dün akşama kadar yapılan teberrlilcr 
220 bin lirayı bubnuştur. Tütün tacirle
riyle ihracat tacirleri teberrülerine de
vam etmekte olduklarından teberl'il 
m!kdarırun 350 bin lirayı geçeceği mu
hakkaktır. 

~~~~---~~~~ 
Kartsız ekmek satışı 

ve fahiş fiatlar 
~~~~*'~~~~ 

Anafartalar caddesinde fırıncı Meh
met karnesiz ekmek sattığı idcliasiylc, 
Şükrü Kaya bulvannda keresteci Şaban 
oğlu Eyyüp yüksek fiatla kontrplak sat
tığı ihbar olunduğundan, Mezarlık ba
şında peynirci Aziz oğlu Sabri yüksek 
fiatla peynir satmaktan maznun ofarak 
adliyeye verilmişlerdir. ---·---Yeni koordinasyon 

kararları 

- *'-
( Baştarah 1 inci Sahifede) 

Fakat kanunun tatbik sahası geniflemi~ 
olduğu~dan bu usul bazı güçlüklere 
meyadn vermio. kanunun son tadilinde 
bu hususta hükümete bazı salahiyetler 
verilmiştir. 

Hükümet bu salahiyete istinaden mun 
tazam muhasebeli olan bu gibi müesse
selerden petrol ofisi, ticaret ofisi, top
rak mahsulleri ofisi gibi müesseselerin 
ziraat bankasına sadece bilançolarını 
vermelerini münasip görmüştür. 

EKSiL TME VE 
ARITIRMA iŞLERi 
Yarın (bugün) çıkacak diğer bir ka

rar mucibince de, sermayesinin tamamı 
veya hiç olmaz.sa yarısı devletin olan 
müesseseler eksiltme ve arttırma kanu
nu ile bağlı olmıyacaklardır. 

Bu kararlann, zamanın icaplarına gö
re ne kadar kolaylığı mucip olacağını 
izah etmek fazladır. 
~~~~---•-~~~~ 

ZABITADA 

HASTANEYE 
GİDERKEN OLDV 
Hastalığını tedavi ettirmek üzere Ber

gamanın Soğancı köyünden İzmire ge
len ve memleket hastanesine gitmekte 
olan Efe Hakkı adında bir adam, İsmet 
paşa bulvarından geçtiği sırada düşerek 
ölmilştlir. Yapılan muayenesinde ölü
mün kalp sektesinden \'aki olduğu anla
şılmıştır. 

Bergamada yaralanan 
Kadın ue erııeıııe .... 
Bergamada Şadırvan caddesinde kun-

ciuracı Hakkı Erdem, kundura bıçağiyle 
çırağı Ali Tufanı kolundan yaralamış
tır. * Bergaınanın Turabcy mahallesinde 
Salih karısı 26 yaşında Fatma Zehra 
Ayfer, ayni yerde İbrahim karısı Zehra 
Kocabıyığı bıçakla yaralamış ve tutul
muştur. 

HIRVATlsr ANDA 
RESMJ GEÇl'J' .. 
Zagrep, 10 (A.A) - Müstakil Hırva

tistarun doğumunun ilk yıldönümünü 
kutlamak için burada bir geçit resmi 
yapılmıştır. 

isterseniz. 
- Peki öyle ise! Şimdi hemen size 

gelsem? Acaba serbestmi siniz? 
- Yarım saate kadar buyrun, isterse

niz ... 
- Tamam! Geleceğim. Bana bir fin

can kahve de yaparsanız içmemezlik et
mem, çünkü dünden beri kursağıma hiç 
bir şey girmemiştir. 

- Başüsttine efendim! Memmın olu
rum! 

- Peki? Teşekkür ederim! Birazdan 
oradayım! 

Tamamiylc şaşkın bir halde telefonu 
kapadım. Bu garip müracaat hakkında 
ne düşünmeliydim? Acaba Nazire bir
den bire makulleşerek benimle, kadın
dan kadına, görüşmek mi istiyordu? O 
vakit ona :nilmkün olduğu kadar fazla 
saygı gösterecektim. 

Bir an, bu garip konll§mayı bildirmek 
için Zekiye telefon etmeyi düşündlim. 
Fakat bu saatte mağazasından aynla
mazdı. Onu boş yere neden üzüntüye 
sokayım? Dün Nazire ile cenkleşmişti 
şimdi de benimle mi uğraşacaktı! 

Acele giyindim, gündüzleri minder 
haline gelen yatağımı topladun, etrafı 
bir az derledim ve kahve cezvesini ateşe 
koydum. Bu sabah kahvealtısının bir 
ölilm ziyafeti olacağını bilseydim! 

Nazire gelir gelmez, onda bir ~kalık 
olduğunu fark ettim. Daha insanca duy
gular beslemcğe başladığılll. umarak 

Bataklıklar kurutuluyor 
,._,.,,~~~~~~~~ 

" Halkapınar,, da kurut-
ma çabuklaştırılacak 

lncıraltı ve HaJimağa tarlaları clvarındalıi su 
birifılntileri de lıurutuluyor •• 

Belediye reisi dün şehrimizin muhte
lif yerlerinde tetkiklerde bulunmuş ve 
Halkapınara giderek oradaki bataklığın 
kurutulması işini tetkik eylemiştir. Ba
taklığın bir kısmı küçük iş mükellefiye
tiyle kurutulmuş bulunmaktadır. 

Belediye reisi bu bataklığın tamamen 
kurutulması için icap eden teşebbüsleri 
yapmıştır. hmirin başında düşündürücü 
bir mevzu olan Halkapınar bataklığını 
kurutmak ve halkı sivrisinek ve sıtma
dan kurtarmak için bu bahis i.izerindeki 
çalı$nalar tacil edilecektir. 

HALKAPINAR - TEPECİK YOLU 
Halkapınardan Tepeciğe giden ve bu-

radaki fabrikalar önünden geçen yolun 
inşasına yakın günlerde başlanacaktır .. 
Belediyece Halkapınar çayı kenarına 
koruma duvarları inşa ettirilmektedir .. 
gerek bu duvarın ve gerek yolun inşa
sından oradaki fabrikalaruı istifadesi 
büyük olacağından alakalı fabrikalar 
belediyeye bu inşaata mukabil yardım 
etmektedirler. Yolun taş ve harcı fabri
kalarca temin edilmistir. 
İNCİRALTINDA VE HALİMACADA 
İnciraltı ve Halimağa tarlalariyle o 

civardaki su birikintilerinin kurutulma
sı hususunda da her gün belediyece elli 
amele çalıştırılmaktadır. 

Yalancı ve mızır k ininler! 

Fena nişasteleri kinin 
diye satıyormuş •.• 

Şamoel Naşalton adında lllrl, ltaJlıın sılaltatlyle 
oynadığı l~ln teulıll edUdL. 

İaşe müdürlüğüne bağlı fiat müraka
be teşkilAtı, eski Kilimcilerde burdavat
çı Şaınoel Naşahon adında birinin gi.lli 
deposunda kinin hazırlıyarak gizlice pi
yasaya çıkardığını haber almış ve terti
bat alarak bu şahsın deposunu basmış
tır. 

Fiat Mürakabc memurları, aldıkları 
talimat üzerine Şamoelin deposuna git
mişler ve kinin satın alınağa talip olmuş
lardır. Şamoel satmağa razı olmayınca 
depo {lranmış, fakat kinin bulunamamış
tır .. 

Bu vziyet karşısında Şamoelin başka 
bir deposu olması ihümali göz önünde 
tutubnuş, yapılan tahkikat neticesinde 
bu ikinci deponun da yeri bulunarak 
depo araştırılmış ve 68 düzine kinin bu
lunmuştur. Kininler tetkik edilince bwı
larm kinin olmadığı, sırf nişasteden imal 
cd:Jdiği ve sağlığı bozacak mahiyette ol
duğu anlaşılmış, yapılan tahlilin neti
cesi de bunu teyit etmiştir. 
Sıhhat müdürlüğü de keyfiyetten ha

berdar edilmiş ve suçlu adliyeye verı
lerek hemen tevkil edilmiştir. 

[ etrol ve müştak.lan 

Konıisyon tarafından 
yeni fia t tesbit edildi 

Yeni gaz, benzin, rnotorl n yağı fkdları • Otorno· 
IJU ue lıamyon lastiği dajdddı 

Vilayet f!at mürakabe komisyonu, pet
rol ve müştakları esas fiatına yapılan 

kücük bir zam üzerine petrol ve müş
takları fiatlarını yeniden tesbit eylemiş
tir. Komisyon, salihiyetine istinaden 
mülhak.atta yapılacak satış fiatlan da 
tesbit edilmektedir. 
İzmir için 1esbit edilen fiatlar şöyle

dir : 
Acentaların satış fiatı : Gazyağı tene-

kesi 915 kuruş, Dökme fiatı kilo iti
bariyle 28.35 kuruş, dökme litresi 23.25 
kuruştur. 

KASAPLJK 
Hay11an getlrllecelı 
Belediye et mevzuu ile yakından ala

kadar olmaktadır. Cenup ve şark vill
yetlerinden İzmire mühim mikdarda ka
saplık hayvan getirilmesi için hayvan 
tacirleriyle temas edilmektedir. Yakın
da mühim bir, iki parti kasaplık hay
van getirilecektir. 

onun aşırı sinirliliğini ve diğerleri gibi 
bir kadın olmadığını unutmak istemiş
tim, fakat birden bire ürpertici bir kor
ku beni kıskacı içinde sıktı. Aşk yüzün
den tabanca ile rakiplerini öldüren kim
<;elerc ait hikAyeler aklıma geldi. Bu ka
rı ne diye buraya ge~ti? Pencereyi 
açıp cimdat!:t diye haykırmak istiyor
dum. Fakat buna fırsat vermiyordu. Gö
rilnilşte sakin ve nazik bir tavrı vardı. 

Bayilerin fiatı : Bayilerde gazyağ:ı 
dökme litresi 2• kuruş, bakkallarda lit
resi 25.50 kuruştur. 

Benzin acentalarda : Çift tenek~si 
1145 kuruş, dökme litresi 31.55 kuruş
tur .. 

Motorin yağı çift tenekesi 695 kuruş, 
dökme kilosu 20.50 kuruştur .• 
OTOMOBİL VE KAMYON LAsTiôt 
Otomobil ve kariıyon ll.stikleri daiıt

ma komisyonu dün iaşe müdürünün re
isliğinde toplanmış, kamyon ve taksiler 
için getirilen 58 adet llstiğin tevzi mu
amelesini yapmıştır. 

ŞEHJR GAZiNOSU 
AÇILJYOR.. 
Belediye, Şehir gazinosunun mevsim 

dolayısiyle açılmasını münasip gördü
ğünden gazinodaki noksanlann ikmali
ne gayret edilmektedir. 

ÇOCUK 
Bayl'anuna doğl'u 
Karşıyaka Halkevinde 23 nisan hlki

miyeti Milliye ve çocuk bayrammda ya
pılacak taren için bir program hazırlan
maktadır. -·9' 
Oğ,.etmenJel'ln 
Eğlenttsı... 
İzmir erkek öğretmen mektebi me

zunlarının fuar gazinosunda güzel bir 
eğlenti tertip ettikleri haber alın.rnqtır .. 

Manisa öğretmenleri de bu eğlentiye 
iştirak edeceklerdir. 

BUGUN 
2 PROGRAM 

~~~~*~~~~ 

Zorlukları ancalı 
teşhiltitlanaralı 
yeneceğiz •• 

ŞEVKh"T BiLGİ.iii 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

çirilnıelidir. Bugünkü durumda yer.>~ 
yere sıkıntı ~·aratan başlıca sebep teŞki• 
lıit noksanıdır. Bu noksanı her hai4" 
telifi chneliyiz. Ortaya athğamız fikrirı 
düşüniildiiğü kadar kolay olmadığını 
takdir etmekteyiz. Bununla bcrabe! 
önümüzde c;ok büyük imtihan devrelert 
olduğuna kaııiiz. E\"veli dünya harbi· 
nin daha kaç sene süreceği mal(im de
ğildir. Sonra sulh devresi harp devre· 
sinden daha az feci olmıyacaktır. 
Yarınki zorluklan ancak tcşkiiatJaoa" 

rak yenucğiz.. Cihazlanma ve teşldJit· 
lanma alanlarında kaybedecek vaktlıniı 
yoktur. Bugün atılacak tohumlar yartf\1 

koruyacaktır .. 
ŞEVKET BİLGjPI 

~~~~oıwıııııı.e-~~~~ 

Abdü lhak Hamidio 
ötüm vıldönümii ... 
~~~~ ... ·-~~-

Paza,. günü alışamı 
HaJlıeulnde llir tören 
yapılacalı •• 
Abdülhak Hamidin altıncı ölüm yıl· 

dönilmü münasebetiyle bu büyilk şairl· 
miti anmak üzere Halkevi salonunda 
pazar günü akşamı saat 20 de bir tören 
yapılacaktır. Hazırlanan program şu· 
dur: 

1 - İstiklal marşı .. 2 - İkinci Erkelc 
lisesi felsefe ve edebiyat öğretmeni Zi· 
ya Somar tarafından açış sözü.. 3-Al>
dtilhak Hamidin hayatı.. Gazi orta oku• 
lu müdür muavini Mürleza Gürkaynak 
tarafından 4 - Abdülhak Hamidin drıı· 
matik eserleri.. İkinci erkek lisesi öl· 
rencilerinden Safi Yiğit tarafından·· 
5 - Tarıktan bir tablo .. İkinci erkek ll· 
sesi talebelerinden Hasan Kutay tara· 
fından .. 6 - Abdülhak Hamidede şilt· 
İkinci erkek lisesi öğrencilerinden Ke
nan Satır tarafından 7 - Makberin tah· 
llli.. İkinci erkek lisesi öğrencilerinden 
Şükrü Tezcan tarafından 8 - Makber• 
den bir parça .. İkinci erkek 'lisesi öiren· 
ellerinden Bekir Sami Orhun -tarafın
dan .. 9 - Fintenden bir şiir.. Gui orta 
okulu Türkçe öğretmeni bayan Sabahat 
tarafından .. 10 -- Abdülhak Hamit içiıl 
söylenilen sözler .. Gazi orta okulu riya
ziye öğretmeni Şekur Çağatay tar~ 
dan 11 - Eşberden bir sahne .. İkinci 
erkek lisesi öğrencileri tarafından .. 

KARSIYAKA HALKEVİNDE 

Abdülhak Hamidin ölüm ytldönüınU 
münasebetiyle Karşıyaka Halkevinde 
de pazar günü saat 18 de bir tören ya
pılacak, büyük şairimizin hayata hak· 
kında bir konferans verileceği gibi eser· 
lerinden de müteaddit parçalar okuna
caktır. 

~~~----•---~~~~ 
PAZAR GUNKtJ 
FutlJol ue blsDılet 
HarelıetlerL 
Ankarada yapılacak olan temsili fut

bol miisabakalarına İzmirden gönderile
cek temsilt takımın ilk antermam, fut
bol ajanlığından öğrenildiğine göre, 
aşağıda isimleri ve kulüpleri yazılı 
oyunculardan teşekkül edecek iki ta
kım arasında pazar günü saat 18 de Al
sancak stadyomunda yapılacaktır. 

Altınordu : Necati, Adil, Sait, HUse
yin, Halil. 

Altay : Salahettin, Ali, Şeref, Sairnı 
Hakkı .. 
Karşıyaka ; Hakkı .. 
Dernirspor : Şeref ve ayrıca Emcet ve 

Hidayet .. 

İKİNCİ TAKIMLAR ARASINDA 

Saat 13 te yapılacak olan Karşıyaka• 
Altay ikinci takımları l ik mUsabakasıJll 
hakem B. Mustafa Bayra idare edecek· 
tir. 
BİSİKLET Y AR I$LARI 
Y ann 60 kilometrelik b isiklet koŞUSo 

KUltUrpark bisiklet yolunda yapılacalc· 
tır. Koşulara sabah saat tam 8 de baŞ
lanacaktır. Blitlin bisikletçiler o saatte 
Kültürparkta hazır bulunacaklardır. Ben derhal Zekiden sözü açmasını 

beklerken ktiçük apartmanunın sevim
liliğinden bahsetti ve 1zmir seyahatini 
anlatmağa koyuldu. Fakat göz.lerinde bir 
deli bakışı vardı. Kahveyi bir sehpa üze
rine koydum. Bunun üzerinde el işle
meli bir örtü vardı. Nazire bunu lüzu
mundan fazla beyenmiş gibi takdirler 
yağdırıyordu. Mutfaktan tepsi ile dön
düğilm vakit yüzünde öyle dehşet verici 
bir ifade vardı ki az kalsın her şeyi 
elimden bırakacaktım. 

Fakat onu içeri aldıktan sonra artık 
yapacak bir şey kalmamıştı. Korkuma 
hAkim olarak onun karşısına oturdum. 
Kahve cezvesinden ikimizinde fincanla
rımızı doldurduğunu gördilm. Teşekkür 
ettim ve fincanımı aldım. 

REBEKA ve VATEBLO KÖPR0S0 FiıJMLEBiNİN unutulmaz 
aşk ve JStırap kahramaolan LA VRANCE OLİVER ve vtviAN LE

İGB'in yarattıkları İNGiıJ.zCE SÖZLÖ 

Unutamıyacağım bir tebessUmle ce
vap verdi. 
_Teşekkür etmeyiniz! Bilikis. bunun 

için hayatınız boyunca bana lAnet ede
ceksiniz! 

- SONU YAIUN -

IZTIRAB GECESi 
Bta BEBEK ABANIYOR Flı..MtNtN KÖÇÖK YILDIZI 

BARY SANDY Büyük işler Peşinde 
MATINELB&: tz. GECESİ : 2.38 - 5.00 - 7.30 - 10.M 

BABY SANDY : 3.U - 1.15 - 8.45 •.. 
Cumartesi L15. .. Pmr 1Z de illn ...... 
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ll• k doğu harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

>ıınbr akın bittikten sonra saatlerce de
"•• etmiştir.Bir çok ölü ve yaralı vardır 
l-!iie.wn baskın şeklinde olmuştur. Man
d.ı.,a cenubi Binnanyadan pek çok 
tnlllteci geldiğinden bunların durumu 
Ç<>k vahimdir. 

'l'UNGUDA DURUM 
llaymo, 10 (A.A) - Çin umum! ka

rarglhının tebliği: 
'l'ungu cephesinde son 24 saat içinde 

az faaliyet olmuştur. 
Tokyo, 10 (A.A) - Bataan cephesin

~:"" dün gelen bir habere göre sayısı 60 
"'il kadar tahmin edilen Amerikan ve 
~~ kuvvetleri mütareke talebinde 
ııl-.muslardır. Teslim olma şartları 

hakkında henüz tafsi!At yoktur. 
Tokyo, 10 (A.A) - Filipinlerde Ba

langa cephesinde 3 Nisanda başlıyan 
"lllUmi taarruz neticesi olarak japon ile
ri hareketleri devam ediyor. 

Tokyo, 10 (A.A) - Bataan yarım ada
SU>da bu sabah Amerikan ordusunun 
tesliminden bir kaç saat evvel şiddetli 
deııremeler olmuştur. Yerli kulübeler 
Y~tır. 

San Fransisko, 10 (A.A) - Japon tel
Sİzin.in ve<eliği habere göre Bataanda 
llıWıarebelerin son safhalarında şiddetli 
Yet depremleri olmu.~tur. Son deprem 
Jı.,. saniye sürmüştür. 

R:OREGtDORA 
ÇF:Kll.DtLER Mİ ? 
lııleiburn, 10 (A.A) - Amerikan umu

ınt brargMıı Bataan muharebesi hak
kında hiç bir resmt tebliğ neşretmemiş
tk. General Vingraytunun askerleriyle 
birlikte Koregidor adasına çekildiği tah
tnin ediliyor. Bazı müşahitler vaziyetin 
~ yoksulluğundan ileri geldiğini ve 
~.ruıları çok azaltılan Amerikan ve Fi
lipbı askerlerinin artık ayakta duramı
Yacalt hale geldiklerini bildiriyorlar. 

Tokyo, 10 (A.A) - Dömei Ajansının 
:Bataan hava üssündeki muhabirinin 
hildlMığıne göre japon tayyareleri düş
ın.., uçak savar bataryalarının ~iddetli 
baraj ateşini yararak 2 defa Koregidor 
•dMına hücum etmişler ve tonlarca 
honıba atarak büyük tahribat yapmış-
lanfu.. 

Nevyork, 10 (A.A) - Filipinlerde 
Amerikan mukavemetini.n başlıca neti
cesı şu olmuştur: Manilla koyu muha-
8ı1J> taraf iaşe yollarını tehdit için bir üs 
oJ.uu: lnıllanılamamıştır. Mllşahitlere fiire Filipin müdafaası yıpratma ııavaş.. 
ıtn için mükemmel bir misal teşkil et
~. Amerikan ve Filipin askerleri 
~ dağlanna ve daha sonra Kore
lidor adasına çekilmek suretiyle yıprat
""' savaşına devam edebileceklerdir. 
llunı.; japon hüc:umlarına şiddetle da
YIAUillirler. Ancak uzun bir muhasara
:n hrşılıyacak kadar iqe maddesi ve 
n_>.~at yoktur. japon hava kuvvetle
ruıuı ve sahil bataryalarının bombardı
man1anna rağmen şimdiye kadar japon 
u~ bir ltilçük adaya 1205 bombar
dunan akını yapmı§lardır. Amerikan 
lcaıesinin 12 pusluk topları japonların 
iatlll hareketini desteklemek için kul· 
leııdıkian kilçUlı: harp gemilerine ve di· 
ilet ge:nilere zarar vermeğe devam et. 
lllİf)enlir. Altı kilometre uzunluğunda 
0 lan adanın cenup sahili kumsal olup 
l'llüdafaa için elverişli değildir. Fakat 
tnlistahkem lı:ısım deniz aeviyesinden 200 
llıetre yültsektedir. Ve bütün Manilla 
koyuna hakimdir. 

lNGtt.tzLERE GÖRE 
Londra, 10 (A.A) - Bataan yarım 

adasının bir kahramanlık destanı olan 
hıi.ldafaa.sı görünüşe göre sona ermiş bu-
11~uyor. tl'ç aydan beri Amerikan ve Fi
ıpın kıtaları sayıca altı defa üstün düş

tnana mukavemet etmişlerdir. Vaşing
londa neşredilen bir demece göre Ge
lletal. V eyingradın kumandası altında 

~ ~ulunan 37 bin müdafınin büyük kısmı • b~ilş veya esir edilmiştir. Hücuma 200 
lll japon askerinin iştirak ettiği tahmin 

Rusya harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kınlarında şiddetli bir muharebede ağır 
hezimete uğratılmıştır. Üç hücum esna
sında Alınanlar 32 tank kaybetmişler
dir. Bunların seki:z.i sağlam olarak Rus
ların eline geçmiştir. Rus müdafilerın 
şiddetli mukavemeti sayesinde hücum 
akşam üzeri kat'! olarak pü.skürlülmuş
tür. 
Kınının bir başka kesiminde Sovyel 

bahriye silahendazları tank himayesin· 
de yaptıkları şiddetli bir hücum netice
sinde bazı di.işman mevzilerini ele geçir
m:slerdir. 

SOVYET TEBLi(;i 
Moskova, 10 (A.A) - Dün geceki 

Sovyet tebliği : 8 nisanda cephede ehem
miyetli hiç bir hadise olmamıştır. 7 ni
sanda düşürüldüğü bildirilen Alman 
uçaklarının sayısı 51 değil 83 tür. 8 r.i
sanda hava muharebelerinde ve yerde 
25 dfü;ınan tayyaresi talırip edilmiştir .. 
Biz altı tayyare kaybettik. 
YENİ RUS MUVAFFAKIYEI'LERİ 
Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ektir : Bir köyde yapılan sokak mu
harebelerinden sonra tahkim edilmiş b;r 
nokta ele geçirilmiştir. Alınanlar 850 
ölü vermişlerdir. Bir kaç gün önce bir 
başka kesimde karşı hücum neticesinde 
Almanlar ger!den gizlenmis ihtiyatları 
da ileriye sürmüslerdir. 

Şiddetli savaştan sonra Almanlar püs
kürtülmüş ve 4500 kişi kaybettikten 
sonra müdafaada kalmak zor unda kal
mışlardır. Almanların cenup kesiminde 
kaybedilen bir mevzii geriye almak için 
y aptıkları bir karşı hücum şiddetli ton
çu ve mitralyöz ateşi önünde akim kal
mıştır. Almanlar savaş meydanında ölü
ler bırakarak çekilmişlerdir. 

Bir Sovyet hava f'losu muvaffakıyetli 
keşif uçuşları yapmış ve merkezde Al
man hatları gerisinde on düsman uçağı 
tahrip etmiş ve 11 uçağı da hasara uğ
ratmıştır. 

Sovyet çeteleri bir demiryolu üzer:
ne mayn serperek A1man askeri yüklü 
bir treni tahrip etmişlerdir. 150 Alman 
ölmüş veya yar:ılamnıştır. 

Daha sonra, çeteler bir demiryohJ 
köprüsünü ha\'aya atmış ve milhimmat 
yüklü bir treni tahrip etmişlerdir. 

Moskova, 10 (A.A) - Kızılordunun 
fikirlerini neşreden Krasnaya Zvesda 
diyor ki : Tank birliklerim 'ze çok mü
kemmel zırhlı arabalar verilmiştir. Bun
ların vazifeleri dü.şman tanklarına haki· 
ki darbeler ind!rmektir. 

ALMAN TEBLi(;t 
Berlin, 10 (A.A) - Resmi tebliğ : Kı

talarımız Kcrç yarım adasında düsma
nın hava kuvvetleri ve tankların yardı
miyle yaptığı bir hücuma muvaffakıyet
le karşı koymuşlardır. Şimdiye kadar 
alınan haberlere göre düşmanın 56 tan
kı tahrip edilmiş ve 26 sı hareketsiz bir 
hale sokulmuştur. 
Doğu cephesinin d 'ğer kesimlerinde 

hücumlanmız iyi neticeler vermiştir. 
Volkof kesiminde bir düşman grubu 
kuşatılarak imha edilmiştir. 

Berlin, 10 (AA) - İlmen gölü civa
rındaki Sovyet mevzileri tnyyarelerimiz 
tarafından bombalanmıı;tır. Tam isa
betlerle toplar savaş dışı bırakılmı.ştır .. 
Düşman ağır lwyıplara uğramıştır. 

ediliyor. Bataan müdafileri son zaman
larda hava kuvvetlerinin yardımından 
mahrum oldulclan halde düşmanın bü
yük sayıda pike bombardıman uçakları
nın ve tanklarının hücumuna karşı koy
muşlardır. japonlar neticede Amerikan 
ve Filipin kıtalannı yandan sarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Londra, 10 (A.A) - Bataan müdafi
lerinin kahramanlığını öven Taymis ga
zetesi diyor ki: 
Başka yerlerde gösterilen hiç bir mu

kavemet bununla ölçülemez son muha
rebelerde Bataan müdafileri on düşman 
askerine karşı bir askerle harp etmişler 

İiiiiô;););););;;;;cc;r;o;o;o;oc;o;occ;c 1 ve 3 aydan fazla dövili;mü!UPrdir. Bataan 
ordusu kardeşlik ruhu içinde döğüşmüş 
ve bütün hür insanların hayranlığını 
kazanmıştır. 

LAKONGA 
MİCKY BOONEY 

JUDY CABLAND 
İLE 

İLK DEFA- FRED SCOTI 

PATLAYAN 

~!~~~~:~ıs 
Cumartesi, Pazar 9.30 da.. 
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KOREGIDOR DAYANIYOR 
San Fransisko, 10 (A.A) _ Dün ak

jama kadar radyo ile Koregidor kalesi
ne mesajlar gönderilmesi bu kalenin da
yanmakta olduğunu gösteriyor. 

GENERAL MAK ARTORtlN 
BEYANATI 
Sidney, 10 (A.A) - General Mak Ar

tür Uneyted Pres muhabirine şunları 
söylemiştir: 

- Filipinlerde harekette bulunan kı
talarm kumandanlığını muhafaza etti
ğimden Bataan yarım adasındaki muha
rebelere ait raporlar bana gönderilmiş
tir. Son günlerde müdafiler havadan 
pek az yardım görmüşlerdir. Müdafaa
nın neticesi hakkında ümit besliyemez
dik. 

BABAOYA HOCUM 
Sidney, 10 (A.A) - Port Müresten 

bildiriliyor: 
Babao limanında demirli bulunan ge

miler şiddetle bombalanmıştır. 

_L_~_L~_2E_751_3e_ıtu<..:.:~4) . ı_T_rt_L:_~2_:_~a-
J •• ~OKAK KUR1LARJ ÇARI.ES 

BİKFORT 

2 •• Ekapres 
YALNIZ TANDA 

İLK MACAR FİLMİ 
YALNIZ CAI.EI>E 1 

Soyguncuları HUSAR A~Kl 
3 •· M. U. M. Memleket Jurnalı 

4 •• Vait Dıane yin yeni renkti ki ikisi 
DENJZ JZCJLERJ 

TENİ ASIR 

Almanlara •• gore 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

mevzular tahmin edilebilir. İki tarafın 
karşılıklı olarak sorduğu 20 suale mü
messillerin ne biri, ne d!ğeri cevap ve
ı ·ememiştir. Sualler şunlardır : 

Borsa 
ÖZÜM 

25 ibrahlın Şinıısi 51 sı 
4 Öztürk şir. 50 50 

29 Yekfuı 
191898 Umumi yekfuı 

No. 7 49 
No. 8 51 
No. 9 53 
No. 10 55 
No. 11 58 

zAHtRE 
45 Ton Susam 

4000 kilo Acı Badem içi 
2000 kilo T. Badem içi 

61 50 64 
155 
236 

Nasıl daha '" harp ve ticaret gemısi 
kayıbı verilebilir? Atlantik, Pasifik ve 
Hint okyanuslarında hakimiyet nasıl ele 
alınabilir? Tezgahlar tamir edilen ge
milerle dolu iken ilan edilen yeni gemi 
yapımı nasıl mümkün olabilir? Evvei1\ 
Hindistana mı. Avustralyaya mı silah 
göndermelidir? Çan Kay Şeke nasıl 
yardım edilebilir? Maltayı nasıl kurtar· 
malıdır? Denizaltılarla nasıl mücadele 
etmelidir? Vapurların sayısı giltikçel-:----------------6 

"2.a!dığına göre ham madde meselesi na
sıl halledilebilir? İkinci bir cephe tesisi 
hakkında Stalinin talebi nasıl tatbik 
edilebilir? Japonların ilerlemesi nasıl 

durdurulabilir? Hindistan meselesi na
sıl halledôlebilir? Anglo Sakson takviye
leri nereye gönderilmelidir?.. Yakın 
şark ve şimal! Afrika nasıl tehlikeden 
kurtarılabilir? Bir asker c;ıkarma teşeb
büsü nerede ve nasıl yapılabilir? Yeni
den hangi memleket harbe sürüklenebi
lir? .. 

~11111111•ıııı111111111111111111•1111111111111111111111111ıı: 

~ Ankara Radvosn ~ 

i BUGUNKU-r.EŞR~YAT 1 
:ı ı l l 111111il1111111111111111111111111il1111111111111111 1111;: 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
8.30 Müdı: pi. 13.30 Program ve memle
ket saat ayarı, 13.33 Müzik ; Neşeli şar
kılar 13.45 Ajans haberleri 14.00 - 14.30 
Müzik : Riyaseticünıhur bandosu 15.30 
Müzik : Riyru.eticümhur filfırmonik or· 
kestrası... 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03 RADYO Çocuk kulübü 
18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : Rad
yo dans orkestrası 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajar.s haberleri 19.45 Serbest 10 
Dakika 19.55 Müz:k : Hüzzam ve Saba 
makamından şarkılar 20.15 Radyo gaze
tesi 20.45 Müzik : Beraber türküler 21. 
Konu.şına (Büyük adamlar) .. 21.15 MU
zik : Dinleyici istekleri 21.45 Komışma 
(Posta kutusu) .. 22.00 Müzik : Radvo 
salon orkestrası 22.30 Memleket .,;-at 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Y annki program ve kapanış .. 
- - --·- --··---·---

1ZM1R BELEDİYESlNDEN: 
Kültür mahallesinde Voroşilof bulva

rında 54 ncü adanın 278 metre murab
baındaki 5 sayılı arsasının satışı, yaz.ı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 6950 lira muvakkat 
teminatı 521 lira 25 kuruştur. lhalesi 
22.4.1942 çarşamba günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış telı:lif mektuplan, ihale 
günü azami saat 15,30 a kadar belediye 
encümeni riyasetine verilir. 

7 11 15 20 1915 (807) 

NAZİLLİ HUKUK HAKJMLtc:::İN· 
DEN: SAYI 942/241 
Davacı Nazilli Turan mahallesi Cüm

huriyet meydanında 4 nolu evde oturan 
Mustafa kızı Arife Kelle tarafından aynı 
mahallede ve 19 nolu evde mukim iken 
hilen ikametgahı bulunamıyan kocası 
Uluborlulu Süleyman oğlu Mehmet Kel
le aleyhine açtığı ihtar yoliyle boşanma 
davasının yapılmakta olan muhakeme
sinde: 

Müddeialeyh namına çıkarılan dave
tiyenin kendisinin gösterilen adreste bu
lunmadığı ve ikametgfilu da meçhul ol
duğundan bahisle bilA tebliğ geri geldi
ğinden mahkemece ilAnen ve on beş gün 
müddetle tebligat ifasına karar verildi
ğinden müddeialeyh Mehmet Kellenin 
ya bizzat veya bir vekil ile davasını ta
kip ve 24/4/942 Cuma günü saat 10 da 
Nazilli asliye hukuk mahkemesinde ha. 
zır bulunması aksi takdirde gıyabında 
muhakemeye devam olunacağından da
vetiye makamına kalın olmak üzere ilan 
olunur. (846) 

ccc::cıcocıc::ccccc:: :c c:c 
11 Piyano 
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Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira Si 
iıleri 

Adil lmer 
» Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 1 

:c: : ] :: • = :cccecc ~ 

R 
RİK 

K 
Temizleme tozu her nevi maden, 
gümüş, bakır, pirinç, mermer, cam, 
sofra takımları, alominyum, boyalı 
eşyalar, mutfak ta!nmlan, parket 
döşemeler, banyolar, çini ve saire 
temizliklerinde ve zararsız parlabna· 
da kullanılır. Her yerde arayınız.. 
DİKKAT : Rik tozu ile ellerinid 

yıkayınız.. Böyle zamanbrdıı pahalı 
sabunlan kullanmayınn .. 

BORNOVA ZtRAAT MÜCADELE 
iSTASYONU tDARE MODüRLü-
GüNDEN: 

Müessesemizde 2/ 4/ 942 Perşembe 
günü yapılan 75 lira aylık ücretli mün
hal laboranlık imtihanında talipler ara· 
sında hiç kimse muvaffak olamamıştır. 
HAien münhal bulunan 75 liralık lAbo
ranlık imtLı,aru 27/4/ 942 Pazartesi gü
nü saat 2 de yapılacaktır. lyi daktilo bi
lir orta veya daha yüksek okul mezun
larının vesikalariyle Bornova ziraat mü
cadele istasyonuna müracaatları ilan 
olunur. 11, 13, 15 2003 (840) 

KIRKACAÇ ASLtYE HUKUK 
MAHKEME.S!NDEN: No. 1942/8 
Kırkağacın Hıdıra maballesinden Hü

seyin oğlu Akif Demirdelen tarafından 
davalı karısı Akhisarın Kethüda mahal
lesi 38 No. lu sokak 10 sayılı evde mu
kim Ali kızı Fatma Demirdelen aleyhine 
zina sebebiyle açılan boşanma dAvasının 
Kırkağaç asliye hukuk mahkemesinde 
cari duruşmasında: 
DAvalı Fatma Demirdelenin gösteri

len adreste bulunmadığından hakkında
ki dava arzuhali bilft tebliğ iade edilmiş 
ve dava arzubalinin dlvetiye varakasiy
le birlikte İzmirde münteşir gazeteler
den birisinde ilanen tebliğine mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan davalı 
Fatmanın yevmi muhakeme olan 
17/ 4/ 942 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 9 da Kırkağaç asliye hukuk malı. 
kemesinde bizzat hazır bulunması veya 
bir vekili kanuni göndermesi aksi tak. 
dirde hakkında gıyap kararı tastir edile
ceğine dair işbu d§vetiye varakası teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilAn 
olunur. 2004 (842) 

--------------
UŞAK ASL!YE TtCARET MAHKE-

MES1NDEN: SAYI 287/121 
Karar: Uşakın Karahallı nahiyeai 

merkezinde müteşekkil (mahdut serma
yeli Karahallı dokumacılar kooperatifi) 
namına Ahmet Çetin ve Osman Özmen 
ve Süleyman Bursalı ve Hasan Işık 
mahkemeye müracaatla: 

Karahallı nahiyesi merkezinde kur
mak istedikleri (mahdut sermayeli Ka.. 
rahallı dokumacılar kooperatifine) alt 
esas mukavelenamesi icra vekilleri he
yetinin 13/1/941 tarih ve 2/15023 sayılı 
kararnamesiyle yüksek tasdike iktiran 
etmiş bulunduğundan, ticaret kanunu. 
nun 482 nci maddesi del.§letiyle 300 ncü 
madde matufu olan 299 ncu madde.sine 
tevfikan muktezi tescilin yapılmasını ;.. 
temeleriyle, duruşmasız yapılan tetkikat 
sonunda: 

Ticaret kanununun 482 nci maddesi 
dclMetiyle 300 ncil madde matufu olan 
299 ncu maddesi mucibince (mahdut 
sermayeli Karahallı dokumacılar koope
ratifinin) tasdiki ile tesciline ve keyfi
yetin Ankara, lstanbul ve İzmirde çı
kan gazetelerle ilanına ve 540 kuruş 
harcın isteklilerden alınmasına temyizi 
kabil olmak üzere 6/4/942 gününde ka
rar verildiği ilAn olunur. 

2009 (841) 

DOKTOR 
N..,., Şemsi GVNEREN 
Hasta1arını her gün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon : 4057 

Költürpar'lı Tenı.s 'fıulülJö azalarına : 
İlle toplanb gününde gereken çokluk bulunmadığından lı:ongremi~ 1 4 ni· 

san oalı 17, 30 da yapılacakbr. 
- idare heyeti ve müra.k..ip raporunun okunması 

- idare heyeti ve müralı:.iplerin ibra11 
- Nizamnamenin tadilden sonra tasdiki 
- Yeni idare heyeti ve mürakip seçimi 
- 1942 bütçeainin taıdilci. 2015 (843) 

İZMIR VİLAYETİ FIAT MVRAKABE KOMiS
YONUNDAN: 

1 - lzmirde belediye hudutları içinde gazyağı. benzin ve motorin azami 
satı§ fiatları ataiiıda gösterildiği tekilde te>bit edilmiftir: 

AcentA satıı fiatı Bayiler Baklı:allar 

GAZYAt.1: 
kuruı kuruı kuruı 

Çifte teneke 
Dökme lı:.ilo 
Dökme litre 
BENZlN: 
Çift teneke 
Dökme litre 
MOTORiN: 

915.-
28.35 
23.25 

1145.-
31.55 

Çift. teneke 695.-
Dökme lı:.ilo 20.50 

24 25,50 

2 - T abd it ve tevzie ti.bi olan bu m"ddelerin aatuı ve tevziinde tesbit edilen 
Hat ve esaslara ayltın hareket edenler h"klarında Milli kn ... unma kanunu gere ... 
ğince cezai talı:.ibat yapılacağı ilin olunur. 2016 (644) 

SAHiFE J 

Nafıa Ve'fıiiletinden: 
EKSİLTMEYE KONULAN iŞ : 

1 - Aydın su işleri dördüncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde 
Horsunlu - Nazilli ve Pirlibey kanallan ile büyük Menderes nehri arasın
da kalan takriben (25000) yirmi bet bin hektar geniıliğindeki arazinin 
Nirengi şebekesine müstenit tesviye münhan.ili haritası ile bu ovaya akan 
derelerden idarece lüzum görülenlerinin ıeritvari haritalarının alınmaeı ~i 
muhammen keıif bedeli vahidi fiat esası üzerinden ( 75000) liradır. 

2 - Ekıiltme 28/ 4 / 942 tarihine rastlayan aalı günü saat 15 te Anka
rada su iıleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu oda ... 
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme §artnameııi, mukavele proje.si bayındırlık işleri 
genel ı~rtnameıi._ u~umi su . işleri fenni şartnameıiyle hususi ve fenni şart· 
namelerı ve prOJclerı ( 3} lıra ( 75} kuruş mukabilinde su işleri reisliğin
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5000) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacğı günden en az üç gün evvel el· 
lerinde bulunan ve en az (5000) hektarlık bir arazinin Takeometrik harı. 
~asını muvaffakıyetle yapm.. olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilelı:çe 
ile Nafıa veklletine müracaat ederek bu i§e mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri §&.rttır. 

d 
Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye jştirak 

e emezler. 
5 - İ~teklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 

ıaat evvelıne kadar su işleri reisliğine mailhuz muk.ablinde vermeleri 
zımdır. 

bir 
!&-

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2352) 
7 11 15 22 1919 (808) 

lzmir Defterdarlığından : 
1 - Bornova hükümet konağında yapılacak tamirat açık elcıiltmeye 

konulmuıtur. 
2 - Muhammen kefif bedeli 1489 lira 2 1 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 112 liradır. Bu teminat jhaleyi mütea· 

kip kat' i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 13/4 / 942 pazartesi günü saat 15 te milli emlak müzayede 

•alonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri milli em.llk müdürlüğünde 

görebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Nafia müdürlüğünden alacak· 

ları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 2 11 1759 (767) 

İzmir Vilôyeti Daimi Encümeninden : 
(Ta.ı lıırma ma'lılnesl al111acalıtır .. ) 

1 - lzmir viliyeti turiatik yolları idaretin.io ihtiyacı olan mü.tamel bir 
t'."§ kırma makinesi 11 / 4/ 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek• 
eıltmeye çıkanlm~tlr. 

2 - Makinenin muhammen kıymeti ( 4000) lira olup teminab ( 300) Ji. 
radrr. 

l
• 3 - _Eksilıme 27/ 4 / 942 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat 11 devi• 
ayet da1mt encümeni odasında yapılacakbr. 
. 4 - istekliler ıartnameyi turistilc: yollan mıntaka müdürlüğünde görebi .. 

lirler. 2016 (839) 

lzmil' Defterdarlığından : 
Sabt 
No. su 

Muhammen B. 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

Bayraklı 1614 üncü Vişne sokalı: 2004 ada, 14 parsel 160 
M. M. 2/ 1 tajlı arsa 
Bayraklı 1614 üncü Vişne sokalı: 2004 ada, 1 5 parael 130 
M. M. 2/2 tajlı arsa 
Bayraklı 1614 Üncü Viıne •okak 2004 ada, 16 parsel ) 50 
M. M. 4 tajlı arsa 
Salhane M. aralık sokak 678 ada 5 parsel 207 M. M, 
No. ıuz araa 
Karantina M. Türkoğlu sokak 772 ada 9 parsel 32,50 
M. M. 41 taj dükkan 
Güzel yalı erik - tenezzüh so. 902 ada 1 O parsel 15 1 
M. M. No. suz arsa 
Köprü M. kaya tepe so. 1 785 ada, 7 parsel 9 35 M. M. 
Nosuz arsa 
Güzelyalı muhde• yol 918 ada, 2 par1el 533 M. M. 
No.suz arsa 

Lira K. 

40 00 

32 50 

37 50 

27 00 

220 00 

113 00 

93 50 

106 60 
286 

287 

Köprü M. 1 3 1 inci emel sokalı: 8 1 8 ada 1 4 parsel 
94,50 M. M. 36 tajlı divarlı ana 
Birinci karan tine M. Dilaver so. 721 ada 6 parsel 3 1 4 

94 50 
M. M. 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

icar 
No. 
17 

numaraıız arsa 
Birinci karantina M. Dili.ver so. 72 1 ada, 7 panel 31 7 
M. M. numarasız arsa 
Birinci karantina M. T evfilı:.iye ıo. 71 7 ada 1 7 parsel 
1022 M. M. numarasız ana 
Köprü M. Şakir B. - Kazım pa14 - Rahmet 10kak 825 ada 
17 panel 49824 M. M. numarasız ta.lanın 192 hwede 96 
hazine hiaeeıi 
Salhane M. dolı:uz eylül so. 661 ada 6 parsel 125 M. M. 
92, 94, 96 tajlı 3 hane 
llı:inci karantina M. kayseri so. 1 754 ada 17 panel 214 
M. M. numaruız arsa 

ikinci lı:anntina kayseri so. 1754 ada 16 panel 206 
M. M. numarasız ana 
Güzelyalı madenci Şükrü ve teceddüt so. 904 ada 2 panel 
1 59 M. M. numarasız arsa 

126 00 

126 00 

255 00 

5000 00 

1350 00 

33 00 

42 00 

113 00 

Bayraklı 1644 üncü fimendifer cadde1i 2020 ada 7 paroel 
1960 M. M. 66 tajlı arsa 1 20 00 

.. Y";1<anda .e~fı Y~ emvalin mülkiyetleri ve (Bir) parça gayri menku
lun hır tenelilc ıc&n p04m para ile 7 /4/942 tarihinden itibaren 15 elin müd
detle arttırmaya lı:onuhnuştur. 22/4/942 tarihine müaadif çarpmba sünii 
saat 1 4 te ihaleleri ayrı ayn yapılacakbr. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 temİDat akçelini mü
zayede batlamadan evvel yatırarak yevmi mez.lc.Urde milli emlik. müdürlü
ğünde mütetelı:lı:il satı, komisyonuna müracaatlrı ilin olunur. 1913 (838) 

tZMİR VİLAYETİ FİAT MURAKABE KOMİS· 
YONVNDAN: 

- Yülı:selı: Ticaret Veki.letinden yapılan tebliğde aıaiıdalci maddeleri• 
ithalAtçı toptancı ve perakendeci lı:ar hadleri gösten1diiil tekilde te.ııbk edil· 
mittir: 

ithalatçı 
E,ya nevileri Akreditifli 

Pamuklu mensucat (kaput 
bezi hariç) 
Erlı:ek ve kadın yünlüleri 
Pamuk iplikleri ve kaput bezi 
Yün iplikleri 
Makaralar 

Her nevi yaı ve kuru ham 
deriler ve yardımcı maddeler 
itlenmiş deri ve köaeleler 

% 25 

7o 25 
% 20 
% 20 
% 20 

% 20 
% 30 

ltirları 
akreditif siz 

% 20 

7o 20 
7o 15 
% 15 
% 15 

% 15 
% 20 

E°.4ya nevileri ithalatçı karlan 
Bilumum sargılık kağıtlar, he· 
yaz, gri, san mukavvalar ve 
gazete lı:ağıtlan 
Diğer bilumum kağıtlar 

% 20 
% 25 

Toptancı 
lı:&d.arı 
% 7 

% 10 
% 3 
% 10 
% 3 

Toptancı 
kan 

%5 
% 10 

Çu ... ı, kana..;çe ... e Jüt mamalib: 
ithalatçı k&rları Toptancı 

EtYa nevileri 
Bilumum maddeler 

Menteinden ara memleketten itin 
% 25 % 20 % 5 

Peralı:end< " 
kadarı 
% 15 

% 20 
% 15 
% 20 
% 15 

Perakendec 
kArı 

% 20 
% 30 

Perakende-1 
kin 

% 15 

Çay % 20 % 15 % 6 % 15 
Kahve % 4 %4 %5 %6 

2 - Al&kadadann yeniden teıbit edilen bu lı:ô.r hadleri dahilinde bir ı.a .. 
ta zarfında 5/3/1942 tarihli ilin gereğince etiket ve fiat U.lerlni tadil ve tan; 
zim etmeleri l&zımdır. 

3 - T etbit edilen icar hadlerine ve euslara aylı:ın hareket edenler hakların 
da Milli k.omnma kanunu gereğince cezai takibat yapılacağı illn olunur . 

2017 (645) 

• 



Siyasi Vaziyet 

-~--~-k---~ 

Garpte Alman-
yaya karşı bir 
cephe açılma
sı muhtemel -·-Radyo gazet~inc göre Japonların 

1 ~indistnna tanrruz tehlikesi artmakta
dır. Japon kaynakları İngiliz bahriyesi
nin Bingale körfezinde ağır kayıplara 
uğradıklarını ve Japonların şimdiden 
Eingale denizinde hakimiyeti kurduktan 
nı bildırmektedir. ingili7.ler zayiatı iti
raf etmekle beraber, Hint denizinde ln
giliz; hakimiyetinin kınldığmı kabul et
memektedirler. Anlaşılan lngilizler, Ja
ponların Birmanyada ilerlemelerinden 
z.iyadc Hint denizine hakimiyetinden 
korkmaktadırlar. Alakadarlara göre 
H:ndistanın Birmaııya üzerinden istilam 
mümkün değildir. Fakat denizden Hin
distan müdafaasının pek ziyade güçleşe
ceği söyleniyor. Şu kadar var ki Anglo
saksonlar. Hindistandaki bu duruma 
rağmen Rusyadaki harbe ziyade ehem
miet vermektedirler; Amerikanın yeni 
Rusya sefiri Arnirnl Stanley, Alman
lara karşı harp eden Rusyaya her yardı
mın yapılacağını söylemiştir. 

YENi BiR CEPHE -
Almanlar, doğuda Rusya ile meşgul 

!urken lngilizlerin ve Amerikalıların 
da batı Avrupada harekete geçmeleri 
ıhtimnlleri belinnektedir. Amerikan 
kurmay başkanının Londraya gelmesi 
!=:Öylendiğine göre bu teşebbüs ile ilgili
dir. Bu teşebbüsün ne olacağını ve ne 
zaman yapılacağı belli olmamakla bera
ber, general Marşa} Arnerikaliların Av
rupaya ayak basrnağa cnn attıklarını da 
söylemiştir. Arneriknlılann Norveçc çık
ması ihtimali lsveçte endişeler uyandır
mışlır. Bu sebeple İsveç askeri hazırlık 
ıedbirle-rini nceleleştinniştlr. 

lngiliz hariciye nazırının Norveçin iş
gali yıldönümü münasebetiyle Norveç
lilere gönderdiği demeç te gözden kaç
mamıştır. ingilizler, bu tarihi Norveçli
lere hatırlatarak onları kurtarmak için 
vaoılacak bir asker çıkarmaya hazırlık
Jı bulundurmk istemişlerdir. 

SLAVLAR ARASINDA 
Almanlar da geçen sene istiklfıllerini 

kazanan Hırvatları kutlamışlardır. Zng
repte yapılan geçit resminde Pavliç ha
zır buh-nmuş ve Hitlerle telgraflar te
ati edilmiştir. Merasimde Bulgar mü
messili de hazır bulunmuştur. Ancak 
Bul"arlarla Hırvatlar yeni Slav clevleti
nin kurulmasını tesit ederlerken mosko
vada toplanan Pan Slav kongresinde de 
aznlnr nutuklar söylüyorlardı. Bunlara 
göre Hırvndistan Alman işgalindedir. 
Bu koru?renin Moskovada toplanması 

nazarı dikkati celp etmiş ve komşu olan 
Macarlnrı da alakadar etmiştir. 

Macar radyosu demiştir ki: cBu kon
grede Slav murahhaslnn birleşmiş ve 
mihver devletlerinin yıkılması hakkın
da bir çok tahminlerde bulunmuşlardır. 
Bu~ün toplanan Pan Slav kongresi bol
şevik hükümetinin maskesini yüzünden 
dü .. iirmüştür. 

Moskova, Pnn Slav anane ve siyeseti
ni terketrniş ve beynemilel bir proleter
ya siyasetivle meşgul olduğunu iddia 
etmiş idi. Bu ha.diae kurdun biç bir za
man kuzu olamıyacağını bir kere daha 
iııbat etmi:ıtir.> ---·---Hindistan mt>selesi 

(Baştarafı l inci Sahifede) 

icra komitesi ittifakla kabul ettiği bir 
karar suretinde Krips:n tekliflerini red
detmiştir. Bu rcd kararı Krlpse bildiril
miştir. 

Royterin öğrendiğine gcire evvelce 
üzerinde bir nnlaşmnğa varılması muh
temel görünen milli müdafaa rneseles:le 
diğer teklifler hakkında yeniden ihtilaf
lar baş göstnrmiştir. İcra komitesi üye
leri yeni milli müdafaa formülü üze
rinde yaptıkları etraflı müzakerelerd\!n 
sonra şu kararn varmışlardır ki kendilc
ı-!ne verilmek istenilen salahiyetler ve 
memuriyetler tatmin edici değildir. Ko
mite hakiki bir milli hükUmeti kabule 
hazırdır. Ancak şmdiki teklifler kongre
ye böylP bir hükUmet iç!n icap eden 
hareket sahası temin etmemektedir. 

Sir Stnfford Krlps vazifesinin son 
neticesini bildirmek üzere gazetecil~r 
konferansını yann (Bugün) öğle üzer! 
t-Oplantıya çağırmıştır. 

YPni Delhi, 10 (A.A) - Ruzveltin 
şahsi mümessili albay Conson dün gecP. 
Nelıru ile bu sabah ta 20 dakika Krips 
ile ~örüc;milştiir. 

* Rndyo gazetesine göre Hindistanda 
Sır Stafford Krips ile Hint liderleri ve 
R1Jzvcltin hususi mümess:li albay Con
son nrn"ında devam eden üç taraflı ko
nwmıalnr sona ermek üzeredir. Krips 
belki bugiln basına dem~c bulumıca
ğını söylemiştir. 

Krips daha ziyade Hindularla meşgul 
olnı. ktarlır Elde edilen formülün ne 
oldu u bacıma yapılacak demeçte belli 
olacaktır. Ancak müslümanlar ile an
la<mıak henüz mümkün olamarn::ıktadır .. 

Mii ]Umanların rcd mahiyetinde olan 
cevabı da henüz ncşred:Imiş değildir .. 
Fal·at mi.ic:lümanlar ayn bir milslüman 
hi.ikiinı tiniıı kurulmasını istemektedir
ler. Bununla beraber MUslilmanlarla 
Wndulcınn birleştikleri bir nokta vardır 
kt o da Hindistnnın mi.idnfansı lüzumu
duı . 

N hru da ~em dcmcçindc Hind:stanın 
mıhver i<arşı demokratlarla birlikte 
dovi" m ~e karar vcrdiji"ini bildirmistir .. 

YENi ASIR 

ISVEÇDE HAZIRLIK Norve~e mesaj 

----·~--~ 
« HiND )) DENiZiNDE 
----· *----!:= Japonzaferi Müdafaa 

doğrumu? arttırılacak 

B. "Eden" 
man işeali 
tındaki Norve-

çe hitap etti -·-Londra, 10 (A.A) - Norveçin isti1A 
edildiği günün ikinci yıldönilmü müna
sebetiyle Hariciye Nazırı B. Eden Nor
veç milletine hitaben radyoda bir mesaj 
neşretmiştir. Eden mesajında İngiliz 
milletinin Norveç milletine karşı saygı 
ve hayranlığını ifade ederek demiştir ki: 

~+~ ~*~ 

Japon ve Jngiliz menba· Parıtımentoya beş sene· 
farından verilen ıııı yeni bir plan 

haberler verildL 
Tokyo, 10 (A.A) - Japon resmi teb- Stokholm, 1 O (A.A) - Jııveçin ye-

liği: 9 Nisanda Seylan ada.sının doğu kı- ni müdafaa tC§kilatına ait beş senelik 
yJSı boyunca Trinkomeli k.nra sularında plAnının kat'i metni parlamentoya vcril
Hcrms tipinde bir İngiliz uçak gemisi mİ§tir. Derpi~ edilen tahsisat üç milyar 
ile Birmingam ve Amirald tiplerinde sekiz yüz milyon krondur. Senelik 
ikinci sınıf iki kruvazör, bir destroyer masraf tutarı 750 milyon krondur. Pla-

Ankara suikasdı davası 

Zabıtların • 
tercemesı ve 

yabancı maznunlara Ve' 

rilmesi devam ediyor 
c - Alman taarruzu başlamadan ev

velki bir iki destroyer ve bir kaç deniz
altıdan ibaret olan Norveç donanması 
yerine bugün 60 harp gemisinde Norveç 
bayrağı şerefle dalgalanıyor. Uç buçuk 
milyon toniHitoluk Norveç ticaret do
nanması müttefikler için çalışmaktadır.> 

ve bir karakol gemisi batırılmıştır. nın .ana hatları tunlardır: j ta buld n•-• biti ••s-• 9 
lkinci sınıf bir kruvazörle altı ticaret 1 - lsveçin müdafaa ba§ kumanda- S n an Ç8.,--9ft fa er .llUUUer.-
gcmisi de ciddi hasnra uğratılmıştır. ja- nı sulh halinde tayin edilecektir. Ankara, 10 (Telefonla) - Atatürk Marter berber salonunda çalışan Zeld. 
pon kayıpları on uçaktan ibarettir. Harp 2 - Memleket yedi askeri bölgeye Bulvarındaki infilak hadisesi d.!ivasına Asmalı Mescitte manav Mehmet ve ar-
gemisi kayıbımız yoktur. e)'nlacaktır. c:bilr olan zabıtların Rusçaya tercümesi- ni dükkanda çalışan Enver, CümhuriYe& 

SEYLAN TEBLlôt J - Bisikletli seri birlikler vücude le maznunlara bildirilmesine bugün de meydanında yeni lokanta ortaklarısıcJall 

--~----·-----
Colombo, 10 (A.A) - Seylan ram! getirilecektir. devam eclildi. Bu davaya İ.stanbuldan Ahmet Kayalar ve İpek sinemasıJldl 

Afrika ve Akdenizde 
tebliği: Bir japon filosu müttefitt ha- 4 - Zırhlı birlikler ve uçak savu çağınlacak 9 şahit şunlardır : çalışan Aron oğlu Muiz .• 
va kuvvetlerinin hücumuna uğramıl.ftır. müdafaası kuvvetlendirilecektir. Yüksek ticaret mektebinin son sınıf Çarşamba günkü celsede evrak o)lr 

( Bnştnrafı l inci Sahifede) 
Bunun, Seylan adasına akın yapan tay• 5 - Tayyare gemileri ve yeni kru· ta1ebc1erinden ve Beyoğlu kadastro mü- nacak ve Sovyet maznUnların isücV81ıl 
yarelerin üslcndiklC'ri düşman uçak P- vazörler yapılacaktır. dürlüğünde memur Selami Vardar, İs- yapılacak, Ankaradaki şahitler din]el)P 
misini hima}'C eden filo olması muht~ 6 - Hava kuvvetleri 16 filo tqkil tiklAl caddes!nde Yardım apartmanında cek olduğundan isimlerini bildirdi~ Uçak savar bataryalarımız b:r Yun

kc.rs 87 ve bir Yunkers 88 ile bir Messer 
$mit 109 düşürmüş ve bir Messer Sır.ıl 
109 u da hasara uğratmışlardır. Öğle 
üzeri yapılan ikinci akının başlıca he
defleri liman bölgesi ile hava meydan· 
lan idi. Bomba uçakları bir çok :nfilak 
ve yangın bombası atmışlardır. 2 Messo?r 
$mit 109 kıyı bölgesini mitralyöz ateşi
ne tutmuştur. Bunlardan biri uçak sa
varlar tarafından düşürülmüş, diğeri 
hasara uğratılmıştır. Sivil binalarda ha
sar ve bir çok ölü ve yaralı vardır. 

meldir. Mccektir. kapıcı Kirkor, ayni apartmanın birinci İstanbuldaki şahitlerin muhakern~ 
BATANLAR VE -----·-- kabnda Öjeni Abdullah, Bayezitte tü- bundan sonraki celsesine çağınlacakJa11 
KURTULANLAR A ı k ı tilncü Yusuf, Cümhuriyet meydanında anlaşılmaktadır. 
Yeni Delhi, 10 (A.A) - Bengale kar- ng 0Sa SOD ar 

fezinde ·düşmanın son yaptığı deniz ff J 
~ava tanrru~ar~ neticesinde mütea~dlt taarruza hazır- stanbuida 
tıcaret gemılerı batmıştır. Neşredılen 

Usküdarda vahşiyane 
cinayet işlendi bir tebliğe göre yolculardan kurtulan 

dört, beş yüz kişi Erissa sahilinde muh- laDIVOrlar 
telif noktalara çıkarılmıştır. Mahalli bM.- W' 

kümet ile yapılan anlaşmalar gereg-..11~ -•--· 

~~f~~1:ın~~~t~~~;~ ihtimam ve tedavide Lond,.adafıi mühim mü· 
500 UÇAKLA MÜCADELE 
Londra, 10 (A.A) - Royter ajansının 

havacılık muhabiri bildiriyor : Kahra· 
manca mücadele eden Malta 250 _si bom
ba uçağı olarak 500 Alman uçağına kar
şı koymaktadır. İyi mnlOmat alan mnh
fillere göre Alman bomba ve av uçak
larının yarısı batı cephesinde ve Akd~
nizde kullanılmaktadır. Buna mukabil 
lngilizlcr ayni zamanda tekmil İtalyan 
hava kuvvetleriyle Japon hava kuvvet
lerinin büyük kısmına da karşı koyu

BtR JAPON zaııereler ne netice 
GAZETEStN.1'~ GÖRE ··erece .. ., .. "··· Tokyo, 10 (A.A) -Asabi Şinıbun ga.. 

yorlar. 
Maltaya salı günü en yüksek akın ya

pılmış ve buna 300 bombardıman tay:va· 
resiyle 50 av uçağı iştirak etm:stir. Ev
velki glinlerdc yapılan akınlarda 80 av 
ucağı ile 200 bombardıman uçağı kulla
nılmıştı .. 
İNGİLİZ TEBLİÖİ 
Kahire, 10 (A.A) - Orta şark İnızi

lız hava kuvvetleri kararp.ahının tebli
ği : Dün gece Libyada muhtelif hedef
ler tayyarelerimiz tarafından bombalan
mıstır. Salı günü avcılarımız ileri bölge· 
}erde dcvr!ye U<'uslan yapmı.şl:ırclır. 

zetesi japon hava kuvvetlerinin Benga
le körfezindeki fnliyeti hakkında di
yor ki: 
Düşmanın 19 Spitfoyer, 12 Hariken 

tayyaresiyle bir deniz ve bir Albatros 
toroil uçağı tahrip edilmiştir. 

Hasara uğratılan düşman vapurları
nın tonajı 13 bin tonilatodur. 

Bu keyfiyet Bin[!ale körfezine hfıkim 
olduğumuzun delilidir. 

İnv,iliz donanması Körtis tipi tayyare. 
leri Albatroslerle dt'ğiştirmeğe çalışıyoı-. 

Londra, 10 (A.A) - Amiral1ık daire. 
si Herms uçak gemisinin bir japon lı&
va hücumu neticesinde battığını bildir
miştir. 

Tafsilat gelmemiştir, fakat milrette
battan büyük bir kısmının kıyıya vardı
ğı sanılmaktadır. 

Londra, 10 (A.A) - Bengale körfe
zinde iki İngiliz kruvazörünün batırıl
dığı hakkında japon kaynaklarının iddi
alarını teyid eder haber buraya gelme
miştir. 

Düşmanın Mnltaya hava taaITUzu 
dün gündüz ve gece büvük ölcüde de
vam etmiştir. Dört Yunkers 88 ve dört ---e---
Messerşmit 109 tahrip edilmiş ve diğ':!r En es ..ıı· harp •• 
bir çok düşman tayyaresi de muhtemel ..... 
olarak tahrip olunmuş veya ağır hasa-
ra uğratılmıstır. Hizmet binalarında b:ı- Çin - _Ja non bo-
u hasarlar olmuştur. Bu hareketler ne- -
ücesinde !ki tayyaremiz kayıptır. } 

Lcmdrn, 10 (A.A) - Başvekil Vinston 
Çi.irçilin general l\larşal ve Hopkinsle 
görilşmclerinc bü~·ük ehemmiyet verili
yo1:. 
Sanıldığma göre Anglo Sakson tabya

sı bir müdafaa tabyası olmayıp bir taar
I'U% tabyasıdır. Çörçil, Hopkins ve ge
neral Marşabn müzakerelerde bulurı
dukJan odadan neler (ık:ıcağını Alman· 
lar cndiııe ile soruşmaktadırlar. 

BİRİNGİLİZ 
Vapuru yanıyor •• 
Buenos ı\yres, 10 (A.A) - İngiliz 

Rosrald vapurunda bir yangın çıkmış
tır. ·-
Şi!ide vesBlıa usulü 
başıı~acalı .. 
Santiyago, 10 (AA) - Şili nazırlar 

meclisi şeker, kahve, çay ve demir gibi 
esaslı maddelerin vesikaya tabi tutul
masını müzakere etmektedir. 
~-------11--~~~ 

Isveç toprakla-
rına kim bom

balar attı? MALTAYA HÜCUM TAFSİLATI gaz aşması 
Berlin. 10 (A.A) - Alman hava kuv-

vetleri Maltada askeri tesislere hücum- * *. 
tanna dün s::ıbnlı devam etmişlerdir. Japonlar Cinlileri başlıa Sovyet Tas aıansı me~u· 
Büyük mikdarda Alman bombardıman taraf-a 11efıme.. Hy. eti A_ imanların 
ve savaş tayyareleri Malta müdafaa ve " H Ü 
liman tesislerini büyük capta bombalar- isti~oriarmış... . Mosko!e. ~On(eA.atA)IY0~;'8 aJ·ansı 
la bombalamıslardır. T~llhlarda. La- T k o (A 
valetta ve doklarında büyük tahrip!er 0 yo, 1 .A) - Domeı aJansı bildiriyor: 

Ş::ıntung eyaletinde harekat yapan Ja- 4 nisanda lsveç ajansı milliyeti mec;-
yapılmı.ştır. Alm~ savaş ve bomba tay- pon kuvvetlerinin Yangs!yc vardıkları- bul bir tayyarenin Oparanda lsveç top
yarelerı bu tahrıplerden sonrn dalgalar nı Çinlilerin 1600 ölü verdiklerini ve rağına bomba attığını bildirmiştir. Stok 
h?lind~ ~ede~eri üzerine akın_ et~isler- 1G50 Çinlinin teslim olduğunu bildiri- holmda bu haber yapıldıktan az sonra 
d~r. Büyük hır su de~~a. bın kıloluk yor. Burada mukavemet eden Cin kuv- Hitler propagandası faaliyete geçtiği 
hır bofl1ba isabet etmıştır. Bır des:ı-o~ı:?r vetleri 30 bin kişidir. . gibi Roma ve Vi•i ıTadyolan da aaldır-
harekete hı:ızırlanırken hasara ugratıl- . . " 
mı.ştır. Pilotlar büviik tahribat yapıl<lı- ÇINE YENi YOL 1 ganın Sovyet uçağı olduğunu yaymıt-
::.. . . .. .. .. !ardır. Bu sım 7 nisanda Berlin radyo-
ı;ını görmüşlerdir. Bir kuru havuza bü- _Ç~nkı?g, 10 (A.A) - Çın sozcusu de- ıu açığa vurmuştur. Hitlerciler denü§ler 
yük çapta bir bomba isab€:'t etm:ştir. Bır mıştır kı : dir ki: 
romorkör batırılmıştır. Öğleden sonra - Eski B~an~a ~olunun y:1"ini tu- c _ Sovyetler bütün dünyayı tsveç 
tavvarelerimiz tekrar Malta üzerine tacnk ve . Çını Hındıs~ana bag.lıyacak toprağına akın yapan tayyarenin Sov
gclcliklcri zaman limanda ve rnuhtcLl olan yenı ?olun . 800 kilometresı . se~e yet alümetlerini taşıyan bir Alman tay
mahallerde büyük duman sütunlannın sonunda b:tecektir. Bu yolun Hındıs- yarcsi olduğuna inandırmağa c;alJJacak-
yükselmekte olduğunu görmüşlerdir. tandaki parçası hemen hemen bitmiştir. lardır.> 

Pike tayyarelerimiz torpil ntmı.şlardır. Şimal Hindiçinideki Japon tnh$itleri itirafa benziyen bu iddia şayanı dik-
Yangınlar çıkmıştır. Maltanın tayy&re ~k~ında da Çin sözcüsü şunları söyle- kattir. Zira hiç bir Sovyet radyosu bu 
meydanları dn şiddetle bombalanmıştır. mışiir : şekilde hiç bir şey yapmamıştır. 
LiBYADAKİ HAREKETLER - Bu tahşitler!n hedefi görünüşe ba- ---.•---
Kahire, 10 (A.A) - Orta ŞCU'.k tebli- kılırsa Çinlilerin dikkatini başka yer- S h• t 8 1 ) 

ği : Her sınıf silffiıı ihtiva eden bir birli- lerden buraya çekmektir. Jr IS 8 01 ll gar ar 
ğimiz diln düşmanla muharebeye tutuş- Birmnnyaya Çin takviyeleri gitmek- • 1 d k 
muştur. Düşman teşkilinde 20 tank var- tedir. JŞga e ece 
dı, bunların ba7.ıları isabet almıştır, ka- -----
yıbımız azdır. Teogedenin şimal doğu- SON İNGİLİZ VE 
sunda düşmanın başka bir p:yade ve ALMAN HVCU .. LARJ 
tank kolu ile yapılan muharebede b:r ı.. 
kaç düşman tankı yakılmıştır. Londra, 10 (A.A) - İki düşman tay-

GUndüzün düşman cenup kesiminrle yaresi ingilterenin cenubunda bir şeh!r 
daha fazla faaliyet göstermiştir. İlc:-i Uzerine bomba atmışlardır. 
düşman kuvvetleri son günlerde mevzı- ALMAN TEBLİÔİ 
lerimize ynkla._c;mağa tesebbüs etmiştir. 
ROMELİN YAPMAK 
İSTEDİÖİ İS 
Londra, 10 (A.A) - Libyada yen! 

faaliyetler beliriyor. General Romc)in 
iki ordu ar::ısındaki sahipsiz bölgeyi kti
çültmeğe karar verdiği anlaşılıyor. Mih-

Berlin, 10 (A.A) - Tebliğ : İngiltere
nin cenup sahilinde hafif savaş tayyare
lerimiz bir hava gazı fabr!kasına tam 
isabetler knydctmişlerdir. Bu fabrikanın 
patl::ımasiyle civar sınai tesisler de ha
sara uğramışbr. 

ver kuvvetlerinin taarruza geçmek ni- İLİ ..... n 
yetinde C1lup olmarl•kları bilinemez. İNG Z nuCUMLARI 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 10 (A.A) - Şimali Afriknrla 

devriye hareketleri esnasında İngi1'.z 
kesif tanklarının bir çokları tahrip edıl
miştir. 

Mnltaya gece gündi\z akınlarımız de
vam etmiştir. Bu akınlar av, savaş "e 
p:ke tayyarelerimiz tarafından yapıı
maktadır. Tersaneler. liman tesisleri, 
depolar, hava meyd::ınları büyük hasara 
uğratılmı~tır. 

Alman koyunda cieniz topçumuz iara· 
Cındnn üç İngiliz uc;ağı diişürülmüştür. 

-~--Jf.~--~ 

TERLEMENİN BİR 
FAYDASI DAHA •• 
Terlemenin büyUk faydalan vardır .. 

~~---·~---
Londra, 10 (AA) - Taymis gazetesi-

nin d:plomatik muhabiri yazıyor : BaZJ 
belirtiler son günlerde Bulgar kıtalan .. 
nın Sırbistan bi.ikametinde hareketler
de bulunduklarını ve bütün Sırbistanı 
kontrolleri altına alacai'.,tını göstermekte
dir. Son zamanlara kadar yalnız cenubi 
Sırbistan işgal bölgesinde bulunan Bul· 
gnrlnrın işgal bölgesi Belgradın 30 mil 
cenubunda Milanovaça kadar uzatılmış
tır. Belgrad c!varında bir tek Alman 
Lümeni bulunmasın::ı mukabil Bulgarla
rın Sırbistanda 6 piyade tümeni, birinci 
motörlü tilmcni ile diğer motörlü tü
menleri ve bunların :ırasında 6, 7 12 ve 
17 inci piyade tilınenleri vardır. Alman
ların Sırbistnndan çekt:klerl tümenleri 
Rusya cephesine sevkettikleri anlaşıl
maktadır. 

BULGAR GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

bir 
~------~~~~ 

İstanbul, 10 (Yeni A~ır) - Üsküdar- zinin evinde lAğımda bulunmuştur. 'fa]lııt 
da Merdiven köyde vahşiyane bir cina- kikat neticesinde Haticenin maktul 56" 
yet olmuştur. Erzurumlu Süleyman leyman1a Gizli münasebette bulunduğll 
adında bir duvarcı iple boğulduktan anlaşılmıştır. Niyazinin Süleymanı k~ 
sonra gırtlağı kesilmek suretiyle öldü- a
rülmüştür. Katil olmak zanniyle yine kançlıkla ve parasına tamaan öldürd" 
Erzurumlu Niyazi ile metresi Hatice ğti, Haticenin de kendi.c;.ine yarılım ~ 
yakalanmışlardır. lple kanlı bıçak Niya- anlaşılmaktadır. 

SANAYiDE KULLANILAN 
MADDELER 

Ankara, 10 (Hususi) - Sanayide 
kullanılan iptidai maddeler ve makine 
ve yedek]erinin gümrük resimleri ahka
mında hükümetçe alınan kararların tas
dikine dair layiha meclise verildi. 

~~--*~---
Yunan gazetecileri· 
nin teşelılıürü .. 
Ankara, 10 (Telefonla) - Yun:m ga

teteleri kendilerine gösterilen alakaya 
ve gönderilm!ş olan hediyelere karşı 
bir hnbra olmak üzere Türk basın bir
liğine bir vnzo gönderdiler. İki Yunanlı 
gazeteci olan Polltisle Zaridis bizzat te
şekkür etmek üzere bugünlerde Türla
yeye gcleceklMdir. 

. +----
llUNANJSr ANDAN 
Geti,.Decefı çoculılar 
Ankara, 10 (Telefonla) - Türkiyede 

bakılm::ık Uzere Yunanistandan getirile
cek 7 - 13 yaş arasındaki bin çocuk İz
mir ve İstanbula yerleştirilecektir. 
Dwnlupınarın önümüzdeki seferinde 

bu kafilenin getirilmesi muhtemeldir. 

~---·--~~ SVRGVN CEZASINA 
DAİR YENİ HVKVMLER 

Ankara, 10 (Telefonla) - Örfi idare 
kanununun bazı maddelerini del;,riştiren 
bir l~yiha Meclise verildi. Bu l~yiha ile 
sürgün cezasına dair hUkümler taclil 
edilmektedir. 

~--~-k·~---
G ümUşhanede elefıtrifı 
Ankara, 10 (Telefonla) - GUmtişhn

ncdeki Hurşit 8uyundan elektrik km·
veti istihsali için tesisat yapılması ve 
\ş1etilmesi hususunda Gümüşhane bele
diyesine imtiyaz verileli. 

~---*---~ 
ıtrinin lıab,.I bulunda.. 
İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Meşhur 

musiki üstadlanmızdan Itrtnin kabri 
Edimekapıda bulunmuştur. Kabir bele
diyece yeniden tanzim edilecektir. 

ALMAN BASIN 
ŞEFİ VENEDİKTE 
Bcrlin, 10 (A.A) - Alman basın Şefi 

Her Ditrih gazeteciler konferansında 
bulunmak için tayyare ile Venediğe git
miştir. 

MIHVEttCILER uaUGVAYDAI 
r.tKıYORLAR 
·--*--

Montevidco, 10 (A.A) - 105 AJnıa9 
ve 59 İtalyan tebaası Kavalutoya ~ 
rando İspanyol vapuruna biruniş]erdit• 
Urugvaydaki eski Alman ve İtalyan ; 
çileri de bunlar arasındadır. İskele tarr 
Cındn Diplomaten kelimesi yazılı .,1911 
vapur Riyo de Janeiroya mütevecciball 
yola çıkmıştır. 

-----k-~--e: R ŞEHiR HEMEN TAMA· 
MEN YANDI 
-*-

BİR ŞEHİR HEMEN 
rAMAMEN YANDJ 
Buenos Ayres, 10 (A.A) - Dün Sılll 

Salvadorun Akasuşya limanında bU~ 
bir yangın çıkarak hemen hemen bütUO 
şehri tahrip ettikten sonra söndü.rülebıl
miştir. 2500 aile evsiz kalnuştır. 

-~~~+----

TAYYAR.ELER 
Bir gemiyi batırdılar 

-*-Lizbon, 10 (A.A) - Porto açıklarıO" 
da bir İng!Jiz gemisi tayyareler tarafı.O" 
dan batınlmıştır. 

~--~-k·----
J aponJar da iaşe 
qlerlyle meşguJ_ 
Tokyo, 10 (A.A) - Ziraat nazırbğıı>" 

da ordu mümessillerin!n de iştirakiYl# 
yapılan toplantıda büyük Asya ararJ; 
oin iaşesini temin edecek tedbirler t}i' 
rüşülmüştür. On yıllık bir plin haZJt"" 
l::ınmıştır. 

~-~~+-----
B J R JNGILJZ YOLCU 
rAYYARESİ DVŞrO 
Melburn, 10 (A.A) - Bir İngiliz yol-

cu tayyaresi Port Darvinde düşmil§tiit' 
On beş yolcudan UçU ölmilştür. 

-*-Rumen Genel Ka~ 
reisinin FUJuterle 
naiUdlıatı.. 
Bükreş, 10 (A.A) - Romanya ~ 

kw-may reisi Führerin kararg~ ~ 
yaret etmiş, B. Bitler, general KaY
tarafından kabul edilmiştir. 

-
BUGUN 

Matinelerden itibaren 
Şahane sesli büyük Yıldıs 

Alice Fa:i?e'in 
BETTY GRABLE - JOHN PAYNE - JACK OAKİE 

ve 5 orkestranın iştirakiyle çevirdiği muazzam bir filim." 

F.ALLO!! BROADV A ~ !! 
Gayşedid bir musiki ve Nefis şarkılar .. 

AYRICA : l\latbuat U. M. Memleket jurnali.. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10. Cumartesi, pazar 11 41e 

rVRKÇE SÖZLU VE TAKLİTLİ BÜVÖK KOMEDL. 

3 
M hv r şimdi ffnt - İngiliz meselesı-ıhiyet alır gib! olunca mihvcrcilerın 

le d<ıhn az meşgul olmaktadır. aleyhteki neşriyata nihoyot verdikleri 
İngiliz • Hint anlaşması kat'i bir ma- anlasılıyor. 

Mesela yaz günlerinde terlemek, serin
lik duymanın bir yolu ve vasıtasıdır .. 
Köpekler terliyemezler, yalnız ayaklar1-
nın altında ter guddeleri vardır ve yal· 
nız buralarından terliyebilirler. Onun 
iç:ndir ki köpekler yazın dillerini çıka· 
ra.rnk solurlar. Demek ki insanlar da 
terlemeselerdi böyle soluyacaklarclı .. 

Londra, 10 (AA) - Sofyadan gelen 
haberlere göre Bulgar gazeteleri gene
ral Miha!loviç kuvvetlerinin yok edil
mesi icap ettiğini yazıyorlar. Alınan kı
talarının Yugoslavyadan çekilmesi bay 
Hitlcrin son tümenlerine kadar biltllil 
kuvvetlerini Rusyada kullanmak istedi
ğin! gösteriyor. Balkanlarda yalnız altı 
Alınan fırkası kalmıştır. 

AHBAB 
ALTIN 

ÇAVUŞLAR 
ARAYICISI 

• 


