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SEVKET BİLGİN 

Almanya • Vişi 
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Visinin du-
umu ehem~ 
miyetleşti 

HiNDiSTAN MESEL ESi 

Ei~~-~-~~~~~ h~r-biJ Dağıtma birlikleri nasıl kurulacak? 

Sovyet has- Birliğe girmeyen, tevziat .. 
kısı ~evam tan istifade edemiyecek 
edıyor 
---*---

Alnıanlara gör~ Üs· 
Sulh mu? 

* tünlükleri yazın 

• • 
ıstı yormuş 

15 flfUlı kqe 11elgelel'I, efnnelı ue _,,.e fıCll'tlaPl-
11111 alaana.suaa esu teıııu edeeefı 

RUJ14daki ukeri harek4ttatı 
bir görilnüf 

---+---
Ankara. l ıf ( Yeni Asır ) - Bütün 

vatandaılara iate belgeleri daırıtılmuı 

kararlaıtınlm1ttır. Bir nevi iqe hüviyet 
varakası olan bu belgeler kırmızı bir ka
pak içinde muhtelif aabifelerde kare 
teklinde c 8S > fitten mürekkep ola
calr.tır. Meseli ekmek kartı için illn edi
len numaradaki fit kestirilecek. muka
bilinde ekmek kartı ahnacaktır. Ve yine 
mesel& kart usulüne bai}anan yiyecek. 
ııiYecek maddelerinden berhansi biri
nin tevziine ait kart, ilan edilecek numa
ralı fiıin kesilip alınmua mukabilinde 
verilecektir. 

laoe belgelerinin haziran içinde da
"'ıhlacağı anlqılıyor. 

Bu ay sonunda iki aylık ekmek kart
lan birden Yerilecektir. 

Zirai sef~rb~rlik tedbirlerinden 

Balık unu· fabri
kası kurulacak 

-·-Ankara. 1 ıf ( Yeni Aar ) - Zira i 

Hintlilt>r kimseden 
aracılık, hakemlik 

istemiyorlar 
1eferberlik için ittihaz edilen tedbirler 
aruanda aun'I gübre meselesi de ele 
abnmıt bulunmaktadır. Balıktan güb
re iıtibsali dütünülmektedir. Bilhassa 
~ unu sübrelerde aranan en mühi.m -+-
maddelere malik olduiundan, bunu. 1~ Yeni Delhi, 1( (A.A) - Amerika 
tihaal edecek bir fabrika kurulması ıçın ctlmhurreisi Rmveltin husus! mthnes
tctkikat yapılmaktadır. sili albay Consonun İngilizler ve Hln

Balık unu hayvan yemi olarak ta kul- dularla mUzakereleri mühim milnakaşa 
lanılabilecektir. konu181' olmuştur .. Nehru Hint l!derleri-

Balık unu aanayiinin tesisile hem nin her kimden olursa olsun aracıhk ve 
ucuz gübre temin etmek. hem de ha>:· hakemlik istemediğini söylemiş, fakat 
vancılık için ye:ıl imklnlar açmak kabıl aonsona Hintl!lerin mlımettarblmi da 
olacak, her vak.it ihracı mümkün bir beli~. 
madd~ kazanılacaktır. Bu sayede bal,ık• Azat ise demiştir : •IDç bir kimse !d-
çılar da külliye~ ~tarda .. .,!Uttuklan ze aracıhk wklifinde bulumumıstar .. • 
balıklan aabnak ıçın mütkulata uira- .,..._......._~"""'....,,._""'~~...,.._ 
maktan •ey• bunlan denize dökmek zo- ~mmı~ınımmmımıı·ı ' • ::ı n ııı 
nmda lralmaktan ~ 

Birmanyada savaş 

* 
Japonlar lr
vadide dur
durulacak 

-*
Şimdiki halde pet· 
rol sabHsı tehlikede -·-

Suikast dava
sına bu~ de
vam edilecek .. .,,.... ,.._,,ıare _...._ıywıı.-, • .......,,. celsede 

,..,,,,...,. De Çlnlflep .. ,.,, ...... ., ......... 
._ d~lal'.. ....,,lep ......... ,, 

Çung lthıg, 14 (A.A) - MaretaJ Ankara, 1 ıf ( Yeni A.u ) - S. 
Çan - Kay - Şek Birmanyada Çin lnıv- ikud muhakeme.inin yannkl 0..-
vetlerini teftit etmi§tir •• Bu ziyaret ır. silnkü) ceı.e.incle evrak ok eM 
vadi boyunca japon ilerleyifini durdur. ve Anh#adaki ph.itler dlnleneeek-
mak için esulı tedbirler al"'8Calı bak- tir. 
kmda Çinlilerin ilmitlerinl kuvvetlen- Zabatlann Ruaçaya teıcemıeli iti 
dirmlftir. İngilizler bu çevrede tank v• bu akpm ( din ak .. ma ) lradar .._ 
uçak yardımından mahrum olmalanna vam ederek hltiribnlt Ye terce...-
ralnıen clddt aavqlar veriyorlar. Bu- Rua maznanlara hUdlrilmittlr. nunla beraber devamlı olankta geri ~ j...;~;.;;;;;;;;...;.;.. ____ .._ __ .. 

( Sonu s.lalh 4, !itim 1 .. ) 



SAHiFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
... sı ... 

Çalık Kemal yumuşa~ıştı 
Ben bir lıadm icin senin gibi samimi bir arhada· 

şımfa bozUJmaJı istemem di~ordu. .. 
- Çek habis bu kadının üzerinden - Kocan nereye gitti? Seni niçin bu· ' 

clWI.. Eğer şimdi onu bırakmıyacak rnda yapyalnız bıraktı} 
oıı.n..n bu pala ile bir vuruşta kafanı - Muharebe ba§ladığı zaman vazi· 
iki7e bölerim!.. fesi başında bulunmak üzere Mısır ıul· 

Çalık Kemalin o dakik.ada tutulduğu tanının yanına gitmişti. Bir daha geriye 
k-.dan birdenbire ylizü sapsarı kesil- dönmedi. Galiba bizimkiler sava§ neti
miftil Kadını bırakarak hemen ayağa cesinde bozulmuşlar ... Bunu duyan hiz· 
k~ titrek bir sesle : metçilerim hep firar ettiler. Ben ise ko· 

- Aman. ne yapıyorsun yoldaş? •. ! camın d~ncceğini um~uğum için ~n~ 
dW- lıaybrdı, bu kadın benim tutaa· beklemege karar verdım ve çadmn ıçın· 
~. Hiç insan bir kadın yüzünden de bir köşeye gizlendim. Bu adam çadı· 
ar~~le boğuşur mu?.. ra girdi. Benim üstüme saldırdı. 

Yoksa bu tutsağı paylaşamamak yü- Sizi mutlaka heni kurtarmak için al· 
%i.Yuılen iki arkadaş uasında çıngar mı tah buraya gönderdi. E.ğer siz ol~asa 

kauk? idiniz. şüphesiz ben pek fena bir vazıyc-
çı Bu çadırda ilk önce onu bulan be- tc düşmüş bulunacaktım 1 Allah aşkına 
nim L. Bu dakikada 0 benim malım sa· beni hiı:"'aye ediniz! Evvela allaha, son· 
yı.br l Kendisi buna razı olmak istemi· ra da sızc sıgınıyorum 1 .. 
~ On ola getirmek için zor kul- Ve bu sözleri söyledikten sonra mini f w a m':J,ur oldum ı Yoksa fena ni- mini ellerile yüzünü örterek hünkür hün· ;:ten bu kadına taarruzda bulun· kür ağlamağa başladı. O dakikada ben, 

mlq değilim ı.. T urg?t ~~~sin ge~isi~deki ~izli ~.a~a1!• 
~ bütün tutulan esirler gibi onu ya gırdıgım vakit bırdenbıre gozumun 

b~ l.edel mukabilinde talibine satmak önünde belirmiş olan o acıklı sahneyi 
ni ·elinde bulunuyorum ı yeniden hatırlamıştım. 
~ •--' '"k .. '"l .. ·· b · d"k Aman yarabbi! .. Bu vaziyetle evvel· 

... ~m go guru ~sune ehnzfıyen dı • ce ba~ımdan geçen vnka arasında ne de-
lığimıi ve korkunçlugunu mu a aza e e- . b" b ''L d ı Lora-.. a ile ı"lk d rın ır enzcru.. var ı .. ·-
re~ •na.!!~ cevabı ve.r im.: . . kal§llaştığım vakit, o da bu kadın gibi 

.-.- Bar ınsan ken.~ı gibı ~~ ıns,:ını.n nğlamağa başlamış ve döktüğü göz yq
c~ olamazı Ben beyle gaytı ınsanı hır larile birdenbire beni teşhir etmiııti... 
h~et ka11ısında gözümü yum~ma~ 1 Şimdi yine ayni sahne tekerrür edi
Bu ltlıen vazgeç!.. Yoksa~ a~ru bu !ş- yordu ve Loranzanın karşısında sczdi
te. ~ suretle vaz geçirccegımı pek ıyi ğim teessürü bu dakikada yine aynen 
bitirim 1 . • • .. duyma5ta başladım : 
. Ve elımdeki palayı iki yana .. dogru _ Rica ederimi Ağlamayınızl Şim-
oymııtarak. ona. me~dan oku~aga hat- di aizin için korkulacak hiç bir şey yok 1 
!adı... fyıce ~i1e~n:1f olan ç:Jüc parça- Arkadaıım. her nasalsa büyük bir hata
aı~ hareketi )'U%Unden ngda, solda da bulundu!.. Şimdi, şüphesiz bilmiye
birdabire_ h~ule gel~ pa~~ılar. Çalık rck yaptığı bu işten dolayı o da neda· 
~~ ~zennde ~enım sozlerımden met getirmiıtir. 
<1ıılıııııı büyuk bir tC!ır uyandırmıştı. Fakat siz tek ba§lnwı burada kala-

Tmgut relsden dayak yiyen iri herif mazsınızl Buradan çıkıp sığınacak bir 
ylsl.ne baktı. Elimde bulunan palayı yeriniz yok mu? Bizim işimiz var! Sizin 
lı-•P •makta tereddüt ctmiyeccğimi göz- yanınızdan aynlmağa mecburuz 1 
len..de okuduğu müthiı mana ona çar- Esmer kadın büyük bir korkuyn tu-
çal,uk anlatml§b. Bunun üzerine yelken• tularak bana yalvarmnğa başladı : 
leri laüsbütün suya indirmeğe mecbur - Aman, allah aşkına, beni yalnız 
plda. Yılıplı: bir tavırla bana dedi ki : başıma koyup buradan ayrılmayınız. 

- Ben bir kadın için aenin gibi sarni- Eğer tek başıma kalırsam , ben mnhvo
•f bia- arkadaşımla bozuımalc İstememi luruml 
Mademki sen öyle istiyorsun, aenln de- Size istediğiniz kadar para vereyim. 
~iği. olaunl.. Benim kocam Kurdbay çok zengindir! .. 

&.t- hen aradan çıkıyorum. Eğer başına bir felaket gelmedi ise el-
8-. Çahk Kemalin bu .S:derinc kar- bette o tekrar benim yanıma döneri Si

odıat Yenneğe lüzum görmedim. Yeni- zin hana yaptığınız bu iyiliğin altında 
C.W. elinden kurtulan genç kadın o kalmak istemez. Kurdbay çolc cömert 
~aldkada ayağa kalkmlf bulunuyordu. bir adamdır! Fakat onun tekrar buraya 
Yfalc tefek, gayet t1rln ve cazibeli bir dönmesi bana arbk ııüphe1i gibi görü
:end... maük görünüyordu. Gözleri nüyor 1 Eğer o sağ olsaydı, şimdiye ka
~ Ye uzun kirpiklerinin arasın- dar çoktan buraya dönerdi! Ah. mutla· 
~- llizUlerek tapn bakqlan derin bir ka onun başına bir felaket gelmiş ola· 
tatWılı: ifade etmekte idi. Yaşı yirmi ile cak 1.. 
yiımi bir araıında vardı. Fakat endamı- Şimdi bunları alınız! Bunlar benim 
nıa .Eıddığı onu adeta bir çocuk gibi aizc hediyem olsun!.. Korkmayınız, ana
ga.eeriyordu ve bütün hüviyetinden de- nı;r.ın ak südü gibi hel:ıldır size bunlar! .. 
nn bir muumluk manası taşmakta idi... Orllan gönlümün rızasile aize veriyo-

0..: ruml.. 
- Siz kimsiniz) Böyle tek başınıza Böyle diyen genç kadın elini boynu· 

iM. ..,dırda niçin bulunuyor ıunuz? diye na attı ve orada bağlı bulunan kerdan-
eonhm. lığını çıkardı. bana doğru uzattı ... 

SMi tatlı bir su akışını andırmakta Bu kerdnnlık tki sıra üzerine dizili bu· 
idi. Selia. pürüzsüz ve ahenktar bir ifa- lunan irili ufaklı, parlak ve kıymetli in· 
Ue L bana dedi ki : cilerden müte ekkil bulunmakta idi. 

- Ah, başıma geleni hiç sormayınız. Fakat hayır!.. Ben bunu kabul ede-
Bo.im kocam, Mısır melı"kinin nedimle- mezdim. Velcvki kendi rı7.asile verse 
2-iadeadir. Adı da Kurdbay ... Benim is- bile bir kadının süs olarak boynuna tak
rnim İıtc Naclyedir. Bu çadır benim ko- tığı geıdanlığa ben nasıl elimi uzatarak 
C..- çadındır. O ise glmdi burada bu- onu alabilirdim 1 .. O dakikada bu ger
lunmayor. danlık bana bir ateşten farksız gibi gel-

Kadm birdenbire sustu ve hen ona mişti ! .. 
iaordum : - B t T 1'1 E O l -

Dai!ıtma birlik feri nası 1 kn ı u laca k? 

<Başta rafı 1 inci Sahifede) 
l - Her 250 evlik veyahut 1000 nU

fusJuk bir halk kütlesi bir (halle dağıtma 
birliği) ni t~kil eder. 

e - Halk dağıtma birlikleri sokak ve
ya mahalle adını taşırlar. 

3 - Bir mahalle veya sokakta birden 
faı:1a halk dağıtma birliği teşkil olunur
sa bu birlikler, aynı mahalle veya sokak 
adını numara sırasiyle taşırlar. Mesela 
f(A) mahallesinde iki halk da~tma bir
liği kurulursa 1 numaralı (A) mahallesi 
Clağttma birliği, 2 numarah (A) mahal
lesi dağıtma birliği gibi adlar alırlar. 

4 - Bir mahalle veya sokakta birden 
(azla ve ikiden noksan halk dağıtma bir
tili kuracak sayıda nüfus mevcut olur
sa 250 ve daha yukan nilfus için aynı 
mahallere ve aynı mahalle adını taşıyan 
ikinci bir halk dağıtma birliği teşkil 
olunur. Müteaddit dağıtma birlikleri 
olan bir mahallede birlikler dışında 250 
den az bir nüfus bakiyesi kaldığı takdir
de, nüfus o mahallenin bir veya fazla 
halk dağıtma birliklerine iliive edilir. 

S - Mahalle nilfusunun bütün mev
cudu 250 den aşağı olduğu takdirde dahi 
bunlar müstakil bir dağıtma birliği teş
kil edel'lcr. 

6 - Halk dağıtma birlikleri, biri reis 
ve dördil azA olmak üzere 5 kişilik birer 
idare heyeti seçerler. Bu seçme, doğru
dan doğruya mahalll idare funirlerinin 
tasdikiyle tekemmül eder. tdare amirle
rinin lüzum gördilkleri ahvalde birlikle
rin idare heyetleri doğrudan doğruya 
idare Amirleri tarafından tayin edilirler. 

7 - Her halk dağıtma birliği idare he
yeti kendi birliğine dahil vatandaşların 
bir dağıtma defterini örneğine göre ha
zırlar. Bu defter, reisin mesuliyeil altın-

da muhafaza olunur. 
9 - 655, 2834 ve 3018 numaı·nlı ka

nunlarla ve 3780 sayılı kanunun 4180 
numaralı kanunla değiştirilen 34 üncü 
maddesi hükümlarine dayanılarak ku
rulmuş ve kurulacak olan esnaf cemiyet
leri, tarım satış kooperatifleri ve birlik
leri ve diğer ithalatçı, toptancı, yarı top
tancı tacirler ve sanayi erbabı birlikleri 
kendi statUlerine göre fnaliyetlerine de
vam ederler. 

10 - Milli korunma kanununun 
34 üncü maddesine uyularak perakende
ci tacirler ve sanayi erbabı birlikleri teş
kil olunur. Bu nevi perakendeci tacirler
le sanayi erbabı birliklerinin teşkilinden 
maksat, milli korunma kanunu hüküm
lerine uygun olarak verilecek direktif
ler dahilinde faaliyette bulunmak ve ke
za hükilmctçe dağıtılacak veya kendile
rinde mevcut bulunan maddeleri hilkü
metin tensip edeceği fiat ve şartlar da
hilinde satış yoliyle halka dağıtmaktır. 
Bu birliklere dahil olmıyan perakende
ci tacirlerle sanayi erbabı devlet tarafın
dan yapılacak dağıtmalardan istifade 
edemezler. Bu şekilde birlikler t~ekkül 
edemediği takdirde halk dağıtma birlik
leri esaslarına uygun olarak birlikler 
teşkili cihetine gidilir. 

13 - Her köy bir dağıtma birliğidir. 
Köy muhtan ve hükilmetçe tayin edile. 
cek dört az& köy dağıtma birliğinin ida. 
re heyetini t~kil ederler. 

15 - Her vatandaş, hükilmetçe yapı
lacak dağıbnalardan ve iaşe tertiplerin
den istifade edebilmek için bu birliklere 
girmeğe mecburdur. 

Bu birliklere girmeyen vatandaşlar 
hükümetçe yapılacak her dağıtmadan is
tifade edemezler. 

YENi ASIR IS NİSAN CARSAMBA 
:z::w :z 

ŞEHİR HABERLE 
ZABITADA 

Bornova civa
rında bir çoban 

öldürüldü 
-*-

Katil çoban cinayeti 
istemiyerelı işlediğini 

söyliyor-
Bornovanın Işıklar köyü civarında bir 

cinayet olmuştur. Bu köyün Kalabak 
deresi mevkiinde çobanlar tarafından bir 
ceset görülmesi üzerine keyfiyet zabıta 
ve adliyeye bildirilmiş, mahallinde tah
kikata başlanmıştır. 

Vanlan neticeye nazaran Altındağ kö
yünden Mustafa özkahyanın çobnnı Ah
met oğlu Akif Yarba ile Mustafa oğlu 
Mümin Kaçar dağda beraberce hayvan 
otlatırken aralarında ka\•ga çıkmıştır. 

Müminin iddiasına göre, Akif Yarba 
kendisine fena muamelede bulunmuş, 
bazı çirkin sözler söylemiş ve taarruzda 
bulunmağa teşebbüs etmiştir. Mtimin 
Kaçardn belindeki bıçağı çekmiş ve Akif 
Yarbanın göğsüne saplıyarak onu ağır 
surette yaralamıştır. Akif aldığı yaradan 
müteessiren bir az sonra hayata göı.lcri
ni yummuştur. 
· Milmin, nefsini müdafaa için bu cina
yeti istcmiyerek işlediğini bilhas.5a söy
lemektedir. 

Mümin tutularak adliyeye verilmiştir. 

ANA·BABA 
Ve oğul arasında 
Bergnmanın Türkmen mılhallesinde 

Osman Bereli evine giren bir hırsız ta
rafından oda kapısının kilidi kırılarak 
110 lira kıymetinde ipekli kumaş vc.sai
renın çalındığını zabıtaya haber vermiş
tir. Yapılan tahkikat neticesinde Osma
nın bu eşyayı ana ve bnbasının malQma
tı haricinde alarak sattığı anlaşılmış ve 
kendisi tutulmuştur. 

- --o---
Bi r aşçıda "64,, kilo 

~kın~k bulundu 
Aruıfartnlar caddesinde Sami Göklüşe

nin 151 sayılı aşçı dükkfuunda yapılan 
aramada 64 kilo ekmek bulunmuştur. 
Sami bunları tammadığı bir şahıstan 
yirmi beşer kuruşa satın aldığını söyle
miştir. 

Sami adliyeye verilmiştir. ---·---Ticari malısatla 
seyahat edeceıııer ve 
paçaura ihracatı.. 
Ticaret vekaletinden gelen 51 sayılı 

sirkülerin, ticari maksatla seyahat ede
ceklere ticaret odaları tarafından veri
lecek döviz müsaadesi hakkında izahat 
vardır. Aynı zamanda gelmiş olan 52 sa
yılı sirkülerde de paçavra ihracı hakkın
da faydalı izahat mevcuttur. Muhtelü 
cins paçavraların ihraç fiatı ticaret ve. 
killiğince tesbit edilmiştir. - ------
MARDİN 
Mebusu şehrimizde 
Mardin saylavı B. Hallt Onaran Anka-

radan şehrimize gelmiştir. 

Kanauiçe fiatları 
Fiat mürnkabc komisyonu dünkü top

lantısında İz.mire getirilen ve bugUnden 
itibaren tevzi edilecek olan 25 balya ka-
naviçeye fiat tesbit eylemiştir. · ---·--İl..K OKllLLARJN 
Koruma cemiyetinde 
tık okulları koruma cemiyeti genel 

kurultayı şubelerden seçiltm ikişer zatın 
iştirakiyle İz.mir halkevi salonunda top
lanmıştır. 

Haber aldığımıza göre yeni yıl genel 
merkez idare heyeti başkanlığına Dum
lupınar okulu başöğretmeni Gaffar Gü
nerl, asbaşkanlığa tüccardan Haki Erol, 
katipliğe Tınaztepe okulu öğretmenlt"
rinden Nadide Acıl, muhasipliM ikinci 
erkek lisesi edebiyat öğretmeni Ziya So
mar, üyeliklere Abide Berkin, Necip 
Aysu, Ali Zorlular, Hüseyin Varol, mu
rakıp üyeliklere de Naciye Cingu, Neca
ti ve Leman Zenger seçilmişlerdir. 

Cemiyetin geçen yıla ait varidat ve 
sarfiyat bütçesi 893 lira 28 kuruş ve ye
ni yıl varidat ve sarfiyat bütçP.si 1444 li
ra olarak kabul ve tasvip edilmiştir. 

tlk okullara devam eden çocuklann 
velileriyle okullar arasındaki temas ve 
rabıtayı kuvveUendirmek yoksul çocuk
ltıra yiyecek ve giyecek temin eylemek 
gibi terbiyevi ve insani gayelerle teşek
kül eden cemiyetin bu sene daha geniş 
hizmetleri bcklcnUmektcdir. 

-~~~ta~~~~ 
Okurlanmızın mektuplan 

ElımeJı bulunamıyor 
Dün şehrimizin muhtelif fırınlanna 

uğradığım halde karnemle ekmek teda
rik edemedim. Ben:U. gibi ekmeksiz ka· 
lanlar vardır. Salfilıiyettar makamların 
dikkatini çekmenizi rica ederim. 

FAİK ŞEMSETTİN 

B~~.r-e.-...-~ 

§ Ayduı Den!~t!!. .. su ;ş-ij 
§ leri müdürU kıymetli milhendisleri- t 

~ mizden bay Memduh Kurdoğlunun ~ 
~ bir erkek çocuğu olmuştur. Ebcvey- \ 
\ nini kutlular oğlana uzun ömürler 
§dileriz. ~ 
cccoooc~U 

Eknıek ve un işleri 

Dün valinin reisliğinde 
bir toplantı yapıldı 

Pazartesi günü hartıar mulıabilinde dağdda· 
caıı unlara fiat biçildi.. 

Dün saat 16 da vali B. Fuad Tuksa- den sonra toplanarak bakkallar ve fı
Ln reisliğinde vilayette bir toplantı ya• rınlar marifetile pazartesi günleri halka 
pıhnış ve ekmek mevzuu ehemmiyetle ekmek kartları mukabilinde verilecek 
tetkik edilmiştir. Fırınlarda izmir hal- unlara fiat tayin etmi,ıir. 750 gramlık 
kının ihtiyacına yetecek nisbette ekmek ağır i§Çi kartı mukabilinde 4 30 gram un 
çıkarıldığı halde günün bazı saatlannda verilecek ve bu miktar 13,5 kuruştan 
ekmek bulunamaması sebepleri tetkik satılacaktır. 
edilmiş ve lüzumlu tedbirler alınmıştır. 300 gramlık kart mukabilinde 1 70 

Dünkü toplantıya iaşe müdürü ve na• gram un beş buçuk kurup, 150 gram
hiye müdürleri de iştirak eylemişlerdir. Irk kart mukabilinde 85 gram un 3 ku

Fiat murakabe komisyonu dün öğle- ruşa verilecektir. 

Daha yağmur bekleniyor 

Kışlık ve yazlık zeriyat 
vaziyeti • 

ıyı gayet • 

Son donların Aydın ve Manisa viltiyetleri i~ln· 
de bir hayli zarara sebep oJduğu anlaşddı. •• 
İki günden beri muhtelif ınıntakalara önem vermektedir. 

dil§en yağmurlar köylüyü memnun et- DONLARIN ZARARI 
miş ve mahsulün inkişafı üzerinde mü.s- Donların maalesef zeriyat üzerinde za. 
pet tesirler yapmıştır. Bununla beraber rarı büyük olmtl§tur. Bağlar henüz 
yağış az olduğundan köylüler yağmurun uyanmıya başladığınd.:ın dondan zarar 
devamını temenni etmektedirler. Eğer derecesi riyazi bir kailyetle bilinmemek.. 
bugünlerde yağmur devam ederse mah- tedir. Ziraat müdürlliğünün tesbitine gö
sul vaziyeti herkesi sevindirecektir. re bağların zararı pek büyUk olmamış. 

Ziraat müdürü Urla mıntakasında tır. 
kışlık ve yazlık zeriyat işlerini tetkik Donlar bilhassa Aydın ve Manisa vi
ederek dönmüştür. Kışlık zeriyat gayet !ayetleri dahilinde çok zararı mucip ol
iyl ve en az yUzde 50 nisbetinde fazla- muştur. Blr çok zeytin ve incir kiltilk
dır. Yazlık zeriyattan da ümitle bahse- leri kurumuştur. İncir rekoltesinin bu 
dilmektedir. Köylil, mahsulünün iyi pa- itibarla yandan fazla noksan olacağı 
ra edeceğini anladığı jçin çeşiUi zerlyata uınnedilmektedir. 

Hava kurumuna yardım 

Kazalarda da bir defa
lık teberruler başladı 

Bugün Bergamada bir toplantı var, Bergamalı· 
ıar llu hamiyet yarqında başa geçmeJı azminde 

Şehrimizde olduğu gibi vil8.yetimi· 
zin muhtelif kazalannda halkımız hava 
kurumuna bir defalık teherrulara bat
lamışlardır. Bayındır ve Dikili kazala
rında teberrular büyük bir süratle top
lanmakta ve neticeler hava kurumu mer
kezine bildirilmektedir. 

Yann Bergamada lcaza kaymakamı
nın reisliğinde Bergamanın hamiyetli 
tacirleri bir toplantı yapacaklardır. Bu 
toplantıda Türk Hava Kurumu lzmir ıu· 

Harpten sonrası, 
AınerUıa ve Polonya 
Londra, 14 (A.A) - Birleşik Amerika 

ve Kanada seyahatinden dönen General 
Sikorski demiştir ki: 

c - Mister Ruzveltle görü§melerim 
d§vamızın kuvvete ve Atlantik beyan
namesine Amerikanın tamamiyle sadık 
kalacağına beni inandırmıştır. 

Mister Ruzvelt, Birle~i.k Amerikanın 
harpten sonra devamL sulh için kurula
cak olan merkezi Avrupa federasyonun
da merkez olarak Polonyanın oynaya
cağı rolü belirtmiştir.> 

besini temsilen hava kurumu müdürü B. 
Şevki Demir hazır bulunacaktır. 

Bergamada tcberıulan cem eylemek 
üzere altı faal komite faaliyete geçm~ 
tir. Komiteler aralarında İ.f taksimi ya
pacaklar ve Bergama halkının kendi ar
zus.ile yapacağı teberruları cem edecek
lerdir. 

Bergama kazamız bu hamiyet yan
§ında diğer kazaları geride bırakmak ar· 
zusundadır. 

Son İngiliz ve Alman 
hava höcıındarı 

Londra. 14 (AA) - Hava nazırlığı
nın tebliği : BugUn öğleden sonra avcı
larımız şimal Fransa üzerinde büyük 
ölçüde taarruzt devriye hareketlerinde 
bulunmuştur. Bir dUşman avcısı düşU· 
rülmüştür. Kayıbmuz yoktur. 

Berlin, 14 (A.A) - Alınan tebliği : 
İngiliz tayyareleri dUn gece .şimal ve 

batı Almanyasına akına teşebbüs etmiş
tir. Bir düşman tayyaresi düşürülmüş· 
tür. 

Londra, 14 (A.A) - Hava nazırlığı· 
nm tebliği : Dün sabah Alman tayya-

JJS iller ve yofılama releri ingilterenin cenup kıyılarına 
JıaçaJılarına bombalar atmıştır. Bir kaç kişi hafifçe 

1ZM1R ASKERLtK ŞUBESt BA~ yaralanınıştır. 
K.ANLICINDAN: ~~~~~~~~~~~~~ 

338 doğumlu jandarma eratı ve yok. Yeni Neşriyat 
lama kaçağından asker edilenler 
15/4/942 gilnü sevk edileceklerdir. • • • • • • • • • • • • 

Gelmiyenler askeri mahkemeye veri- HAVACILIK VE SPOR -- Bu fay-
lcceklerdir. dalı mecmuanın 309 ncu sayısı çıkmış· 

tır. 

TEL: 36·46 
lG/4/1942 Perşembe günil 

matinelerden itı'baren 

Bütiin gönüllere saadet ve ısbrnbı tattıracak, her kalbte aşkın en ilahi 
destanını yaşatacak ahliki hayat ve gençlik FİL M t 
rfJRKÇE SÖZLtl • ARAPÇA ŞARKILJ 

ELMACI GUZELi 
BAŞ ROLDE : İlk Tür~e sesli (İSTANBUL SOKAKLARI) filminde 

baş rolü alan MISffiIN en meşhur :rıldızlarından A Z 1 Z E E MİR ••• 
filimde herkesi teshir edecek zengin ŞARK MUSİKİSİ_ 

Herkesin rahatça görebilmesi için bu programımız yalnız bir filimdir .. 
Yer bulmak için lütfen seans saatlerinde gelinmesi ... 
MATi.NJ<:LER : I.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da.. 

Tazy.kler 
Net·ce 
Vermezse .• 

---~*-~~~ 
(Baştnra[1 1 inci Sahifede) 

Hakikat şudur ki, Vişidc zaman zai· 
nınn kendini hissettiren muhtelif siyas 
cercynlllar arasında akınbya kürek çek· 
nı.iycn \'C duruma hakim olan tek siırı9 
Mareşal Petendir. 

O, Fransız umumi cfkaruıın her şey~ 
rnğmcıı demokrasi dünyasına ve ~· 
dostluklara bağlı kaldığını görmektedJJ'· 
En nıiihimmi mİh\'erin son za[eri ka:ıa· 
uacağınn itimadı yoktur. Bu sebep]e 
ola~·ların gelişimini beklemcği tercih et· 
m.iştir. 

Bütün bunlar, Vişinin kat'i lin ge!· 
meden kararım venniyeceğini göster•· 
yor. 

Yruti harp talii müttefikler lehine dö· 
nerse Fransız politikası müttefikler ~
binde bir mecra takip edecek ve ı,aakiS 
mihver son zaferi kazanırsa ndımlar1J11 

mihverin yeni nizamına uyduraca'ktlr·· 
Bu oportünist politika acaba bWıranlat 
uyandırmadan devam edebilir mi? Su· 
nun ne kadar güç bir iş olduğunu anla· 
mak için mihver basınının Vişi aleyhin· 
deki neşriyatına göz gezdirmelidir. 
Yarı resmi bir Alınnn tebliğinde La· 

\"Dl - Peteo görii'imelerinin uyandırdı~ 
itimatsızJık havası su ııiizlcrJc belirtı1· 
miştir : 

ul\Iareşal Petcıı • Amiral Darlan ve 
Laval arasında dc\·am eden siyasi mü· 
nakaşnJar Berlinde alaka uyaodıronştır. 
Fakat Vilhelmştrase, bu münakaşalar 
münasebetiyle noktai nazanm ortaya 
koynınk nii·etiııde değildir. Almanya, 
Fransn meselesi baklanda hülanünü an• 
cak reel değer taşıyan işlere bakank 
\erecektir.11 
Almanyanın reel iş1erdcn kasdı ne• 

dir? 
Fransız harp endüstrisi Almanya he· 

sahına ı:alışmaktadır. Fransanın ıatada· 
ki bütün kaynaklardan Almanya !ayda· 
lanmaktadır. 

Alman;\·a nazannda bütün bunlar ye· 
nilnıiş obruınm s:ıkınıbİınz neticeleridir. 
Ve Fransanm samimiyetini göstermeğe 
kMi dcğı1dir. 
Şu hnlde Almnnya Fransadan nıu• 

kadderahnı kelimenin gerc;ek mannsiY· 
le mihvere bağladığını gösteren jestlef 
bekliyor. Belki önümiizdeki giinler bU 
jestleri tahrik için daha şiddetli bir tas· 
3ikte lmJmuıcaJdır. 

Bu tazyik ne.tice verm(Ze, uıaresal 
Peteni berfara! ederek Lavalin reisli• 
ğindc Almanya ile kat'i iş birliğine ta
raf~r bir büklimet kunnağa çalı~ 
da imkansız değildir. 

Resmi İtalyan mahfilleri şimdiden Vi· 
şide kat'i bir değişiklik beklemektedir· 
ler .. Jhı münasebetle Faşist gazeteler 
ltalyanın Fransadnn müddeiyatıncbl 
merhametsizce ısrar etmesini istiyorlar· 
Farinaçi aRejima Fa ista• da yudıb bit 
makalede ltalyanın bütün ıstıraplann· 
dan Fransnnın yalnız başına mesul oldu· 
ğuou iddia ediyor. Bu neşriyat, Fransa· 
nın harbe tekaddiirn eden ıünlcrde ol
duğu kadar nazik karar günleri geçir· 
mcsi ihtimali çok kuvvetli olduğunu 
hisseftinnektedir. 

ŞEVKE'J' BİLGİN 

Verem, insanlara en fazla ge"<; y!şta arız olur. 
Gen~ler• Sıhhatmı~ ; suy ·~~ : mal et:rıeyıniz 

V•r• " ~u-•d•i• C•cııy•H 

KISACA 
••••••• 
ESKİ VE İHTİYAR 

Eczacı Kemal K. Akta~ 

Bazı dillerde eski ile ihtiyan bir ke
lime ile ifade ederler. Türkçemiz bu ba· 
kundan zengindir. Canlıların eskisine 
ihtiyar, eşyanın ihtiyarına da eski deriZ· 
Vakıa ihtiyarlrunnk bir nevi esklmektir· 
Eskimenin de bir başka türlü ihtiyarla
mak olduğu gibi.. 

Dikkat edin, eşyadan bazılarının öm
rü insan lann ömrUnden çok uzundur. 

Dededen torunlara intikal eden ev eş
yasını hep biliriz. İnsanda ömrün vasa
tisini natnralistleı 55 . 60 arasında bu
luyorlar. Ömür bir sinema kurdelftsı gi· 
bi elimizde döne döne sona ererken tak-
vim yaprağı gibi her gün kopup kopup 
gidiyor, bitiyoruz. 

Çocuklara dikk&t edin, ne kadar ça
buk bUyUyor]ar. Onlar bUyüyorlar da 
büyükler duruyorlar mı? .. Bir şehirde 
her gijn değilse bile on beş günde birbi· 
rini görenler, hayntta katettikleri mesa· 
foleri pek fnrkedemezlcr; fakat bir se
neI:k bir iftirfık derhal bu farkı gösterir, 
saçlar evvela şakaklardan beyazlanmıŞ, 
yüz taravetini kaybetmiş, gözlerde zo
raki bir fer, ınnumt ahenkte bir sönilk
lük, işte ihtiyarlama .. 

Çocuklar büyildükle.rini, büyükler ih· 
tiynrladıklarmı çabuk gösterirken, ot~ 
ile kırk arasındakiler de hayat izlerint 
saklar. . 

Dünyaya gelirken bize sormadılar. gı· 
derken de sormıyacaklar! . 

İhtiyar olsam da gönlilın tazedir di· 
~·ene ne mutlu.. Gülmek, neşclenınet• 
vicdan huzuru, işte hayat .. 

Çok işitirdim, Arabın diliyle .LA ra· 
hate - fiddünya• diyenleri çok bUiriJll.·• 
Bu söze gülmek gerek, bunu yapabilell-· 
lşte eskimiyen, ihtiyarlamıyan insan ka
rakteri .. 



lnıanya - Vişi 
(B ştarnfı l inci Snlufcde) 

l.aa. ve yeni esaslara dayanan bir 
~et teşkiline karar vermişlerdir. 
'ttç deTlet adamı pcrşc>mbe gilnil tekrar 
to»hıaacaklardır. 

ALMAN HARİCİYESİNİN 
VAZ1YF:r! 

lin, 14 (A.A) - Resmi bir kaynak
ı._ ildiriliyor: Vişiden bildirilen bir ha. 
b göre Mareşnl Peten, B. Piyer Lavru 
~~ _ · 1 Darlan yeni bir knbine teşki· 
~ karar vermişlerdir Alman hariciye 
~ı bu haberi senet ittihaz etmekle 
o. r şimdilik bu mesele üzerinde hiç 
bsı- ~yet almıyacaktır. 

.DONANMAYI VERECEKLER Mt 
UYECEKLER M1 ? 

Yem Delhi, 14 (A.A) - Hür Fran· 
sa_ deniz crkfuıından Kont Amiral Flip 
O~ye d~Ur ki: 

- Vişi hükümetinin Fransız filosunu 
~ara teslim etmesi pek muhtemel 
değildir. Çünkü filo Amiralı Darlanın 
c en iyi kozdur. Amiral Darlan esa
saa kendi eseri olan filoyu Almnnlara 
teMıiı. ctıniyecektir. 

LAV AL İKTİDAR MEVKİİNDE! 
v· . 14 (A.A) - Buradaki konuşma
~ mevzuu heyecanlı bir haber teşkil 
<!4i,cır. Bu habere göre yeniden iktidar 
~kiine gelen Piyer Lavnl Baş\•ekfılel 
~ğini, dahiliye ve hariciye nazır
lıkJuuu deruhte edecektir. Amirnl.Dar
)illl Fransız knrn ve deniz, hava kuvvet· 
1~ ~kumandanı olacaktır. 

ö Laval öğleden sonra Parise ha. 
tek.et edecektir. 

lUOM MUHAKEMELER! 
n'.StLDt 
.... 14 (A.A) - Riom muhakemesi 

.dilnden itibaren kesilmiştir. Bununla be. 
~ yüksek divanın salihiyetleri gc
ll~tir. Bu yUksek divanın salU
hi7etJeri şunlardır: 

4/llylQl/1939 dan evvel sulh halinden 
~ haline geçmiş olan ve cinayetler jş
~bazı kimseleri araştırmak ve mu
h~ etmek. Şimdi bu tarihten sonra 
da lı• durumda hareket ederek suçlu 
oı..ı.n da arattıracak ve muhnkemo 
e~ktir. 
nt.ANsız 'MURAHHSI 
y:lŞtYE GlDlYOR 
Patis, 14 (A.A) - Fransız umumi 

tn\ll'ahhası Debrino Vi.şiye gitmek ilzero 
P&riatcn aynlmıştır. 

:t'.rALYANIN FRANSAYA KtN! 
Lcmdra, 14 (A.A) - Roytcrin Zurih 

tnuhabiri bildiriyor: 
. P inaçi, Faşista Rejimadaki mnkalc· 

"lııde İtalyanın Fransanın isteklerine 
dokunarak diyor ki: 

cF:ransanın geçmişteki ve şimdiki ha. 
:.eketıerinden dolayı İtalyanın Fransn 
~~inde emellerinde merhametsizce ıs
~ etmesi JAzımdır. Fransa ölillerimiz
dGQ 'Ye muazzam fedallilıklnnmızdan 
.tnesuldUr. Onun yardımı olmasaydı, ln. 
8Iltere harbe katiyen başlayamazdı.» 
Re.mı Roma mahfillerinde muhafauı 

edil çekingenliğe rnğnıen V.işinin nçık 
~yan bazı harekeUerlnl ortadan kal
~ ve siyasetine sarahat vermesi 
~t't bir zaruret sayılıyor. Mareşal Pe
teıuzı hususi kalem müdürünün istifası 
IVifi bhinesinin istifasına dof,tru bir baş
~~ıagıç teatikki edilmekte ve önemli de
Cliiklikler olacağı zannedilmektedir. La· 
~aı.ı kabinede yer almasına gelince, za. 
ll'I~ uygun bir hUkümet ktırm?k icnp 
et~ belirtiliyor. -----·----Rindistan meselesi 

( Baştnrotı 1 inci Sahifede) 
İyi haber alan mahfillere göre bu ga· 

~:tcciler toplantısında Cina lngilizlerin 
~r. Hind mümessiline verdikleri teklif· 
~ umumi hatları itlharile tadile im· 
~ olınıyan tek.lifler mahiyetinde oldu· 
~-- işaret edecek ve sunlnrı söyliyecek· 
.:ı • 

- istikbali bir tarafa bırak.arak yal· 
il~ hal ile meşgul olamayız. içinde yn· 
~dtinnız günlerin zaruretleri hakkındo 

Cele bir karar vermek ancak iatikbali 
<:~et altına almak prtile mümkün 
tlabilircli İngiliz kabinesi ise Kripse ha· 
.. ~r ile istikbal ııklarından birini göz 
h?linde tutan şnrtlann tefriki için sali· 

,17ct vermemiıti. Bu sebeple teklifle
l'ın nıecmuunu tek bir vesika gibi telıık· 

ettik. lngiliz tekliflerinde istikbal ba· 
!it dan müstakil Pakistan prensibi 
t,b:~\I) edilmemiştir. Böyle olunca, istik· 
lt.t~c ait lngiliz teklifleri, lngilterenin 
~ndistan aiyııaetinin esaalannı teşkil 
ı.. er rnılbiyette olan bile, müslümanlnr 
ili ]''" ~qi bunları kabul edememiştir. 
!i· ebru gQya kongre partisinin bütün 
~~~ ~1letini temsil ettiği gibi hareket 
<l lflir. Halbuki rnüalümanlar ıöyle 
l'rt'?'aun, bütün Hindweri bile temsil et· 
lı \~ değildir. Müslümanlar, Şiiler ve mu• 
'il?~ Hindliler Nehrunun tasavvur etti· 
t~.1 .ükümette ehemmiyetsiz bir azıklık 
-Kıl edecekti. 
AsttERE KARŞI TEDBlRLER 

'ka l<.araşi, 14 (A.A) - Umumi vali 
j~un dışı aşiretler tehlikesini önlemek 
:tı doğu Hindistan valisine bu kanu-
1~ tatbiki hususunda salfthiyet vermiş-

Alınan - Rus harbi 
(Baştnrah 1 inci Sahifede) 

yade tümeniyle bir zırhlı tUmcnin işti
rak ettikleri bu taarruz ş:ddetle tarde
dilmiştir. Büyük kayıplnrma ehemmi
yet venniyen düşman dalgalar halinde 
hücum etmiştir. Çetin muharebelerden 
sonra kuvv~tlcrimiz tarafından püskiir
tülmüştlir. Cephenin esaslı noktalarına 
girmeğe muvaffak olan Sovyet kuvvetle· 
ri püskürtülmüş, ya imha ed:Imiştir. 
Ruslar bütün teşebbüslerinde çok ağır 
kayıplar vermişlerdir. 
Rusların bu son muharebedeki ka

yıpları dört bin ölü ve 5000 yaralıdır .. 
1.3 tank imha edilmistir. 

ALl\'1AN TEBLİCiİ 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği : 
Kerç ve Doneçte ehemmiyetli hiç .bir 

bnrC'ket olmrunıştır. Tayyarelerimiz bir 
Kafkas limanında büyük bir petrol ge
misini hasara uğratmıştır. Cephenin or· 
ta kes!mindc taarruzi hareketleriyle bir 
çok yerler işgal edilmiştir. Şimal kesi· 
minde bir düşman grubu çevrilmiş ve 
imha edilmiştir. Son beş gün içinde i75 
tank tahrip cd:lıniştir. 

RUSLARA KARŞI BİRLİK 
TEZAHÜRLERİ 
Beı·lin, 14 (A.A) - Doğu cephesinin 

cenup kesiminde yapılan muharebelerde 
müttefik kuvvetler arasında tam l>!r bir· 
Hk tezahürü görülmüştür. Doneçte Ru
menler Sovyct hücumunu püsh-ürtür· 
ken bir Almnn kıtası düşmanı takip ede
rek knnlı kayıplar verdirmiştir. Bir İtal· 
vmı birliği de Sovyetleri büyük knvıp
lara uğratmıştır. Hırvat av uçaklnrı 
Sovyct uçnklariyle muharebede b:X tay· 
\'are düştlrnıüş ve diğerleriııi kaçırlmış
hr. 
KIŞ HARBİNİN SONU 
Berlin, 14 (A.A) - D. N. B. Ajansı· 

ııın askeri muhabiri yazıyoı· : Doğuda 
geniş yaylaları kaplıyan karlar erimeğe 
başlamıştır. Rusların kış harbine bağla
dıkları bütün ümiUer eriyen karların 
teşkil etliği çamur deryası ve dereler 
içl.ndc gömülmüştür .. Sovyctler şurnda 
burada son b:X gayret.le taarruzlar yap
mağa teşebbüs ediyorlarsa da nğır ka· 
yıplarla nUskUrtüJmektedirler. 

KERCTE VE vor .KHOFT A 
Kerç yarım adasında büyiik kuvvetler 

lle iyi hazırlanmış bir hücum ayni uki
bete uğramıştır. Bu hücumda 72 tankın 
tahribi ve diğer 109 tankın kullanılmaz 
hale konn'ası 'Rnlcıevikforc> \"CMi,.ilen 
zayiatın büyüklüğünü anlatır. Bilakis 
Alnımı karşı hücumları muvaffakıyetle 
net!celenmiştir. 

Volkhofta çevrileıı Sov}'ct kıt.alan im· 
ha ı>dilmistir. 
MUHAREBELERİN MAH1YET1 
Doğu muharebeleri mahalli mihcviti· 

ni ınıihafaza edivor. Alman üstünHiğü 
yaz gelince kendini dalın bariz surette 
gösterecektir. Kremlin'n kış taarruzu 
büyilk hedeflerin~ varamamıştır. Lond
ra ve V aşingtonun bu tt}arruza bağla
dıklnn ümitler bir hnynl kırıklığınn uğ
ramıştır. 

ALMANLARA GÖRE İNGİLİZLER 
Bitaraf müşahit1er di.inya harbinin ar· 

tJk İngiltere tarafından yapılması za. 
marn geldiğini sbyliyorlar. 1914 - 1918 
dünya harbi İngilteren:n emri altında 
olan milletler tarafından ynpılıyordu .. 
Simdi Londrada İngiltcrenin deniz ha· 
· ·miycti değil, hnynti mahiyette üç yo
:.uı nasıl muhafaza edileceği bahis mev· 
zuu olmaktadır. Bu yollar orta şarka, 
Munnnnska ve Amerikaya g!dcn yollar· 
dır. 
RUMENLERİN SÖYLEDİKLERİ 
Bükrcş, 14 (A.A) - Rııdor ajansı bil

diriyor : Kurentul g:ızetcsi aDoğudaki 
ödevimizıı başlığı altında haşvekil mua· 
vini .Mihail Antoneskonun sözlerini ha
tırlatarak diyor ki : 
cAvrupanın cenup doi'.,rusunda Slnv!z

me karşı yapılacak manevi ve maddt 
ödevimiz vardır. Rusların .Balkanlar, İs· 
tanbul ve F.ee yolu üzerinde bulundu
ğumuz ve Rus yayılmasını durduran 20 
milyonluk bir :Utin seddi teşkil ettiği. 
miz kuvvetli bir hakikattir. Rumen un· 
surunun kuvvetli bir devlet fçindc top
lanmış olması artık Avrupa müvazene
si için elzemdir. Başvekilin Rumen mil
letinin vazifesi hakkındaki sözleri yal
nız gelecek vazifcsin!n değil, bugünkü 
gerçeklerin de geniş bir ifadesidir. As· 
kerlerimiz geniş Rus steplerinde düşma
nı devirmek için yapılan mücadeleye bu 
maksatla iştirak edfyorlar .. 11 

~--~~""""'~~--~~ 

Sulh mu? 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bulunan memleketlerde tavizlerde bu· 
lunmağı ve bunun kar§ılığı olarak Sov· 
yet Rusyayı ezmekte serbest bırılkılma· 
ımı teklif ebnektedir. Bu teklif kabul 
edildiği takdirde Almanya, muvnffaki· 
yetlerinden Berlindc de endiıcler duyul· 
mağa baflanan Japon emperyalizmini 
durdurmağı da tanhbüt edecektir. 

B. Sumner Vels bu oayin hakkında 
gazetecilere §Öyle demiıtlr : 

c - Bu haber Birleşik Amerika dev· 
)!'!tlerini alakadar etmez. > -.__ . ..--.iiiiiiii&--~~~~==-~~~mimlSilE~~ 

BU HAFTA 
2 

BÜYUK 
ŞAHESER 

1-~AHRAMA 

BU HAFTA 
2 

Bt1YOK 
ŞAHESER 

GARY 
SUBA y COOPER 
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Sıhhat (iJesi 
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v • 
cu~a s az-
oz gel·rse ••• 
~~----le~------

Çocuğa ıspasmoz geldiği vakit, ya· 
nıncln hekim bulunması pek müstesna 
bir şeydir. Yakındn hekim bulunsa bi
le onn haber gönderip hekim gelinceye 
kadar, zaruri olarak, vakit geçer .. Onun 
için çocuğa ıspasmoz gelirse ilk yapıla· 
cak şeyi annelerin bilmesi faydasız ol· 
mn7. . 

Çocuğn ıspasmoz gelirse, kundakta 
çocuğu hemen kundağından çıkarmalı, 
daha büyücek olursa elbisesini soymalı 
ve yatağına ynn tarafa eğilmiş olarak 
yatırmalı. Yan tarafa ytırılması ağzın· 
dan gelen snlyenin ağızdan çıkabilmesi 
içindir. 

lapaemoz. nöbeti hafif ve kısa olursa 
bu kadnn yetişir ... Fakat bir taraftan da 
çocuğun banyosunu hazırlamak. banyo
ya yeti~ecek kadar au ısıtmak lô.zımdır. 
Evde ıhlamur, yahut papatya varsa on· 
lar da hazırlanır. 

lspasmoz nöbeti devam ederse çicuk 
onun içinde on dakika tutulur. Nöbet 
35 - 36 derecede banyoya sokularak 
yine devam ederse bir mendil üzerine 
dört, beş damln eter dökülerek çocuğun 
burun deliklerinin önüne tutulur. 

Nöbet geçtikten sonra çocuk tam bir 
sakinlik içinde tutulur. Ertafmda gürül
tü etmek. hatta yüksek se!le söz söyle
mek çocuğa zarar verir. Çocuğun karnı 
aç olduğu bilinse de nöbetten sonra üç 
dört saat geçmeynce çocuğa bir şey ye
dirilmemeli, süt verilmemelidir. Yemek 
yedirildiği Yakit de yemek pek hafif ol· 
malıdır. 

Ispasmoz nöbetleri arada sırada tek
rar olursa, nöbet geldiği vakit çocuğa 
tenkiye edilmek üzere bir d ilaç reçetesi 
alarak ilacı hazır bulundurursunuz. 

Nöbet zamnnlarından ba~ka zamanlar 
da, o nöbetlere sebep olan hastalığı teş· 
his ederek çocu~u tedavi etmek, tnbii 
hekimin işidir. 

lspasmoz nöbetinin sık sık tekrarla
ması mutlaka merak edilmiye sebep ola 
cak bir şey değildir. Fakat ıspasmoza 
tutulan çocuğun yaşı. çocuğun istikbali
ne çok tesir eder. Oç ayla alb ay arasın~ 
daki çocuklarda ıspasmoz nöbetlerinin 
akıbeti ağır değild lr. 

1ZM1R BELEDlYES!NDEN: 
Belediye varidat servisinde milnhal 

bulunan memuriyetler için 17/4/91.2 Cu
ma günü sabah saat 9 da müsabaka im
tihanı vardır. Orta mektep mezunu ol
mak ve fili askerlik hizmt-linl yapmış 
bulunmak Şllrttır. Talip olanların mez. 
klir gUnde vesaiki resmiyeleriylc birlik
te riyaset makamına müracaat eylemele. 
ri ilan olunur. (887) 

* Kültür mahallesinde Voroşilof bulva-
rında 54 neli adanın 278 metre murab
baındnki 5 sayılı nrsasının satışı, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi. 
le knpnlı zarfla arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6950 lira muvakkat 
teminatı 521 lira 25 kuruştur. thalesi 
22/ 4/1942 Çarşamba günil saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektuplan, ihale 
günil azami saat 15,30 a kadar belediye 
encümeni riyasetine verilir. 

7, 11, 15, 20 1915 (807) 

1ZMlR StCtLt TICARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Lütfil Kayalar ticaret unvaniyle 1z. 
mirde Alipaşa caddesinde 478 numaralı 
mağazada 939 tarihinden beri elbise imal 
ve hazır elbise satışı ile iştigal eden 
Lütfü Kayaların işbu ticaret unvanı ti· 
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4330 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
i15.n olunur. 2108 (882) 

tZMtR StC!Lt TtCARET MEMtJR. 
LUC:UNDAN: 

Necati Yılmaz ticaret unvaniyle l:z.nıir· 
de Saraçlar çnrşısında 18 numaralı ma
ğazada toptan ve perakende olarak ma• 
nifatura ticaretiyle iştigal eden Necati 
Yılma7.ın işbu ticaret unvnnı ticaret ka
nunu hükiimlerine göre sicilin 4332 nu
marasına kayıt ve tescil edildiği ilun olu-
nur. 2112 (878) 

1ZM1R sıcıu TtCARl!.'T MEMUR
LUGUNDAN: 

Halil Bolel ticnrel unvaniyle lzmirde 
Kilimciler çnrşısında 16 numaralı mağa. 
zada 940 senesinden beri gömlek ve pan· 
tolon imal ve satışı ile .i§tigal eden Halil 
~lelin .işbu ticaret unvanı ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 4329 numa· 
rac;ına kayıt ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 2109 (881) 

~'7'/'""' ...... ,.,...~ ........ ~..&~J.XıCICX 

GAİP ANAH'l'AR 
13/4/942 pazartesi günü Ticaret 

mektebi önünden 1 inci Kordon, Pa
saport vapur iskelesi, Karşıyaka va· 
pur iskelesi ve oradan Soğukkuyu· 
ya giden cadde üzerinde anahtarlar 
knybcdilmiştir. 

Çocuk üç yaşından sonra ıspnsmoz 
nöbetine tutulursa, sar" a ihastalığını ha- ı 
tıra getirir. Çocuk büyüyüp büluğ yaşına 
vakln tıkça sar'a hastalığı ihtimali artar. 
Cocuk ne l:adnr küçük olursa. ı!pnsmoz 
nöbeti. sar'a ihtimalini o kadar uznklaş
tınt. Bulnnların Pasaport vapur iskelesi 

R gişesine getirdikleri takdirde 25 lira teşli hastalıklar başlangıcında, çocuk 
diş çıkarırken, çocuğun midesi bozuldu
ğu vakit, sulucanlnrdan gelen ıspasmoz 
nöbetlerine - çocui:'lln sinirli olmasından 
baııkaca - ehemmiyet verilmez. 

lspasmoz nöbetine sebep olan hasta· 
hk geçince ıspıı.smoz nöbetleri de kay· 
b~u~ C.A. 

or"a 
ÜZÜM 

125 Öztürk L. 
24 H. Elblrlik 
18 B. S. Alazraki 

167 Yekfuı 

52 50 52 50 
52 25 52 25 
52 50 52 50 

192150 i Eski ırekWı 
192317 i Umumi yekün 

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

ZAHİRE 

40 Ton Fasulyn 
35 Ton Susam 

1635 Ton Mazı 
60 

2790 Ton Balmwııu 225 
4686 Ton T. B. içi 160 
2116 Ton Acı B. içi 105 
232 Ton K. acı Badem 

684·i Ton K. Diş bademi 
14732 Ton K.. T. Badem 
1948 Ton Şnm fıstık 
688 Ton Kitre 

49 
51 
53 
55 
58 

25 50 
62 
55 50 

310 
218 
160 
15 50 
70 
37 50 
96 

310 
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7.30 program ve memleket saat ayan, 
7.33 müzik radyo salon orkestrası, 7.45 
Ajans haberleri 8.00 mUzik radyo salon 
orkestrası, 8.15 - 8.30 evin saati, 12.30 
program ve rnenlleket saat ayan, 12.33 
müzik §arkı ve türkiller, 12.45 Ajans ha· 
berlerl, 13.00 _ 13.30 müzik fasıl progra· 
mı, 18.00 program ve memleket saat aya
rı, 18.03 mü~ik radyo dans orkestrası 
18.45 ziraat takvimi, 18.55 konuşma (dış 
politika hadiseleri), 19.10 müzik saz eser· 
leri, 19.30 memleket saat ayan ve Ajans 
haberleri, 19.45 serbest 5 dakika, 19.50 
müzik fasıl programı, 20.15 radyo gaze· 
tesi, 20.45 müzik bir halk türküsü öğre
niyoruz haftanın türküsü, 21.00 konuş· 
ma (sağlık saati), 21.15 müzik şarkı ve 
türküler, 21.45 müzik riyaseticümhur 
bandosu 22.30 memleket saat ayan, 
Ajnns haberleri ve borsalar, 22.45. 22.50 
yarınki program ve kapanış. 

!ZMtR S1C1Lt TICARET MEMUR· 
LUQUNDAN: 

Hasan Yavuz ticaret unvaniyle lznıir. 
dP. Alipaşa caddesinde 48 numaralı ma· 
ğııuıda 15 seneden beri gömlek ve pan
tnlon imal ve satışı ile iştigal eden Ha· 
san Yavuzun işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükUmlerine göre sicilin 4331 
numarnsına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 2110 (880) 

~ verileceği Han olunur. (883J 
O""J:Y~~~a::cıeıcı:ıcıcıa~ 

BOR.ı.~OVA ZtRAAT MO'CADELE 
.tSTASYONU 1DARE M'U'DORLU. 
GÜNDEN: 

Müessesemizde 2/4/942 Perşembe 
gUnü yapılan 75 lira aylık ücretli mün
hal Hiboranlık imtihanında talipler ara
sında hiç ldmsc muvaffak olamnmıştır. 
Halen münhal bulunan 75 liralık lAbo
ranlık imtihanı 27/4/942 Pazartesi gU
nü saat 2 de yapılacaktır. İyi daktilo bi
lir orta veya dalla yüksek okul mezun
larının vcsikalariyle Bornova zirant mü
cadele istasyonuna milracaatları ilan 
olunur. 11, 13, 15 2003 (840) 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

1 
BiR G A R 1 p PUDRA\ 

TECRÜBESİ 
~ 

Daha güzel 
görOnebileceğinizin ~ 

Kat'i DELiLi ~ 
BUGÜN bu 
TECRÜBEYi Pudracılıktn şayanı 

hayret aon bir keşif .. 1 

Cildi güztlltstirtn,, Yapınız. 
J>na gilzel bir cazibe ve yeni bir ha• 
)'at veren unsur •.. donuk ve çirkin 
bir cildi, gençliğin tabii u:nlclcrilt
ıüsler. Pudra yatmur'a, Rliıgb'a vo 
hatta terlcme'ye rağmen bile aabi• 
kalır ve arhlt parlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema lı:öpütü) namı al· 
tında beratı istihsal edilmi~ ve yalnıa 
Tolı:alon Pudruuıda bulunmaktadır. 

CiDDEN MUHii BiR TEKLiF 
· Yll:r.Onürün bir tarafına krema 

köpütü 1ayesinde iıtiluar edilea 
T o lı: a 1 on Pudrasını ve diter la· 
rafına her hangi bir pudrayı sürün~ 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanm14 taraf di.terinden dah4 
gnztl daha taze ve tfaha cazip rö• 
tünmezae Tolı:alon pudranıu \•erdi· 
tin.iz par!-ladc.,. Ol\l.!!acnkt.ır.J 

sanayi kumpanyası Türk Şark 
Anonim etinde : • 

şır 
Şirket hissednrlnrının 18 eylül 9 39 tarihli fevknlnde heyeti umumiye 

toplantısında ıirket sermayesi bir milyon liraya ve her hisse senedi elli lira
ya iblağ edildiğinden elinde şirketimiz hisse senedatı bulunnnlann keyfiyeti 
şerh ve kayt ettirmek üzere 1 /nisan/941 tarihinden itibaren l:mıirde şehit
lerde ki.in şirket merkezine müracaatları ilan olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

Nafıa Vefıtiletinden: 
EKSİLTMEYE KONULAN İŞ : 

1 - Aydın su işleri dördüncü §Uhe müdürlüğü mıntaknsı dahilinde 
Horsunlu - Nazilli ve Pirlibey kanalları ile büyük Menderes nehri arasın
da kalan takriben (25000) yirmi beş bin hektar genişliğindeki arazinin 
Nirengi şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile bu ovaya akan 
derelerden idarece lüzum görülenlerinin §eritvari haritalannın alınması ioJ 
muhıımmcn keşif bedeli vahidi Hat esası üzerinden (75000) liradır. 

2 - Eksiltme 28/ 4/942 tarihine rastlayan salı günü saat 15 te Anka
rada su işleri reisliği binası içinde toplannn su eksiltme komisyonu oda· 
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şnrtnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, umumi su i§leri fenni şartnamesiyle hususi ve fenni şart· 
nameleri ve projeleri (3) lira (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• 
!erinde bulunan ve en az (5000) hektarlık bir arazinin Takeometrik hari
tasını muvaffakıyetle yapml§ olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
nlma]arı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye iıtirak 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yaulı saatten bir 
saat evveline kadnr su i leri reisliğine makbuz mukablinde vermeleri la
zımdır. 

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

Şirket müesseselerini davet 
İcra vekilleri heyetinin 23/3/942 tarihli ve 2/ 17592 numaıalı kar rile 

kurulmatıı kararlaştırılan Akhisar ticaret Türk Anonim §.irketinin tesisi he
yeti umumiyesi 30/4/942 tarihine tesadüf eden per§Cmbe günü saat 11 de 

lzmirde Akhisıu- tütüncüler bankası binasında atideki TUZname ile in'nad 
edeceğinden bütün hissedar müessislerin umumi toplantıda hnzır bwunma
ları rica olunur. 
CöROŞOLECEK MEVZULAR : 
1 - Musaddak esas mUkavelenameye göre şirketin teacili ve işe haıla

ması haldcında karar itası ve tesis mesarifinin tetkik ve kabulü. 
2 - ilk üç sene için idare meclisi tC§kı1L 

3 - Murakıp intihabı ve ücretinin tayini. 2 1 1 1 ( 8 7 7) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
MUS'l'AMEL KAMYON ALINACAl[!'IR 

Turistik yollar idaresince satın alınacak müstamel iki kamyona istekli ~
mndığından ek.ailtme 13/ 4/942 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle uza· 
tılmıştır. ihale 23/4/942 per§embe günü saat 11 de vilayet daimi enCÜ· 
meninde yapılacağından isteklilerfo o gün encümene müracaatlan. 

2101 (875) 

Devlet limanları ifletme umum müdttrlüğü 
İzmir şubesi müdürlüğünden : 
Mendirek tamirinde kullanılmak üzere muhtelif ebatta 1300 metre mikap 

taş pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 400 lira muvakkat teminat ak
çesini getirmeleri ve 20 nisan 1942 gününe kadar tekliflerini yapmalan ve 
şartnameyi öğrenmek üzere iş1etmemize mürncaatlnn ilan olunur. 

2100 (876) 

KERE.Sı'E SA'J'IH ALINACAK : 
Jzmil' Nafıa Müdürlüğünden : 

ölçüsüne göre M3 fiatı 105 ve 115 liradan 63.404 metre mi.kap keres
te müb~yaası 6936 lira 42 kuru§ bedel ile 12/4/1942 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayili 
yasıı hükümlerine tevfikan ölçüleri ve şartnamesini tetkik ederek 251 ira
lik teminatlarını muhtevi teklif mekruplannı 2 7 niBlln 1942 pazartesl günü 
saat l 1 de Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyon reisliğine tevdi ile 
makbuz almaları iliın olunur. 15 21 2029 (8 72) 

ŞARK SANAYi KUMPAHYASI TVRK ANO· 
NİM ŞİRKE'l'İNDEN : 

1 7 numaralı her kupon için temethı olarak beı lira tevz.i edilmeal l '4 / 
4/1942 tarihli heyeti umumiye kararı iktizuından olduğu hissedarlanmıxa 
bildiririz. 

Binaenaleyh hine hamillerinin k.upon bedelini tah.u etmek üzere 16/ 4 / 
1942 tarihinden itibaren lzmir Emlak ve Eytam bankası gifelerine müraea• 
at etmeleri lüzumu ilan olunur. 15 25 (873) 

1ZM1R 4 'ONC'U' tCRA MEMURLU· 
CUNDAN: 

hmirde Kahramanlar mahallesinde 
244 pafta, 1901 ada, 15 parselde kayıtlı 
88, 75 metre murabbalı, 88 taj No. lu ve 
266 lira 25 kuruş kıymeti muhammeneli 
arsa açık :ırttırma suretiyle satılığa çı· 
kanldı. 

Birinci arttırması 5/5/942 Salı günü 
saat 1.(,30 dan 15 şe kadar dairemizde ic
ra edilecektir. Bu arttırmada teklif olu
nan muhammen kıymetin en az yüzde 
yetmiş beş nisbetini bulmadığı ve rüç
hanlı alacaklar meeınuundan fazlaya çık
madığı takdirde en çok arthranın tcah
hildü bald kalmak şartiyle satış 10 gün 
daha uzatılarak ikinci arttırması 
15/5/942 Cuma günü yine aynı saatte 
dairemizde yapılacaktır. Bu arttırmada 
da keza yüzde yetmiş beş nisbetinde ta
lip zuhur etmezse satış 2280 No. lu ka
nun ahkfmunn tevfikan geri bırakılacak. 
tır. Bu gayri menkul ti.zerinde her hangi 
bir iddia ve hak talebinde bulunanlar 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde el
lerindeki evrakı müsbiteleriyle birlikte 
dairemize müracaat etmelidirler aksi 
halde hakları tapu sicilince :ınalQm olma. 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Satış peşin para iledir. Yüz
de iki buçuk dellAfiyc ve tapu harc.ı 
müşteriye aittir. Şartname ilan tarihin· 
den itibaren herkesin görebilmesi için 
açıktır. Arttırmaya iştirak edecekler 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçası yatırması veya 
milli bankaların birinden itibar mektu
bu ibraz etmesi lazundır. Daha fazla ma
lumat almak isteyenler dairemiz.in 
939/3359 sayılı dosyasına müracaatlan 
lüzumu ilan olunur. (885) 

----------------
lZMtR StCtLt TtCARET MEMUR

LUC~"DAN: 
Recep Subaş ticaret unvaniyle İzmir. 

de Doktor H\llüsi bey caddesinde 44 nu
maralı mağazada mahsüllitı dahiliye alım 
ve satımı ile iştigal eden Recep Subaşın 
işbu tic31"Ct um·anı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 4326 numarası
na kayıt ve tescil edildiği .ilfuı olunur. 

1ZM1R StCll.J TtCARET MF.MUR. 
LUCUNDAN: 

Şiikrü Kara ticaret unvanlyle lzmirde 
Anaf artalar caddesinde 25 numaralı ma. 
ğıuada 924 senesinden beri gömlek imali. 
hı.hafiye ve şapka satışı ile .iştignl eden 
Şükrü Karanın işbu ticaret unvanı 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4:128 numarasına kayıt ve tescil edild.iil 
ilun olunur. 2107 (879) 

lZMtR 4 UNCU tCRA MEMURLU· 
CUNDAN: 

1zmirde Kahramanlar mahallcslnd6 
1397 sokak 244 pafta, 1904 ada, 21 parsel
de kayıtlı 58 metre murabbalık ve 174 
lira kıymeti muhammeneli arsa açık art,... 
tırmn suretiyle satılığa çıkarıldı. 

Birinci arttırması 5/5/942 Salı günü 
saat 14 ila 14,30 da dairemizde icra edi
lecektir. Bu arttırmada teklif olunan 
muhammen kıymetin en az yüzde yet
miş beşini bulmadığı ve rüçhanlı alacak
lar mecmuundnn fazlaya çıkmadığı tak. 
dlrde en çok arttıranın teahhildü baki 
kalmak şartiyle satış 10 gün daha uza
tılarak ikinci arttırması 15/5/942 Cuma 
günü yine aynı saatte dairemizde yapı
lacaktır. Bu arttırmada da keza yüzde 
ye~ beş nisbctinde talip zuhur etmez
se satış 2280 numaralı kanun ahkô.mına 
tevfikan geri bırakılacaktır. Bu gayri 
menkul üzerinde her hangi bir hak tale
binde bulunanlar ilan tarihinden itiba.. 
ren ellerindeki evrakı miisbiteleriyle 
birlikte dairemize müracaat etmelidir
ler' Aksi halde hakları tapu sicilince 
malfun olmadıkça satış bedelinin pay~ 
masmdnn hariç kruırlnr. Satış peşin para 
Hedir. Yüzde iki buçuk dellfiliye ve ta
pu harcı müşteriye aittir. Şart.ıınme ilan 
tarihinden itibaren herkesin görebilme
si için dnirc>mizdc açıktır. Arttırmaya iş
tirak edecek olanlar muhammen kıymeo 
tin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey ak 
çası yatırması veya milli bankaların bi
rinden itibar mektubu ibraz etmesi ıa. 
zımdır. 

Daha fazla malt1mat almak isteyenler 
dairemizin 939/3380 sayılı dosyasına 
müracaatlnrı ruzumu ilan olunur. 
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«SOFYA» NI N DURUMU 
--------"'k·--------

B u l gar is tan 
.k..ıhver adalarda neden d.. l k 

k t t l ? uşmaı1 ı - Berlini din
lememiş 

uvve op ıyor. ~. I · t 
arıar arsa .• 

M~hverin tedafüi bir malısat gii.!meJı e olması 
mu· temeldir • irman yada Ja on ileat eyişa •• 

Radyo gazetesine göre geçenlerde 
Royter ajansı son günlerde mihverin do
~u Akdenizde Ege adalannı takviye et
t:ğini ve bunun ya Kıbrıs üzerinden Su
Tİyeye bir atlama için veynhut ta Lib:rn
daki Rommcl kuvvetlerile mü~tereken 
Süveyş üzerine bir hareket için hazırlık 
oldn{;unu bildirmişti. 

Gelen son haberler, bunun doğrulu
ğunu göstermektedir. Mihver gerek Ci
ridi ve ~erek Rodos adasını son zaman
larda takviye etmiştir, hatta takviye işi
ne devam etmektedir. Bununla beraber, 
tahmin ediJdiği kadar lnzla bir kuvvf't 
henüz buralarda toplanmış d~ildir. Bu 
tonlamanın nereye varacağı kesin ola
rak tahmin edilml"mekle beraber, teda
füi bir maksat E?iidülmüş olması da muh
temeldir. Çünkü Kıbns adası uzun za· 
manlnrclanberi takviye edilmiş ve ada
da yapılan uçak meydanlarına Ameri
kadan bir çok tayyareler gelmiş bulun
maktadır. Ada halkı da siluh altına alın
mıştır, talim edilmekte ve sıkı tedbirler 
alınmaktadır. Ayni zamanda Kıbrıs Su
riye sahillerine yakınlığı clolayısile Su
riyecle son zamanlarda hazırlanmış olan 
tayyare meyclanlanndan kalkacak av 
tayyarelerinin daim\ himayesi altmda
clır. Bunun için mihver tarafından Kıbn
sn bir taarruz yapılmasının kolay olma· 
dıFı aşikardır. 

Süveyşe Rommel orclusile beraber 
taarruz edilmesi cihetine gelince : Mih
verin Süveyşi elde etmek istemesi pek 
tabiidir. Fakat bu da kolay bir iş değil
dir. İngilizler Rommel taarruzlanna 
karşı icap eden teclbirlcri almışlar ve 
motörlü, zırhlı mühim kuvvetler hazır
lamışlardır. Esasen Afrikada harekat 
mevsimi vt-çmek üzeredir. Mayıs orta
larında Mısırda hararet 40 dereceyi 

Siyasi Vaziyet ----· 
\l'işide Petenin 
yerine Laval 
mı ~ec;iyor? 

-*-

aşar. Bu şerait altında Rommelin 1200 
kilometre gibi uzun bir mesafeyi aşması 
son derecede güç ve hatta imkansızdır. 
Şu halde mihverin adaları takviyesin• 

den maksadı ne olabilir"> Rommel kuv
vetleri ıııcnklar yüzünden hareketsiz knlT 
dığı takdirde f ngilizlerin yaz mevsimin
den istifade ederek Girit ndasınn bir ha. 
reket yapmaları mümkündür. Hele ada
lardaki mihver hava kuvvetlerini Rus 
cephesine çekmek icap ederse vaziyet 
mihver hesabına tehlikeli olacaktır. iş
te bu cihetlerin düşünülerek mihverce 
adalarda tedafüi tedbirler alınmış bu
lunması da muhtemeldir. 

BtRMANYADA 

Japon taarruzlarının Birmanyada pet· 
rol snhalanna kadar yaklaşmak gibi bir 
gelişme gösterdiği anlaşılıyor. Durum 
~erçekten Japonlann lehindedir. Bir 
haftaya yakın bir zamnndanberi gelen 
haberler bunu böyle göstermektedir. 
harekat tamamile Japon kontrolu altın
dadır. Bu sebeple müttefikler Omit bur
nu yolundan kolayca istifade edemiye-
ccklerdir. Fnkat müttefikler nakliyatının 
henüz tnmamilc tehdit altında olduğu 
doğru değildir. Bunu temin için Japon· 
ların Seylan adasını İşgal etmeleri lazım 
olduğu gibi Kızıl deniz yolu dahi tehdit 
altına girmiş olsa bile uzak doğuya uçak 
~öndermek müttefiklerce pek fılfı müm
kündür. Yalnız zaman bakımından bir 
v;ecikme olacaktır ki buna da katlanıla
bilir. 

Menzili uzun olan Amerikan tayya
relerinin cenup Afrikada bir üsse kadar 
ve oradan da uzak doğudaki Ü!!lerine 
kadar gitmeleri mümkündür, Afrika yo
lile yardım geç olur, fakat güç olmaz. 

MtJ'HiM B. KAZA ------
!n~iltere e bir 
talinıde "14" 

kişi öl..iü 
-*-

Yeni cephe nerede açıla· Hafıif.ıi mermilerle )'G• 
calı? • Rus • Ja!?on haırbr pıl n harp oyunundaJıi 

de yalıın mı?.. mii:e~sif hfidüse 
Radyo gazetesine göre Hindistan mc- Londra, 14 (A.A) Uçak ve 

selesinde bir taraftan Hindularla mUslü· tanklnrm İştlrnkile yapılan bir talim es
mnnlar, diğer taraftan İngilizlerle Hin· nasında bir kaza olmuş ve 14 kişi öl
dular üçilncU taraftan da müslümanlar- müştür. Kazı:ı bir uçağın pike bombar
]a İn~ilizler orasında vukua gelen inki- dıman talimi esnasında vuku bulmuş
tn dünya radyolarını dün de meşgul tur. Harbiye nezaretinin son emrile &&

etmiştir. kerleri harbın hakiki şartlanna alıştır-
Anlasmanın bütün Hintliler tarafın- mak maksadile harp oyunlarına hakika

dnn reddediJdiği bildirilmişse de hakiki t~ yakın ~ir mahiyet verildi~inde~ ha~i
vaziyetin böyle olmadığı onlasılma'kta· kı me.~ıl~_r ~.ul~anılıyor. Bu talımlerın 
dır. Hintliler Kripsin teklif:ni. asıl pren- ~~nlşlıgı goz onunde tutulu.rs~, pek na
sipleri olan tek bir Hindistan kabul edil- ~ır •. olmak~a b~rahe._r: bu gıbı kazaların 
mcdiği için; Müslümanlar da Pakistan onune geçılemıyecegı anlaşılır. 
hükümetin'n teşkilini İngilizler kabule Talim esnasında pike uçaklanndan 
tnraftar görünmedikleri icin reddetmis· biri hedefini bomba ve mitralyöz ateşi 
}erdir. Eğer İng!llzler Hinduların tek altına almıştı. Kazanın vuku buldu'!u sı
Hindiston prensibini kobul etmiş olsalar rada yüzlerce kişi bombardıman talimi
buna Müslümanlar; eğer Pakistan tes'si- ni seyretmek için sıraya dizllmişti. 
ni abu] etmis ol~ buna Hindular razı 
olmıyacaklardı. Böyle bir sureti hal 
knbul edilmiş olsa bile tntbiki çok J.!İ.İÇ 
olacai!ından Krips teklifi yine suya dü· 
~ecekti. 

Krips oynldıktan sonrn da H:ntliler 
kendi aralarında münakaşalanna devam 
etmekle beraber Japonlara karşı ittifak 
ctmislcrdir. 

MVKA VEMET SEK.İLLERİ 
İngilizlerin id&resi altındaki Hint 

kuvvetlerinin yüzde sekseni müslüman· 
dır ve miic:IUmnıılar fi:li olarak harp et
mektedirler. 

Hindulara gelince ; Bunlar ikiye ay· 
nlmaktadırlnr. Bir kı~ı Gandinin pa
sif mukavemetinin tatbikini tavsiye et
mektedirler; bu, Gand=nin İnniltere ile 
milrnfl,.lede icat ettiği bir usuldür ve bu 
usul Hindistanda muvaffak olmaktadır .. 
Aktif mukavemet taraftarlarının basın
da Nehru vardır. Nehru, bir demeç ile 
Hintliler Japonlara karşı aktif mukn
vemete dnvet etnıic;tir. 

Fakat Hind1standa bu mücadeleler 
devam ederken Jaoçm tehlikec;i hem ka
r&dan. hem de dcnizrlen yaklasmnktadır. 
Janonlnr Binnanyada oetrol sahalanna 
yak•nlnc:tnıs1ardır. Deniz tehlikesi dahn 
büvüktiir. 

Her ik· tarafın da deniz kuvvetler] 
Binnale knrfezinrle dolasıyor: yakmrla 
bu kuvvC'tlerin ilk çarpı!m'aclan dilha 
mühim bfr <'.aroım-nc;ı heklPnmektedir. 

HA 'RPTE VFr..Tf İNKİŞAF 
İHTİMAL! F.Rİ 
Uzak doğudaki bu tehlikeli duruma 

rağmf'n dolhıdaki Rus - Alm~m harhi 
İn!!iliZ ve AmerıkalıJan daha zivndc :1. 
gi1Pndirmektedir. Bu harbin 'bilinen bir 
szıfhası 5Udur ki Almanya Rusvayn hu 
l>ıralarda tecavüze J!C<'ecektir· fakat İn
giJizlC>r VC' Ame>rikahlar. batı Avnın:ıiln 
Almanynya tnarruza gececck mid'r? Ja· 
ponyn. uuık cln~dnn Rusynya tanrrıızo 
gerecek midir? 

İşte bilinmivcm noktoJar bunlardır 
Her iki rncs('le üzerinde de bazı belirti· 

vardır. 

Amerika ~enel kurmay baskanı gene
ral Marşa} ile Harri Hopkinsin Londra
dnki temasları bu mesle !le ilgilidir. İıı
giliz gazeteleri bu ziyaretin Avrı;pacla 
açılacak ikinci cephe ile alakası oldu
frıınu bildiriyorlar. İtalynn radyo1an <la 
bu fikirdedir. Fnkat bu teşebbUsUn okim 
kalacağı esasında !ttifak etmişlerdir. 
Jaoonların Rusyaya taarruzuna ~elin

ce: Son günlerde iki devlet arasında ha
fü bir gerginlik belirmiştir. Pravda ım
zetesinin neşrettiği makale de buna de
lildir. 
VİSİNİN DURUMU 
İlkbahar taarruzları başlarken Viş! de 

Almanlar ve Anglo Saksonlar arasında 
politika mücadelesine bir konu teşkiJ 
etmektedir. Vişi şu anda Uç cepheli hü
cum karşısındadır : 

1 - Berlinde Alman basım, 
2 - Romada İtalyan basını, 
3 - Pariste Alman nüfuzu altında bu

lul"an basın .. 
İtalyan Farinnçi fuısızın, Fransanın 

bu harbin mesul olduğunu yazmış, Al
man işbirJ=fü taraftarı Marsel Dea da 
mihver politikasının takibini istemiştir .. 
Nevyorktan gelen bir habere göre Al
manlar burcünlerde Vişiden : 

1 - Derhal Almanya ile sıkı bir işb!r
liği, 

2 - Fransadaki AngJo Sakscın tnraf
tan general, subav ve sivil memurların 
iş başınrlan u1.aklastınlmasını, 

3 - Petcnle Lavalin nnla~asını, 
4 - Vişinin dl!rhal kat'i karar vcrme

o:ini istcmio:lerd' r. Nevyorktnn verilme
mekle beraber, başka k::ıynaklardan ge
len bir habere göre de Riom mnhkC'me
sinin tatili de Mcnilınic:tir. Zaten Riom 
mnhkcmesi tatil edilmiş, Peten hususi 
kale>m müdürünü dcğiştirmis bulun
mnktadır. 

Son hnberlere göre Laval Vişi knbi
nesine 11irmiş, ba~v<'kil munvini, harici-
1·e ve duhih e nazırı olmuc:tur. 

Berlin rndvosu. Lnvnlin Pctcni istih
af etmesi ihtimalinden bahsetmiştir. 

-*-
Ame illa, A manyaya 

daha fazla yard m 
ederlerse ornanya, 

Buılgarista ve acaris· 

-*
İngilizlere göre Fflofan 
istif ası Alman emirleri· 

nin lıalJul olunamaz 
telôfdıi edHdiğini 

ta.,.a harp i an edecelı.. gösteri):or .. 
Vaşington, 14 (A.A) - Hariciye Londra, 14 (A.A) - İngiliz mahfille-

müsteşan B. Sumner Vels gazeteciler rinin kanoat:ne göre, tekrar yeni kabi
toplantııınd~ ~orulan muhtelif suallere ı neyi teşkil eden Bulgar başvekili Filo
cevap vermışur. fun istifası Almanya tarafından verilen 

Amerikanın Romanya, Bulgaristan ve ı emirlerin eski hükümet tarafından ka
Macnristana birer nota göndererek harp bul edilemez telakki edildiğ:ni göstcr
ilan ettiği haberi hakkında B. Sumner miştir. 
V els demigtir ki : İT ALY ANLAR MEMNUN 

« - !3~ üç ?evl?t Birleşi~ Amerika- Sofyo, 14 (A.A) - Radyo ajansından: 
ya harp ıla~ ettıklerı .~al~e hız buna mu- Bulgar kabine buhranının .;abuk halle
kabele etmıyo~z: Çunku bu memleket- dilmesi ve başvekil Filofun hariciye na
l~r Al~aAn taz~ıkı altındad~rlar v~ ~me- zırlır,'Ull da üzerine alması Romada 
rıkaya ılan edılen harp mılletlerının ar- memnuniyetle karşılnnmıştır. Filofun, 
zusuna uymamaktadır. Fakat bu ~emle: Bulgaristanın m:hver devletleriyle işbir
ketler ~lman:,:a~ın ~usya . aleyhındeki l:ğine devam edeceği, üçlü pakt içinde 
hareketine t.e~ı~~ hır şekilde yardım dostluğu kuvvetlendireceği ve Türkiye 
ederlerse reısıcumhur Ru.z~elt h.unlar.a ile münasebetlerinde barış ve samim!lik 
~merlka tarafınd.an harp ıl~ edılmcsı- münasebetlerinden mülhem olacağı hak-
nı kongreye tavsıye edecektır. > k d k" d · · "f kl · 

BULGARtsT ANIN y AZtYETl ın a ı. son em~çı ı:tı a a ~svıp ve 
H · · ·· B 1 k b' . ehemmıyetle tefsır edılmektedır. 

arıcıye musteşarı u gar a ınesın- E kT ıasv· tt•V• kt ı k 1 
deki deği§iklik ve Bulgaristanın Rusya " ~eAılın ıp eİtaılg: no a.~r,l :a. 
h b • ı · ki el · h kk d oonsın man ve yan reJım erını ar ıne ştıra mes esı a ın a şunu .. .. .. d t t ak B ] ista · 
söylemiştir : gb?z ~nu'! e kiu.lar ukgarh na ydekin~ 

C B h t ld ... ·ık h b ır sıyası şe verme ususun a 
- u usus a a ıgımız ı a er- k ,. bel" · 

le "ız" a d ı t w t k h' t ·atı arzusunu ırtıyor. Modern Av-r s ı y ın a maga ye ece ma ıye - . . l . .. 
te değildir. Fakat Bulgaristandnki eon rupa n:zrunına g~e!1 Bu garıst.an bo~le
k b' d W• ikliv· Ü b .. Al ce meşru emellerını gerçekleştirmek un-a ıne egış gı e ugun manya ve k. b 1 caktır y · k b" sk' · 
Bulgaristan arasındaki müzakerelerin anını ~ a •. · . ~nı a ıne e ı _sı-
sıkı bir münasebeti var gibi görüli.iyor. yasi partıler reı~ın ~nu d~me~tır .. 
Almanyanın maksadı Bulgaristanı Rus- Bu nokta İtnlyan sıyası mahfıllerınde 
yaya harp ilanına ve Almanya ile bu sa- tncrıınunluk uvandırmaktadıı:~ 
hada sıkı iş birliğine sürüklemek, bu FİLOFUN NUTKU VE TURK 

ks t . : ask . . t . t DOSTLUÔU ma ~ ıç:n er vermesını emın e - S f 14 (A A) _ Of' . 
mektır. > o ya, · ı · 

---- -----· 
HIRVATLAR 
Bul ar lıralına 
nişan verdiler •• 
Sofyn, 14 (A.A) - Hırvatistanın istik

Jal günU münasebetiyle Kral Borise en 
yilksek Hırvat nişanı verilmiştir. 

---o---
M car parlamentosu 
toqlanıyor •• 
Budapeşte, 14 (A.A) - Macar Parla

mentosu 23 Nisanda toplantıya çağrıl
mıştır. 

-----·----Yeni b9!r cephe? 

Yarı resmi Nest gazetesi başvekilin 
diinkü demeçindcn bahsederek diyor ki: 
•Bu nutuk tarihi bir mana ifade eder. 
Sofynnın siyasi mahfillerindeki umumi 
kanaat böyledir. İç ve dış siyaset prog
ramı ivi karşılanıyor. 

B. Filofun hariciye nezaret:ne getiril
mesine karşı memnuniyet gösteriliyor. 
Bulgaristanın karşılaşmak zorunda ol

duğu meselelerin halli, komşularının si
vasctine bağlıdır. Bunun için önümüz
deki ay içinde ve A vrupanın mukadde
ratını gösterecek kat'i had:sclerin are
fesinde bu nutku söylemiştir. Filofun 
Türk dostluğu hakkındaki sözleri de 
çok iyi karşılanmıştır .. • 

-----
_, ___ _ 

Gıda tahditleri 
----~-"'k-----

N or\'" e .:.J e mi, 
1 *--~--

rans, Afrika-
ına mı asker 
çı arılaca ? 

in g il terede otel 
ve lokantalar
da yenı.ekler 

kısılıyor 
-*- -*~ 

«LOf,'DRA)) DA Y f,PiLAN SON ZiYAFET VERILMEMES[N2 
,OZAKE R: LER ÇAUŞILACAK 
-*-Roma, 14 (A.A) - Radyo Ajansın- , -*--

dan: İsveçli müşahitlere göre Londrada Londra, 14 (A.A) - Hükümet otel 
Çörçil - Mareşal - Hopkins görüşmelerin ve lokantalarda yemek çeşitlerini tah
dde.lönilkmilzlde~ıi· tlhbahAar v~kyazda tatbi~ dide karar vemıiııtir. Bazı gÜnlerde ba-
e ı ece ngı ız ve merı an stroteJı . . . . 
planlan tetkik edilmektedir. lskandinav- lık, av eti, tavuk verılmcsı men edile-
ya ve şimall Fransız Afrikasına çıkar- cektir. Harbın devamı müddetince am
ma hareketleri gözden geçirilmiştir. me menfaati için olanlar müstsna, ziya
Lord Montagu Lüinin Britanya kıta fetler verilmemesine çalışılncaktır. Otel 
kuvvetleri başkumandanlığına tayini lerde ve lokantalarda gece çalıfanlar
bu proje ile ilgili görülmektedir. Harbin 
en hassas noktası sayılan orta şarka hu- dan başkasına saat 23 den sonra yemek 
susi bir dikkat verildiği de bildiriliyor. verilmesi men ediliyor. -----·- ___ , ___ _ 
"lzmir,, d~ki ınüba- Iran Japonya ile mü· 

dele ve lngilizl~r nasebatnn kesti 
-*-Lond.ra, 14 (A.A) - Gazeteler İzmir-

den İskcndcriyeye gelen ve hmirde mü
badele edilen yaralıların nakli hakkında 
uzun boylu tafsilat vermektedirler. Ya
ralı İngiliz esirlerine hediyeler dağıtan 
Türk halkının nezaketini ve yüksek in
sanlık duyguları, resmi makamlardan 
görülen ikram ve iyi muamele takdirle 
karşılanmaktadır. 

---o---
.4 erHıa sahilleıo·nde 
~atarılan va aırlar •• 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği : 
Deniznltı1arımız Amerikan sahillerin

de 104 bin tonilatoluk 12 düşman tica
ret gemisini batırmıştır. 
Vaşington, 14 (A.A) :.... Büyük bir ti

caret vapuru Atlant:k açıklarmdn tor
pillenmiştir. 

---o---
9 fyada Jap n sefir e· 
r· şe?ef ğne a:i~af e! 
V:? lit2~ RRer •• 
Sofya, 14 (A.A) - D. N. B. .Ajansı 

bildiriyor : Başvekil ve hariciye nazırı 
Filof Japonyanın Berlin büyük elçisi 
general Oşima şerefine bir ziyafet ver
m:.ştir. Bu :dyafoti müteakip Oşima tay
yare ile Atinaya hareket etmiştir. 

Dr. Filof Japonynnın Ankarn büyük 
elçisi Kuri Harayı da kabul etmiştir. 

-*-Tahran, 14 (A.A) - İran hükümeti 
japonya ile siyasi münasebetlerini kes
miştir. Tahranda bulunan japon elçisi
ne bir hafta içinde memleketi terk etme
si lüzumunu bildirmiştir. 

--uıwıu tUllW1't0"1'w~u ,..,.., __ 

Maltada uçalı savar ba· 
tar)'alarının smturul· 

dsrğu a .ısız •• 
Malta, 14 (A.A) - Pazartesi günti 

gündüzün Alman hava kuvvetleri ol
dukça hafif faaliyet göstermişlerdir. Fa
kat akşam yine şiddetli hücumlar ol
muştur. 

Uçak savarlar hemen hemen orasız fa
aliyette olmuşlardır. Paznr gecesi ise 
yalnız münferit Alman uçakları adanın 
kıyısını geçmeğe yeltcmnişlerdir.. Son 
24 saatte beş Alımın ta:!,•yaresi tahrip 
eclilm=ştir. Bazı uçak savar bataryalan-
ıruzın susmak zorunda kaldıklarına dair 
mihver iddiaları asılsızdır. 

Bedin, 14 (A.A) - Alman tebliği : 
Maltnya geceli gtiııdUzlü taarruzlar 

devam ediyor. 
Şimal Afrikada ehemmiyetli İngiliz 

gruplarının yaptığı ilerlemeler püskür
tülmüş ve ağır knyıplara uğrahlınışlır. 

M 1L uı·· .... 
aııs UIDUZLI~ vaziyeti 

'aktinde ve en sıhhatli 
şekil e tahn:ain olunacak 

Anknra, 14 (Yeni Asır) - Öğrendiği- cek, bu vazüeyi alan tarlada, hnrmasıcJıl 
me göre mahsulün iaşe bakımından mahsulün vaz.iyetini, mikdanru bildirf?"' 
vaktinde ve :sabetli olarak tahmini için cektir. Bu suretle malısul hakkında eJl 
geniş teşkilat yapılmaktadır. Her köy- :yi mnıamat vaktinde yerinden ve ;sa
den bir vatandaş bu işle vaz.ifclendirile- .>etli olarak alınacaktır. 

inhisarlar Vekilinin beyanab 

Kahve ve çay yakında 
inhisar altına alıııacak 
İstanbul, 14 (Tele.fonla) - Ankara

dan bildiriliyor : Gümrük ve İnhisarlar 
vekili Raü Karadeniz kahve ve çay hak
kında şu beyanatta bulundu : 

- Kahve ve çayın istihlak için yurda 
sokulmasını ve yurd içinde satılmasını 
devlet i.ılı.isarına alan kanun Hiyihası 
Meclise sunulmak üzeredir. Layiha ka
nun olduğu takdirde bu işi İnhisarlar 
umum müdürlüğü yapacaktır. Kahveyi 
çek:rdek halinde çayı da olduğu gibi 
kapalı paketler içinde satmak istiyoruz. 
Satış fiatlan Türkiyenin her tarafında 
ayni olacakb.r. Kahveyi öğüterek sat-

f§tanbulda 

mak istiyen1erc bu işi idarenin kontr0lii 
altında yapmak üzere izin vU:lecektir·· 
Kanun çıkınca fiatlarn yeniden r.am ya
pılmıyacakb.r. • 

Vekil bundan sonra dahilde yetişeJl 
çaylar hakkında izahat vermiş, çay eV 
minin serbest bırakılacağını, fakat ~fi 
kurutma işinin inhisar altına almaca~ 
nı söyletn:ştir. 

TUZ ÇOK 
Vekil bundan sonra tuz fiatlamun art

tırılmadığını ve arttırılmıyacağı~~ .. -~~ 
memlekette kMi mikdarda tu,z isUD:
edildiğini söylem.iştir. 

• 
ıaşe işle~i 

Et ucuzlamağa başladı 
İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Şehrimiz

de et fiatlan ucuzlamağa başlamı.ştır .• 
Koyun etinin kilosu 200 kuruştan 180 
kuruşa, kuzu etinin kilosu 180 kuruştan 
125 kuruşa düşmüştür. 

GIDA MADDELERİ TEVZtA Ti 
İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Bakkal

lara tevzi olunan gıda maddelerinin bu
~ünden itibaren halka satılmasına bat" 
.i.anılmıştır. 

Y t"ni 50, 100 liralık banknotlar çıkarılıyor 
------- ---------

Ankara, 14 (A.A) - Son zamanlarda 
bastırılan banknotlardan bazı kıymetle
rin kazaya uğrayarak tedaville çıknrıl
mamnsından ' dolayı tedavülde bulunan 
banknotlarımızın büyük ve küçük kıy
metleri arasında bir nisbetsizlik hasıl 

Birmanyada durum 

olmuştur. Cümhuriyet merkez banlcasl 
bu nisbetsizliği gidermek maksadiyle ,,. 
kanuni emisyon dahilinde kalmak 
üzere ayın 25 nci gününden itibard 
yapılacak tediyatta 100 ve 50 liralık y~l 
banknotlar kullanacaktır. 

'akineve 
' -erilirken 

'asıımt.ABBaJ 

(Baştnrnfı 1 inci Sahifede) 

kiliyorlar. Mareşal Çan - Kay - Şekin 
Birmanya seyahati, Çinin bütün enerji
sini hayati bir ehemmiyeti olan Birınan. 
ya muharebesi üzerinde topladığını gös- La val yeni Fransız 
teriyor. Çünkü Çinin Hindistanla müna-
kalcleri bu muharebelerin neticesine h ük Ü metini o re.· 
bağlıdır. Mareşal Çan - Kay - Şek Bir. 
rr.anyadaki Çin kuvvetleri komutanı Ge. 181 oluyor 
neral Alaksandr Sidro ile japonları lre-
vadide durdurmak için gerekli tedbirle- Paris, 14 (A.A) _ Büyük elçi Debri-
ri görüşmüştür. non Vişiden dönüşünde yeni Fran!JS 
ŞlDDETLl SAV AŞLAR hükümctinin nasıl kurulacağı hakkuıda 
Yeni Delhi, 14 (A.A) - Birmanya aşağıdaki demeci yapml§tır: .. 

tebliği: Cephelerde şiddetli savaşlar de- Piyer Laval Fransız hükümetinin rei!l 
vam etmiştir. Tung Davingenin cenup ' olmaktadır. Amiral Darlan kara vaha '1B 

batısında japonlar tazyiklarini arttırma- deniz bütün Fransız kuvvetlerinin baş
ğa muvaBak olmuşlardır. Şigyangveyde kumandanı olacaktır. Darlan mwrhktaJl 
görüldüğü bildirilen japon kolu hava çekilmekle beraber nazırlar meclisini.O 
kuvvetlerimiz tarafından bombalanmış.. toplantısına iştirak edecektir. Maamafib 
sa da bunun neticesi hakkında tafsilat Darlan devlet reisi Mareşal Petenin ba
olınmamıştır. tleri çevrelerde 12 Nisan lefi olarak kalmaktadır. Kabinede bıır
öğleden sonra 12 düsman tayyaresi bom- biye nazırlığı bulunmıyacaktır. Diğet' 
balar atml§lardır. Müdafaamız düşman nazırlıklar hakkında henüz kararlaştıl-ıl
uçaklarını dğıbnış ve bir uçağın filevler mış bir şey yoktur. M. Laval yeni ıınzıt-
içindc d~vrildiği görillmüştür. ları devlet reisine teklif edecektir. :rran; 

Pl!."'TR..,L SAHASINA DOCRU sız hükümeti Vişide kalacaktır. MareŞ8 
Yeni Delhi, 14 (A.A) - Japonlar Bir- Peten bulunan hal tarzından dolayı pe1' 

manyada Proma petrol alanlarına karşı memnundur. Vişideki hava tamauıiylc 
hücuma geçmişlerdir. Britanyalılar ka- iyimserdir. 
rada ve havada adetçe çok zayıf olan u b ı · w • 
durumlarına rağmen cesaretle dövüş· u i r manya te J g l 
mekte ve japonlara ağır ka~·ıplar verdir- Yeni Delhi, 14 (A.A) - Binnaı>Y8 
mektedirler. bli • te ~: . 

Petrol havzasında sistemli bir tahrip Amerika gönUllU grubu av tayyareleJ1 
hareketinden bahsedilmese bile petrol 12 Nisanda Tungu tayyare meydanıDda 
tesislerinin bozulmadan japonlara hıra. dağınık bir halde bulunan düşman ıa~
kılmıyacağı açıktır. yarclerine taarruz etmişlerdir. Aıner,.. 

Sittangda Çinliler cesaret ve azimle kalılar hiç bir knyıba uğramaksızı.n 3 ~a-
dövüşmektedirler. pon bomba tayyaresini tahrip eylCJlliŞ'" 

Yeni Delhi, 14 (A.A) - Unayted Pres lerdir. Aynı gün İngiliz bomba ıayya
muhabiri bildiriyor: Batı Birmanyada releri Promenin şimalinde bir koydaki 
japonlar Tungvinglnin cenup kesiminde japon kuvvetlerine taarruz eden or~.'ll" 
h ücumn geçmişlerdir. Peguya dağlannı muzu sıkı sıkıya desteklemişlerdir. Di.it' 
ele geçlnneğe çalışmaktadırlar. Bir ja- man şiddetle bombalanmıştır 10 NisaJl
pon kolu petrol sahalarına doğru ilerli- da San vilayetinin şimalindeki tayyare 

yoTUr. NGU BOMBALANDI meydanına japonlar tarafından yapıl~ 
hava taarruzu hakkında şimdi tafsis .. 

Vaşington, 14 (A.A) - Gönilllü Ame- alınmıştır. Bu taarruz esnasında düşıtı.alld 
rikan uçakları Tunguyu bombalamıştır, Amerikan ve İngiliz tnyyarelerinin şı 1 

Ç1N KUVVETLERtNtN YENİ dctli mukavemetiyle karşılaşmıştır·, 
MEVKİİ japon tayyaresi dUşürülmilşti.ir. BütüJl 
Çung King, 14 (A.A) - Çin sözcüsü bu hareketlerden iki tayyare1niz döııJJlC-

Binnnnyndoki Çin kuvvetlerinin Tun- miştir. 
gunun 30 kilometre şimolinde mc-vki al-
dığını söylemiştir. tebliğde ilk defa olarak Amerikodan ~1.: JAPONLARA GÖRE miş olnn uçak kalelerin de harekata işi 

Londra, 14 (A.A) - Japon radyosu rak ettiğini bildirmiştir. 
japon kuvvetlerinin tbravadi cephesinde Tokyo, 14 (A.A) _ Bataan yarım ~ci;1: 
petrol sahalnnnın pek yakınında oldu- h k~ ' h · d 1 sıY><-' 
gwunu soylemio:tir. Si nrc atın nı ayete ermesı O ayı Jd' 

-ı< neşrolunan resmi tebliğde deniliyor · _ 
c40,000 den fazla esir alınmıştır. BuJl 

ların arasında 3 General vardır. 198 ıo:; 
598 makineli tüfonk, 220 motörlü n~ll f
ve mühim mikdnrda mühimınntta l 

1 

nam edilmiştir.> 

·ı~ gnJerde haırp 
Tokyo, 14 (A.A) - Krogidordaki 

mevzilere ağır ve muvaffakıyetli hü
cumlarda bulunulmuştur. Dtin verilen 


