
Tarafsız 
Türkiye 

----*----
Dq polltDıannz etfta· 
fında en lıüçülı llir 
ıüplte llulatu 
ınevcut değlldlr-

SEVKET BİLGİN 

Dünya matbuatında, memleketimizin 
llİyasi dmumu üzerinde sık sık tahmin
.le? yapJldığını görme~c:•iz. Bu tahmin· 
lel'den bir kısmı objck(: • ~ .. :.I:Ilere da
)&ndığa için gerçekten bir- : •. - ı~·t taşı
~ halde, diğer bir kıı-nu k~.sırgımın 
!ihnul \'C tesiri içinde hir takım f:l.!"ad
Yeler lmrmakta, süb~ktir mütalial~~!u 
heye<'an yaratmağa ehemmiyet verme!;. 
tedir. Bununla beraber şunu hemen söy· 
!eıne-liyiz ki bütün bu neşriyat bolluğu 
~İnde bizi memnun eden şey, hangi 
ttimreye mensup olursa olsun dünya 
Raw.etelerinin siyasetimizden bahseder· 
~ hayranlık üade eden bir lisan kul. 
Lıınınaları ve Törkiyenin tahrik edilme· 
dikçe tarafsızlıktan ayrılmıyacağını tak· 
dir etmiş göriimnelcridir. 

Bu nokta istikbal için ümit vericidir. 
Zira dış politikamızın kendi etrafında 
hiç bir !?iiphe bulutu bıralmıamak husu
SWıdaki gayretJerinde tamamen muvaf
fak olduğuna delildir. 

Tii1"kiye cümhuriyeti, kurulduğu gün· 
tlen beri, kendilerh·le münasebette bu
lunduğu memleketlerin hepsine karşı 
ileniş anlayış nthuna dayanan ve karsı· 
lıklı haklara saygı ~österen bir dış poli
tı"\a takin etmİ!!tİl'. Bu politika, harp baş 
kÖ!iterdikfon sonra da ba<:kalannın ge
~ihrıez saydıkları uc;urumlu yollardan 
l.izim emnh•etlr l?f'cmcmizc imkan ,·er
... istir. 
Şimdi be~ nc.lınııc ı \: aLıycte gi)z ge:ıdi

l'İf!"e su neticeye vanyonız! 
iki düsman alem topyekun bi,r imha 

laarbi yapmaktadır. Savaşan yalnız or
llnıa.r de~iJdir. MiDetler maddi ve ma
laevi bütün \o'&J'lıklarivle mücadelevc 
_.,.lmışlardır .. Her taraftan •Ya hep .. Ya 
ltir. .... sesleri ytibelfyor. 

Bhe ıelintt. her iki cephede dostları
ıtııız vardır .. Muhariplerden hiç birini in
dtnıeden. insanlık ve hürriyet davasına 
lenıınatimizi muhafa7.a ederek mukaddes 
Jurdummun btifilnliiğünü, bü~·ük mil
letimizin selamet ve saadetini kont· 
ntaktan başka düsiincemiz olamaz. Dün
Ya (apmda bir sava!'ifa bize dU!llen en 
laüyUk vazife burlur 

Bu sebeple, hayati menfaatlerimiz. 
htiniyet ve istikWimiz ciddi bir tehdit
le karsılasmadıkca tarafsızlıktan ayrıl· 
•mak azmindeyiz. Diğer taraftan mu
ltariplerden hic birinin Türk milleti gi
hi emsalsız kahramanlıklar yaratmayı 
itilen bİJ' milleti kendi aleyhinde görmek 
~ivece~ de tahiiflir. Ru,tine luıdar 
lı&diseler hu tahminimizde bizi aldat-
lllam:r<ır. ı:mıdım sonr:ı da aldatması 
~İn bir sebep gönniyoruz. 

Yüz milyonlar<'a insanın felaketinden 
duvduğumuz derin teessürü imkan da
hilinde insani t~ehhüsler ve yardımlar
la teskine -:alı!lmaktayız. Zamanı gelin
te insanlık i«'in daha ulvi \'e daha kın· 
e.ııcı tesebhii<:lcre aziz Türkiyemizin 
tehher1ik şerefini kazanması da muhte
lae)dir. Fikrimizce her iki tara( hu~ünkü 
.... afsıilık dunnnumuzdan ayni derece
de fa:vdalanmakfad:r. Bununla etrafı-
1Dızda hi~ bir tehlike mevcut olmadığını 
llCiylemek istemiyoruz. Tehlike ~uunınu 
kaybeden milJetlerin ne kadar kolaylık
L. yıkıldıklarını biJ;vonız. Her gün, her 
laat, her saniye tehlikelerin en kötüsü
ne maruz kalacak gibi hazırlıklı olusu
llrıtızım sebebi budur. Harn dısı pulitika-
111121 muhafaza hususundaki devamb 
lanetleriınizin miitemadi:ven yer kazan-
dıibnı g()rmekteyiz. . 

Torinoda <:ıkan "Stanına11 (Fırtına 
tıltinvasında bir gemi) başlıkla ~·azısmda 
"' dikkate değer satırları yazmıştır : 

•Çin denizi ve Pasifik okyanusu isti· 
'-metin<' seyahat eden gemicilere, $ang· 

f!' l "'• '-= .ı. : • · ' ~ii tııı• ı: rl·• ı 

Yeni ekmek kartları getirildi 

"..Jzmir,, iaşe ve fiat mu
rakabe teşkilitı büyüyor 

Ba defalıl elımelı lıartla• 
,., ıııı aylılı • Elıstf'a un 
tevziatı • Dün ıehf'fıniz· 

Vişioin vaziyeti 
----*----

8. Laval 
• • • 

sıyasetını 

anlatacak 
----*----

Yeni durum üzerine 

., de elımelı teuzlatı ZOf'• Fı· ansada tethiş ha
reketleri haşladı 

-*-
AmiTa.l DaTlan Fransız donanmasına 

kumanda ederken 

Mühim m~sele! 
----·*·----

Fransız 
donanması 
ne olacak? 

----*----
Donanmayı Alman-
yanın almasına mey· 

dan verilmiyecek 
-+

İngiltere • AmePilıa 111• 
pldn laazırladd• • Aıne· 
Pilıa Laualin temina· 

tına inanmıyor .. 
Vaşington, 17 (A.A) - Unayted 

Pres bildiriyor.: Birleşik Amerikanın ile
ri gelen mahfillerinde Fransız filosu bale 
kında Amerika ve lngiltere arasında bir 
plan mevcut olduğu sanılıyor. Bu plan, 
Almanyarun Fransız filosuna el koyma 
niyetini bildirecek ilk işaret üzerine tat
bik mevkiine konulacakbr. Müttefikle
rin böyle bir el konmaya pasif surette 
,ahit kalacakları her halde sanılamaz. 

(Sonu Sahife 2., Siltün Z de) 

UZAK DOCU SAVAŞLARI 
----*----

Cinlilerin 
t 

sağ kanadı 
tehlikede 

----*----
" Korogidor " da bir 

A nıt'rikan tayyare 
gemisi battı 

-+
.JaponlGf' Blnnanyaya 
5,S tümen dalla aslıef' 

gönderlyof'IGP •• 
Çungking, 1 7 (A.A) - Çin askeri 

sözcüsü Birmanyada harp vaziyeti hak
kında şu demeçte bulunmuştur: 

- lngilizlerin batı Birmanyadan sür
atle çekilmeleri yüzünden demiryolu 
hattını tutan Çin kuvvetlerinin sağ cena
hı tehdit altına girmiştir. Japon kuvvet
leri şimdi şimal batı istikametinde hü
cuma geçerlerse buradaki Çin kıtalan
nın akibetinin ne olacağı kestirilemez. 

(Sonu Sahife 2. Süfiin 5 te) 

lalısuz yü•üdii.. 
MayJS ve Haziran aylarına ait ekmek 

kartları dün Ankaradan şehrimize geti~ 
rilmiştir. Bu defaki kartlar iki aylıktır 
ve iki ayın bütün ~erini ihtiva eden 
kuponlan havidir. Tecrübe mahiyetinde 
hazırlanan yeni kartlardan alınacak ne
ticeye göre ltazirandan sonraki aylar da 
üçer ve a]tışar ayhk ekmek kartları ha~ 
~rlanması mümkün olacaktır. 

Bir llaltaJaına hal'elaeti 
neticesinde, ,,.enle seya· 

1tat eden lıU'lı Alınan 
asJıef'I öldü .. 

Vişi, 17 (A.A) - Ofi Ajansı bildiı'i
yor: Mareşal Peten Lavali kabul etmiş 
ve öğleden sonra Laval ve Darlanla bir
lilde siyasi durum üzerinde görüşmilş
tür. Yeni hükümet kurulmadan önce 
şimdiki nazırlar meclisi son defa olarak 
bugün toplanacaktır. 

LAV AL KAB1NES!Ni 
KURUYOR 

Yeni kartların bu ayın son günlerinde 
dağıtılması için şimdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. Bize verilen mallımata gö
re Mayıs ve Haziran aylarına ait ekmek 
kartlarını bu defa belediyenin değil, 
şehrin her mahallesinde kurulacak olan 
halk dağıtma birliklerinin vermesi icap 
etmektedir. Fakat lzmirde henüz halk 
dağıtma birliklerine ait hazırlıklar baş. 
Iamamıştır. Bu birliklerin kurulması ve 
her vatandaşın bu birliklerden birine 
girmiş olması için aradan oldukça geniş 
bir zaman geçmesine ve büyük teşkilA-

Rttsyada son karlar arasında büyük çaplı toplar 

Vişi, 17 (A.A) - Ofi Ajansı bildiri
yor: Laval kabinesini bugün (diln) teş
kil edecektir. Hükümete almak istediği 
şahıslann isimlerini Mareşala bildirmiş
tir. 

ta ihtiyaç görülmektedir. 
Bazı mahlUt yağlar halka saf yağ ola

rak satılmaktadır. Hükümetin aldığı ye
ni kararla bu nevi yağ işlerini düzenle
mek işi de ticaret vekfiletine verilmiştir. 
VekA.Iet yağ kalitelerini kontröl altına 
alacaktır. 

(Sonu Sahife 2, Sülün 4 de) 

Istanbul Şe' ir 
tiyatrosu lz
nıire ~eliyor 

- ----..-.---
Dram ue lıomedi 
Jıısımları tam lıad· 
f'olaf'Ue gelecelıler 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Şehir 
tiyatrosunun dram ve komedi kı· 
sımları tam kadrolariyle 1 mayısta'../. 

garbi Anadolu turnesine çıkacaklıw. ~!'. 
İzmir, Manisa. Aydın, Ncı7.illi, Öde
miş, Denizll, İsparta, Balıkesiı ve 
F..skisehirde temsiller vereceklerdir. 

Rusya harpleri 
----*----

Mevzii çar-
pışma de
vaıiı ediyor -·Ruslar Smonleslı, Vite• 

lleslı ciuaf'ICll'lllda ue Fin 
ceplleslnde IJIP ~olı 
lrlicumlaf' yaptılar 

Moskova, 17 (AA) - Ofi : 
Bu sabahki Sovyet tebliği : 
Geceleyin kaydedilecek ehemmiyetli 

hiç bir şey olmamıştır. 
Barenç denizinde Sovyet harp gemi· 

leri düşmanın on bin tonilatoluk bir pet
rol gemisini batunııştır. 

Moskova, 17 (A.A) - Royterden : 
Sovyet tebliğine ektir : Smolensk 

(Sonu Sahife z. Sütün 4 de) 

1ngiliz paraşütçüleri havadan iniş talimleri yaparlarken 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i ~ 1 Askeri Vaziyet i • 1 
• • • • .................................................................................... 

lngiliz tayyare hücum-
ları şiddetleniyor 
~ 

• 
Uzalı Doğada da•um ·Malta Alman planını aıt 

üst etti d eniliyof' ... 
Radyo gazetesine göre uzak doğuda 

Japon hava kuvvetlerinin faaliyeti şid
detle devam etmektedir. Büyük küçük 
700 adadan mürekkep olan Filipin ada
larının en bilyükl~ri japonlar tarafından 
işgal edilmiş, fakat orta kısımlarda ve 
nisbeten daha küçük olan adalardan pek 
çoğu işgal edilmE'"lliştir. Şimdi Kanapav
yeri gibi adalara japonların asker çıkar
dıkları haberi gelmektedir. 

leştikten sonra küçük Krogidor adasını 
da şiddetle bombardımana başlamışlar• 
dır. Krogidorun bugünkü vaziyeti Sin
gapurun son y;lnlerine benzemektedir. 

Avusturalya ve Yeni Gine cephelerin· 
de bava hareketleri sezilen bir derecede 
artmıştır. İngiliz hava kuvvetlerine bağ. 
lı birlikler, T\mora taarruz etmişler ve 
yerde bir çok tayyare tahrip etmişlerdir. 

Birmanyadaki muharebelerde geliş• 

BiR ÇIN SEF1RINE GORE 

Zafer teminat 
altına alındı 
Nevyork, 17 (A.A) - Çin büyük 

elçisi Niyucerseyde bir öğle yeme
ğinde şunları söylemiştir: 

- Cereyan artık dUTdurulmuş, 
'zafe...· teminat altma alınmıştır. Sir 
Stafford Kripse verilen vazifenin 
altlm kalmasına rağmen hldiselerin 
bizim1e birlikte yürüyeceğine eml· 
nim. 

LAV AL MüH1M NUTUK SöYLED! 
Vişi, 17 (A.A) - Siyasi mahfillel'e gö

re göre Laval mühim bir nutuk vererek 
Fransız siyasetine ait meseleleri birer bi
rer inceleyecektir. LavaJin müteaddit 
nazırlıkları kendi üzerinde toplaması 
muhtemeldir. Vişi ile Vaşington arasın. 
daki gerginlik Fransız siyaseti hakkında 
Lavalin yapacağı beyanatın önemini bir 
kat daha arttırmaktadır. 

DARLAN NE OLACAK ? 
Vişi, 17 (A.A) - tyi malfunat alan 

mahfillere göre Amiral Darlan yeni ka
bine teşekkül eder etmez deniz, kara ve 
hava bıvvetlerinin başkumanc1anhlmı 
deruhte edecektir. 

Vişi, 17 (A.A) - Una~d Pres bildi. 
riyor: Diln dolaşan bazı şayialara göre 

(Sonu Sahife 2. Sütün Z de) 

Yf'ni koordinasyon kararları 

Yağ işi kökünden 
hallediliyor 

Ankara, 17 (Hususi) - Pek yakında l 
çıkacak olan bazı koordinasyon kararlan \ 
hakkında §ll malQmat alınmıştır: 

Memleketin yemeklik yağ işinin ne 
kadar önemli olduğu malfundur; bu iş 
üzerinde çıkan ve çıkacak zorlukları ön
lemek maksadiyle ticaret vekMetine yağ 
.işlerini düzeltmek için salahiyet verilmiş 
ve bir karar hazırlanmıştır. Bu karar 
mucibince, nebati yağlar ve margarin 
yağlan istihsal eden fabrikaluın ne mik
dar ve ne cins yağ yetiştirecekleri dü
zenlenecek ve bunlara lazım olan iptidai 
maddelerin tedarik ve temini ticaret ve
kAletine ait olacaktır . 

UN TEVZtATI 
Ekstra un tevziatına önümüzdeki Pa .. 

zartesi günü muayyen bakallarda başla .. 
(Sonu Sahife 2. Sütün 5 te) 

••••••••••• 

Am«>rika "Vişi" ile 
münaseb~tleri ni 
kesmek üzere ••• 
-----~*------

Vaşington, 17 (A.A) - Ehemmiyetli 
resmi bir kaynağa göre Vişi ile Vaşing
ton arasında münasebetlerin kesilme
mesi pek güç olacaktır. Lavalin dahil ol
duğu bir hükümeti Alman taraftarı ad
detmemek mümkün değildir. 

Bugün (Dün) resmi bir demeç yapıl· 
ması mümkündür. İyi malfunat alan 
mahfillere göre bu demeç Vişi ile mü
nasebetlerin kes:lmesi demek olabile-
cektir. 
AMERİKA SEFİRİNİN 
DÖNMESİ MESELESİ 
Vişi, 17 (A.A) - Amerikan elçisi 

amiral Lihinin Vaşingtona dönmesi 
hakkındaki haberleri teyit edecek hicc 
b:r haber sefarethaneve gelmiş değil

dir. 

1111111111111111111111111111111111111111ililil11111111111111 

VIŞI VE MiHVER -·-'' Vişi " yi tuttu-
ğu yolda teşvik 

ediyorlar 
- *-

Petenln uaziyetinl Al· 
manyada HindenlllD'gun 

oynadığı role ilen· 
zetenle• uar •• 

Berlin, 17 (A.A) - Yarı resmi bil 
kaynak.tan bildiriliyor : 

Vişi'de hükümet teşkilinin Lavale bı. 
rakılması İngiltere ve Arnerikada tah
riklere ve yanlış neşr!yata sebep o'lmll§" 
tur. Alman hariciyesinin de mütaJAası .. 
na uygun olarak Vişideki değişiklil(in 
Anglo Saksonlarda korku uyandırdığJ 

( Sonu Srıhife 4. Sütun 2 de ) 

Lavalin iktidar m evkiine gelme$! 
kanırla§tınlınca tatil edilen riom 
mahkemesinin müddeiumumi.!i 

GASSAGMU 



SAHfFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin A.fıduman 
••• 53·-

Köye do~ru gidiyorduk 
Calıfı Kemal bir he31be altın ve mücevheri bir tüy 

fıaldırır gibi sırtlamıştı 
Bu çekmecede ise benim elmaslarım - Asla rahatsız olmam! dedim, sizin 

var! Fakat çok ağır bunlar! Bilmem ki bu köyünüz ne kadar güzel bir yer! Bana 
bunları nasıl götüreceğiz? !sterseniz pa- doğduğum yeri hatırlatıyor! Benim 
raları bırakalım! Ben yalnız elmas çek- memleketim de bunun gibi bir ırmak ke.. 
mecesini alıp götürmek istiyorum! dedi. narındadır. Bu dere tıpkı lşkombi ırma-

Ben: ğını andırıyor ... 
- Hayır, bu olamaz, dedim, bunları - fşkombi ırmağı nerede? Ve siz.in 

da alıp götürmeliyiz. Size para her za- memleketiniz neresidir? diye benden 
man !Azım! Acaba burada çuval gibi bir sordu. 

k ? - Ben aslen Elbasanlıyım.. t.·kombi şey yo mu... ,... 
Paraları ve çekmeceyi onun içine ko- nehri de, tıpla bu çay gibi memleketimin 

yalım! Bizim arkadaş Çalık Kemal bunu içinden akar. Benim kasabam da sizin 
sırtına alarak gideceğimiz yere kadr.r köyünüz gibi gayet latif ve şirin bir 
pekfil taşıyabilir!.. yerdir ... 
Çalık Kemal hemen söze atılarak de- Böyle Naciye ile hem konuşuyor, 

di ki: hem de bayırdan inmeğe devam ediyor-
- lçi altın dolu olan bu keseler hiç duk. 

burada bırakılır mı? Ben bunları dünya- O benim elimi tutmuştu ve mini mini 
nın öbür ucuna kadar taşısam, yine yo- eli benimkine değer değmez titremek
rulmam. ten kendimi alamadım! Ne kadar yumu-

Çalık Kemalin sözü Naciyenin hoşuna şak bir eldi bu! .. Ayru zamanda sıtmalı, 
gitmiş olmalı ki, genç kadın o dakikada hasta birisinin eli gibi yanmakta idi. 
bilyük bir heyecanın tesiri altında bu- Ona: 
lundui!u halde g!llmektcn kendi.<;ini ala- - Ateşiniz var!.. Yoksa basla mısı-
madL Ve çadırdaki eşyayı karıştırarak ruz? diye sormaktan kendimi alama
onların arasında iki gözlli, büyük bir dun. 
heybe buldu. Paralarla elmas çekmece- - Başıma gelen bu fe!Aket beni üzdü. 
sini bu heybeyin içine yerleştirdi. Kederimden adet! hastalandım! Başını 

Sonra Naciye, yine eşya arasında bul- ağrıyor! Bütün vücudumu müthiş bir 
duğu siyah renkte ipekli meşlahı üze- ateş sarmış bulunuyor .. dedi. 
rine aldı ve aynı renkte bir başörtilsti - Bu kadar üzülmemelisiniz! fnsanın 
ile örtllndü. başına her türlil feUket gelebilir!.. Böy-

Ben: le bub.ranlı zamanlarda yapılacak iş, in-
- Hazırınısuuz? .. Hadi gidelim, de- sanın kendisini kolay kolay tees..üre 

dim, çadırdan daha başka başka bir şey kaptırmamasından ibarettir. Metin ol
almıyacak mısınız?.. malısınız! .. Köyünüze varınca, artık ora. 

O dakikada genç kadının yüzünde de- da emniyet albna girmiş bulunacaksınız! 
rin bir teessllf manası belirmişti. Çadır - Ah, diye içini çekti, savaş, meğerse 
blr çok kıymetli eşya ile tıka basa dol- bu ne korkunç bir şey miş! 1nsanlar dur
dunılmuı bulunuyordu. Yerde gayet madan, dinlenmeden hep biri birlerini 
loyıneUi, ipek bir 1zan seccadesi serili boğazlıyorlar! Böyle bir vaziyette insan 
durmakta idi. Her tarafta serasere ku- kendisini emnjyet altında nasıl görebi
maşı.ndan ağır örtUIU, gilmüş leğen ve lir? Kurunun yanında yaşta yanıyor! 
ibrik, başka altuı ve gilmUş talı:ımları, Cengin felaketlerine böyle bizim gibi 
kupalar, bardaklar, tepsi!.,.., Çin porsi- kavga dışında aklı ermiyen çocuklar da 
linlııden vazolar, surahiler, tabaklar gö- maruz kalıyorlar!. 
rülmekte idi. Siz beni köye bıraktıktan sonra ya. 

Biz buradan ancak para keseleriyle el- nımdan aynlacaksınız. Bakalım ben 
maslar gibi pahada ağır, yükte hafif eş- köydeki evimi eski vaziyetinde bulacak 
yayı götürmek mecburiyet! laırşısmda mıyım! .. Acaba hizmetçilerim şimdi yer
kıılmış bulunuyorduk. Yoba, gayet iri, !erinde duruyorlar mı? Beliti de orada 
kuvvetli bir adam olmasına rağmen, ç.. her şey alst üst edilmiştir!.. 
!ık Kemalin çadırdaki bütlln bu eşyayı - B t TM E D t -
sırtına alarak taşıması imkAn haricinde 
idi. Çadırı boşaltmak için her halde bir 
çift Deve lhımdı. 

Bu kadar kıymetli eşyaruıı olduğu gibi 
bırakılmasından ötUril, o dakikada Na· 
ciye gibi Çalık Kemal de mlltecssüf ol
muş görilnmekte idi 

Esasen Çalık Kenıal azgın, iri bir De. 
ve gibi gllçlll kuvvetli bulunuyordu. 

İçine konulan altınlardan dolayı elli 
okkadan fazb bir ağırlık peyda eden 
heybeyi, Çalık Kemal hafif bir tüy kal· 
dırır gibi kolaylıkla yerden alarak sırtı
na yülclendi. O önde, Naciye ile ben 
onun peşinde, çadırdan çıktık. lleride, 
Sultan Kansugorlye ait çadırın bulundu· 
ğu düzlükte büyllk bir kalabalık kaynaş. 
mağa devam etmekte idi. Fakat bizim 
bulundu/tumuz nokta buraya geldiğimi% 
zaman olduğu gibi tenha idi 

Biz, her llçümüz yürüyerek yokuşun 
ucuna kAdar ilerledik. Burada Naciye 
evvelce gördUğüm çay kenarındaki kü
çük köyü eliyle işaret ederek bana de
diki: 

- Ljte benim yurdum ilerde görünü
yor. Şu kırmızı kil'emitli büyük binayı 
fark edlyor musunuz? İşte benim evim 
odur! .• 
Baktım ve N aciyenin bana göst.,rdiği 

evin, köyde ki diğer binaların en büyü. 
ğü ve en yükseği olduğunu seçtim. 
Yokuştan aşağıya doğru inmeğe ko

yulduk. Bu yokuş ta, Mısır Sultanının 
cesediyle karşılaşmadan önce çıktığımı.ı 
bayır gibi gayet dile bulunuyordu. Tıpkı 
o yer gibt, bu yolun her ilci tarafını da 
sık dallı çalılıklar 1arDU4tL Tekrar bil· 
yilk bir ihtiyatla yU.rUme.k mecburiyeti 
k8J1ısmda kalmıJ bulunuyorduk. 

Ben N ııclyeye: 
- O kadar acele etmeyiniz! dedim, 

çalılıklara tutununuz! Ne kadar dik biz 
yokuş bu! .. Dikkat ediniz, ayağınız kay. 
masın! !sterseniz, benim elimi tutunuz. 

Genç kadın şükran parıltılan saçan 
siyah gözlerini benim Uzerlme çerirdl: 

- Size rahatsızlılı: ~ olmaz mı
yım? .. 

Mühiın mesele 
(Baştarafı l inci Sahifede) 

Gerçe Fransız harp gemileri At
lantik ve Akdeniz F ran.sız limanlarında 
bulunmaktadır. Fakat büyük Beam 
uçalı: gemiai ile hafif Yau Bor ve Emil 
Berten kruvazörleri Martinik limanların 
dadır. Birleşik Ametika filosu bu harp 
gemilerinin dü~man tarafına geçmesine 
engel olmak için elinden geleni yapa· 
caktır. 

AMERiKA - VIŞI 
Va,ington, l 7 (A.A) Unayted 

Pres bildiriyor: Alınan maliimata gört 
F ranRız büyük elçisi Hanri Hay Fransız 
hülcümetinin yeni bir notası dün harici~ 
ye na.z..ar muavini B. Swnnor Vel.se ver· 
mittir. Bu nota. Brozvilde bir Amerikan 
lc.onsoloıluğunun kurulması sebebini 
izah eden Amerikan notası red edilmek· 
tedir. 

AMERiKA TEMiNAT ISTEDi 
Sarulclıiına göre Sumner Vela F rao• 

sız hükümetinin tarafoulığı halclcında te
minat istcmiıtir. Bu, iki memlelı:.et ar.,.. 
aında münasebetlerin devamı için eau 
tart teli.kki edilmektedir. Bununla be
raber •ali.hiyetli mahfiller B. Lavlın 
F rarwz aiyuetini mutlak surette kontrol 
etmesi halinde hu gibi teminatın tatmin 
edici malıiyette olamıyacağını belirti· 
yorlar. 

--- a---
Vışinio vaziyf"tİ 

Amiral Darlan Fransa büyük Amiralı 
taylıı edilecektir. 

BALTALAMA HAREKETI.ERt 
Vlfl, 17 (AA) - Unayted Pres: La

nlin iktidar mevkilne dön!lfU üzerine 
Fransız işgali altındaki ar8%ide gertl§ öl
çüde tethi§ hattketleriıı.in başladığı bU. 
dirilmektedir. Haber alındığına göre biı 
baltalama hareket! neticesinde, bir tren 
seyahatinde 40 Alman askeri ölmilştür. 

TEL: 36·46 

BUGÜN 

ELMACI GUZELi 
21JJU[ÇESÖZLV·A.RA.PÇAŞA.RKILI 

BAŞ ROLDE: iLK Ttl&KÇE SE.Sı.t Az ·ı ZE 
ISTANBVL SOKAK. 
LABI FİLMİNDE BAŞ 
KOLU ALAN MISm E M 1• R 
SİNEMA YILDIZI 

R u INr -vzu... AJılikl bir eser .. İbret alınacak salıneler.. Kadın 
~ ft wefahat i1emleri.. Lüb ve asri hayalm iç yüzü .• CİlWı§flmul ts
KENl>EaİYR plijlan... ZENGİN SAZ VE CAZ. .. 
HATlNELEB: 1.3 - 3.30 - 5.30 -7.30 ve 9.30 da •• 
Cumartesi ll.00... Pazar 11.30 da ilive seansı 
YER BULMAK İÇİN seans saatJerinde t~if edilmesi. •. 
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ŞERİK DADEKLERi Tarafsız 
Türkiye 

ilk veteriner 
kon~resi mayıs
ta toplaı .. ıyor 

-~~~*-~~~ 

Kongrede memlefıet 
lıay11ancılığı, lıtı)7van 

iiretimi 11e saire 
lıonuşıılacalı .. 

Maytsın 4 ve 9 zu arasında Ank.arada 
ilk veteriner kongreıi toplanacaktır. Bu 
huausta şehrimizdeki alakadarlara ma .. 
lumat gelmiştir. 

Yurdun tanınmış veterinerlerinin ve 
mütahas.sııların iştirak edeceği. kongreyi 
ziraat vekili B. Muhlis Erk.men lcıca bit 
hitabe ile açacak, kongre beı gün devam 
edecelc çalışmalarını programlı bir auret ... 
te ızünlere göre ayarlayacaktır. 

Kongrede memlelcet hayvancılıi(ı, 
hayvan üretimi, hayvan h ... tahlclan lıak
lcında konu,malar olacak ve kararlar 
verilecelt.tir. 

---o---
Ekalliyet mekteple
riodeki öğretmPn

lerin maaşı 
----*·----

Hayat pahalılığı hasebi• 
le her yerde macqlar 
arttırıldığı halde •a 
öğretmenlere zam 

yapdmadı.. 
Devlet memurlarının maaılarına mu .. 

ayyen niabctte zam yapılması hakkında
ki 4 l 78 numaralı kanunun fUDlul daire
sine girmjyen bir çok husu.si müeuese· 
lcr ve ticarethaneler kendi memurları
na ayni kanunun hükmüne uymuşlardır. 

Memlekette bu lüzum ve zarureti en 
küçüle aermayeli ticarethaneler hile tak
dir ve kabul etmi~ken ekaliyetler mek
teplerinde çalışan öğrebnenlerin maaş .. 
!arına halen böyle bir zam yapılmamıı 
o1muı haberi hayretimizi mucip olmu,_. 
tur. 

Bir müessesenin hayat pahalılığını na .. 
zara alarak memurlarının terfihl ciheti• 
ne ş:ı:İtmesi yalnız bir kanun meseleai de-
ğildir. 

Ekaliyetler mektepleri 41 78 sayılı 
kanunun şumul dairesi haricinde kalmış 
olabilirler. Kanunun kendilerini böyle 
bir mükellefiyetten hariç tutması onla• 
rın takdirsizliğini İcap ettirmez kanaa-ı 
tindeyiz. ---o---COKCOCVKLV 
Annelere miUıafat 
Ealı:i aenekrde müracaat etmİf çalı: 

çocuklu iki anaya daha sıhb.ot velı:illi
rilmiştir. Mükafatlar müracaatları bek· 
~inden otuzar lira para mükafatı gönde-
lene bu iki anaya verilecektir. 

---o---
Gelenler, Gülenler 

Devlet demİryollan umum muhasebe 
müdürü B. Vecihi Ankaradan wehr!mize 
gelmiş, ziraat bankası kredi müdürü B. 
Mümtaz Koru lstanbula ııibniştir. 

o---
Belediye cezasına 
ııi'JrıyankJıo_ 
Yerlere tükürtültleri tesbit edilen 6 

lı:işi, belediye nizamlarını aykın hareket 
eden 6 arabacı ve 4 ıoför cezaya çaptı
rılmıştır. ___ ..__ __ 
HEMSİRE VE 
EBELER ARASINDA 
K-duının Şirince köyü ebeai Bn. 

Dilber Onur Denizlinin KaletaYUI ebe
liğine. Etrefpap lıaataneoi hctntirelerin
den Bn. Leman Cüntiirlı: Zonguldak hu 
ta.nesi lıeıntireliğine tayin edllmltlerdlr. 

-~-..... ~tt---·--~ 
SPOR ----
Serbest güreş grup 
birincilik müsaba
kaları başlıyor 

---*·----
Yann SlU't 14 te Karşıyaka jimnastik 

salonunda 13urdur, Manisa. Aydın, De
nizli ve tznıir bölgeleri gUrq birincileri 
arasında s~rbest güreş birincili.k müsa
bakaları yapılacaktır. Bu müsabahlann 
birincileri İzmir grubunu temsilen 25 ve 
26 Nisan 1942 de 1stanbulda yapılacak 
olan TUr1<iye birinciliği müsalıakalanna 
iştirak ~eceklerdir. 

BlSIB"LET YARIŞLARI 
Yarın sabah saat 8 de Kültürparlda 

75 kilometrelik bisiklet Ya.r141 yapılacak
tır. 

MANlSALILAR BUGÜN GELİYOR 
Manisanın muhtelit futbol takımı bıı

giln şehrimize gelecek ve bu akşam saat 
17,5 de, Ankarada yapılacak olan üç şe
hir arası futbol müsabakalarına iştirak 
edecek olan İzmir muhteliti ile karşıla. 
~caktır. 

İçki vUccdun mukavemetini kıran ın bOJOk amildir. 
Verim Mu~·•d.: loJ ç,.n,ı)elı 

. . ' . . ' - ..- ~ .. 

ZABITADA ----*----

Bir köyde düğün evi 
harp meydanına döııdü 

Dış politifıamız etra· 
fmda en fıüçüfı bir 
şüphe bulutu 
mevcut değildir •• 

ŞEVKET BİLGİN 

( Bw;torafı 1 inci Sahifede) 

hay rasathanesi tarafından tayfunu• 
yaklaşhi:'l haber verildiği zaman, bUJI" 
!ar derhal tehlikeli nuntakayı ne şekil· 
de dolaşubileccklerini dW;iinürler.. mı· 
gün dünyanın dörtte üçünü saran ale~· 
ler karsısmda Tlirkiye ayni şeyi yap• 
maktadır. Kasırgalar arasında emniY~!· 
le denizleri yuran Türk gemisinin du· 
meni bao;ında olanlar her ihtimali g(;%el· 
lenıektcdirler. Bitaraflık siyaseti hiç bit 
tarafta, Ye hiç biz yerde Türkiycde ol· 
duğu kadar kat'i ve iyi bir sekilde tııt• 
bil< edilmemistir. Hic bir millet, Türk 
milleti kadar sevdiklerine veya sevnı<
di.klerine ka"'!ı hakiki hislerini göster· 
memeğ-i \"e her seyden önce yahın: J<eıı• 
eli menfaatini müdafaa elmeği biJırıe· 
nıislir. Türkiye yalnız istiklalini ve miil· 
ki tamaıniyetini müdafaa cbnck iste· 
mektedir. Sarrettiği ,;ayretler tamanıell 
yerindedir.• 

İfıi erlıelı 11e gebe bulunan yirmi yaşında 
lıadın yar alanddar •• 

lıir 

Cumaovasının Oğlan anası köyünde 
bir dügün evi önünde müessif bir cina
yet olmuıtur. 

Köyün eski ınuhtarı Oaman Toker 
oğlunu evlenditdiği için köye davul ve 
çalgı getirtmiş, civar köyleri de dügüne 
davet etmittir. 

Davetliler aTastnda bulunan ayrancı 
Ahmet, şoför Mehmet çavuş, avukat 
lomail, Halil Ertacı, Atq Mehmet, Sü
leyman oğlu Abdurrahman, Ahmet oğ
lu Halil, Kayserli Muharrem, Ömer ve 
diğer on kişi gece vakti işret ederek ei· 
leruniılerdir. 

Sabahleyin ayrancı Ahmet ve arka· 
daşları henüz biliruniyen bir aebepten 
dolayı Halil Cengizle kavga etmi,ler, 
kavgayı yabftırmağa gelen Mehmet Yıl· 
mazı tabanca namlu.su ile başından ya· 
ralamışlardır. Soför Mehmet çavuw ta 
Mehmet Ali Kutluyu belinden bıçakla 
yaralaml§tır. 

Ayrancı Ahmet hiddetini alamıyarak 
halkın toplu bulunduğu bir yerde, lca· 
çan Sadettine ateş etmif, çıkan lı:urıun 
bu lcöy hallı:ından 20 ya§ında ve hamile 
Bn. Saniyeye tutlıyaralc çok ağır suret
te yaralanmaaına .d>ebiyet vermiştir. 

Suçlular tutularak adliyeye verilmit-
lerdir. 

Bn. Nesibeyi &oyanlar• 
dtfn biri tııtııldıı.. 
Cöztepede oturan N~ibe adında ihti

yar bir kadının evine giren sabıkaL Mua .. 

Yt>nİ ekmek kar
neleri p;etirildi 
----·----

(Baştarab l ind Sahifede) 

nacaktır. Unlar, daha evvel de kaydey. 
lediğimiz gibi ekmek kartları mukabilin
de daf(ıtılacaktır. 
tAŞE TEŞKtLATI 
Haber aldığımıza göre lzmir iaşe mü

dürlüğü kadrosu ve bu müdürlüğe bağ
lı fiat mürakabe teşkilab genişleyecek, 
kontröl memurları piyasayı geniş ölçü
de mürakabe altında bulunduracaklar· 
dır. 

Kadro üç misli gertl§lemektedir. Yeni 
memurlar tayin edilınek üzeredir. 
Şimdiye kadar belediye emrinde çalı

şan ekmek kartı bürosu da iaşe müdür
lüğü kadrosuna dahil olacaktır. Kort 
tevzi işleri iaşe müdürlüğü umumt kad
rosundaki memw·l;ır tarafından yapıla
cak ve iaşe müdürlüğü teşkilatı muhte. 
lif buranşlara ayrılacaktır. 

FIRINLARDA TETKlKLER 
laşe müdürü ile belediye reisi B. Re

şat Leblebicioğlu dün şehrimizin muhte
lif yerlerinde fırınlarda tetlc!kler yaJ>
mışlar. Ekmek satışlarını gözden geçir
mişlerdir. 

Dün şelırimizin muhtelif semtlerinde
ki fırınlarda ekmelı: tevziatı zorluksu.ı 
yürümüş, ekmek bulamıyan kimse ol
ma mıştır. 

* BORNOVAYA EKMEK 
GöTtnUlLtlRKEN 
tzmırden Bornovaya 20 kilo elı:m"k 

götürmekte olan bir şahu trende tutul
muş ve elı:melderi müsadere edilmlştir. 
Şehrimizden 1zınire t!bi nahiyelere dahi 
ekmek götürillmesi yasaktır. 

Rusya harp leri _,._ 
(Baparafı 1 lnd Sahifede) 

cephesinin bir kesiml.Me Sovyet süva· 
tileri iki köyü geri alruışlardır. Cephe
nin bir yer'.nde Kwlord•ı birlikleri bir 
günde 11 .sa1ıra topu, Uç radyo gönder· 
me istasyonu ile bir çok h'>Şb harp 
malzemesi ele geçirmi.şlerdiı 
Şimal batı ceplıesinde ~·lıklı biz 

Alman hilcumu pUskUrtülmüş, 750 Al· 
ınan subay ve eri öldUriilmUş veva ya· 
ralıınmıştır. Bir Rus birliği "\- \tebsk 
çevresinde tahltlınli bir dU.şman m~·ızil· 
ni zaptetmiştlr. Bu çevrede son ikı ay 
içinde düşmana çet!n darbeler indi·il· 
miştir. Kıtalanmız bir garnizonu imha 
etmiştir. Bir mühimmat deposu uçurul 
muş, 80 kadar Alman askeri öldürül
müştür. Garnizona karşı yapılan başka 
ı-;.- hücumda şiddetli bir süngü mulınre
bcs'nde 300 den fazla Alınan subay ve 
eri öldürülmüş, garnizon tamamile yok 
edilmiııtir. 

Cenup cephesinde Rus kanıı koyma 
bataryaları son aylarda 386 Alman tay· 
yaresini dilşürmilştür. 
FİNLERE GÖRE 
Helsinki, 17 (A.A) - Finlandiya teb

lıği : Karelinin batı keıı!minde düşma· 
nın bir taarruzu püskürtülmüştür. Au
nus berzahında Rus taarruzları karşı ta
arruzlarla püskürtülmüştür. Bir karşı 
hücumda bir Rus t~ yok edilmiştir. 
Düşman dün bin asker kaybet:miştir. 
Doğuda Stalin kanalı ağzında taarru• 

%a hazırlanan düşmanı dağıttık. 
RUSLAR NE KADAR TAYYARE 
KAYBETMİŞLER! 
Berlin, 17 (A.A) - Harb:n başından 

mart sonuna kadar Sovyetler 2476 tay
yare kaybctmistir. 

tafa ile bir arlcadaıınm Neaibenin b8fl
na çartaf atarak yere yabrdlktan ıonra 
1 00 lira parasını alıp kaçblclannı yaz• 
mııblc. 

Mustafaya bu hadisede yaıdım eden 
ikinci tah•ın üç kuyularda oturan Meh
met adında bir ıahıa olduğu anlqilmış 
ve kendisi tutulmuwtur. Mehmet hadise
yi şöyle anlatm11br: 

- Tulumbacı adiyle maruf olan Mus· 
tafa bir gün beni bularak Cöztepede 
Nesibe adında zengin bir icadını •oymak 
tasavvurundan bahsetti. Mustafa bu 
Neaibenin evinde bir oda kiralamıştı. 
Gece vakti beni kendi odasına aldı. 

Sabahleyin Neaibenin çocuğu mekte
be e;idince ben Neaibenin baıına bir ç.ar
taf altım ve üzerine çullandım. Bağıra .. 
cak oldu, mani oldum. Mustafa pa..-ası .. 
nı aldı. Parayı aramızda paylaştık. Za· 
vallı kadın şimdi hastanede imi~. Fazla
ca hırpaladığımızı anlıyorum. > 

Mehmet adliyece tevkif edilmi~tir. 

BEKCİYE 
HAKARET ETMİŞ 
Kemerde *"rhoş olan umumi !tadın· 

!ardan ismet hakkında bekçi Davuda 
ağır ve hakaret amiz sözler söylediği id .. 
diaıiyle muamele yapılrnıttır. 

Borcııısunu yaraladı •• 
Keçecilerde Sami oğlu Hayri Cengi• 

zin dükki.runa e;iden Muatafa Deveci, 
borcu olduğu halde vermiyen Hayriyi 
yüzünden bıçakla yaralamıştır. 

Yeni koordinasyon 
kararları 

----·----
(Başta rafı l inci Sahifede) 

İAŞE VE F!AT MüRAKABE 
tŞLEIU 
Yakında çıkacak diğer mühim bir ka

rarnamede, 14/Şubat/941 de tesis edilen 
iaşe müsteşarlığı ve kadrosunu yeni 
esaslarla takviye eden bir karardır. laşe 
müsteşarlığının villl.yetlerde birer mu. 
dürlüğü ve kazalarda kaza iaşe &mirlik· 
!eri bulunacak ve villyetlerdeki fial 
ınürakabe komisyonlan yerine kaim ol
mak üzere fiat mürakabe heyetleri ku
rulacak, bunlar ticaret müsteşarlığının 
emri altında hareket edecektir. 

HASTALARA EKMEK 
Diğer bir kararda, memleketin hasta

larını ilgilendirmektedir. Bu karar mu
cibince, 300 gram etın~k istihkakı için 
bastal;ıra 125 gram gloten ekmeği veri· 
lecektir. 

Siyasetimizin hakiki vasllııa nüfuz el• 
mck isliyen hu satırlar, düriistlüğünıiİ· 
ıün, hareketlerimizdeki samimiyetiıl 
her tarafta cok kuvvetli aki.ıer uyan· 
dırdığııu meydana koymaktadır. 

Bundan manevi bir haz duymanı~ 
imkansızdır. 

ŞEVKET BİLGİN 
o 

Antalıyada ipelıçiHlı 
a.ıe IJaldıcıbfı fıooperatfff 

Antakya, 17 (Hususi) - İpek kozacı• 
lığının geli§mesi ve müstahsilleri .koru
mak için valinin reisliğ:nde bir toplantı 
yapılmıştır. 500 den fazla müstahsil bil 
toplantıya iştirak etmi.,Ierdir.. Kurulall 
kooperatif Bursadaki birliğ4 bağlı ola• 
caktır .. 

Bir balıkçılar kooperatifi kıırulmaSI 
da düşünülüyor. ---o---BİR Ki.SiM ESİRLER 
Radyo ile ailelerine 
hitap edecelıler.. . 
Tokyo, 17 (A.A) - D. N. B. bildiri· 

yor : İngiliz ve Amerikalı esirlerdell 
1500 !<lııiye İngUtere ve Amerikada bıı· 
lunan ailelerine radyoda kısa dalga il* 
rinden hitap etmek müsaadesi verilmiır 
tir. 

Sıhhat Köşesi 
• •••••••••• 

Tütün ve kulak 
----*----

Tütünü içmeden içmeye haylıca fark 
vardır: Kimisi sigarayı veya sigara, ya· 
hut pipoyu dudaklannm veya dudak· 
lariyle dişlerinin arasında tutarak arada 
sırada dudaklarını oynatır ve tütünden 

Uzak dog" u savaşları bir nefes çeker. Bu türlü tütün içerken 
de boğaza ve buruna bir az duman ge--*-- çerse de, geçen duman pek de çok ol· 

(Ba§tanfı 1 inci Sahifede) maz .. 
Haberler bütomuzun bir raporuna Bar.ıl;ırı ağızlariyle çektikleri tiltiİD 

göre ı 2 nisanda Rangon açıklarında dumanını boğazlarına ve oradan burun· 
kırk Japon nakliye gemili cörülmüıtür. !arına kadar geçirerek dumanı bunınla
Bunlann Birmanyaya çılı:anlmak üzere nndan çıkarırlar. Tütünü bu tilrlll içer· 
iki tümeni nakil ettilcleri tahmin edili- kerı. Dumanın bir lasmı boğazdan kula
yor. Ayni büronun yeni raporuna göre ğa gider ve orayı tahriş eder. Kulakla
de Japonlar RJınııona ba,lı:a takviyeler nnda zaten bir arıza bulunanlar, yahul 

kul.ak hastalığına karşı soydan gelen bit 
de ııönderlyorlat. istidadı bulunanlar için tütün duman• 

Bütün yeni takvjyelerin bet buçuk 
tümeni bulac&ğı söyleniyor. Bunlardan bilhassa zararlıdır. 
ikisi Rangona gelmiıtir. Kulaklannda müzmin bir nezle bulu· 

AMERiKAN TAYYARE nanlar, ne vakit tUtlln içmek bteseler, 
CEMISI BA TII kulaklannın ~tını>mesi şiddetlenir ve 

kulaklarında uğultu hissederler. 
Vaıington, 17 (A.A) - Korigidora Çocukluklarında bir kulak hastalığı ge 

yapılan hava akınl.ıı.rında limanda bu· çirmiş olanlar, yahut meslekleri bakı• 
lunan Finçmoyn tayyare cemisl batmıı- mından kulaklannm dalına iyi işitroe-
tır. Mürettebat arasında ölen yoktur. sine ihtiyacı bulırnanlar, pek lüzumlu 

KOROGIDOR ARTJK ve pek faydalı uzuv olan ~ 
DA Y ANAMIY ACAKMIŞ hatırı için tutün içmekten çekJnmeU, 
Torino, 17 ( A.A) - (Cazeta Del içiyorlarsa ondan vazgeçmelldir. 

Popolo) muhabirinin Tolı:,yodan bildir· Gençlerin kulağı tiltun dumanına kar· 
diiine göre Koreııidor aduııun mukavc- şı daha hassastır .. Tütün, genç vUcuda 
meti daha bir kaç cünden fazla devam verdiği türlü türlU zararlardan başka 
edemiyecelctir. Japon bomba uçakları bilhassa kulak üzerinde pek fena tesiı 
a:ünde 1 O - 15 defa adaya hücum edi- eder. Hele, tütiln içen genç. çocu!du
yorlar. Ada müdafileri yeralb 11ğırukla- ğunda bir kulak hastalığına tutuJ.nıuş, 
nnda kwnen korunabil.iyorlana da Ja- kulağında akıntı geçirmiş olursa, o vakii 
ponlann ergeç yapacakları kat'l hücuma tl!tunün zararı daha büyük olur. 
karıı lı:oyamıyacaklatdu. HattA iJlerin Hiç bir genç kulağının halini ve istik• 
son cidiJine göre kalenin daha evvel tes- halini dil§Unmekten milsteğni kalamaz., 
!im olması mümkündür. Bizzat Ameri• Kulaklan iyi i§itmiyen genç mekteptAr 
kalılar da bu ihtimali Yarit görüyorlat. iken derslerini iyi dinlemekten mabrııtll 
Muhasara albnda bulunan ada bir lcaç kalır .. Sonra da, hangi mesleğe girecek 
gündenbeTi iqe imkinlanndan tama- olursa olsun, kulağın iyi işitmesine IU· 
miyle mahrum lcalmııbr. Gece gündüz zum gösterıniyen meslek pek azdır. Bel
kalede iofılAkla.r oluyor. Patlama acale- ki, filozof olursa kulağına gelen gilrill• 
ri, timdi tahü hayata lcavutmuı olan tüleri işitmekten kurtularak, yalnız ke~-
Manilladan bile duyuluyor. di fıkri;yle meşgul olaralı: rahat rahat d~· 

INGILIZ TAYYAREU:RININ şünür .. O zaman da daima bedbin bir fı· 
BiR HOCUMU lozof olur .. 
Kamhera, 17 (A.A) - Bu aabab fil• Onun için, maarif vekilllğinin, mek· 

faktan evvel lngillz tayyareleri Timor tepll gençlere tütün içmeği yasak etıne
adaaında Kopanga taarruz etrniflerdir. si, genç kulak.lann sağlığı bakımından 
Uçak meydanına bombalar iaabet etti- da pek isabet olmuştur. 
rilmiJtir. 

Tokyo, l 7 (A.A) - Bataanda alın
mlf olan esir mil:. tan S 0000 ni bulmuı
tur. Bunlann 9000 i Amerikalıdır. 

o 
Angl o Salısonıarıa 
.Japonlann rnöbcrd elesl 
Şangbay, l 7 (A.A) - Amerikada 

bulunan Japonlarla bu'llda bulunan 
Amerilcalılar mübadele edilecektir. ln
giliz tabaasının da mübadelnine karar 

A.RŞA.K PALA.BIYIK• 
Y AH 11e arrıad111ları 
Cnma gününden itılıareıı 

E L H A M R A.'dO 
İzmirlilerin dertlerini unuttur&· 

c:ııklannı muhterem hallam- bil
dinnekle kesbi ~f eyler .• 

verilmittl.r. 16--------------
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~ Ankara Radyosu ~ 
~ BUGUNKU NEŞRllAT ~ 
1lııııı 111ili111 1 111il111lIHilli111111ilit1111 "1111111111;: 

7. 30 program ve memleket saat aya
'L 7,33 müzik: (pi.) 7.4S ajana haber• 
len. 8.00-8.30 müzik: (pL) 13.30 pro
l!lam ve memleket saat ayarı. 13.33 mü· 
..ıı..: ıarlı:ı ve türküler. l 3.4S ajana ha· 
berleri. 14.00-14.30 müzik: riyaseti 
<Wnhur bandosu. 18.00 program ve 
-.nleket saat ayarı. 18.03 radyo ço
c•k kulübü. l 8.4S ziraat takvimi. 18. 
55 müzik: radyo dana orkestrası. 19.30 
!'aetnlcket saat ayarı ve ajanı haberleri. 
19.45 serbest l O dakika. 19.5S müzik: 
lası! ıarkıları. 20. l S radyo gazeteai. 
20.'4S müzik: film oarkıları. 21.00 ko
"""'1a (büyük adamlar). 2 1. 15 dinle
ırici iatekleri. 2 l .4S konutma (günün 
ll>eteleleri). 22.00 müzik: radyo salon 
orkestrası. 22.30 memleket saat ayarı, 
aj..,., haberleri ve borsalar. 22 .45-22. 
50 yarınki program ve kapanış. 

1ZM1R SlC!Lt TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4344 
İzmirde Kilimciler çarşısında 16 nu

ll>aralı mağazada 936 senesinden beri 
gömlek ve pantalon imal ve satışı ile iş
tigal eden (Halil Bolelin) verdiği tas
hih beyanname ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 4344 numarasına kayı\ 
ve tescil edildiği nan olunur. 

l - Beyanname: 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
nıilhrü ve F. Tenik imzası. 
İzmir ikinci noterliğinden tasdikli 

14/4/942 tarih ve (3108) numaralı, İzmir 
ticaret sicilinin ( 4329) numarasında ka
yıt ve tescil edilmlş olan unvanı ticaret 
t4!ecili beyannamesinde (936) senesinden 
beri gömlek ve pantolon imal ve satışı 
ile iftiga1 ettiğim yazılacağı yerde yanlış
lıkla (940) senesi yazılml§ olduğundan 
81cildelc! meı.ldlr kaydın tashihi için aşa
ğıda mevzuu imzamın tasdikini rica ede
rim. 

bmirde Kilimcilerde (16) numarada 
Halil BoleL 
Umumi No. 3169 Hususi No. 3/43 
16/4/942 tarihli bu beyanname altın-

BU HAFTA 
2 

BCYOK 
ŞAHESER 

DERİMİZİN 
Kıymeti ve güzelliği 
İnsan derisinin ne kadar mükemmel 

bir yaradılış olduğuna dikkat ettiniz mi? 
Derimizden içeriye su girmesi mümkün 
değildir, halbuki derimizin içinden dı
şarıya pek mlikemmel şekilde su çıkar 
Mese!A adelade terlemek seklinde ve 
doktorların tedbirleriyle insanın kanın
dan su çıkarılması şeklinde .. 

Su geçirmemek hassası bakımından 
- teşbih pek caiz değilse de - derimizi 
muşambaya benzetebiliriz. Fakat bir ta
raftan su geçirip öteki tarafından geçi
ren muşamba icad edilememiştir. 

Sonra derimiz elbette muşambaya 
benzemez. Sert havaya maruz bırakıl
mayan ve iyi bakılan tertemiz bir insan 
derisindeki (cildindeki) şeftali görl\nü
şilnde, kadife ııüzelliiiinde mevcut leta
fet başka nerede vardır? 

KULA 1CRA MEMURLUôUNDAN: 
Kulanın Camii cedit mahallesinden 

olup ikametgllliı meçhul bulunan Bey
ağa oğullarından İsmail oğlu Adile: 

ölü murisleriniz Beyağa oğullarından 
Ali !sınai! ve Sadıktan müntekil ve Ku
la tapusunda mukayyet 46 parça gayri 
menkulün vereseler arasında taksimi ka.. 
bil olmadığından satılarak şüyuun izale
sine dair verilen karara istinaden mez
kClr gayri menkullerin vaziyet ve takdi
ri kıymetleri gıyabınızda icra kılınmış
tır 7/4 1942 tarihli zabıt varakasını, ilan 
tarihinden itibaren 15 gün zarfında bil
müracaa tetkik ve bir diyeceğiniz varsa 
bildirmeniz için icra ve iflis kanununun 
103 ncü maddesine tevfikan dAvetname 
makamına kaim olmak üzere ilAn olu-
nur. 2190 (919) 

daki imzanın zat ve hüviyeti dairece ma
ruf tzmirde KilimcUerde 16 numarada 
Halil Bole! tarafından bizzat vaz olmak
la tasdik kılındı bin dokuz yliz kırk iki 
senesi Nisan ayının on beşinci Çarşamba 
günü. 15/ 4/942 

23 kuruşluk damga pulu lizeı·inde 15 
Nisan 942 tarih ve Halil Bole! imzası. 
İzmir sicili ticaret meınurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

2!61 (904) 

BU HAFTA 
2 

BÜYÜK 
$AHESER 

1-KAHRAMAN SUBAY cg~::R 
2 -CİSKOKİD'in ŞANSI iLK DEFA 

AYRICA : M. U, MÜD. M. JURNALİ .. 
SEANSLAR : 11 - ! - 5.15 - 8.30 Cumartesi - Pazar 11 de .. 

LALE1e ı 
~ TEL: 2153 

2 - YALNIZ LALEDE 

BUHAFrAKİ 
EŞSİZ 

PROGRAM ı 
TAl\. , .. ! 
TEL:42h~ 

YALNIZ TANDA 

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

2 - CİNGER DUGLAS 
ROGERS FAİRBANKS 

Yarattıkları Gençlik, neşe filmi .. 

SEVl>A KAMPI VİLLAM BOYD 

3 •• \/ait lJısne yin yeni rerıkıi 
A YCJ KOPEGı 

~. ikısı 

iz mir Defterdarlığından : 

YENİ A.SIR 

Borsa 
OZOM 

1 1 O H. Elbirlik 
1 oı inhisarlar 
81 Hüan.ı Bur. 

52 75 52 75 
50 52 50 
51 54 50 

r:~:ii ·~=w:::· 
§ Birinci Beyler sokak No. 41 
~ Telefon : 4118 1-13 (896) 

R·acc:c:ccc=c===========x: 

SAHiFE ! 

Denizli P. T. T. Müdürlüğünden: 

49 Albayrak 
34 J. Kohen 

5'4 S4 
50 50 

l 2SO adedi Denizlinin Kaklık köyü civarındaki kabukdamı ve 400 adedi 
de yine Denizlinin Çambaoı köyij civarındaki Kocaçukur ve efekli ormanla• 
rından kesilmek ve Kaklık istasyonunda tealiın edilmek tarti.Yle tartnam&
sinde ebadı g&terilen l 6SO adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf uauliyle 
IS gün müddetle 23/4/ 942 tarjihne müsadif perııemhe günil ıaat 16 da De
nizli P. T. T. müdürlüğü hinaaında ihalesi yapilmak üzere 9/4/942 tarihin
den itibaren ekailtemeye konulmuotur. Beher metre mikabı orman resmi 505 
muhammen bedeli sekiz lira muvakkat teminatı 990 liradır. lıtekliler teklif 

Muhasip aranıyor mektuplarını ihale saatından bir saat evvelsine kadar Denizli müdürlüğünde 
3 Hı yekun Köyceğizde Mani(aturaolar birliğin- makbuz mukabilinde vermeleri. Fazla izahat iateyenlerin müdürlüğe mürca-

19294 3 l dünkü yelı:Cln 
193319 l umum yekun 

de usulü muzaaidan bilen bir muhasip atlarının ilanı. 14 16 18 20 20S6 (868) 
aranıyor. Talip olan Şükran oteli mu- ~--- --

No. 7 49 
50 
53 
55 
S9 

hasibine miiracaat etsin.. İzmir Defterdarlığından : 
1 - 3 (912) Abdurrahman oğlu aşçı Yusulun Baodurak tubeaine milli emlak oatıı No. 8 

No. 9 
No. 10 

-;:;;::;;;::;;;::;;;::;;~;:;;;;:;;;;:;;;:;;::;;:;;:;;:;;:~ bedelinden olan cem'an 2130 lira 32 kuruş borcunun temini tahıili zımnın
/ı' da haczedilen Güzelyalı tramvay caddeainde kilin 8 75 ada, 8 parselde mu

KiralıJı apartman 
Karşıyakada sahilde beş odalı ha

vadar ve konförlü bir apartman ki
ralıktır. 

No. 11 

ZAHiRE 
20 ton susam 62 

3 1 1 kilo acı badem içi 1 1 O 
3514kiloT.B.içi 1875021S 

74775 kilo mazi 43 S6 
39 ton anason 50 S6 

234S telefon numarasına veya 326 
numaralı posta kutusu adresile mü
racaat edilmeiidir. 1-2 (910) 

İzmir Vilôyeti Daimi Encümeninden : 
(Taş Jıırma maJıinesi alınacaJıtır .. ) 

1 - lzmir vilil.yeti turistik yolları idareainin ihtiyacı olan müatamel bir 
taı kırma makinesi l l/'4/942 tarihinden itibaren IS gün müddetle açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Makinenin muhammen kıymeti ( 4000) lira olup teminatı ( 300) 
liradır. 

3 - Eksiltme 27/4/942 tarihine raatlıyan pazartesi günün saat 11 de 
vi]iyet daimi encümeni odaımda yapılacaktır. 

4 - J9tckliler tartnameyi turistik yolları mıntaka müdürlüğünde görebi-
lirler. il 18 2016 (839) 

VUciyet Daimi Encümeninden : . . 
1 - Tire kazasında idarei hueusiyei villlyete ait olup muhasebeı hususı

ye dairesi olarak kullanılmakta olan binanın tamirat iti 18/4/942 tarihinden 
27/4/942 tarihine kadar on gün müddetle temdiden aleni münakasaya kon• 
muştur. 

2 - Bedeli keşif 916 lira 4 7 kuruş ve muvakkat teminat akçaaı da 68 
lira 7S kuruıtur. 

3 - lhalei katiyeai 27/4/942 tarihine rasıhyan pazartesi günü saat 10 
da viliiyct daimi encümeninde icra kılınacaktır. 

4 - Şartname ve ke§ifnamesini görmek isteyenler her gün muhasebeyi 
huauaiye varidat müdürlüğüne müracaatları ilil.n olunur. 18 22 2134 (911) 

BULGURCA.DA. KİRALIK MER'A. 
T. c. Ziraat BanJıası İzmir Şubesinden : 

Tasarrufumuz altında bulunan Bulgurca çiftliğinin tarafları Develiköy• 
Bulgurca yolu, Develi ve Güner köyleri sınırları, kuruçay ve eıki bağ yereri 
ile mahdut arazi sahası mer"a olarak. altıay müddetle ve açık arttıma ile kira
ya verilecektir. 

Kira bedeli peşindir sair şartlar bankadan öğrenilebilir. lateklilerin 2 3 / 4 / 
942 perşembe günü aaat 11 de bankamızda arttırmaya iştirak edebilecekleri 
ilin olunur. 21 71 (91 7) 

Milli Korunma MahJı emesinden : 
Ftl%1a fiatla Keten iplfği satan Ymef Luza 

ilttilıôrdan mahlıOm oldu.. 
Fazla fiatla keten ipliği satmak. sureti.le milli korunma kanununa muhalif 

hareketten suçlu lzrnirde lnönü caddesi 3 7 7 no. evde oturur ve Bidayet ha
nında S numarada tuhafiyeci Avram oğlu Yoıef Luza hakkında millt korun
ma mahkeme.since yapılan duru,ma sonunda euçu sabit görülerek 4180 eayÜı 
kanunun 32, S9/3 ve 63 ncü maddelerine göre. 15 lira ağır para cezasile 
mahktlmiyetine ve 15 gün müddetle dükkanının kapatılmaaına ve hu müd
det zarfında ticaretten men'ine ve hüküm fıkruının gazete ile il&nına karar 
verilerek hükmün kat'i hulunduiu lüzumu ilan olunur. 2187 (916) 

kayyet eski 837, yeni 991 kapı numaralı dükkanı tahsili emval kanunu hü
kümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 6/5 / 942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat· 
lan ilan olunur. 17 20 2141 (901) 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

İzmir Defterdarlığından : 
Abdurrahman oğlu ahçı Yuıulun Batturak şubealne milli emllk aatıı 

bedelinden olan cem'an 2130 lira 32 kurut borcunun temini tahsili zım
nında haczedilen Güzelyalı tramvay caddesinde k&in 8 7 S ada 8 parselde 
mukayyet eski 83 7 yeni 991 kapı numaralı düklı:S.nı tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıthr. 

Taliplerin 8/5 /942 tarihinde aaat t 5 te vilayet idare heyetine müraca-
atları i!An olunur. 18 20 2141 (91 S) -· 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Umum Müdürlü

ğünden: 
1 - Karabük.'te yapU.acak Şamot Fabrikaeı intaatı piyaea temevvi.icab 

naza.n itibara alınmak şartiyle kapalı zarf uıuliyle ve vahid1 fiat ese.siyle 
eksiltmeye konmuttur. 

2 - işbu inpat ve ameliyatın muhammen keıif bedeli 432.262.2'4 li
radır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamelat ıub .. inden 30 
lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 2 1.04 1.- liradır. 
5 - Eksiltme 30/ 4/1942 tarihine müsadif pertembe günü oaat 16 da 

Ankarada Sümer bank umum müdürlüğü inıaat ouhesinde yapılacaktır. 
6 - lıtekliler teklif evralı:ı meyanında, §İmdiye kadar yapmıı olduklan 

bu gibi itler ve hunların bedellerine firmanın teknik teıkil&.tırun lcimlerden 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair ve
sikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapah olarak ihale günü oaat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank umum k&.tipliğine tes
lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale aaatından 1 saat ev
veline kadar gelmiş ve zarfın kanuni ıekilde kapatılml§ olması lazımdrr. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (2740) 
16 20 22 24 2178 (920) 

Fazla fi.atla Arpa satan Mehmet Ali Cökdere n~bldlm oldu 

Söke C. W.::üddeiumumili{finden : 
Milli korunma kanununa muhalif olarak fazla Hatla arpa satmaktan 

maznun Sökenin Kızılışık köyünden Mehmet Ali Gökdere hakkında Söke 
asliye ceza mahkemeıinde yapılan duru~muı neticesinde mezk.Qr kanunun 
31 ve 59 maddeleri gereğince 25 lira ağır para cezasiyle mahktlmiyetine 
ve suç mevzuu olan 4 ayar arpanın T. C. K. 36 ıncı maddesi mucibince 
müeadereıine ve yine milli korunma kanununun 63 üncü maddesinin son 
fıkrB11 mucibince ve hükmün netir ve ilanına 26/ l /942 tarihinde karar 
verilerek hu hükmün katileştiği ilan olunur. 918 (2081) 

Muhasip aranıyor 
Günde bir kaç saat veya dalın! ça

lışmak üzere defter tutmağı bilir 
bir muhasip aranıyor. 234S telefon 
numarasına veya 326 numaralı pos
ta kutusu adresile müracaat edilme-

Vilayet Daimi Encümeninden : 

lidir. 1-2 909) 

:ı::: :: oo :c:ı1111uaaoo' 

Pivano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

itleri 

Adil lmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 

Nev'i Eski No. Yeni No. Kazası Mahallesi Sokağı 

DükkAn 27 00 Menemen Ahıhıdır Şehit Kemal 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

250 00 

Teminat 
mikdarı 
L. K. 

18 75 

!zahat 

Tamamı 

Depo 9 11 Kuşadası Camü kebir Eski kanara 700 00 52 50 • 
yeni sağlık 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Menemen ve Kuşadası kazalarında kfiln idarei b ususiyei vi!Ayete ait Menemende bir bap 
dükk.An ile Kuşadasında bir bap depo müzayedeye vazolunmuş ise de Menemen deki dlikkAna en son tekili edilen 375 
lira bedel ve Kuşadasındalci depoya en son teklif edilen 1200 lira encümeni villyetçe haddi !Aylk görlilmediğinden on 
gün müddetle temdiden aleni müzayede ye devam olunacaktır. 

2 - Müzayede müddeti 18/4/942 tarihinden itibaren 10 gün olup yevmi ihale 27/4/942 tarihine milsadif Pazartesi 
günü saat 10 da vi!Ayet dainıt enclimeni nde ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ınikdan her gayri menkullin hizasında gösterilmiştir. Talipler bu mikdar teminatı muhasebeyi 
hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını encliınene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden geyrl menkulü gör mek isteyenler Menemen ve Kuşadası kazaları mubasebei hususlye memurlu.. 
ğuna ve şeraiti mlizayedeyl öğrenmek isteyenler her glin İzmir muhasebei husu siye varidat dairesiyle mezkO.r kaza mu. 
hasebe! hususiye memurluğuna müracaat edebilecekleri ilAn olunur. 18, 20 2185 (914) 
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Siyasi Vaziyet 

Laval donanma
yı Degolculara 
karşı mı kul

lanacak? 

Alman 
taarruzları 
hafifledi ... 

Lavalin başa 
••• 

~eçmesı ıçın 

Anglosak-
1 C. H. Partisi sanat mükif atı 

son ça ışnıa-
sı artıyor Bu yıl şubatta bir kom 

~~~~*~-~-

Alman~anın Vişiye -. *.-
E.E~emmiyet uermesi z a- Malta valBsı Tanrının 
afına delil sayılıyor.. yardımiyle üzerimizde· 

Fransa • Anglo Salıson lıi fırtınayı atlataca-
harbine doğru mu? ğız diyor.. .. . 

Radyo gazetesine göre Vişi kabine- Malta, 1 7 (A.A) - Ada dun sakın 
sindeki buhran dünya efkarını ilgilendi- bir gün geçirmiştir. Bir kaç uçağın mün
ren en önemli konu olmuştur. Kabine- ferit faaliyetleri olmuştur. 
nin henüz teşekkülü bildirilmemişse de Malta valisi orta şark devlet nazırının 
Lavalın başvekil muavini olacağı mu- tebrik me~ajına aşağıdaki cevabı ver· 
hakkaktır. Fakat bunun en çok merak miştir: 
uyandıran ciheti Peten - Laval - Darlan . Maltalıların maneviyatı mük~mmel· 
vaziyetid.ir. Peten, en ya!;lı ve sevilen bir dır. Bu fırtınayı tanrının yardımıyle at· 1 

şahsiyet olmak itibariyl~ devlet reisi latacağımıza JO?Üvenimiz vardır. 
kalmakla beraber, a9ıl nüfuzun kurnaz RESMi TEBLlô 
bir politika adamı olan Laval da olaca- Malta, 17 (A.A) - Dün akşam neş· 
ğı seziliyor. Fakat Darlanm nüfuzunun redilen tebliğ: 

çekildiler 
- 'k-

Darlan, Mareşal Petenin 
halefi olarah lıalı31or ue 
baslıumandan oldu.. 

Vişi, 17 (A.A) - Bu sabah 10.30 da 
nazırlar Petenin riyaseti altında toplan
mış ve bu toplantı bir buçuk saat sür
müştür. · 

ViŞ:, 17 (A.A) - Bütün nazırlar ma
reşal Pctene istifalarını vermişlerdir. 
Mareşalın halefi olarak kalan amiral 

Darlan başkumandanlığı kabul ettiğini 
bildirmü;tir. 

--- o---

Japonlar pet
rola daha ka-

ne olacağı bir türlü anla1ılmamıştır. .~ava~ın ~enalığı do~ayı~i~le Malta bu-
Alınan haberlere göre bir .:Peten - g~n sakın hır hav~ geçırı:nıştır. Ate~ mev- vucı:amadılar 

l .aval _ Darlan~ diktatörlüğü kurulacak- zıme kadar gelınıyen hır kaç keşıf uça· ~ 
ur. ğın faaliyetinden başka Alman hava *----

AMERiKAN SEFiRl DöNOYOR kuvvetlerinin bir faaliyeti olmamıştır. ı F 1 a.. Hi ds-ı 
Gelen haberler, Amerikan Vişideki MALTA YA NiSAN VERiLDJ e emen" n ~ anın• 

sefiri amiral Lihinin raporunu vermek Londra, 1 7 (A.A) - Malta adasına I dan altı ay sonra petrol 
üzere Vaşingtona çağrıldığı bildirilmek- kral Corç tarafından <tSen Corç$ nisanı a!abirf'I ._ , ... 1ı~ 
redir. Amerika, Fransanın iç işlerine ka- verilmiştir. Bu nişan Katedralda m~ha-ı ! er, na uU ..... 
rl§ır gibi görünmek i9tememektedir. faza edilecek ve Ma1ta armasında da San Fransisko, 17 (A.A) - Burada 
Amerika, Vişiden ziyade Fransız halkı- yer alacaktır. bulunan Hollanda Hindistanı umumi va-
nın temayüllerini düşünmektedir. Yapı- -·- lisi demiştir ki : 
ıan kuvvetli propagandaıara rağmen Visi ve nli h v~r • - Japonlar rahat bırakılsalaı.· bile 
Frangız halkı yavaş yavaş Anglosakson- ·• Felemenk Hindistanı petrollerinden en 
)ara meyil etmektedir. az altı ay istifade edemiyeceklerdir. Fa-

FRANSADA KANAATLER (Bnştarafı l inci Sahifede) kat rahat bırakılmıyacaklardır .. ıı 

Frnnsanın Almanya ile iş birliği ya- tahmin edilmektedir. Montuvar siyase· - · - ---
pacaitı anlaşılıvor; fakat bu iş birliği na- tin:n avdeti Vişinin Anglo Sakson zafo· Ask ~ri vaziyet 
sıl olacaktır? Fransada bir zümre, yavaş rine imanı kaJmadıgwına bir işaret telfik- ... ~ 

(Baştarah 1 inci Sahifede) yavaş Fransanın Demokratlara karşı bir ki edilmektedir. Bir Amerikan gazetesi 
zümreye göre de, Almanya Vişiden kork La vale atfen uzun bir demeç neşretmiş
tuğu için Lavalın hükümete girmesinde tir. Laval bu mülakatın bir kelimcsin:n meler ve her iki tarafın hava faaliyetleri 
ısrar etmiştir ve bu suretle batıda kendi- doğru olmadığını söylemiştir. Berlın si· belli bir ölç'i içinde devam ediyor. 
tıini emniyet altına almak istemiftir. ~mst mahfillerinin kanaatine göre ne bu Japonların Rangon limanına toplanan 
ıNGiUZLERE GöRE kabil neşriyat, ne de Amerikan elçisi 40 kadar tı:lşıt gemisi keşif uçakları tara· 
Fransadaki bu değişiklik ne maksada amiral Lihinin geri alınacağı tehdidi Vi- fından görülmüştür. Fakat bunlara karş1 

hadim olursa olsun, İngilizlere göre Al- şi Fransız mahfillerinde hiç bir tesir bombardıman tayyarelerinin ne yaptık
manlann güç mevkiide olduğuna bir yapmamıştır. Bitaraf mahfiller bu hadi· ları bildirilmemiştir. Bu toplu taşıtlar, 
(lelildir. Çünkü Almanya Fransanın der- seyi İngiliz • Amerikan diplomasisinin ele az g"?çer hava fırsatlarındandır. Bel-
me çatma kuvvetlerine muhtar olacak b" il · l ak k b 1 d 1 ki de yakında yeni haberler gelecektir. .... ır :ven gısi o ar a u e iyor ar. 
bir dereceye düşmüştür. General Roşte- HİNDENBURG VE PETEN MAJ .TANIN EHEM.M1YE'l1 
din işgal ordusu kumandanlığına tavini Fransanın eski hava naz.ırı Kot Ame· Malta, üç aydan beri dün ilk defa ola• 
Cle manalı görülüyor. Kudretli bir ku- l'ikada neşrettiği bir makalede mareşal rak snkin bir gün geçirmiştir. Maltanın 
mandanın, görünüş itibariyle atil bir va- Pctenin rolünü Alman faşizminin ikti• kahramanca mukavemeti, bilhass hava 
~dfeye R"Önderilmeııi derin bir mana dar mevkEne gelmesinden evvel Hin• tarruzları altında tayyarelere karşı gay• 
ifade eder. denburgun oynadığı role benzetmekte reti11 kırılmadığını gösteriyor. Malta mu• 

DEGOLCOLERE HOCUM MU i ve Lavalin Fransız faşistlerinin başında kavemetinin Hitlerin orta şark planını 
Yeni Vi~i hükümetinin muhtemel ic- olarak ayni yolu takip edeceğini yaz- alt üst etmi~ olduğunu ingilizler iddia et

raatı hakkmda gelen bazı haberle-re gö- maktadır. m~ktedir. İlkbahar taarruzundun P.VVel 
re Laval iş başına geçer grçmez Fransız Fransadaki istihale hakikaten Alman· Almanlar Maltayı ele geçiremezlerse, 
donanmasını Degolün elindeki toprakları yada Nasyonal Sosyalizmin geçirdiğ! is· bması bir çıban başı olarak kalacaktır. 
geri almağa memur edecek tir. Degolcii- Şu da muhakkaktır ki Malta, mUhim 
lerin ellerindeki en mühim topraklar tihale yolunu tutacaksa bundan dolayı mikdarda Alman hava kuvvetlerini üze.-

hiç kimsenin ne mareşal Petenden, ne k Fransız hattı üstuva somürg~sidir. Hat- rine çe ıniş, Alman tayyareleı·inin bazı 
ta Suriye bile hür Fransızların elinde de- de B. Lavalden şikAyeti olmıyacaktır. bölgelerde faaliyetlerini kısmen aksat. 

HALK CEPHESİ LİDERİ MÜZAHİR 
m~!~~lctilerin tedibi hareketi, Fransa- ı 

0 
Paris, 17~ (A.P,.) - Halk cephesi lideri mıf~~tL1Z HAVA HÜCUMLARI 

)'ı Anglosaksonlarla muharebeye- tutuş- 1 oryo aşagıclakı beyanatta bu]unmuş- Batıda İngilizler Fransanın, Belçika 
turabilir. Böyle bir şey olursa hu Alman- tur : . . ~ ve ~imali Almanya üzerine yaptıkları ta· 
yanın ilkbahar taarruzunun siyaset ala· • - Fransada Bolşe:'~klige kar~ı s~: an-uzları sıklaştırmışlardır. Londradan 
nında bir ba!!langıcı olacaktır. v~ş Y~P~ Av.ru~anın ?tıma~. edebılecegı ı verilen habere göre şimali Fransaya ya· 
YENİ CEPHE bır hükumet ıktıdar mevkunde bulun· pılan taarruzda 400 den fazla av tayyare. 
Amerikan hasım, Almanyanın Rusya- m~lıd~r. ~areşal Peten Laval ve Darlan si yer almıştır. Oldukça btiyilk olan bu 

ya taarruza geçtiği andan itibaren Ang- mılletın şukranın<I: ~a~. kazru:ac~1~~dır. taarruzların daha artacağı da anlaşı· 
losakson1arın batı Avrupada Almanya ı Fran~a Halk partisı ~oyle bır hukume· lıyor; Çörçilin dediği galiba tahakkuk 
üzerine yüklenmeleri lüzumundan hah· te muzaheret edecektır.ıı edecektir. Çörçil :•942 senesinde Alman· 
11eden yazılar yazmaktadır. Almanya JAPONLAR DA MEMNUN lann Londra taarruzlarına iki misli kuv-
hütün ağırlığı ile Rusların üzerine yük- . T?~yo, 17 (A.A) - ~· N. B:. Cl;jaı;ı~! vetle mukabele edeceğiz, vakit geçtikçe 
leneceği için, Almanyaya karşı taarruza bıldırıyor : Fransız kabıne degışıkl·gı bu bir kaç misli daha artacaktır.> de· 
geçmek sırası ancak şimdidir. h;:ık~ında müta15.ası s~rulan Japon söz- m.işti. 400 av uçağının iştirak ettiği blı 

SIRBISTANDA ÇARPI~MALAR custi yabancı gazetecıler toplantısında taarruza bir o kadar da bombardıman 
Sırbistandan gelen haberler, bu mcm- ~·apılan bir konusmada vaziyet tamami• tayyaresinin iştirak ettirilmiş olması ta· 

lckette asayişin pek bozuk oldu~u bildi- le aydınlanmadan evvel mütalaa beya· biidir. Geçen sene Londra halkı Alman· 
riliyor. cBosnn da Sırplarla Hırvatlar nından çekindiğini söylemiş ve yalnız ların taarruzlarına büyük bir mukave.
arasında sert çarpışmalar oluyor. Hır- \'işideki olayların İngiliz ve Amerikan met gösteımiştir. Bu seneki İngiliz taar· 
vatlann bolşevik çeteleri dedikleri Sırp gazetelerinde u:vandırdıi!;ı hayal inkisarı• ruzlarına A1man halkının ne kadar mu-
kıta1arı tank ve top kullanmakt~dır. na i~retle ikti!~. etmiştir. . kavemet edebileceğini de bize zaman 

---o--- FRANSIZ MUSTEMLEKELERI gösterecektir. 

İSVİCREDE 
intihabat ue ııomııı· 
farda endiıe •• 
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. bi1diri

yor : Bern kantnnunda se<.;imler için ha
zırlıklar bahis mevzuu iken siyasi par
tilerin milli müdafaa !le ilgili noktalara 
temas etmemeleri lüzumu Uzerinde ad
liye ve polis teşkilatı sefi Fon Şteyka 
ısrarla durmuştur. 

Umumi fikir cereyanlarından bahisle 
hatip demiştir ki : 

- Bu cereyanlar komşu memleket
lerle münasebetleri gel:ştirecek mahi
yette dcaildir. Bilakis bunlar siyasi bıı
vrıyı zehirler. Komsu mi11etlerle iyi mü
nasebetler hakkında konu!;acaklarm fi
kirlerini serhest olarak bildirmeleri hak
kı korunacaktır. 

VE JAPONLAR ı KARADENiZDE 
Tokyo, 17 (AA) - Fransadaki kabi· VE RUSYADA 

ne değisikliği, Jaoon basmında alaka ile Alman hava kuvvetleri Rusların Ka. 
kayde<l'.lmistir. Gazeteler Fransız poli· radeniz limanlanna yeniden ağır taar
tikasının alacağı yeni istikamet husu· ruzfarda b}l1unmuşlardır. 
sunda muhtelif imkanları münakaşa edi· Alınan kaynaklarına göre cephenin 
yarlar. merkez kesiminde de malzeme yüklü 12 

(Asabi Şimbun) gazeteo;i diyor ki : tren hava taarruzlariyle tahrip edilmiş 
Frnnsa kendisine tabi olan deniz aşı• ve daha küçük av teşekkülleri de Rus

rı memleketlerde hükümranlık hakları- !arın yük boşaltma işlerini durdurmuş
nı masun bulundurm::ık ist'.yorsa tavır tur. 
ve hareketiyle her şeyden evvel dahill . Sovyetler hava harekatı hakkında taf· 
vaziyetini aydınlatmalı ve yeni Avrupa silat vrmediği için ne yaptıkları bilinme. 
nizamı için ça.lısan milletler ailesinin ınektedir. 
bir azası vaziyetine geçmecdir. . Mormans'kta Alman hava kuvvetleri~ 

(Yomiro Şimbun) gazetesi de şöyle nın. taarruzuna uğramaktadır; Rusyaya 
diyor : Fransa kendisinin de mevki ala- İngı1tere ve Aınerikadan giden malzeme 
cağı yeni Avrupa nizamına doğru yolu- bu ~.andan ithal edilmektedir. Alman-
nu bulmadıkça kalkmamıyacaktır. ıa.:a gore Mormanskta 10,000 tonluk bU. 

___ 
0
___ yuk ve 3000 tonluk daha küçük 2 vapura 

İJtt1Jiltere11e .!Oft tam isabetler kaydedilmiştir. 
---o---

- *-
İngiliz .sivil müdafaa-
sında çalışan Jıadınlar 

harp endüstri.sine 
geçirili yol' •• 

Londra, 17 (A.A) - Sivil müdafaa 
nazırı Sir Hort Morrison Siv!l müdafaa 
hizmetlerinde bulunanların ür.te birinin 
harp emlüstrislııde çalıştırlıması lüzu• 
rnunu mafıalli idarelere tebliğ etmiştir. 

AMERIKADA 
Vaşington. 17 (A.A) - İstihsaJat dq. 

ire:;i rei5i Nelson hükümetle mukaveleı 
!eri mevcut fabrikalara hitap ederek is
tihsali hızlandırmalarını istemiş ve de . 
mi~tir ki : 

- Mihvere karşı giriştiğimiz davay~ 
kazanmamız l~dır. 

-~~--------~ .Japonlar Caua ve Su· 
maıradalıi isimleri 
değiştiriyorlar •• 

Tokyo, 17 (AA} - Cava ve Sumatra
da sükUrıct yeniden J..-urulmuştur. Japon 
askeri makamları buralardaki şehir, ne
hir ve sair yerler isimlerinin değiştiı:il
mesini emretmi...<dir. 

--..-ırıw-A.,.,tuO~--

Bi• Alman eleisine 
İngilizler fena 
muam ele eımişler •• 
Berlin, 17 (AA) - Arjantindeki Al-

man büyük elçisini hamil bulunan bir 
İspanyol vapuru bir İngiliz kruvazörü 
tarafından durdurulmuş, elç:ye ve zev
cesine çok fena muamele edilmiştir. El
çinin protestoları itibara alınmamıştır. 

--- o----
Bir İngiliz uapurıında 
Yangın cılıtı.. 
Santiyago, 17 (A.A) - Velpare-w li

manında demirli bu1unan Loreto İngillı 
yük V<'purunda çıkan yangın bir kaç sa· 
atte srindürülrnüştür. Hasar bir kaç yüa 
b:n Frank tahmin olunuyor. Liman da
iresince yapılan tahkikat, yangının sön• 
dürülmeden atılan bir sigaradan çıktı· 
ğuu tesbit etmiştir. -·-- .. --
Şifi llarfdye nazırı 
Anaerilıaya gitmiyor 
Vaşington, 17 (A.A) - Silinin Va-

~ingtoıı büyü]ı; elçisi Şili har:ciye nazı
rının birleşik Anıerikaya yapacağı ev· 
\relce haber verilen seyahatten meşguli
vetlerinin ~okluğu dolayısiyle vaz geç
tiğini bild:rmiştir. 

- .... --·----
Gener al OllinleJd n orta 
Şnrlıtalıi son tetlıilıleri .. 

Kahfre, 17 (A.A) - General Ohinle.. 
kin İran ve l':'ak seyahatinde 10 ncu or
du koınutan1 General Koynar kendisine 
refakat etm.i~tir. Başkomutan bUtü:-ı se
yahat mıntakasmda, yollar boyunca ve 
tahkimli ileri çevrelerde Britanya, Hint, 
Avusturalycı, Yeni Zeland ve müttefik 
kuvvetlerini, Arap Lejyonunu, Erdun 
ordusunu, nudu.t kıtalannı teftiş etmi~ 
ve Amadan tasfiyehanelerini gezmiştir. 

Irak Naibi tarafından kabul edilm~ 
ve Irak P...aşveklli ile görUşm~tür. Mu· 
sul, Basra ve diğer çevrelerde başkomu· 
tan günlerce kaınuştır. Bundan sonra 
ordu Genel Kurmay ikinci başkanı Ge... 
neral Mo'!l ile Filistin ve Suriyede do· 
Iaşmıştır 

AMERİKADA 
YENİ BİR NİŞAN 
Vaşington, 17 (A.A) - Yeni bir as• 

keri nişan ihdas edilmiştir. Amerika, 
müttef.k ve dost memleketler ordu ve 
donruıma mensuplarına ve mUdaiaa me• 
selelerinde temayüz eden Amerikan si
villerine bu nişan cümhurreisi tarafın.. 
dan verilecektir. 

Meralılı Şeyler 
••••••• •••••• 
AYAKLARI 
H avada yürüyenler 

Milli Cin den!zinde "° ı,..cw,. ,.,;.cum•n.rı.. Berfin • Roma arasında 
.., 

1 
Berlin, 17 (A.A) - Asken bir kay- E 

---o- -

Hiç bir mahluk arka kı9mı arza mü
teveccih olarak yürüyemediği halde, si
nek ve emsali haşerenin mesla tavanlar
da, sırtları dünya sathına gelecek şekil
de mükemmelen yÜrüdükleri alimlerin 
nazarı dikkatini ce]betmiştir. Yapılan 
tetkikler neticesinde bunların incecik 
ayaklarındaki daha incecik kılların için
den bir nevi yapışkan madde çıktığı ve 
o sayede tutunduklarından yerden düş
memek ve baş aşağı yürümek imkanını 
buldukları nct;cesinc varılmıştır. 

nava ~iıcumıarına naktan bildiri?diğine göre 16 Nisanda !elıtrihH tren •• 
haz11rldı.. Alman tayyareleri tngilterenin doğu sa- Berlin, 17 (A.A) - Alınan ı·adyosu 
Çunking, 17 (A.A) _ Hava akınları hillerindc bir keşif hareketi yapmıştır. Berlin i1e Romayı Münih üzerinden b:r· DEMİZ İCİ!'IDE 

AKAN NEHİRLER 

pozitöre verilecek 
Mü5abalıaya girme şartları tesbit olundu.. 

Ankara, 17 (A.A) - Cümhuriyet halk l ı·cketli oda musikisi eserleri, B. Orke 
pa~~i~ sana: mükAfatı bu yıl ~ir Akom- ra kompozisiyonlan, senfoniler, ko~e 
powııtore tevdı olunacaktır. Mukafatın to Grassolar Baleler bu nev'e dahildır. 
maddi değeri 2500 liradır. C.Solo,koro ve orkestra kompoz.isiyo 

Sanat mükafatının hangi koınpozitöre lan, operalar, kantadlar, sahne eserle 
verileceği geçen yıl olduğu gibi halkev- ve bu tarzda diğer eserler bu nev'e da 
teri açılış töreninde belli olacaktır. Mü- bildir. 
kafatm tayinine esas olmak üzere aşağı- D. Bir veya bir kaç ses için refa 
daki hususlar tesbit olunmuştur: katli büyük Liltler refakatli veya kor~. 

1 _ Kompozitörlerin Türk olmalan hafif şarkılar, ve her nevi halk türküs 

2 Gö
. d ril k ı · t k' armonilemeleri bu nev'in içinde değil 

- n e ece eser erm garp e - dir 
niği ile meydana getirilmiş olması şart- Gö. ·· d il k ı ı · tır n er ece esas arın ve eser er 

3
. K · nl b ılmış b sö7.lü bir semfonik poem karakterin 

- ompozısyo ar as veya a- lm Ih d 
sılmamış olabilir, ancak 1941 yılından ° ası ıml • ır. . .. 
·· Ankara tstanbuld k 1 d Ses eser erı, asgari 20 dakika surece 
once~l-•n ~e ril a onser er e bir veya kaç parçadan mürekkep olıı 
yer ~ eser er ve emez. caktır. 

~ -:- Kompozisyonların 1511J:r:kanu~943 6 - Kompozitörleı· yukarıdaki dört 
tarihine k.a?ar Ankarada ~~.mhuny~t nev'in hepsinden eser verebilecekleri gi
J.:r~ lk parlisı Genel sekreterlıgıne veril- bi yalnız bir kısmından, hatta yalnız bi~ 
?'1ış .. olma.:ıı .. 1Azım~ır. E.s~rl~~ .~osta rinden kompozisyon vermek suretiyle 
~e go1!-d~rildiğı takdirde tahütlu gonde- mükafata iştirak edebilirler. 
rilmesı rıca olunur. 7 - Gönderilen eserlerin okunakb ya-

5 - Kompozisyon1ar şu dört nev'e ay- zılıruş olması lazımdır. 
rılmıştır: 8 - Her nevi için verilecek eser mik .. 

A. Her türlü sonatlar veya 3 • 4 ha- darı azami ikidir. 

Millet Meclisinde dün 
konuşulan meseleler 

Ankara, 17 (Hususi) - BUyük Millet 
Meclisi bugün toplanmıştır. Ereğli kö
mür havzasındaki amele hukukuna teal
luk eden 151 numaralı kanunun 12 nei 
maddesi hükümlerinin ve bu husustaki 
muaddel nizamnamenin 77 ve 78 nci 
maddesi hükümlerinin Ereğli havzası 
haricinde tamamiyle mer'i ve muteber 

olduğuna dair tefsir fıkrası kabul olun
muştur. 

Madenler nizamnamesinin bazı mad· 
delerinin değiştirilmesine ve bu nizanı• 
nameye yeniden bazı maddeler ilAvesi
ne dair kanun layihasının önümüzdeki 
içtimada müzakereler de kabul olun
muştur. 

~·~-<::>~~<.:::><.:::>~<:::>o<:>-.c;::::,..<::>-<::>-~<:::>-<:::>-~~ı:::.>':;::::..c::::>"::::>";::::..c;;:;::. 

Istanbulda kömür meselesi 

Belediye yazdan 2 mil
yon liraiık kön1ür alacak 
Kışın flatlar yiilıselirse ellndelıl fıömül'ii piya

saya döfıüp paflaldığı önliyeeelı-
İstanbu], 17 (Yeni Asır) - Belediye 

kömür meselesini kökünden halletmek 
için esaslı tedbirler ittihaz etmek üzere
dir. Bunu teminen kömür stoklan vü
cuda getirmek mak.sadiyle iki milyon li
ra tahsis edecektir. Kışın kömür fiatı 

NAFIA VEKİLİ 
i S rANBVLDA 
tstanbul, 17 (Yeni Asll') - Nafia Ve. 

kili General Ali Fuat Cebesoy şehrimize 
gelmiştir. Vekaletine bağlı müesseseler
de tetkiklerde bulunacaktır. 

--- o- --
ADAPAZARJNDA 
ZELZELELER 
Adapazarı, 1 7 (Husu.si) - Evvelki 

gün saat 21 de hafif, dün saat 1 O da 
şiddetli yer depremleri olmuştur. 
Hasar yoktur. 

-~------~~ Japon el~sinin Ballıan-
ıara gelifi ue İngilizler 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon resmi söz

cüsü Horiye, Japonyanın Berlin elçisi
nin Balkanlarda yaptığı temaslardan İn
g:lizlerin endişe duyduğu hakkında bir 
gazeteci tarafından yapılan sorguya : 

- Bu hususta hiç bir bildiğim yoktur. 
Cevabını vermiştir. 

--- o- --
Blr Amerilıan heyeti 
Hindi .stana gidiyor •• 
Şanghay, 17 (A.A) - Yeni Delhiden 

alman haberlere göre bir Amerikan he
yetinin gelmesi beklenmektedir. 

yükselince bunu önlemek için el.indeki 
kömürü piyasaya çıkanp satacaktu. 

Tüccar da kömür getirip satmakta es
kisi gibi tamamen serbest bulunmakta· 
dır. 

JAPON VAPURLAR! 
SiLAllLANDIRJLJYOR 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon hükümetJ 

denizlerde seyahat edecek, bütün va· 
pur]arın hava taarruzlarına karşı lwy
mak üzere sil8.hlanınasını emreden bir 
kanun neşretmiştir. 

Y UNANLI LARA 
İHGİLİZ YARDIMI 
Londra, 17 (A.A) - İktisadi harp na

Zll"l 2 martta Pireye varan buğday lıa
mulesinin Yunan halkına dağıtıl&tığı 
hakkında henüz rapor almadığını söy• 
!emiştir. --- 0"_ ........... .-.~--
HİN'J' DENİZİNDE 
BİR VAPUR BArrı 
Yeni Delhi, 17 (A.A) •Endüs• yii.k 

gemisinin 6 nisanda bir hücum netice" 
sinde battığı bildiriliyor. Ölen olmamış, 
yalnız mürettebattan bir kaç kişi yara .. 
lanmıştır. Endüs mürettebatından bit 
çoğu Hindjsta11a ~~ştir. 

Parbte maflJdimlyetler'. 
Paris, l 7 (A.A) - Paris mahlıı:eme

ei, komünistlerden birisini sekiz seJ'eye, 
diğerlerini de muhtelif hapis cezal'ma 
mahk\ım etnüştir. 

BU GUN 
l\latinelerden itibaren 

!'VRKÇE SÖZLV ve mevsimi :\aklaşmış o1duğı.ı için Çunkin- Bcrlin, 17 (A.A) - Alman bombardı~ birine bağlıyacak bir elektrik demiryo
clc pasif müdafaa hazır1ıkJarı hızlandın- maıı ~çaklarının Sundcrland lima~ına lu için Almanya ve İtalya ara'iında bir 
lıyor. Sı~ırıaklar arttırılmış ve tehlikeyi b~~b~ıdımarunda yaptıkları tahı·ıb::ıt anlaşma imza edildiğini b:ldirıniştir .. 
haber verme tesisatı miikeınmel b!r ha- muthış ~~~uşt~ır, U~akla.rımız uzakla- Deıniryolu Napoli üzerinden yarım ada
le sokulmu<stur. Son iki yıl icinde Çun-1 şırke~. hut:ın lıınan bolgesınden dum~~- nın cenup ucu olan Rccyo Kalabraya 
kinde hava akınlarından 20 bin kişi CS1- tar ~~kselıyordu.. .su?derland, İngı~ız kadar uzanacaktır. 
mÜs YC !'10 hin kişi yaralarumştır. g~.1_51 yap?1:akt~ ıkıncı geJe;n ~e~kezdır. ----- ---------

Butun !ııgılız tıcarct gemılerının onda ğ~;-.r.:~..r....:~.r~-:.--~~~-=~......-~.r..-.:;-:!\ 

~JRBH TA;DA biri burada yapılır. S A.JmanJar ISSJ~~re ci• § 

İsviçre göllerinden birinin ortasından 
hır nehir akıp geçmektedir. Gölün üze· 
rine dikkatle bakıldığı zaman, akan su
yun rcng:ndeki farktan bu nehri ayırt 
etmek mümkündür. Denizlerin içinde 
de böyle <leni7.e karışmadruı akan sular 
vardır. 

3 Al-IBAB 
ÇAVUŞLAR 

Taklitli Biiyiik Komedi Filmi .. 

ALTI!\ 
ARAYICISI 

Ar~ak. Patabıyıkyan ve arkadaşlarının en son çevirdikleri bu şahane 
film sizi giilmektcn kabltacak gimünüzi.in biHün yorgtinlnklannı unut
ti1racaktır. 

-. --o-- § uarında fotoğraf al· § 
Yar.~nıdB"er ue cingene· Am~r!lıad«t şeker 8 mağı ınenettBler.. § 
leze ha~bını~a hararıar v:asu~al'a ba(Jlanıyorr.. § . . , S Budapeşte, 17 (A.A) _ Sırb:standa V . t 17 (AA) B" 1 ··k d Sg Zurih, 17 (AA) - Berlınd<'n gelen§ aşmg. on, · - ır e~ı . ev- llbir telgrafa göre Alman makamları S 

Yahu<lilc e ait mallar, kimin tarafından let!erde ilk defa clarak şeker ves:knya SisviÇl·e civarındaki deıniryol, köpı·ü, 8 
idare edilirse l'dilsin, hemen hüki.lmete baglan::ıcaktır. Haftada adam başına ya- ;der ve eh" 11 d f t v. f 8 
bir beyanname ıle bildirilecektir .. Avni rım libre şeker verilecektir. Vesika usu- k"l e . ~ ır yko tar~.a 0 ogıa çe- [ 
t •dhı'r ,.;nnenel r 1 t il d·ım· ·t. l"' ··'1. t b'k. b ,_ k ı mesını yasa e ını'ii.ır. c "' .. e e c e eşm c ı ış ır. unun at ı ıne mayısta aşınnaca tır. ~.l"'~~_,..~_.,...iıQ'"~J"'J"~"·· 

Göllerin içinde, denizin içinde akıp 
'1İden sular, nehirler bulunması iki se· 
bebe utfcdil"yor : 1 - Akan sular daha 
sıcaktır ... Çankü sıcak su, soğuk su jçin
dc bozulmadan akıp gitmektedir. 

2 - Deniz ve göllerin yalnız bir t.aro
fmda devamlı bir rüzgar bulunması .. 
Hüzgar istiknmetmrl<'ki sular uehir gibi 
akıp gitmektedir \ 

AYltlCA : 1 - İznıirin 9 eylül bayramı - İzmir fuarı ve güzel İznıi· 
rimizin tabii manzaraları .. 

2 - Renkli Miki Mauz .. 
SF.ANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9,10 •. 

Cumartesi, Pazar 11 DE-. 


