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ŞEHİR DABERLERi 
Tarihi Roman Yazan: Şahin Ahdmnan Bakkallar 

.•• 50 ••• vası

tasile un da
~ıdılacak 

işte şu çadır diyordu 
CaJılı Kemalin niyeti göstef'diği çadıf'a gitmelıti 
· ve beni de beıeabe r sürüfıfiyordu..-

----Jf.----

- Senin görmek istediğin iş nedir ve 
nereye varmak niyetindesin? diye sor· 
dum.. 

Çalılc Kemal elile ~et ederek uzak
tald bir Memlük çadırını gösterdi : 

- İşte bu çadırı görüyor musun? 
Bızden beşyüz adım kadar ileride bulu
nuyor, yanında b..,ka çadırlar da yok. .. 
Ben oraya kadar gidip bu tek çadırı 
yoklamak istiyorum! Bizim yoldaşlar, 
herhalde henüz bu çadıra girip onu mu
ayene etınŞ vakit bulamamışlardır! 
Bakalım, şansnnızı deneyelim! Şimi 

diye kadar tersine giden talümiz, belki 
de bu sefer bize güler yüz gösterir! 

Böyle diyen Çalık Kemal daha sık ve 
daha hızlı adımlar atarak yürümeğe baş
lamıştı. 

Şimdi ben onu l~klitten başka ne ya
pabilirdim? Mertlik d&.vası güden bir 
adamın birlikte yola çıktığı arkadaşını 
tek başına bırakarak onun yanından ay
rılması ahlak kaidelerine uygun bir ha
reket sayılamazdı. 

Bunun için, ben de Çalık Kemalin pe
şinden gitmeğe mecbur oldum. O önde, 
ben arkada koşar adımlarla yürüyerek 
biraz önce, uzaktan gözümüze çarpmış 
olan çadırın önüne kadar ilerledik. Ça
Öıra varınca Çalık Kemal birdenbire 
durdu ... 

Çadırın her tarafı örtülerle sımsıkı 
kapalı idi. Ben onu içeriye girmekten 
vaz. geçirmeğe vakit bulamadan Çalık 
Kemal seri bir hareket yaptı, elile çadı
rın kanadını açarak içeriye girdi ve gö
zihnUn önünden birdenbire kaybolu
venni§ti! 

Ben şaşırıp kalmıştım! Bir müddet 
ne yapacağımı tayine muvaffak olamı
yarak çadırın önünde durdum ve bekle
dim_. 

Ortalık tamamile tenha idi. Yakında 
hiç bir insan gölgesi görünmüyordu ... 

Acaba Çalık Kemal çadırın içinde ne 
yapıyordu! O içeriye girdikten sonra 
çadırın kanadı kendiliğinden kapanmış
tı ve kapana kısılan bir fare gibi Çalık 
Kemal içeride kalmıştı! 

Şimdi ben ne yapmalıydun? Bakalım 
çadır boş muydu? Ya içinde düşmanımız 
olan Meınlilklerden bir kaçı gizlenmiş 
bulunuyorlarsa?.. Başunıza bela getir
mesi ihtimalinden bahsederek beni de
min Mısır melı1dne ait cesedin yanın
Oan uzaklaştıran Çalık Kemal şimdi çok 
ı;ılıııncasına bir hareketi bile bile işlemiş 
bulunuyordu ... 

Bu labn.a turşusu ne idi, bu perhiz ne 
oluyordu? .. 

Sözlerile hareketleri bu suretle birbi
rine uymıyan Çalık Kemale bu sefer 
fena halde öfkelenmiştim. Ona çıkışmak 
için çadıra girmeğe karar verdiğim bir 
sırada kulağıma birdenbire ince bir ses 
geldi! Aman yarebbi!.. Acaba arkadn.51-
mı çadırın içinde bogazlıyorlar mıydı? .. 
Tutulduğum heyecandan ne yapacağımı 
şaşırdım, aklım başımdan gitti. Ve şu
urumdan daha ziyade tabu bir sevke 
tabi olarak belimdeki palaya el attım, 
onu kınından sıyırdım! .. 

Bir kaç saniye sonra arkadaşunın yap. 
tığı gibi kapı kanadını açmış ve çadırın 
içine adımımı atmış bulunuyordum!.. 

-4-
KURDBAYIN ODALIGI NACtYE 
tık önce karanlıkta hiç bir şey farke

demedim. Yalnız çadırın ortasında iki 
kişinin altalta üstüste yerde yuvarlan
dıklarını işittiğim gürültü bana anlat-
mıştı. Ayni zamanda çadırın dışında iken 
auyduğum ince sesi yeniden işitmiştim! 
Bu bir kadın sesi idi! Onunla boguşmak
ta olan adama yalvarıp yakanııağa baş
lamıştı : 

- Allah aşkına bana dokunmayınız! 
Ben size ne fenalık ettim? Para, elmas, 
her ne istersen vereyim!. Tek bana iliş
me!.. Namuslu bir kadına dokunmak şe
refli bir erkeğin şanına yakışır mı? 

rulmuş gibi oldum ve aklıma o anda çok 
müthiş bir şüphe geldi. Kendi kendime : 

- Sakın, bu kadın Loranza olmasın, 
diye düşündüm! 

İşittiğim ses bana hiila unutmadığım 
o güzel kadını hatırlatmıştı! Ne kadar da 
onun sesine benziyordu bu yalvarmalar, 
yakarmalar! .. 

Hemen koştum, çadınn kanadını aç
tım ve yeniden kapanmaması için onu, 
üzerinde bulunan iple sımsıkı bir yere 
bağladım. 
Çadırın içi aydınlıkla doldu. tık yap

tığım iş yerde yatan ve Çalık Kemalle 
boguşmağa devam eden kadının yüzüne 
bakmak olmuştu! .. 
Müthiş bir hayal sukutuna uğramış

Çuvaı, 1ıanaviçe, varil, 
sütfıostilı, 1ıti(Jıt ve fo
toğraf malzemesi 
getfrUdi .. 

-*-Fi at mürakabe komisyonu bugün haf-
talık toplanhsını yapacak, bakkallar 
marifetiyle ve ekmek kartları mukabi
linde halka verilecek unlara fiat tayin 
edecelctir. Şehrimizin her semtindeki 
bakkallara verilecek unların mahsubu, 
bilahara bakkallar tarafından belediye
ye teslim edilecek ekmek kartlariyle ya
pılacaktır. 

ÇUVAL VE KA:>IAVJÇE 
FAITLARI 

tım! Hayır, bu Loranza değildi. Bu yüz Mürakabe komUıyonu, vilayetimiz 
Nisli kadının lekesiz bir kar tabakasını emrine verilen ve yakında tevzi. edile
andıran bembeyaz simasına hiç benze- cck olan çuval ve kanaviçeleri.n satış 
miyordu! fitlarını da bugün teabit edecektir. 

Loranza sarışın, bu kadın ise esmer· Hindistandan memleketim.ize 3 bin 
~;takat tam manasile bir esmer güzeli ton çuval ve lı:anaviçe getirilmiştir. Bun-

h 
!arın 1854 balycsi istanbula varmış, 

Kadın güzellikleri karşısında çok as- 1900 balyesi de hudutlarımıza girm~ 
sas ve yufka olan yüreğim birdenbire 
çadırın içi gibi alt üst olmtL,,ıdu ... Hayır, tir. 
bu kadım Çalık Kemalin elinde bıraka- VARIL. KAôlT, 
mazdım! O bir kadındı. Bir erkek ken- FOTOôRAF MALZEMESi 
di akranı olan bir erkekle dövfu;el,ilir, 
fakat kendisinden yaradılış itibarile za
yıf olan bir kadına el kaldıramazdı! 
Kendisini bilen bir erkeğin bunu yap. 
maması lazımgelirdi! .. 

O dakikada gözlerimde bütün benli
ğimi saran korkunç bir öfkeden cıkan 
parıltılar belirmi~ti! Pala elimde, Çalık 
Kenıalin üzerine doğru yürüdüm ve 
gök gürültüsünü andıran bir sesle giir
liyerek ona dedim ki: 

-BİTMEDİ-

321, J22, J2J, 324 doğum· 
la ihtiyat erat-

iZMiR ASKERLİK ŞUBESİNDEN : 
321, 322. 323, 324 doğumlu ihtiyat era

tın senelik yoklamalarına başlanacaktır. 
Bu doğumlular her gün sabahtan akşa
ma kadar şubey~ gelerek yoklamalarını 
yaptırabilirler. Bunların yoklamaları 18 
4/942 de bitecektir .. 

* .JJS Doğumlular .. 
İZMİK ASKERLİK ŞUBESİNDEN 
338 ve daha evvelki doğumlulardan 

muvazzaf hizmetini yapmamış jandarma 
ve orman erah ile yoklama kaçaklarııı
dan asker edilenlerin sevkcdilmek üzere 
15/4/ 942 çarşamba günü sabahleyin İz
mir yerli askerlik şubesinde hazır bu· 
lunmalan lizınıdır. 

Yaf'dımsevenlef' 
Cemiyetinin teşelılıürü 
4 nisan cumartesi akşamı cemiyetimiz 

menfaatine verdiğimiz baloda tertip edi
len piyangoya büyük bir nezaket ve lü
tufkilrlıkla e5ya teberrüünde bulunan 
şehrimizin hayırsever fabrika, ticaret· 
hane, ecza deposu ve eczane sahiplerine 
ayn aYrl teşekküre i.ınkfuı olmadığından 
gazetenizin tavassutunu saygılarınıla ri
ca ederim .. 

Yardunsevenler cemiyeti reisi 
KEVSER TUKSAL 

Mevliit 
Merhum eczacı Faik Enerin ölüm 
yıldönümü münasebetiyle Tilkilik 
Hatuniye camii.şerifinde 14/4/S42 
salı gUnü akşamı yatsu namazını 
müteakip ruhuna mevludu nebevi 
okunacağından arzu edenlerin teş
rifleri rica olunur. 

Ayrıca İ ngiltereden 300 varıl Süd
koatik. Almanyadan 2800 boş zeytinya
ğı varili, 1800 top matbaa kağıdı ve fo
toğraf malzemesi getirilmi~ bulunmak
tadı:. 

--~o ............ - -

Kazma, lıüf'elı ve 
demif' beyannamele
rinin lıontf'Olü 
Vilayetin talebi üzerine kazma, kürek 

ve levha demirler beyannameye tabi tu
tulmuştu. Verilen beyannameler tasnü 
edilm~tir. Beyannamelerle beyanname 
veren mağazalarda mevcut bu kabil eş
yanın mevcuUan dün memurlar tarafın
dan kontrol cdilm:ştir. 

_ _..,_o---
Dr. Tevfilı Rüştü 
Af'as şehrimizde .. 
Sabık Londı·a büyük elçimiz Dr. Tev

fık Rüştü Aras Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Uzwı seneler İzmir mebusu 
ve hariciye vekili olarak vazife gören 
Dr. Aras İzm:rdeki akrabasını :tiyaret 
etmek maksadile gelmiş bulunmaktadır. 
Hoş geldiniz, deriz .. 

_ _..,_o---
Parti Ergene ocağında 
toplantılar •• 
C. H. Partisi Bornova Ergene ocağın

da evvelki akşam yüze yakın azanın iş
tirakiyle umumi bir toplantı yapılarak 
ftzanm dilekleri tesbit ed'lmiş ve ocağın 
faaliyeti hakkında yeni kaı·arlar alın
mıştır. Dileklerin yerine getirilmesi için 
alakadarlar nezdinde tesebbüste bulu· 
nulacaktır. 
Mayıs ayı toplantısı 3/ 51942 pazar 

akşamı yapılacak ve bu toplantılara her 
ay devam olunacaktır. 

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

PAZARDA 
YANKESİCİLİK 
Eyip oğlu Ker<>m isminde biri Eşref

paşa pazar yerinde Ali oğlu Muradın ce
binden yankesicilik suret?yle 12 lirasını 
çaldığı iddiasiyle tutulmuştur. 

Be,.gamada yangın 

Birdenbire beynimden kurşunla vu- ll:ıcıc:-cccıoooı>eıı ___ ıoc_ıoc_ıcıcll 

Bergamada Havra sokağında tüccar
dan J ozefe ait 7 sayılı ve sigortasız pa
muk deposUnda yangın çıkmış, söndü
rülmüştür. Yangın işçilerden birinin 
söndürmeden attığı sigaradan ileriye 
gelmiştir. 

ı--IBLYUK ı:iKAYF 1 

Hayatım Zehir Olmuşken!!. 
------·---- ~·~--

••• 7 ••• Yazan : ÜÇ YILDIZ 
On yıl.. Hapiste geçen on yıl! Sonra, 

birden bire, o uğurlu af günü, avukatım 
Aliye Kurtarın ardı arkası kesilmeyen 
gayretleri neticelenmişti. Ben af edil
ıniştim! Gözlerimle gökyüzünün, mavi
liğini, ağaçların yeşilliğini, serbest halk 
yığınlarının hareketini, çölde sonu gel
mez bir yürüyiqilınden sonra yeşil bir 
vahanın suyunu içmiş ölümden kurtul
muş bir seyyah gibi yutarken, ona so
ruyordum: 

- Şimdi ben ne yapacağım üstadım! 
- Ne mi yapacaksınız? Şarkı söyle-

yeceksiniz! 
Ve şaşkınlığıma hiç aldırmıyarak de

vam etti: 
- Hapiahanede yapbğınız gibi, bütün 

ruhunuzu şark:ılaruuza dökeceksiniz! 
Bu yıllar içinde ne kazandığınızı bilml
yorsunuz, yavrum! Sizi dinleyeceklere 
aca1a.rmızı ve aşkıntzı, ve inganlınn ada· 
l..Uizligi, ve mahpusların elemlerini te
rennüm ediniz.~ Terennüm ediniz.!~ 

Acı acı gülümsedim : 
- Fakat kime? 
- BütUn dünyaya! Radyoda çalışa-

caksınız, yavrum, ve muvaffalı: olacağı.
nızı da ilk müjdeleyen ben olayun! 

Ne misli bulunmaz bir kadın, bir me
lekti bu Aliye Kurtar! Müekkillerinin 
yalnız candan müdafii değil, ayni za
manda - soyadının illn ettiği gibi -
kurtarıcısı idi! Yine bütün tanıdıklarını 
harekete getirdi. Radyo idarecilerinin 
bir komisyonu önünde dinlendim. Sesi
mi beğenmiş olacaklar, kabul edildim. 
Şimdi, her salı günü, aaat beşden beş on
beşe kadar, radyoda okuyordum : c Mu
nise Elberk'in halk türkülerini dinliye
cek.siniz! > 

fil önee bu başarıyı avukatımın nü
fnzuua yormuştum. Fakat çok geçme
den dinleyicilerden llılunise Elberk na
mına mektuplar yağınağa başladı ve 
şükranlı bir heyecanla anladım ki ha
piahanede geçirdiğim inceleme ve çalış-

ma yıllan boşa gitmemişti. 
Benim kat'! isteğime uyarak, koruyu

cum hürriyete kavuştuğumu Zeki Al
dağlıya bildirmemişti. Tarif edilmez duy. 
gulann karma karışık tesirile bağlanmış
tım. Benim bunca defalar istediğim gibi 
hayatını bir başkasına bağlamış olma
sından korkuyor, veya bağlamamı.,'<Sa, 
da, beni ihtiyarlamış bulma.!ıından ür
küyordum ... 

Ankaradaki adresini biliyordum. Rad
yo merke:ti lııtanbuldan Ankaraya taşın
dığı vakit kalbim titremişti. Bu bir işa· 
ret miydi? Zekimle buluşacağımı mı 
gö.steriyordu? 

fil haftalar, çok defa oturduğu ma· 
halleden geçiyor, apartımanının bulun
duğu eve bakıyordum. Fakat girmeğe 
cesaret edemedim. Belki de beni unut. 
muştu! On yıl önceki müdhiş dram belki 
hafızasından silinmişti. Onu canlandır
mak doğru olmazdı! Bana yazdığı o gü
zel mektuplar belki sadece vazife hissi· 
le, beni geri kalan on senelik mabpus
luğumda teselli etmek merhameille ya
zılmıştı ... 

Ankara radyosu sesimi bütün Türki· 
yeye, bütün dünyaya yaydı ve derhal 
ummadığım bir muvaffak.iyet kazandım. 
Münekkitler şarkılarımın sadeliğinden, 
içlek ve gerçek heyecanından, sesimin 
hususi kalitesinden bahsediyorlardı. Es
ki musiki muallimi buna kavuşmağı hiç 
aklından geçirebilir miydi? 

Belediye meclisi toplandı 

Fuar eski hızı ile 
devam edecek 

Belediye f'eisi, fuarın bu yıl da eslıi f'Gğbeti gö
rüp göf'miyeceği mülahazaJarma ceuap verdL-

Be1ed;y. meclisi dün öğleden aonra kolaylıkları yapacağını tahmin etmekte
saat 16, 30 da B. Rept Leblebici oğlu- yiz. Ahvali hazıra dolayısiyle geçmiı se
n un reisliğinde toplanarak mezbaha ve nelerdck.i kadar nakliyat kolaylığı yapıl
lc.ültürpark, turizm ve İzmir enternaayo· maaa da fuarımız ayni raibeti görmeğe 
nal fuarı mulhak bütçelerini müzakere devam edecektir. Hazırbklanmız bu ıe-
ve kabul eylemiJtir. kilde yapılmaktadır. Bu itibarla dubuli-

MEZBAHA BüTÇE.Si ye varidatı olarak konulan rakamın ay

Evvela mezbaha masraf ve varidat 
bütçeleri fasıl faıul müzakere edilmiş ve 
mütevazin şek.ilde 362060 lira olarak 
kabul edilmiıtir. 

FUAR BüTÇESI VE 
MüLAHAZALARI 
Sonra kültürpark ve fuarın 1942 ma

li yılı bütçesinin müzakeresine başlan· 
mışhr. Bütçe görüşülürken bazı aza bu 
sene fuann ayni rağbeti görüp görmiye
ceğini ve fuara duhuliye ücreti hasılB.tı 
olarak konulan 55000 liranın tahakkuk 
edip etmiyeceğini belediye reisinden 
sormuşlardır. B. Reşat Leblebicioğlu 
a~ağıdaki izahatı vermiştir: 

c-- lzmir enternaayonal fuarı bu sene 
de hükümetimizin yÜkaek müzaharetiyle 
açılacak ve ayni hızla. devam edecektir. 
F uarımtzJn bu ıcne dah.i hükümetin mü· 
zaheretina mazhar olacağına şüphemiz 
yok.tur. 

Hük.ümetimiz.in bu sene de nakliyat 

nen kabulünü rica ederim.> 
Bu rakam aynen kabul edilmiftir. 
BA71 TEMENNIL.f.R 
Bil.ahara azadan ekseriai İzmir fuan

n1n bu sene de muvaffak olacağına emin 
olmakla beraber bazı temenniler izhar 
etmişlerdir. Azadan Dr. Mithat Orel, 
fuar dekorasyonunda değişiklik ya
pılmasını. dekorasyonun da, cazip ol
masını temenni etmiş, fuar dahilindeki 
gazinoları i~letenlerin ziyaretçileri ve 
müşterileri ötedenberi memnun edeme
diklnini beyan etmiştir. 

Belediye reisi, Jzmire gelen ziyaretçi· 
leri memnun etmenin belediyenin baş
laca vaifesi olduğunu, fuar gazinosunda 
servisin temiz, iyi ve mutedil olmasına 
çalışacağını söylem.iş ve bu hususta te
ferruata ait bazı izahat vermiştir. 

Bundan aonra fuar varidat ve masraf 
bütçesi tayin eaa.mı •uretiyle reye konu ... 
!arak 161, 342 lira olarak kabul edilmi§-
tir. 

Dokuma tipleri ve fiatlar 

Ucuz dokumalar sata
cak bir mağaza açılacak 
Mağazanın biran evvel açdması için icap eden 

teşebbüsler yapıldı-. 
iktisat vekô.leti yurtta dokumacılğı !ar pazarından alıp ta dağıtacağı iplik

orğanize etmek üzere atttığı adımlara ye )erden yüzde 3 niııbetinde hir koopera• 
ni bir veçhe vermiştir. lzmirde mevcut tif hiuesi alacakbr. Bu yüzde üçlerle 
200 kadar el dokuma tezgahı ve çorap toplanacak paralarla bir dokuma koo
fanila mak..inesi aahipleri bir k.oopcratif peratifi sabı maia.zuı açılack ve k.oope
kwmuılar, çalışmalarını bu kooperatif ratif ortaklarının hazırlayacağı bütün 
dahilinde toplamışlardır. dokumalar bu mağazada halka ucuz fi-

iktisat vekileti şimdi lzmirde oldu· atla satılacaktır. 
ğu gibi yurdun muhtelif yerlerinde faa· Bu hususu kararlaştırmak üzere ikti· 
liyete geçen ve .aytlan iyice kaba.nlt sat müdürlüğünde B. Kemal Tilkicioi· 
olan bu kooperatifleri halk emrinde kul- !unun reisliğinde bir toplanb yapılm,.
lanmak arzusundadır. tır. Kooperatifçiler yüzde üçlerin temin 

Bunun iç.in kooperatif mümeaailleri edeceği faydanın az olacağını ve maia· 
An.karada bir toplantıya çağrılmqlar ve z.a için he.men kullanılacak bir sermaye 
dokuma standard tiplerini tesbit eyle- teılril edemiyeceğini ileriye sürmiişler
mişlerdir. Bu swetle evvelce her yerde dir. Ayrıca bir miktar perakendeci karı 
pek dağınık ve çqitli olan dokuma tip- Yerihncai vekaletten istenecektir. 
leri azal~ ve dokuma nevileri hallı: Bu mağa.zaııın bir a.n evvel açılması için 
ihtiyaçlan için daha yaradı bir tekil b"'1<a teşebbüaler de yapılntlflır. 
iktisap e~tir. Bu tipleri velr.ilet şehri- KAR NISBETLERi 
mizdelr.i alakadarlara bildirmİftir. 

UCUZ DOKUMA MACAZASI Dokumaların fiat unswlan da velr.i
lktisat velr.i.letinden alakadarlara ge- letçe teabit edilmİ§tir. Her dokumacı İş

len bir yazıda dokuma kooperatifinin çllik ücretinden baJl<a beher paket iplik 
halka hizmet olmak üzere kuracağı yeni haıma 1 O - 1 S lira arumda hir kar tc
teşkilittan ve b-racağı yeni vazifeler- min edebilecdttir. Eğer tezgah ııahibi 
den bahsedilerelr. bunlar hakkında ma- bizzat malc.inclerde çalıtmıyorsa bu kar 
lumat verilmektedir. işçi ile el tezgahı veya makinesi sahibi 

lzmirde aç.ılan kooperatif yerli mal- ile işçi arasında taksim edilecektir. 

İTİZAR 
Dünkü sayınruda Dr. Sabahettin Ka

paninin yazısının serlcvhasında •Grand 
Prix• ve •Derby11 kelimeleri sehven 
Grand Priks ve Darby diye dizilmiştir .. 
Özür diliyerek tashih ederiz. 

Konservatuvarda, Halk.evinde sahne
ye çıkmamı teklif ettiler, fakat reddet
tim. Gerçi, bir vilayet şehrinde gönill 
rakibesi Nazire Aldağlıyı öldürdüğü için 
on sene evvel mahk<im olan Munise Er
kaç davasuu artık Ankarada kimsenin 
hatırlamadığını biliyordum. Fakat be
nim şarkılarımın • mahcubiyeti > vardı. 
Yalnız başıma, benim için bir dost ha
lini alan mikrofon önünde sesimi duyur. 
duğum stüdyonun mahremliğini sevi
yordum. 

Bir gün, radyo çeyrek saatımı bitir
miştim, hademelerden biri elime bir 
zarf tıkı§tırdL Açtım ve okudum! cA.l>
ye Kurtar bu mektup hamilini kabul et
men.izi rica eder ... 

Aliye Kurtarın bir talebi mukaddes 
bir emirdi! Mutad olarak stüdyoda kim
seyi kabul etmezdim. Fakat bademedeıı 
ziyaretçiyi yanıma almasını rica ettim. 

Bir iki dakika sonra geniş omuzlu, 
fakat gergin yüzlü ve ağarmış şakaklı 
bir adam eşikte gözüktü. 

Elimi göğsüme dayadım ve içimden, 
bayılacak gibi bir • AA! • nidası çıktı. 

Gözlerimiz buluştu. 
Geçirdiğimiz bütün acı tehlikeler, bü

tün geçen imtihan ve yalruzlık yıllan, 
• nihayet sana kavuştum! • demek isti
yen bu bakışlar karşısında silindi. 

Bir saniye sonra, Zekinin kolları ara
sında idim. Şimdi, artık sevişmek hak-

VATANDAŞ! .. 
Yaşamak için havalara hikim olınak, 

havalara bakim olmak için de Türk ha
va kurumuna devamlı surette yardım 
etmek 18zun geldiğini hatırından asli! 
çıkarma. .• 

kımız vardı! 

* Bu son mucize de yine, muhakeme ve 
hapis cehennemi içinde bana rehber ol
mak ve cesaret vermek için allahın bir 
inayeti olan yüksek kadının eseri idi. 
Azimle harekete karar veren ve Zekiyi 
benden iyi tanıyan Aliye Kurtar, beni 
görmesi için ona mektup yazmıştı. Fa
kat ona bütün hakikati açığa vuracak 
yerde, Ankara radyosunda Munise El· 
berkin stüdyosunda ona randevü ver
ınişti. Türkiyenin tanınmış bir radyo 
mutahassısı olan Zeki için bu en tabii 
bir şeydi. 

Böylece, gözlerini kaldırırken Zeki 
tanımadığı bir şarkıcı yerine, daiına 
mahpus sandığı kadım görmüştü. 

Ve bana hararetle içini açtı : 
- Daha da güzel olmuşsun! Aksaçlı 

olacağın Ane kadar seni beklemek kara
rında idim ... Seni bu kadar genç bulmak 
ve bu gençliğinde sana kavuşmak taliin 
bir hediyesidir! Evvelce sende olmıyan 
harikulade ifadeli bir bakışın var ... Oh! 
Munise, Muniseciğim! .. 

Mueize ile dirilmiş insanlar gibi, bü
yük radyo sarayının merdiveninden bir. 
lilı:te inerken, Zelri yan açık bir kapı 
önünde durdu ve bana bir stüdyo gös
terdi: 

- Görüyor musun Munise? burada 
kullanılan makineler, benim plılnlaruna 
göre ıslah edilmiş, mükemmelleştiril-

ikinci 
Cephe fikri 

----*----
Müttefilı memlelıet· 
fef'de günden güne 
lıuvvetlenmelıtedir •• 

(Bn.~tarafı 1 inci Sah.itede) 

salahiyetli Alınan mahfillerinde merak· 
tan ziyade sinirleri yoran bir raha~
bk hissi uyandırmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan ikinci cephe likrfoin 

müttefik memleketlerde günden gün• 
yer kazandıjiı muhakkaktır. Kttad• 
derhal taarruza geçmek taraftarlarl 
Norveçi en elver~li bir hareket sah•Sl 
olarak görmektedirler. Bunlara ıör•. 
modern harbin şaşırtıcı yenilikler.in• 
rağmen arızalı topraklarda muhaciml•
rin müdarilerden daha kolaybkla sava· 
ıuıbilecekleri hakkındaki eski bir preıı· 
;;p değerini hiç kaybetmemi tir. 

Norveç, tank kullanmağa elverişli de· 
ğildir. Bu memleketin dağlan gerilla ve 
taciz edici hareketler ~in ideal saha}ar
dır. Kurtuluşunu beldiyen halkın hissi
yatı da cesaret vericidir. 

Y-ıne bu münasebetle maruf bir tnıi· 
Ilı münekkidi şu satl1'1an yazmıştır : 

•Sergüzeştten niçin korkahm? Sergli· 
zeşt ruhumuzu. taarruz azmimizi ve 
düşnıana Fransa, Yunanistan. Girit mu· 
harebelcrinin acılarını ödetmek arzu· 
muzu kaybetmekten tanrı bizi korusun.• 

Fakat ikinci hir cephe açılmamasını is· 
tiyenler de vardır. Bazı bitaraf kaynak· 
!arın iddialarına bakılırsa bu sonune11· 
lar Kızılordunun ezici bir zaferle Avru· 
naya hakim olması ilıtiınalinden endişe 
duyanlanlır. Bu sebeple karşllaı;an deV 
ordulann ayni derecede yıpramıaaSJlll, 
Anglo Saksonların ancak vaziyete tama· 
men hakim olacakları gün harekele gc(· 
ınesini temenni etmektedirler. 

Hakikaten İn~Iterede bu şekilde dü· 
şüııenlcr var mıdır, bilmiyoruz. Her bal· 
de ikinci cephe işinin ciddiyetle ele 
alındığı şundan belli olmaktadır ki en 
salôhiyetli İn~ şahsiyetleri, müttefik· 
lerin yakında müdafaadan taarruza ge· 
çcceklerini ve önüınilıdcki altı ayıl> 
harbin taliini tayin hususunda kat1 
ehemmiyeti olaca<hıu sövlcmektedirlcr. 

SEVKET BiLGtN 

KISACA 
. ---... 

Ut çaJmırlıen .. 
Eczacı Kemaı K. Aktaş 

Bir kaç gün evvel iç mahallelerde bir 
hastayı ziyarete gidiyordum. Evin birin· 
de a=mi bir el ut çalıyordtL 

Türk müziği ic;.inde udun darbelerin .. 
de bir enin varcL:r. Bundan otuı •en~ 

kadat evvel, Allah ıani gani ra.bmet ey
lesin. maruf muharrir1erden birisi TUrk 
müzik i.letleriyle alay eden mizahi bir 
yazı yazm~ udu dalaktan mustarip, 
boynu ince, karnı şiş bir sıtma1ıya ben· 
zetmişti. Kanuna et tahtası gibi demiş. 
kemanda bir alafranga ıniuclılılc, bir 
monşerlilı:, tefte de lô.übalı1ilı: ve yalak· 
hk bulmuştu. Muharrir daha ileriye gi· 
derek zurna ile kırnete de hir düdülclülı:, 
darbukada bir şirnetlik. zilli ma~da 
bir soytarilik. vardır diyordu. Kendi.sine 
yazı j}e cevap verdiğimi hatrrbyorum· 
Türk çalgılannı mizaha alırken tezyife 
hakkı olmadığını söyliyerek utta bir s1t ... 
maLJılc değil, çalanın ıinesine gömül .. 
müş: havsalası geniş. sempatik bir ka
lenderlik: olduğunu söylemiştim. Kanurl"" 
da et tahtalığı bulmakta bir kabalık .ez· 
diğimi işaret etmiştim, dizler üz.erin~ 
yatan o mevzUn şekilli Aletin üzerindeki 
tellerden nağmeler toplıyan kani.ininin 
kıvrak kollan anuında dolaşan kürdili 
bir hicaz taksimini duymamanın k.ulait 
olmamış olduğuna bükmedeceğimi aöy· 
lem iştim. 

Dün tıaata ziyaretine eaptığım sok.ak .. 
tıt o acemi udi bana 30 sene evvelini ha
tırlattı. Bqı örtülü, telı: saçlı genç Türlı: 
kızını lı:ızarıruı yanakları ile odu ainesİ· 
ne basmıt çalıyor göriiyordwn. Bugün 
ayni kız udunu çalarken artık kafeı at .. 
kumda başı örtülü değildir. 

Müzik, duyguların bir nevi ifadesi 
olduğuna göre onun alaturkası. alafran· 
p'.'B&t olmaması 18.zım geleceği kanaatin
deyim. 

miştir! 
Hatırıma, birdenbire, fakir bir pan· 

siyon yemek masasında bana candan 
acaip bir kutu gösteren ve yeni oyunca· 
ğile oynayan bir çocuk gibi sevinçle ba
na son icadını anlatan bir delikanlı gel
di ... 

Aradan bir asır geçmiş gibiydi! 
Ben, evli bir adama kendimi vermek

le bir cinayet işlemiştim, bunun cezasıı>l 
yüz kat çekmiştim! Bahtsız Nazire inti• 
kam almıştL Fakat intikamı bilhassB 
kendisine değmişti! Deliliğile kendi ev• 
!ilik hayatını harap etmişti. Saadetini 
felikete çevirmişti. 

Biz ise, felaketimizden şimdi saadet 
doğduğunu görüyorduk ... 
Hayatımızı bitmiş, mesleğimizi kırıl· 

nuş sanıyorduk. O da, bu da güller ar"'.' 
sından yeniden alevlenen bir ateş gibi 
canlanıyordu!.. 

-SON-

B. Bitler, amiral Horti• 
ye nişan verdi .. 
Budapeşte, 13 (A.A) - Macar ajans' 

bildiriyor : Büyük elçi Baron J)oren
1
• 

berg Führerin fevkalade vekili sıfatiy • 
buraya gelmiş ve kral naibi amirnl ıı:o_~ 
ti tarafından resmen kabul olunarBA 
Führer namına kendisine Alman k8d'. 
talı nişanının büyük altın haçmı te'' 1 

etmiştir. 
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INGILIZCE 
0GRE2'EN DERSLER 
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Elli DOKUZUNCU DERS

WINTER SPORTS AND COLD v.'EATHER 
KIŞ SPORLARI VE SO~UK HAVA ... 

VOCABULARY : 
Snow (Snöu) Kar 
İnce (Ays) Buz 
Frost (Frost) Don - Kırağı 
İcicle (Aysikl) Buz (Sarkık) 
Skis (Şiyz) Kayaklar 
To ski (tı ş!y) Kayak kaymak 
A pair of skales (ı pear ıv skeyts) Bir çüt patın 
To skate (tı skeyt) Patinaj yapmak 
A skating rink (ı skeyting rink) Bir patinaı ringi 
Snowball (snöubool) Kar topu 
Snowman (snöumen) Kardan adam 
Tobo~ım (tıbo'gn) Kızak 
Stove (stöuv) Soba 
Central Hcatincr (sentnl hiyting) Kalorifer 
Overmat (öuvıkout) Palto 
Fur gloves (föö glavz) Kürklü cld!\•en 
Woollen gloves (wuln glavz) Yün eldiven 
Muffler (maflı) Örtü - Atkı 

ln winter, there iı; snow and ice and we can have winter sports 
kışın kar ve buz verdır ve biz kış sporlan yapabiliriz .. 
- Some people go to t..'ıe mountains and ski over thc snow 
Bazı kimseler dajtlara gider VQ kar üzerinde kayarlar .. 

- When thev do this they faste:r. long pieccs of wood, cnlled skis, t o thc:r 
boots .. 
Onlar bunu yaparken botlarına paten denilen uzun ağaçlar takarlar .. 
-
1 

Those who know how to ski Well can go very fast. 
yi kayak bilenler çok hızlı gidebilirler .. 

- Some people like to skate on ice 
Bazı kimseler buz üzerinde patinajı severler .. 

JfENI •SIR 

lJzak doğu savaşı 
(Baştarafı 1 İtici Sahilede) 

kalmış ve Bataan yarım adasına doğru 
yol kırmıştır. 

Saygon, 13 (A.A) - Korogidor adas1 
havadan devamlı surette bombardıman 
edilmektedir. 

CEBO ADASI ALINDI 
Cebo adasının mühim bir kısmı işgal 

edilmiştir. Ceboya oniki bin Japon as
keri çıkartlmıştır. 

Tokyo, 13 (A.A) _ Cebo adasının iş
galinde buralarda göz hapsinde tutulan 
Japon tabaası hürriyetlerine kavuşmuş
lardır. 

MANtLLA BOMBALANDI 
Tokyo, 13 (A.A) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre Amerikan tayyareleri 
bu sabah Manilla varoşlarında uçmuş 
ve Filipinlilerle meskOn mahallelere 
bombalar atmışlardır. Siviller arasında 
bir çok ölü ve yaralı vardır. Hücum Fi
lipinliler arasında büyük blr nefret 
uyand ırrnıŞtır. 

KOROGIDORDAKi HASAR 
Vaşington, 13 (A.A} - Bahriye ne

zaretinin tebliği : Japon uçakJan Koro
gidor kalesine son 24 saatta 12 defa hü
cum etmişler ve bilhassa kalenin mer
kez kısmını hedef tutmuşlardır. Uçak
larımız bu tayyareleri yüksekten uçma
ğa mecbur etmişlerdir. Hasarlar hafif
tir. ölü ve yaralıların sayısı çok değil
dir. 

Bu sabah Bataan yarım adasına ve 
Kavite yerleştirilmiş dll§man bataryala
n istihkamı bombardıman etmişlerdir. 

BATIRILAN JAPON KRUVAZÖRÜ 
Beş gün evvel Cebo adasında batırı

lan Japon kruvazörü Vaskona sınıfın
dan bir gemidir. 
Diğer kesimlerde kayda değer bir şey 

yoktur. 

Borsa 
ÜZÜM 
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~ Ankara Radyosn ~ 

= BUGUNKUNEŞRIYAT ~ 
:'lılllllllllllllllllllllllllıtllllllllllllllllllıllllllllllU: 

7.30 Program ve memleket saat ayan 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleoket saat ayarı .. 12.33 
Milzik : Tiirkçe pliklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik: Türkçe pllk
lar 18.00 Program ve memleket saat aya
n 18.03 Müzik : Radyo salon orkestrası 
18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik ~ Fasıl 
heyeti 19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri 19.t5 Konuşma (Kitap 
saati .. ) 19.55 Müzik : Eski kanto ve tür
küler 20.15 RADYO gazetesi 20.45 Mü
zik : Piyano konseri .. 21.15 Konuşma : 
(Türk hukuk kur umu adına) 21.30 Mil· 
zik pl. 21.45 Müzik : Klasik Türk müzi
ği.. 22.30 Memleket saat ayan, Ajans 
haberleri ve borsalar ... 22.45 _ 22.50 Ya
rınki program ve kapanış .. 

ZAYİ 

SAJllFB 1 

izrnlf' Ylldyetl Daimi Encümeninden : 

Motör alınacakhr 
1 - iz.mir vilayeti turistık yolları idaresinin ihtiyacı olan müstamel bir 

motörün alınması 12/ 4 / 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye çıkanlnuştır. 

2 - Motörün muhammen kıymeti 6000 lira olup teminat mikdarı 450 li
radır. 

3 - Eksiltme 27/ 4/ 942 tarihine raslayan pazarte•i günü saat 11 devi
layet encümeni odasında yapılacaktır. 

4 - istekliler şartnameyi turistik yollar mıntaka müdürlüğünde görebilir-
ler. 2022 (861) 

JzrnlP manlf atUl'a tevzff Jıornlteslnden : 
izmir merkez kazasında (izmir ıehri. Karııyaka, Bornova, Buca; Seydiköy, 

Oeğirmendere) de bulunan rnanifaturacılardan ithalatçı olmıyan toptancılar, 
perakendeciler, hazır elbise imalatçıları, tüccar terziler, terzi levazımı satan
lar, imal ettirerek gömlekçilik yaparuar, yazmacılar yorgancılardan içinde 
çalIJhğı ticaret ıubesinde en az 1939 aeneaindenberi filen muamelede bulu
nanlann ticaret oda11 kayıt evrakile birlikte peıtemalcılar ba11nda manifatu
racılar birliğine 13 pazartesi 14 salı 1 S çarıamba nisan 1942 iÜnleri saat 18 
den 20 ye kadar müracaat ederek kayıt yaptırmaları ve son kayıt günü olan 
1.5 /~/ 1942 kayıt tarihi gününü geçirenlerin haklarından vaz geçmiı gibi te
lakkı olunacaklarından alakadarların muayyen saatlarda müracat etmeleri 
ilin olunur. ( 1-3) (856) 

BELSAMITC'L 
İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski B El.SOÖUKLUÖU, İdrar zorlutu, me.. 

sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere.. Böbrek rabatsızlıklarma 
karşa en mükemmel bir ilAç BELSAMİ'l'OL'dur. BELSAMIToL lrnllananlar 
yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. BUtnn eczanelerde bulunur 
Satış Deposu : Sami Aksu Bah(ebpı iş Bankası arkasında BahftİICllllr . - If a lake or a pond is covered with a thick shcet of :cc, it is quite safe to 

skate on it. 

TiMORLARlN 
CENUBUNDAKtADA 
Tokyo, 13 (A.A) - Tiınor adasının 

cenup batısında Billitovn adasına dün 
akşam Japon kıtaları çıkmışlardır. 

... ' 
İzmir ihracat gümrükleri 25/7/ 942 ~ ~---- Sokak No. 5 ... 

'.tier bir göl veya havuz kalın bir buz tabakasiyle örtülürse, bunun füerindc 
kaymak tamamiyle emindir .. 
- When a man goes skating, he puts on a pair of skates. 
Bir adam patinaja giderken bir çift paten giyer. 
- Skates have very thin edges: they are made of metal. 
:Patenlerin uçlan çok incedir; bunlar madenden yapılmıştır. 
- In warm weather, people can skate on an artificial skating rink. 
Sıcak havalıırda, insanlar sun'i ringler üzerinde kayabilirler. 
- When there is snow on the ground, children like to throw snow\'alls a t cach 
otber. 
Yerde kar varken çocuklar birb!rlerine kar topu atmayı severler .. 
- They also like to make snowmen, and to ride down hills on toboggans. 
Onlar kardan adamları ve kızaklarla tepelerden asağı kaymayı da severler .. 
- When it is very <:old, there is frost on the windows aııd icicles hang froın 
the trees 
Çok soğuk olduğu zaman, pencerelerde donlar vardır ve buzlar ağaçlardan 
aşalı sark.ar •• 
- ln the houses, if there is no central healing, pcoplc light thc stoves 
Evlerde eğer kalorifer yoksa. sobalar yakarlar .. 
- In the stoves they bum wood or coal.. 
Sobalarda, odun veya maden kömürü yakarlar. 
- In many English houses fires bum in open fireplacc:.. 
Bir çok İngilii: evlerinde ateş açık ocaklarda yanar. 
- People wear wann clothes 

Hal ısıtıcı elbiseler giyer .. 
- When they o out, they put on overcoats, mufflers, ani fur gloves. 
Dışarıya glderleren, paltolannı giyer, atkılarını sarar ve kUrklü eldivenlerini 
\akarlar. 

Rus· Alman harbi 
,......,. 1 inci Sahifede) 

Sahte~km~k kartları 
( Baştaralı 1 inci Sahi(ede) 

l"lchrin öte layımıa atılmış ve düşmanın rek ekmek almak istedikleri görülmii~ 
§iddetli mukavemetine nimen nehir bu ve bunlar tutulm~ur. 
boka.ada zorlanmıştır •• Diğer bir nehrin Yapılan tahkikat sonunda bu kartla
kıyısmda da toprak kazanılmıştır. D~ rı Faikpaşa mahallesinde 965' inci so
~-bir ~kayıplar vermiştir. Bundan kakta 8 numarada oturan Mustafa oğlu 
~ Ru.slarm sıjuıdığı bir orman düş- Burhan Yalkışın hazırladığı kartların da 
hlmdan temidenmqtir. Ruslar ağır ka- hemşiresi 10 yaşında Vicdan Yalkış ve 
&'ıplara uğratılmıştır. ayni sokakta 44 numarada oturan 13 ya-
Doğu cephesinin şimal kesiminde Rus- şında Hayrünnisa taraflanndan sürül

lar ağır bir taarruz yapmışlardır. Top- diiğü anlaşılmıştır. 
~Umuzun ve tankların yardımiyle bu Burhanın, çarşı.dan satın aldığı sarı 
~ pUskiirtülmil$ ve dUşınanın ye- bloknot kağıtlarını hakiki ağır işçi ek-
Cli tanla tahrip edilmiştir. mek kartı üzerine yapıştırarak ve tat-

RUSLARIN DÖRT HOCUMU bik ederek cam üzerinde Ç!ni mürek-
BerliP, 13 (A.A) _ D. N. B. bildiri- keple bu kartların sahtelerini yaptığı 

Yor: Resmi teblWe bildirildiği gibi Rus- anlaşılmıştır. 
lar bir gün evvel akim blan hücumla- . Sahte kartlar hakiki kartlardan aşağı 
mu 11 nisanda tekrar et:miılerdir. yukarı farksızdır, yalnız kartonu biraz 

Mühim hava kuvvetleri himayesinde daha incedir. Burhanın kızlar vasıtasiy
\oe tmıldann mllzaheretiyle ilerliyen b- 1e ekmekleri 25 kuruştan sattırdığı da 
labalık kıtalar arka arkaya dört hücum anlaşılmıştır. 
ftpmqlarsa da bu hücumlar akim bl- Aynca Eşrefpaşada Ha.sanın lınnın
~. BntUn siWı1anmızm teksif edil- dan sahte kartla ekmek aldığı sırada 
~ ate$iyle düşman püsldirtUlmU$Uir. Burhan Çelikbaş adında bir başka işçi 

I>UnJdl t.ebl!lde bildirilen 14 tank ta de tutulmuştur. 
~ oldulu halde ilci gUn ~cinde dilş- Dört suçlu da adliyeye verilmi,Ierd:r. 

"1\amn 110 tankı ya tahrip edilmiş veya - --0
- --

hasara uıratllmışt:ır. AMER!KAD.A 
CENUPrA Dd tayyare dilştü.. 
Cepben..iıı merkez ve şimal kesimle- Li (Kal f ) 

2-lnde bazı yerlerde Ruslar kuvvetli kı- vemer i omiya 13 (A.A) -
San Franslskonun 16 kilometre mağın· 

AVUSTRALYA HO'CUMU 
Kambera, 13 (A.A) - Resmi Avus

tralya tebliği : Timor adasında Köpan
ga Avustralya hava kuvvetleri tarafın
dan pazar günü yeniden hilcum edilmiş
tir. Hücum bir hava meydanile bir kış
laya tevcih edilmiştir. 

Hazı brın ların önü 
vinc kalabalık 
---·----·~ 

(Baştarafı l inci Sahifede) 
37942 adet büyük, 508 adet ağır işçi ve 
4602 adet çocuk ekmek kartı bir haf
ta müddetle kullanılmamıf ve bu kart
lar belediyeye teSlim olunmuotur. Bu 
suretle bir haftada 154000 kilo ekmek 
tasarruf edllmiştir. 

EKMEK SAKLIYANLAR 
Anafartalar caddesinde fırıncı Cahil 

fırınında ekmek bulunduğu halde mü~ 
terilere satmadığı iddiaıile milli korun
ma kanunu hükümlerine göre adliyeye 
verilmiştir. 

Yine An af ar talar caddesinde Cemil 
oğlu Kazımın fırınında ekmek mevcut 
olduğu halde müracaat eden müşterile
re ıatmadığı anlaşılmıı ve hakkında 
meşhut suç zabıt varaka11 tutulmuştur. 

Anafartalar caddesinde atçı Davut 
oğlu lbrahim ve Osman oğlu Mehmet 
4 3 kilo ekmek naklettikleri 11rada tutul
mutlardır. thrahim ve Melunedin bu 
ekmekleri fırıncı Feritten aldıklarını söy 
lemeleri üzerine fmncı da yakalanmıı
tır, bu fmncının 239 kilo ekmeği karn-;
siz olarak sattığı zabıtaca teabit edilmit 
ve kendiai adliyeye verilmiıtir. 

--u-oı_,,,_, __ 
BREZİLYADAIU 
İtalyan sellrl casuslal'I 
idare ecllyona111-
ruyo de Janeiro, 13 (AA) - İtalya

nın R!yo de Janeiro elçisinin Brezilya· 
da İtalyan casusları servisini idare etti
~;, sabit olmuştur. Üç casusun tevkifi ha
disenin meydana çıkmasına sebep ol
muştur. Francesko Martini namında bir 
İtalyan, Brezilya polisin!n İtalyan ca
suslannın faaliyetine şiddetle mini ol
chığunu bildiren raporunda yeni talimat 
istemekte idi. _ _ ..,.,,.-, ,o~--

11KanH lıomlHdandı.. 
Kan. 13 (A.A) - Dün gece sabahın 

saat 2.30 una doğru meçhul bir tayyare 
liman çevresine küçük çapta Uç bomba 
atmıştır. Hasar azdır. __ ,.,,_,0,_uu.-u--~rla hücum etml$lerse de hiç bir yer- da bulunan Livemer yalarundaki tepe-

tle bir netice alamamışlardır. lere düşen iki büyük uçakta bahriye J A P O lf L A R l lf 
Hava kuvvetlerimiz cephenin merkez kuvvetlerine mensup 14 tayyareci öl- Glrdllderl topr-L•-...m-

\'e şimal kesimlerinde kara kuvvetleri- müştür. aaaaa-ua 
tn1zi desteklemişlerdir. Uçaklanmız di1ş- iktisadi lstlldAI!. 
~m 9 topunu tahrip ve 11 topunu mu- lar itiraz lı:abul etmez bir üatünlük elde Tokyo, 13 (A.A) - Japon radyosuna 
•tU"ebe dl$ı bırakacak kadar hasara ut- etmiflerdir. Yaimurlar araziyi fena ha- göre işgal edilen topraklann ekonomik 
:t-atmıştır. le lı:oyml19tur. Dört !.afta sürecek olan nizama kavuşmaları meselesi tetkik edil· 

RUS MİTRALYÖZ YUVALARI bu yağmur mevsiminde iki taraf hazır- mektedir. Bu toprak)ardan her biri 
Bazı evlerin mitralyöz yuvası haline lıklarla m~l'cn•l olacaklardır. kendi şartlarına uygun bir iktisadi tstik-

~kulduğu müstahkem köylerde Alman HARKOFT A We sahip olacaklardır. 
ı>ike bombardıman tayyareleri tam lsa- Harkofta Almanlar Rusların kıt aa- :;c;oc;acitAOCiiöiieaaaaoöO;oo;iiiDiiiDDieii 
~lerle bu evleri tahrip ederek içinde vaşlarında elde ettikleri müıtahkem mev D 
.JJuJunanlan imha etmişlerdir. zileri kartı hücumlarla getiye almağa 

ALMAN TEBLlôt teşebbüı etmi,lerdir. Bunlardan bazıla- Yaptığı ameliyatla hemşirem İsme-
Berlin. 13 (A.A) - Resmi tebliğ: n şı:eri alınmıtbr. ti uzun yıllardan beri çektiM hasta-
Kerç yarım adaaındaki dü,man hü- St11Hnntfa tam "Ükunet vardır. lıktan kurtararak ona bay; bahşe-

curnları ağır kayıplarla püalcürtülmüt- GERÇTE den İzmir Memleket hastanesi ope-
tlir. Kerç yarım adaımda kuvvetler top- ratöril sayın Dr. Asil Mukbil Ataka-
Doğu cepheainin diğer kesimlerinde lanl}'or. Ruslar yeni tank takviyeleri ah- mm hazakat ve iktidarını bir kerre 

0 1dulcça önemli kuvvetlerin yaptaiı ta- yorlar, Alman bq kumandanlıiının ha- daha örd K dile 

l'QEKKCIR 

tarih ve 27 sayılı beyanname zayi oldu
ğundan yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını ilin ederim. 

Endüstriyel Türk Anonim şirketi 
İzmir Dr. Hulusi caddesi No. 36 

2086 (863) 

ZAYl 
Niğde vilAyetinin Nevşehir kaz.ası 

Narköyü orta mahallesinden Maççanlı 
Abdullah oğluyum. 335 - 336 tarihinde 
Nevşehir idadisinden aldı,ğım tasdikna
memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmii olmadığını ilan ederim. 

Mektep No. 396 
As. Pos. No. 2406 6 Bl. TK.. K. 
Teğmen Mehmet Selim Giray 

2074 (866) 

ZAYt 
Niğde viliyetinin Nevşehir kazasının 

Nar köyü orta mahallesinden Maççanb 
Abdullahın oğluyum. Niğde muallim 
mektebinden 336 - 337 tarihinde aldı
ğım 12 hususi numaralı şahadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilin ederim. 

Mektep No. 106 
As. Pos. N. 2406 6 Bl. TK. K . 
Teğmen Mehmet Selim Giray 

2073 (867) 

TtRE ASLİYE HUKUK HAKtMLt-
ciNDEN: 244 

Tirenin İpekçiler mahallesinden İs
mail Kahraman vekili avukat Ahmet 
Gündoğdu tarafından Tirenin Domlupı
nar mahallesi Harlak sokağında 4 nu. 
maralı evde İsmail karısı Ayşe Kahra
man aleyhine Tire asliye hukuk mahke
mesine ikame eylediği boşanma dlvası
nın cari muhakemesinde : 

Müddeialeyh gösterilen ikametgihmı 
terkederek yeri bilinemediğinden dave
tiye varakasının mahkeme divanhanesi
ne ilsak edilerek tebliğatın hm.irde mUn· 
teşir Yeni Asır pzetesile ilanen icrası
na karar verilerek durnpnanın 2t/4/ 
1942 cuma günü saat 10 a muallak oldu
ğundan müddeialeyhin tayin olanan gün 
ve saatta Tire asliye hukuk mahkemesin
de bizzat hazır bulunmuı veya tarafın
dan musaddak bir vekil göndermesi teb
liğat makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur 2083 (870) 

tZMtR ASLİYE tKtNCl HUKUK 
HAKtMLtôlNDEN: 
İzınirde Hasan kızı Sıdıka namına veki. 

li avukat Bilal Hilmi Araz tarafından 
Kütahyanın Hamidiye mahallesinden 
Faraç oğlu Hasan aleyhine ikame edilen 
boşanma divasının icra kılınan muhake
mesi sonunda : Medeni K. 134 Uncli 
maddesine tevfikan Sıdıka ile Hasanm 
yekdiğerinden boşanmalanna ve kaba
hatlı müddeialeyhin hüküm tarihinden 
itibaren bir sene müddetle evlenememe
sine ve bakiye hüküm harcı olan 300 ku
ruşla masarifi muhakeme olan 1404 ku
ruşun dahi müddelaleyhe tahmiline tem
yizi kabil olmak üzere 24/3/ 942 tari
hinde davacının vicahında ve müddei
aleyhin gıyabında karar verildiği ve 
usulen tanzim kılınan hüküm ihbarna
mesinin müddeialeyhin ikametgahı meç 
huliyetine binaen mahkeme divanhan!'
sine talik kılındığı tebliğ m:ıkamına ka
im olmak üzere ilAn olunur. 

2087 (871) 

DOKTOR 
NııPI Şemsi GCINEREN 
Bastalaruu her ıün Tilkilik Akar 

Çeşme karş1S1Ddaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon: 4051 

•rruzıarda dü'1!1an 1600 esir, 1000 ölll valar iyileşince kaft hareketlere bqlı- g" tlın. en r!ne SO.DSUZ te-
~errni,, 3 tank, 40 mitralyöz bırakmıt" yacağı tahmin ediliyor. şekkürlerimizi sunarım.. tZMtR BELEDt~tNDEN: 

rr NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ ' 

1 
Ye11em, Broftfft, Zcdül'•ee, Gl'lp Nezleden gellP 1 

GOMENTAL 
Nededen korur ve nedeyi kökünden kfJMll' . ~ 

~ .... ----· F.czanelerden ısrarla G O MEN T !'. L araynm.. 

:-·················································································· .. • • 
s Devlet Demır Y oilarındon s • • ...................................................................................... 

lzmirden Denizliye Somaya ve Alatehire aevkedilen e§yaya mahsuı D. 
D/ 2SO numar&lı tarife 10/ :5/ 942 tarihinden itibaren liğvedilmittir. Fazla 
tafsilat için iırtaayonlara müracaat edilir. 2048 (662) 

9 dan 19 numaraya kadar olan tenzilatlı tenezzüh tarifeleri 10/ 5 / 942 
tarihinden itibaren llivedilmiıtir. 2048 (86.f) 

Denlzll P. r. r. MüdÜl'lüğönden : 
12SO adedi Denizlinin Kaklık köyü civarındaki kabukdamı ve 400 adedi 

de yine Denizlinin Ç.mb&fl köyü civarındaki Kocaçukur ve elekli ormanla
rından kesilmek ve Kaklık istasyonunda teslim edilmek prtiyle prtname
ıinde ebadı göıterilen 1 6S O adet çıralı çam telgraf c:lireii kapalı zarf uaali,.le 
IS gün müddetle 23/4/ 942 tariihne müaadif per,embe sünü Mat 16 da De
nizli P. T. T. müdürlüğü binaıında ihaleıi yapılmak üzere 9/4/942 tarihin
den itibaren elt.lltemeye konulml19tur. Beher metre mikibı orman resmi SOS 
muhammen bedeli sekiz lira muvakkat teminab 990 liradır. latekliler teklif 
mektuplarına ihale saatından bir saat evvelaine kadar Denizli miidürlililnde 
makbuz mukabilinde vermeleri. Fazla izahat isteyenlerin müdiirliiie mürca-
atlannın ilanı. 14 16 18 20 2058 (868) 

Gümriilı oe Jnldsarla• oelıdletlnden : 
1 - Taşra gümrüklerinde açık 1 O lira maatlı kolculuklar için yapılan 

:ilin sonunda i.ateltli çıkmadıimdan Memurin kanununun 4 üncü maddesinin 
cD.t fıkruı bülanüne uyularak ilk mektep mezunlan aTilllnda müaabab im
tihanı açılacakbr. 

2 - Müsabaka imtihanı 27 / 4/ 942 pazartesi aünü .aat 14 te Ankara. 
Jıtanbul. İzmir, Mersin, Edime, Samsun, Jalcenderun: Trabzon : Kara: Van 
gümrükleri müdür ve baı müdürlüklerinde yapılacaktır. 

3 - Açık yerlere tayinler müsabakadaki muvaffakıyet auaaına ve kendi 
bulundultlan yer ile harcırah vaziyeti itibara alınarak yapllır. MüaalNaka.ya 
girenlerin aayıaı boı yerden fazla olduğu takdirde idare bunları daha sonra
dan açılacak yerlere tayin ile mukayyet olmayacakbr. 

4 - Müsabakaya iıtirü edeceklerin ukerliiini yapmlf bulunmalen Ye 

memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı va11flan haiz olmaları prt
tar. 

S - Bu prtları haiz olup müsabakaya iftirik etmek İ8tiyenlerin yukanda 
yazıb gümrük idarelerinden birine 25 / 4/ 942 cumarteei günü akpunına ka
dar dilekçe ile mGracaatla phadetname nüfus, iyihal ve yurdun ber yeriocle 
çalıtınaia mütehammil olduiuna dair resmi tabiplerden alacaldan aailıık 
k&iıtlannı ve aıkerlik terhiı veaika11 ıuretlerini vermeleri llzundır. 

t4 16 1887 (858) 

GlimPIUı oe i.......,.la• uelıdleffnden : 
1 - Merkez ve tqra gümrültlerinde açık 20 liralık memurluklar için U.. 

mezunları araıında müsabaka imtihanı açılackbr. 
2 - Mü.baka imtihanı 29/ 4/ 1942 ç.arpmba günü saat 14 te Ankara. 

l•tanbul. lzmir, Mersin, Edirne. Samsun, lıkenderun; Trabzon; Kars; Vaa 
gümrükleri müdür ve bq müdürlüklerinde yapılacakbr. 

3 - Açık yerlere tayinler müsabakadaki muvaffakıyet ••ruına ve kendi 
bulunduklan yer ile harcırah vaziyeti itibara alınarak yapılır. Müeelı..kap 
girenlerin 11ay11ı bo, yerden fazla olduğu takdirde idare bunlan daha aonn 
açılacak yerlere tayin ile mukayyet olmıyacakbr. 

4 - Müsabakaya girmek istiyenlerin yukanda yazılı gümrülı: idrelerindea 
birine 28/ 4/ 942 salı aünü akpmına kadar dilekçe ile müracaat ederek ... 
hadetname, nüfuı, iyi hal ukerlik kiğıtlariyle yurdun her yerinde çal'fl!'a
ğa mütehammil olduğuna dair resmi tabiplerden alacaltlan sailık lclğıtlamu 
vermeleri icap eder. 14 16 1886 (859) 

İznnl• Nafıa Müdlll'la,,,,.,,en : 
Bornova Ziraat okulu binuı çatısına multtazı beher metre mikibı 1 OS li

radan 4x0.20x0.02 ebadında 28.80Q metre mikap kereate 3024 lira bedel 
ile 1 1 / 4 / 19 4 2 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle açık eksiltmeye konul
duğundan i•telrlilerin 2490 sayılı yaaa hükumlerine göre hazırlayacaklan 
228 lira .30 kuruf}uk teminatlariyle birlikte 27/ Nisan/ 1942 pazartesi giinfi 
saat 11 de Nafıa müdürlüğnüde müteşekkil komisyona bq vurmalan. 

14 20 2014 (860) 

ÇİMEN'J'O FİArJ.ARI HAKKllfDA
izndP Mıntalıcuı ıııttsaı MödttP....,....en : 

lzmir belediye encümeninin 3/ 4 / 942 tarih ve 523 aayılı karanna göre 
memleket mamulitı olan çimentoların lzmirde mağazada ve rıhtımda tealim 
toptan ve perakende ıalı§ fıatı kar dahil olduğu halde: 

Rıhtımda Mağazada 
tonu K. Tonu K. 

Perakende 
torbua K. 

tır. RUSLARA GÖRE Anadolu gazetesi mTlerinden Mıntaka ticaret müdürlüğünde imti-
~ Laponyada bolteviltlere kanlı kayıp- Moskova, 13 (A.A) - Kalenin kesi- VıllOGOODOlllOCŞAllAPIOCllOO•DOllCKS*lELIOGOOIDOl:G hanlan yapılmak üzere belediyem.iz 209.75 
ar verdirilmittir. minde Almanlann karşı hücumlan neti- ayar :ı;nemur muavinliğine 60 lira Ucreı-

Normal portlant çimentosu 
Çabuk aertleten 

3776 3898 

4222 t ~va, tayyarelerimiz bütiln cephede ceslz kalmıştır. Düşman 200 ölU vererek .,. _ ---• LuJ.Hı.U- le bir memur alınacaktır. cıüperaiman> 4 ı 02 22 7 
caıdi faaliyette bulunmuştur. oüskürtillmüştür. Karşı hücumun aklın -._..,._.,_a H .. .,..... Taliplerin lise ve orta mektep mezunu Kuruştur. 208S (869) 

MERKEL.'DE MUHAREBaER kalmasını yeni bir Sovyet ileri hareketi den : olma.sı askerlikle allkası bulunmaması - ---------- _ _ ··--------------
StDDETI.1 takip etmiştir. Kuvvetlerimiz düşman 5/ 4/ 942 tarihinde inikadı mukarrer prttır. hava gazı fabrikası için muhtelif ebatta minatı 93 lira 40 kuruştur. Taliplerin 

. Ber1·'1, 13 (A.A) - Doiu cephesi- tarafından tahkim edilmlş bölgeye gir- umumi heyet toplantısı ekseriyet hlsıl İmtihan 17/ 4/ 942 Cuma gilnil saat boru ve teferrüatının döküm işi, yazı iş- teminatı iş bankasına yatırarak makbuz.. 
hın merkez ke.imindeki hreketler ce- mişlerdir. :iki mesldllı yer geri almmış- olmadıbndan 19/4/ 942 pazar gUnU saat 9 da icra edilecektir. 12, 14 2033 (848) leri mlldürlilğilndeki prtnamesi veçhi- lariyle ihale tarihi olan 27/ 4/ 942 Pazar-

l..__· _ __.~ı......;.,P.....;..ee;;.mıD;.::h~eat=n.:::.de::..:lci::...,.!.:fa:,:a!!.1ivz.:e:!ti!.... ~ilti~'!!:nc~i:...p~lln=:.:a:.ı.ıtır~.2B~ura~d~a!!....!Al~m~a!!!nlar!!!!:.~7~50~o~·1u~v~e~ya~ral~ı fc~na~t.ıı.~~11~1r:~edi~'lmiştir~~· ~· .:_Sa~yın~~Azam~~ı~za~il~in~_ı;LOJ..-.Jll'-...._....:id~*~~v~l.auak....iız.u:aLl~e~aç~ı:k~e~b~lltm!jte~y~eALk]o:n~ulın:~uştur:kk':_M~u~-ı:tesi~' giln:~U~saa~t Jl~6 Jda~iei_nc~iım:· ~en;etm~ilra-: 
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Amerikan donanması 

ancak 2 sene sonra hazır! 

Havalarda Birmanya-
hareket ve da muhare- Istaı.bulda bir cinayet 

harp arttı be şiddetli ''lzmir,, li bir genç kan• 
Radyo gazetesine ıöre mü doluda ki tahribattan ileriye geldiii ihtimal A k d 

Sataanda harekAtm nihayete ermesiyle içlndP.d:r. -+- -*- sını ve aşı ını vur o 
Japonlar şimdi Koregidordaki Amerikan İngilizler dün Bingaziye şiddetli bir İnglllzlep 8 tayyape tala• .JaponlaP llePl~P, ldlıln 
kuvvetlerine şiddetle hücuma başlamış- hava hilcumu yapmışlardır. Hasarın bil- Plp ile 7 •.,.~e •-•ilet• ..... flddetU -•aoenaet -----
Jardır. yük olduğu bildiriliyor. -ı1- --,,. ı-- •...-. 
Buradakı mukavemetin ne kadar de· AMERİKAN DONANMASI NE dlett, 8,,.,,,, ile rananf:s• gti~ W ndUdın İstanbul, 13 ( Yeni Asır ) - Gecele-1 gelmiştir. Cemil, kanslDI Saim acJmdôi 

vam edeceii bilinemez. v AKİT ZIRLANAC K., tam lıomlNlladdGP.. lıay.,,,.,. IH!l'hıOPlaP- yin Çemberlit&§ ainenıamnda bir cina- qıkile beraber Çemberlit&§ .memum-
Avustralyada yalnız hava faaliyeti ol· HA A · Kahire. 13 (AA) - 11 abanda tay- Yeni Delhi. 13 (A.A)- Çin lr.uv- y~t işlenoıi§, .seyirciler lıqecana dllf-ı da görmut, tabancuile atef ederek S.. 

makta fakat Birmanyada kara muhare-- Pearl Harbour Japon baskınının Ame- )'Uelerimiz Sirl!naikada dtifman avcala- vetleri Birmanyada Sitogda mevzileri- mil§!er, bu arada bir kaduı baJJlmlfhr. ı imi alır, IUJ"ette yualadıktan 80Dl'8 k8-
beleri 

1

devam etmektedir. Bava kuvvet- ıib1ı1ar tarafından er veya ıeç bir mu- riyle bir ban muharebe8İnde ilr.i Yan- ni muhafaza ~Jar. Tafsilat tudur: rwm L bıçak]a yine aiu' surette pn-
leri de kara hareketlerini desteldeme)tte kabeleye uğnyacağı sanılmı.ttı; halbuki ken. bir Meaerpnit dÜfÜrmiiflerdir. hanelide yühelr. uyıda Japon kuv- hmlrde ~uk eden ve dart ay- t 1A-•"·-

faali eti L AnıerikalıJar "mdi Amerik bahriye- C Y d-Lı h etle• .ı--1 d-%....• il ) -L~_..I!_ J danberi karısı Sevım ile da.rgm bulunanl __,,NA. ve hava y eri artmq görünme.te- e= an irit aduında ve unani9tan 11&.1 a- v n ~e ~·.. er emea~. ~- Cemil adındaki ---, kard-ı .. ;.. htan- Cemil polialere talim olmUf, .ap. 
dır. si1'\iıı tam şekilde hazırl&ndıktan sonra va mey~aiılan bombalallJDlfbr. ponlar petrol tdialeri bavzamu tehdit buldan rdiX.: b;b; il& ,_...-Sevimin' -''-'-tir: B .... n-ı--ı w..ı. ..... 

RUSYADA Japonlara hücum edecellni bildirmek- lakenderiye cinnnda rastlanan bir etmektedirler ve a• r enne ye v.,,.._..., • .._ .... -.n.e m 
Dolu ~ Ruslann önemli ha- tedlrler; bu tam hazırlanmanm ancak Meueqnµt tahrip ec:lilmittir. Bunlardan ÇIN TEBUOI burada oldutunu Ujrenmlf ve fehrimize alne bafl•nıqcaktır. 

va kuvvetıed himayesinde 1-ı kesbJı. iki aeaede bi~ de iJ&ve ediyorlar. bqka daha dört dütman tanareü tah- Çanlr.lns. 13 (AA) - Dün akpm-

~ ===-~ a~"L~ :e:~-'""" :t~l~-f'9~~ Su taşmalarını ve zarar-
'E::.!!!v~--~~~ .E=~~-~~t~diS: larını önlemek için 
JapWuı taarrmJar çok .wdet1l olmuş a1tı1armm Japon harp ve taşıt gemileri- ve iki tayyare aiır hasara uira~· "ddetJi bn mukavemetle ~-
ft "'-1arla l.na meyclm1mmda M- De ~ mGeaılr l_ıareket lmkAn Vllldlr- Gece diipnanm bir bomba uçail ada,a 8 Mana bdu Japonlar burada 2000 
JJ1k basaJ'lar yapddıla millYer kQnalda- Amer.bh1ann bu hususta Filioinlerde dB~ Pftrça)aDJDJfbr. ..1..1_ aliiJAPO'Ye ,..raN : JA.v:,.rrnPLARlft]erdir. Ankara, 13 { Telefonla ) - Yurdun 1lytha meclisin nafta, adJlJe °" ~ 
İ'I taıafmdan bildirilmiştir. ~ ele buı adalardan. Avustralya ve Yeni Gi- Malta)"a kartı hava hücumlaDJUD .....- ....,.. , • bir it lerbıd kapalı akar bir eııcUmenlerind aeçerek kJlnl -
-.ıtadakl hmnn milhhnce ~u nedeki üslerden faydalpmam da mOm- detlendiii sfinden ~ne bdu .mı- Çansldns. ı 3 (A.tJiAlL-~ Sj halC: bJ:U ~ zam:ueya aman tat- DllfÜI'. ~e: aöre ~ ~ 
taUr .... lar. B*'h·m IDD htıeam- ktlndGr. Fakat bugUne bdU' Amerikan ter arumcla 130 ölü. 600 yaradı ,,.... çen Japonlar tidde Dil" mus:avemet e makta ve etrafındaki senit araziyi kap. ~ Alarm tapasile m altuacla 
.... llaltacla 280 kiP almtq ve 800 kiti deniraltJlarmuı yaptaklan ı.ıer pek .a.. dır. ~aktad..ıar. DGpnan • 8 at.anda lıyarak bir 90k zararlara sebebiyet ver- kalan veya au bukm1anna maruz ~ 
~- n6k olnnqtur. Amerika1ıJu muhtemel ALMANB ı· 1 ıt TEBU(A A)Ol R i b ... i iki bm ölii ve ,..raeh TenDJttir. mekte olduju malumdur. Sularm tat- nan arazi '" GUl'lan ıaafi•nın teldlfl 

'IS dnden beri llaltaya ait remd olarak, yetişmlf olan denbcilerlni mU. er rn. ;;, • - anı te 11 
: • • mumda bqlıca amiller aruuıda en mil- i1zerine heyeti vekile braıi1e tesl>lt V.ıt 

teW:lleıde taurudarm yalmz ucak ... takbel ln'8atın bazırlıyacalı yeni harp Simal Afrllr.ada tol'4;U Ye ketif kuv- Hıodıstanda durum him1eri yataklarında veya denize dökW.. ilAn olunacaktır. Bu aımrlar içinde vaB 
ftr .... yalar tanf+nc1en ........ 8l!fineJeri fein ~ olank eJde tut- vetleri teması kaydedibniftir. dilklerl yerlerde her nuılla bazı inpat veya bymabmJarda,ıı mUmde alm-
lılWirmJor ve av tQyanleriDdea ı.h- mak Jstiyorlar ve bu aebep1e l8Dif deniz Maltaya aece ve sGncliiz devunh ta- * yapıhmf. alaç djldlmtı veya bu gibi te- mabwn suyun •lmuunna veya m .,. 
~. 1.unmı hna ~ aJta fuJlyetl ~- anudar •e hedeflerde tahripler ,apıl- (88'taıııfl l inel s.ldfeM) airlerle bazı manialar husule gelmit ol- viyesinhı ytlbelmeıdne aebep olabllecek 

mt;~ılarla u .. •k ••arlanmaz dün muh- Kripdn teklifleri reddedilmlf olmuına masıdır. Bunlar olduju gibi kaldıkça su- inpat ve faaliyette bulunulmıywkta • 
...- raimen Hindistanda müdafaa hazırlık- 1ann tqlwı zamanlarında yapacakları HtZMET MECBUIUYE".ft 

~ Yal,., Talll'l'llS8 doil'a ~L~!;.rde 1 S düıman tayyaresi dii- lan hararetlidir. lladruta mevcudiyet- zararlar da gittikçe daha pnifliyecektlr. Su bamın mumda tehlike ile kup-
• • • - • - .- KüM- FIRTINALARI leri lüzumlu olmıym yilabiıı klflye 18- Bu gibi tehlikeleri gerek vukuu zama- lapn kay ve bsabaJ•m. bulunan ~ 

lk• • • •& j On .. ,, •• •• d k• 6 Kahire. ı 3 (A.A) _ Kum fntmala- birden aynlmalan tavsi79 edilmlftir. nuıda, gerek daha önce önliyebllmek Y8f arasındaki erkeklerin dıl'baslnnı BDIDCI cep.4 e 1 - um uz e 1 n hareketlere mani olmaktadır. Mekili- Hindistanm bütüli dolu 18hillerinde ih- için vilAyetlerin geniş salAhiyetJerle tec- lemeye yarayacak ellerindeki her tOrlG 
tiyat tedbirleri aluımıftır. biz edilmesine ve halka da bazı mUk.el- alat, edevat, malzeme ve vuıtalar ile 

ti aH Al da •• h • h A nin cenubunda tanarelerimiz bir d&t- Madras, 13 (A.A) - Madrasm 800 lefiyetler yükledilmesine ihtiyaç ve u- tehlike yerine koflnala ve ıa.terilen lft m man- av mu ım a- :9..ha:ı!:i~!.:6 =~dir;."~:: bin ki§iden ibaret olan nafuaundan 190 ruret görillmüş, bu maksatla hazırlanan lerde çahpaia mecbur tutuW:aklardJr. 
düoürülmiitriir. bini memleketin iç tarafına nakledil- 1 .1.1 1 • J lan sinirlen- diseler olması ._ ... - ~Kıuı>sm BEYANATI qe ma~e erı a~nmasına ya-

ıvıı KAMIRASllDI Karqi. 13 tA.A> - Gazeteciıerı ka- k k ti b ıh ..l!-!yor muhtemel * - buı eden sir stafford Krips ıu beyanat- rayaca a:r ar as yor Uirl ta bulunmuştur: 
-·- -·- ~ • ııt Okyanu c - Hind milletinin gUıiUn birinde bir x*ır 

.........._,_ .,. --- u..- _,,_ --•- ...... .,. kesmedim. Bunun ne zaman olacağtnı 1 ofts~~en lstifade edilerek yalnız bUyilk tır. Bu llartJarla bUF.6k ,ehhlerdeJI liaJk 
·ML:!"dmll ı.a • ........ ..._ j....aıa- llG~D'I ._ •• 11 ..-l I • anlapnaya vuacıalı hususunda ilmidiml fstanbll;l. 13 ( Yeni lwr ) - Datftma 1 nılacak brt1arın biadmuma ................ 

,.,.,. _ al~Nf ....... falll d ........ llOldanna SUDdakı• 800 bilmiyorum. Fakat bu gün elbet gele- tehirlerde 'kurulacak olan istihlAk bir· mahallelerindeki lstih1Ak birliklerbıden 
ı.ıw..ı üıı .fh.t cektir. > llklerinden .maddeler almmu>nda kulla- 1qe madd.teri alac8klatdit. --~ ft JGflOIOI&. ıe--. .... •v~ .. ıOP.. UMUM! v~ &LAHtYETl 

... ........ - .. liiaclı.tan Lendra. 13 (A.A) - .. Daarı ...ıı- hiJiSeler ao~- Ana ym .P!!feslnln umumi valiye ................... 
•11r'td ,... JZ c ı .. 1• • W. dak1..., t1a bul• ılıı .._ : ~ nırdtftt ft'tU ıidlMyett tle Rgtli meeele- eselesl __ ._.__ed 
...daidir. Hbıdular... Ye Miialü~- - Harbin talil dönüm noktasındadır.. terde bir an1asnıa .mümkün olup olmadı- m uuanacaa e 
lana l..W. tekliflerini reci etmelerinin Yakında müdafaadan taartUZa ~e- den geı-irildi lı sualine B. K~ fU cevabı vermiştir: Ankara, 13 (Telefonla) - Otomobil _.,,w hld11'4 Hiacla1u ~ Hin- jiz. Önümüzdeki altı ayııı Qt'I bir ~ c - Bu işin kabine ile halli hususun- yedek ~ ..- bir eirketin mü· 
P.a• ....S hJr ..-U helrJedilgJerl hal- ehemmiyet! oJacaktlr. Önihnilzde daha -+- da umumt valiyi ııerbeat bırakmata ha- dürit Nabom Jle pnaluada çahean ~· 
de lncilter. hana taraftar ıö~tii cettn .UUler vardır. Hayale ka~ & ÇtiPçll ,,,,_.,.Japon zırdım. Konıre partisi bu vaziyetten sim ismJndeki tezgAhtar tevkif edilerek 
..._ Mff.IG•a•lv da lnsiltere Qn bir ruz. fakat waretimlzi de kQbetmlyo- fU ~a,...a .aa-M memnun görQnmedl. > Milli korunma mahkemesine verildiler. 
Mleliman hGklbııNıti ıua.ım-m bbul ruz. .,..,.,. ;=:4-IW W Teklif edilen pUnaı Jr•binenin mea- ı Sebep. taksi .,tdril Akilin istediji buji· 

akineve 
ı "erilirken 

e11aediii-den teun.ri reddetmltLmfir. e ~ ,.,,..iz gendalnln uliyetlerhıe ait kum.mı bahis mevzuu l lerl satmaktan imtina etmeler!dir.. Bu· 
~· -~an~.e--Mlf GalümaYe bire: .. rdce-d Ankara suikastı ........... ,.,.,.,,._ ederek İngiliz nazm fUDlan 116ylemlftir: 1 ctlnkü duruşmada Nahom ile Neslmin ,,_.~~-~ i~>CebuDomelad mi aj-=.-: 
..,... ~ __u_,__ ._..., ~ - Bunu kongrenin bir aürprizl te- evvelce ~etleri olup olmwhlı· uuwua .. .._ _._.., ~m .....-
lildb'ler. Simdi bu hal. eskiye doina bir - • - Loadra. 13 (AA) - Avam kama- lalli etmek d9lra delildir. Mesele, dl- mn İstanbuldan soruJmuma karar w- yUuıda bitlrlleoektir. .lapanbır 10 al-

CE8U ADlSllll ISGlLI 
TlllMLlltYOR 

..1.!l-n- L--'---- •--"'it Hın· _.,_ (a-=-h ı ı....a Sahifede) r .. .,...L.L- tatilinden aonra toplan- 1 halledil '-endUi da a_.. ___ n.. .,~_..- ~- -ı...1._ -..... ----~ Ye UlllU ere - ~- lllllQ ... _.......,.. iter 1§ er . dikten IODra A - rllm1'tlr. Muhakemeye yarın devam - WIDIU .... .,.._ w~· .--
lanm m&dalaunu ~rine almJt ~a: Tas aianmnm raporlan Rus balkı ara- llllfbr. S...elr.il B. Çörçil Hint olr.yanu- iinden ortaya çılmmrtır. > edilecektir. ları vakit ada 20 Amerlkalı subaym ku-
pr. Buna kart1 aBçliilr. JCS.terilmiyeceiı ııında adalet arzusunu bir defa daha be- sunda seçen aon b&diMler halr.lr.mda ap- tSBtRLtQt MESELESt o • • . mandası altında 5000 fl1lpbıli tarafmdD 
de Hint liderlerinin .özleridden anlqa- lirtmiştir. Sovyftt şefleri bir kaç günden iıdaki tafailltı vermiftir: Kongre partisi. mUalUmanlar blrlill müdafaa ~u. 
h)-or ve bununla .. beraber. mihver rad- beri halk ldltlelerinin bu beklenmedik - .f Niunc:la biri aon aistem iç mi.- ve diler pa~erle siyasi faaliyet hart- A R K A B A D A 
Juapland~d;~T-=-~etllarn bBaraahlr.d-- durumunu Bolşevik be11nmda tekrarla- ~ =~.:::::j:pçb~ lr.IUYUÖJapon -a: cini de ve yabm. ıııildafaa ne Ogi1l hllllJSo N.ıt töl'enL 1nai1 iz tobli X.i 

...... _,,,...Tor • ra MD .ıddetli bir h 1ddet fırtınalan ile bol· .. .,, arda bir ifblrlill bbul edip etmiyecek- Ankara. 13 (Telefonla) - BtıyUk ,_... " fit 
)'olua söre lngiltere. Hintlilerle anlat- JL. -'·-- Sovy L--· b d loeunun Seylan ad .. iatikametincle iler- leri hakkında teminat verip Yerema..eee. mn..ı.. -aı..ı Abd ... 11.-L "D•-•dJn 81UmU· '17-L•-, 13 (A.A) - Orta-~ •-..au.. --L Lı- Hi.,.d1-tand-L.1 dini ve ı-:-.& ma ••. ~·yur. et _. ura 8 ted· ... örüJm.ıı.a::r Japon hava L-et y· ... ura. lfll&C& •uuaa. Ailllll ~ ,... • ..._..... 
- ~ 111 

lllU ....,....... kAn tabirlerl Al 1IP ır ..,~ .. • UIYV • ii aualine de fU ~ vermiftlr: nibı ~ci ytldönUmü mUnasebetlyle bava kuvvetleri karuılhmm te~: 
Zltbyetler &zenne plb hnnattar. Şim- nakJıne im olmıyan e • )eri ayni zamanda Seylan adaamda Ko- c - Bunu bllmiyorum. Fikrim fUdur buıdln Türk Tarih ve Cobfva fak6J.. Girld ft LlbyadaJri hedefler 78nlden 
dl JSO aüqonlak Hindiatan artık lngil- manyava, Türk mahkemesine ve Türk lomboya Ye Tiınilr.omala taarruz ~ ki ahalinin eberiyetl harp pyretlae it- tesine bir taren yapıldı. Fakillte deb- 11 nlsinda bomba ta)'JuelıuimlJba ta
tere için k.Qbobnut bir Ulkecllr. Hintli- memurlanna hakaret etqıek~. !erdir. Aftl tayyarelerimizden budan tirak için elinden geleni yapıyor. Parti- nı Emil Erişilg!l toplentıyı bir hitabe ile arnmma ulraımfbr. DUn abalı llalta-
ler k•dilerlni arbk Ansloeabonlar Sovyet .basınmJD bu iftira daJ"asJ tarafmclu karplanan dürana alır lr.a- lerin de böyle hareket edeceklerini ilmit ....... A~ft.-"- Hlınldiıı 1.--. ve ede- - yapılan taarruzda bir Yunken 88 ile 
tein kurban etmiyeceklerdir. Mosko~ ~~ zilmiyetini ve Sov- yıplar •erdirilmitle de liman teaialeri- di Şimdild bald --ıı- k di .,..... .uu~ .....,.... ,_ bir 

Dikbte ıa,,kbr ki mihver radyolan yetJer bırl iinde hüldlm sUren hava'V) miz ve bir bç semi hwra uiraımttu'· e yorum. e ~ ...... ~ en b! eahaiyetl hakkmda konu'"'alar yapıl- bir MeserPmtt 109 cumartesi ıecal 
Nelma ile Candinin mihver aleybbte vasıflandırır. Buna mukabil Türk adli- Bir az .oma iki Juuvazörilmüz ve görilperini birleftirmele çalı§ır1ana dı. Elerlerlnden muhtelif ~ okun- ve dUn öjleden 80Dl"ll da bir Yunken 89 
-'-- -"-'-nn• ı· naL'etm·--Lt _ _.LJer • ves1nin vakarlı ve sakin hareketi Bol-. Henna ta--•e semimiz Seylan acluı yardımları daha tesirli olur. > du. ve bir Meeeqimlt 109 brp ko,vma.,.. 
-- --= ıu -- eau vik dam s.. -n-..1-ı. ile 11

- ALBAY CONSONUN ROL'O • • taryaJarmm tarafından d6"'r6lm~· 
iKiNCi CEPHE ıınmapo nm ac:bıu m~ açaklanada batmlnuşbr. Amerikan mUm..W albay CoDIODUll M ı · t d .. k .. Londra, 13 (A.A) - Baft namrlJlt 
.aı~ olamdıueıl·-· iJr~Ldlae ~ ~k1:re~ ~~~ efkln 1 __ .1_ 13 (At)_ r:-n aum faaliyetinden beh.derek Sir Staffard flC 18 ~ Un 0 bildiriyorc 1jima1 ttalypı ılmJma ~ 
pu.._u - ·-- ........ .. .. __ fi kiltl halind ahkGml ...... uuna. ...-•,;&& Krlps ıunlan atlylemlftir: .. k 1 rak eden bomba ~ ... ku.. 
,Jetleri general Maııal Ye Hani Hop- Rus te erinin e e m bmaruında beyanatta bulunurken Hint c - Bu faaliyet tamamen busuat bir nı uza flrP .. r metrelik bir -·-+- IODl'a ~ d8Do. 
kimiD ı..o..ıdradald ziyaret .,.. telD*81a- vetler!~le neticelenen mahut bo1'evlk deniz,bıde batan iki lqiliz luuvaöriyle ahi tte ı-.. ..n.A- c k ~..,-
rile &ı plha ~ Mhmaııor -.e bu tiyatro muhakemelerini hatırlamaktadır. bir tanue pmiaindea miirelr.lı:ep filo- m ye o ... .., ve -ua.Y omon en- * mtltleııllr. ~t ~ 'bom~ 

Bu -L-'----·lerd ----"'- -- Lıt.ua- __ :_, ılL__ V".___ ._. ~-• diliğbıden harfket etmlftir. AlbQ Con- ,._.__._ 1 .__. G.1.&a...1-) lendılı bildirilmekle beraber tanancl-
AJmanlan sinirlen nnelı:&eclir. Milaver m~nıc e mazDllllUll' uu~uu Y1I 11111U1U -er U111 M1are -....-. IODUD mOzakerelere 1ft1rak1ni kon~ ,__,__ _. ~ lerin raporlan henila •hDm1ımffwo 
ndyolan. ikinci Avrupa cepheli için dihwaYı '8fD'bm bir «ayretle ~landı· .öylemi, Ye tunlan ilbe etmiftir: ı.teml§tir. B. Runelt bu huauata hlç bir vakbt enctlmende Jlythanm tetldJdni 
R..ı.r tarafından vukubulaa --'- nlmıslardı. Ci1nkU hAJdınler milddel~ c - Amiıal Samer Vil eoa iki eene L'Ln.-.- 1.. ..... __ ed..-_ 

.. ..--. d ..'1-L- ddetll da ._L tefeuuwnc uuumm81111fbr, ~ ricst wruıııı. A •t. bJ•ğ• Rmlann yülı:.ekten abp tutmalan ara- mumi en \UllUI fi "'l'8DID8k ilti· ıçmde bab Akdenizde filom._ k~ ilESULtYl:1' KJ.ION? KflçUk anatlar için de elimizde he- mPFIK&n t~ 1 1 
.... tezad slrmektedirler. rorlardı..• GÖ da ~ordu. Amira1m modem harp Bu demeçten IODra B. Krips vazl:ff'll- nUz bir bnım yoktur. Bu bUIUlta mec-

Aaha laailtere -.e Amerika. Malakl ALMANLARA RE RUS hallmda etalz bir bilaiai vardır. Hbat nl bir netleeye bailQmnadıimdan dola- Jile takdim ec10m!t oJmr JAyUwım da V8flqtcm, 13 (A.A) - ~ _. 
.. 1..itYinof tanfmdan 79pdaa ikinci NJ:SRİY ATININ BEDBFLERI ak,lan-..da aldJiı tedbirler ,,. ı,.ı.- 71 kendtna.n 1-lra kln•yi ta1daa ._ aU1rMı do1qıai1e bu muhtelit eneQmea. ~ ~ :.~ = 
cephe daveline icabet edecekl• midir- Bedin. 13 (A.A) - D. N. B. ... na neticelerl amlnlhim Sumer Vil hak- ~bir daha tekrar elmifUr. de tetkiki muvmk olur. > L .... ....J.L1-- ......... ~ UIM..&"--
Vazi7etin hakiki mahi,.eü bilinmemek- blWiriyor: Bir be ırilnden beri 8ovyet tr.düi itimadnu zqıf1atacak ~ B. KJUPS, LONDBAYA BtR TEKLt1' VE NETtCE il 1111~ n 7umaan __ ...,._. 
le l>eraber. miittefikler bayle bir weke- basım tarafından TOrk acWyellne w te deiildir. Oeniderde harelı:lıtta ~ HAREKJ!T m'ft Ziya Gevher Etili mk mk tadiller yap- dOpum ha'ta lmvYetlerin.in JrornPb'a 
te hazırlarur sibi ıröribunektedirler. in- memurlanna b"1 iftira Pe dolu wrl· nan pmllerimlzi kandaki ha-.a iıl1erin- Yeni Delhl 13 (A.A) - Slr Stafford malt mrunda blmmamw lçln layiha- ,..,tılı htlamnlaıo - U --=,:C 
siliz ~i nazm Belin demittir ki: CS... vat ,tttibe tiddetlenlvor. Bu ıııeeaiyatm elen veya tanare aemilerbaclen .... Krlps KenfWen Laadraya baıebt • Dlll mulltellt eacimen ,.me mutahM- detJenmlftlr, 48 .....-ı 
wede ve ne zaman o:J.ıaıiqu e8ıyleml- hedefi llU dd aebebe dayamnütadır : laeak tanarelerle dana lı:onmaak im- mlftlr. m enelmen1erce tedJdklnin daha- U)'IUll ..W-bere lresllmlftlr. 
Yeceiim) Fakat yakında mGc:lafaadan 1 -Tlirkl)'W hAJA eaı.m Pli Sav- kanmda. Ba P,i tehlikeler söze aha- ALMANLARA KALIRSA ~dan bab8etm1f, iktilat velrtll · • 
tunun gec;eceliz.> MihYeld.ler bu .a:ı vet memurlannm manevlptmı yttbelt- mam donanma.ya düten muamm ,,.. Berliıı, 13 (A.A) - Bu Mbahlrl Al- tekrar .uz aJmıt ve netleede bir muhte- R U S ., & 
leri bir blof addetınelr.le beraher tedbir mek.. zifelerin yapdmaa imlı:lnmd1r. Amiral man bumı Blnd _ ın,ılk kmnıpnaları- lit encOmen kurulması kanrl8ftınhmt- • A 
abnelatan da •eri dum1170rlar. 2 - TUrk potı.=nt:e tnklf edilen Sov- Con Sumer Vil b6tün Hint obanma nm a1dm lrahnMJnı bU.,Uk baılıklar al- tır. Amellua ft ............. 

BULGARIST ANDA yet memurlarmdan bazı llr1an ~la bat amiralhima ta~n eclilmlpir.> tmda ı.ellrt:lyor bun t g1.11 1 tqin DlOEB ll'OZAKERBLD ~ d ... _._ 
Yeni Ba]srar bbineai. ~ nam 9Ul'm8lanm menetmek.. ,,. bUyilk bir ~ mııh'!ebeli k;ıbile Bundan IODR Anbra dil, tarih ve --- 1~" 

Bovof ile harbiye nazm Dublof cbtta B"ır Sovyet memurunun her gün ha- J' I ı, j p j 1f kıyslanabilecellnl yazıyor. cotrafYa fakUlteltnct. TOrk lnkilap em- Tokyo, 13 (A.A) - IC~ ~ 
almak wretfy)e bnıbnuttur. Bapelı:il ""8baneve rlderek mazmmlan ziyareti- .a ......... • • titüsü kurulması hakkuıdakl kanun l&- Japonyanm nki bUyGk elç!si' 
bhınenin ıivuetl Wlaada demeçte nln .,... 1ıir •'bebl olablllr. •-15 ....... •GOOll- • yilıamıuı ikinci müzakeresine geçilmlf- Kateılava "1D1arı söylemiştir : 
balanarak lmld,e ile mevcut .. d.- ........... ..,....,_ Hava muharebeler• tir. Maarif vekili Basan Ali Ytıcel mec- -İnglltere ve Amerlbnm hilrp mal-
tane m nuebetlerdeft daha ~ mi- na. .....ıert. deniz Te nehir 70Dar...ı Tı-1-- 13 (A.A) Stefanl 1.:u:..1- 1i8te hazır bulunmachimdan kanuaun 9emesi te81bnatmden ~ llM!lr. 
....eLetler idame etmek arzmundan B- m .. uketin ihtlyaclanna söre tazim et- ..,...,yu, - uuwn.J'..-• 1" müzakermi tehir ...:ın-:..:.. Memurla- nun delillerdir. Sovyetler birlili ıs.ıcl-
L _,__ ·-'•L •L L Domei ajensının Cebodan istihbarma (D.....___._ 1 ı....a oı:ıı-Lu---'-) ..... -"~-L .._,,__,, m~u--... ı·-... _de ıu.-__ ..:..-vadedil- -•..:bet ..ıı_L .... _ _.._ m_,__ -m 11JJJ1acaiuu eöylc:oi&ten aonra iç po- mek. 1 1 - lpizljie a111ayet venııes: ö -L! D111.J- kabinesi _ _..u ....,.._... ııua -- ..... I',.._,.. wumu. .. _.... _ _.&11 vaa...- ...., - .ı.wıı wmu;uus -. 
itilı:anm ,u 1 7 eaaaa dayandıiım bild"n- 12 - KByllnBn küldlrilnU )'itkaeltm~k: !1:9,~ ...:ye nazın Mant luyalan &zerinde yeni bir aiar ye- nici olamıyacakMn hakkındaki kanun •lmadıimdan pek ziya~ heşn~ 
lblfdr: 13 - ~n hayat tartlanru düzelt nilnfve uiraımtlardır. milli müdafaa encilmeııine verllmiftir. göstermektedir. 

1 - Bütün milli kunretleri krelan 'lftek; l.f - Memmlann mesuliYet Ju.. ~~=H=ıDDO~~~~::::x•:2PDOC Elli bdar av uçaimın himayesinde lıleclia çarşamba günü toplanmak üze.. n • o 
etrafında toplamak. 2 - kuvvetli bir leıini kuvvetlendirmek. 1 S - Yaban- GBJIERAL JldfAL llerliyen 12 bomba uçail. Franu - Bel- re içtimaa IOD verml§tir. JdSTBR DT8t 
Oftla kurmak; 3 - Devletin ııftenfaati- alan memleket lktiudt ba,..bndan çıka lı:ıyınna henüz varmak &zere iken ---.d , , _ _._ d.11- • , 
N tahsslann menfaatleri üatiinde tut- uzakla,tmnak. 16 - KomGniatlikle llmall ........ ,.. Alman Tokevil av uçakları tarahndan La•al, Peteale telrral' ona ........ .... ..... 
mü. .. Devlet idar•lni tahal menfa- 'Tl6cadele etmek, 1 7 - Cenc;liiin mil- lldlyOI!.. kal'ftlanarak uvap mecbur edilrnittir. K .. _.._ Londra, 13 (A.A) - Britanova aJ-.t 
atler kullanmamak; S - içtimai lt t•rb;veıini yiikseltmelc. LOlldJ1l: 13 CA.A) _ Amerika ge-

1 
F evir.ilde tiddetli bir laava mulıarebeli 8v ~·_,.. bildiııiyor : Mister Keysi fngi)tende .. 

ftıilaa• 6 - Memleketin ıktlaadt ha- RUSYA - JAPONYA nel kurmay başkanı general Marşal mahiyetini alan bu çarplfllUlda Alman ViŞ, 13 (A.A) - D. Nh B. bU~or: kalarak orta '81'ka aidece~. NMlr U-
tım bi I> dahilinde tetkil&tlandn- Dün Rua - Japon tarafmlık paktınm önilmilzdeki hafta eima1t IrJandaya av uçaktan lnsiliz bomba uçaklan tet- Ecıiebl bir kaynaiın haber.ne ....... La- tıeltcm kendisine devlet D8Zll'lıit ı..IL"' 

malt. 7 - Zu•I ı.tihsaJAh arttlrmak. mza ed dfii a&ne mU..diltL Bu mün.- gldeeek ve orada tal!m aörmekte kilini daiıbnlf ve aTC&larla pddetli bir •al cuuıartesi ~ maıeta1 Peteni. zi· da icap eden ma1&natr ~ 
8 - Çallfm lı JbfDI hedeflere doiıult- betle Pravda pzeteai netNttlii hir olan Amerikan 1uta1arın& tefti, ede- muharebeye tutupıuttur. Şimd~ b- yaret ederek usun bir ıörileintide bulun- Mister Kepi kabine top~ 
ara 9 - ~eyi h...a.t 1nııııdiıatl -nakalede Japoll)"&ya mu.laedeJere ria- cektir. dar alınan haherWre a8re 12 dütmaa m~. Batvelı:il muavini Daxlan ~ rıaeraaimllz ~ ede:9lf · ·~ 
elinden lr.urtuma 18 - Dımboa.n- .... bünmaaaa. ıı 1111ııırırı11111ııı111111 ti tı ıwcı tanatell clfitGriilmlttir rHpiwde luiian1ı.. 


