
Dağıtma birlikleri kuruluyor 

Kartlara şehir ve kasaba 
isimleri yazılıyor 

Elımelı lıartıarında şehir ve lıasaba ismi gösteri· 
lecelı • Dağıtma lllrlilılePI teşlılJi için teşellllüs· 

lere g~illyor ... 
Bu ay sonunda tevzi edilecek ekmek 

kartlarına numara, şehir ve kasaba isim
leri yazılacaktır. Şimdiden bu hususta 
çalısılmnktadır. 

cak1ardır. , 

Jngiliz hava hü
cumları ~eoişle

yip şiddetleniyor 
- - -

Alman - Rus harbine dair veni gelen 'resimlerden biri 
Bu ay kartların halk dağıtma birlik

leri eliyle tevzii icap eylemekte ise de 
dağıtma birliklerin!n hemen faaliyete 
geçmesi mümkiln olmadığından mayıs, 
haziran kartlarının da yine belediyece 

Vali B. Fuad Tuksal Halit dağıtma 
birliklerinin kurulması sebebini izah 
edecek, mahallelerde dağıtma birlikle
rlnin nasıl kurulacağını anlatacak, der
hal faaliyete geçilerek şehrin bütün ma
haIJelerinde bu birliklerin kurulması 
için direktif verecektir. 

Cenubi Almanyada 
Avgesllurg harp 
imalatı f allrilıaları 
da IJomllalandı.. Fransa 

Muarr.rr.ası 
----·---

8ir çoJı meçhuller 
halledilmiş olmafıtan 
~olı uzalıtır •• 

ŞEVK.h'T BİLGİN 

lı Aıılasılan B. Hitlerin yaz aylan iç.İn 
. azırladığı hül ük sürprizlerden birinci

g! ve belki en mühimmi, Fransayı ihti
lal tarihinin gururla bağh bulunduğu 
~eallcrdcn, hatıralardan, ananevi do~t
Uldnrdan tamamen ayırarak mad<li ,.c 
"1ane\'İ biitiin varbğı ile mih\•erc bnğla
~ak olacaktır. •Führcr• hu sayede, 
''"'1bi çok kısa bir zamanda sona crdir
~tk tasa\'vunınu gerçekle tireccğini 
litnit etmektedir. 
1\ ~evcudiyetinden şüphe t!dilmi~ en bir 
oırıbinezona göre, B. La\-al iktidar 
~~kiine döniişünün ilk icnıntı olarak 
-~olistler a1eyhindeki lnUcadclesini 
dotrudnn doğruya general Dcgole tabi 
topraklara da teşmil edecektir. Bu te
"1ı bbiis İngiltere ve Ameriknnın rniida-
alesini sakınılmaz bir surette tahrik 
tdcce~dcn, Fransa, ister istemez Ang
lo Saksonlnr aleylıinde hnrhc siiriiklcnc
t'eJttir. 

Dii!er taraftan gcrginlii:riıı en lıfıd dev· 
~İnde, Almanya - Fransa arasındaki 
lbiinasebetlerin askeri bir ittifak mahi
l'etini alması da pek muhtemeldir. Proje, 
~dinin istediii şekilde kuvveden fiile 
Onabilirsc, mihvercilcr Fransız donan· 

'-lasının elbirliği ile Anglo Snksonlarm 
-'1ı:deni7.dc ve Atlantikteki hfıkimi:vetlc
~ni yıkmak kabil olacağım zmınediyor-

r, 

Rusya harpleri 
---*·----

Sovyetlere 
göre mühim 
bir şey yok 

-*
Yunanistandalıi ltalyan 
ııuvvetlerinden 4 tüme· 

ni Rusyaya gidiyor •• 
Moskova, 18 (AA) - Ofi : Bu sa

bahki Sovyct tebliği : Dün gece cephede 
bildirilecek ehemmiyetli b!r şey olma
mışbr. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 18 (AA) - Doğuda mahal

li hücumlar püskürtülmüştür. Karade
(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

i7~a.,,.~h:bi~~d-:ı 
H son harar veril· 
melı üzere •• 
Ankara, 18 (Telefonla) - Atatürk 

için yapılncak anıt - kabir projeleri
ni tetkik eden jilri mükafata layık 

1 
gördüğü eserleri tesbit etmiş ve ra
porunu vekalete verm!şti. Projeler 
üzerindeki tetkikler sona ermiştir .. 
Anıt - kabir .şeklini tayin edecek 

1 olan vekiller heyeti kararının bu 
hafta içinde çıkacağı anlaşılmakta

~ dır. 
· :ococc~..oocccc~..r.ıe.c:. 

tevzii zaruri olacaktır. 
DAÖITMA BİRLİKLERİ 
Diğer taraftan halk dağıtma birlikle

rinin kurulmasına teşebbüs edilmiştir .. 
Bunu tcm:n için önümüzdeki salı günü 
saat 17.30 da Halkevi salonunda topla
nılacaktır. Toplanbda Parti ocak reis
leri, mahalle mümessilleri hazır buluna-

Parti teşkilleri bu birliklere azami su
rette müza}fr bulunacak ve her kes 
mutlaka birli~e girecektir. 
İAŞE KADROSU 
İzmir iaşe müdürlüğü kadrosu için 

hazırlıklar yapılmaktadır. Yeni kadroda 
takriben 35 memur bulunacak ve bu 
memurlar iaşe müdürlUğünü altıkadar 
eden branşlarda vazife göreceklerdir. 

Ucuz elbise ve kasket 

100 bin kat elbise 
hazırlanıyor 

Ucuz el!J!se!er mC1311,; ~onunda piyısaya çılııyoP .. 
lstanbul, 18 (Yeni Asır) - Sümer 

bank 'yerli mallar pazan satı11 programı
na konulan halka ucuz elbise temini işi
nin bu yıl geniş mikyasta tatbiki için 
f aaliycte geçilmiştir. Sümer bank fab
rikaları kumaşlarından ve bu arada Fes.
hane ve Hcreke kumnşlanndan 100 bin 
kat elbise hazırlanacak, bunlar Sümer 
bank atölyelerinde dikilecektir. 

Ayrıca ucuz kasketler de hazırlana
caktır. 

Ucuz elbise ve kasketlerin Mayıs so
nunda satı;ıa çıkanlmaeı kararlaştınl-
mıştır. 

Vişide vaziyet 
----*----

Mareşafi Pe-
ten istifa mı 

ediyor? 
~···;··1··"1i;k·;·;,····v~~·i·;;;ı··1··;···1 
. . . . 
·····················••&••·························································· 

-*
Amt>rika s~firine der-

Londra, 18 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre İngiliz ağır bombar
dıman uçakları cuma günü cenubi 
Almanyada Avgesburg harp imaliitı 
fabrikalarını bombalamışlardır. 
Berlin, 18 (A.A) - Resmi tebliğ : 
İngiliz bombardıman tayyareleri av 
uçaklannın himayesi altında işgal 
altındaki araz.iye hücum etmişlerdir. 
Alman avcılariyle çarpışmalarda dü
şürülen 17 tayyareden dördü dört 
motörlü bomba uçak1andır .. 
Londra, 18 (A.A) - İşgal altında· 

ki Fransa üzerine yapılan akın1ara 
Polonya tayyareleri de iştirak etmiş· 
lerdir. Polonyalılar beş Alman tay
yaresi düşürmüşlerdir. KayıpJan ik= 
tayyaredir. 

tSnnn ~Ahirr 2. ~iitun 6 da) 

Japonyaya akın 
----*----

Tokyo ve 
civarı bom- · 
balandı 

-*-
Bu hava hiicumu 
şimdilik bir esrar 

perdesi altında! 
. -*-

BomlHıPdıman ltallerle· 
rinl .JaponlaP veriyorlar 
Amerilıalılar mal'lirnatı· 
mız yofı, llu hallerlerde 

gizli llir malısat 
var diyorlar •• 

San Fransisko, 18 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: Amerikan Kolombiya 
radyosu Cumartesi günü öğleden sonra 
(dün) Tokyonun bombardımanına dair 
Tokyo radyosunun bir haberini neşret
mi§tir. 

öl.ENLER NE KADAR ? 

Va§ington, 18 (AA) - Kolombiya 
radyosu bildiriyor: Tokyo radyosu aşa
ğıdaki mal<Unatı vermiştir: Düşman tay-

yareleri ilk defa olarak Tokyo Uzerinde 
uçmuşlar, bir çok bombalar atmışlardır . 
Mektepler ve hastahanelerde de hasar 
vardır. İnsanca kayıp sayısı hen.üz bilin
miyor. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) 

Geçenlerde bir İtalyan amiralı bu 
~bin ancak denizlerde kazanılacak 
~t'i zaferle sona ereceğini söylemi.sti .. 
vlayJar ispat ediyor ki, mihvercilcr fn
tiltere ve Birleşik devletlerin dev cfüır•i deniz programlanm ikmaJJerinc ''a• 
dıt bırakmadan netice almak knrannda-

japonyanın bomhardı-
hal geri dönmesi 

emrolundu Japon kadınlan zafer için dua ediyorlar 

~lar. Fransa, Almanya yanında, eski 
~Uttefiklerine karşı harp etmcğc razı 
~Ursa, İspanyanın da tereddiitlerindcn 
,.. rtularak derhal harbe girccc~ini, ya
d 1 ~öyle bir hareketin ilk neticesi, Ak-
~nıı sa\•asına kat'i bir mahiyet vermek 
~ cağını düşiiniiyorlar. Söylemek zait
/ .ki bütün bunlar iiç.lü pakt dcvletlc
i '~ın ümitleri ve tahminlerdir. Bunun 
v!~dir ki yarı resmi mihver kaynnklan. 
~~e olup bitenlere dünya harbinin 
it ı üzerinde muazzam tesirler yapabi
'-~k bir hadise gözüyle bakmaktadır-
~ AYni mahfillerin kanaati sudur : 

)' areşa) Pcten Fransız polMikasında 
ic;~Pılnıası arzu edilen kökten değişiklik 
" ~ gereken enerjiyi sarf edecek kud· 
~e ~eğildir. O ancak Ilindenhurgun 
~nı takip ederek Fransamn mukad
.. tını tamamen B. Lavalin elleri ara-

"a dc,Tetmckle kendisinden beklenen 
'~'""' c;;::ıhHr 2. c;;:iifun fi da) 

------------------------------

n1anı hakkında tahminler 
• 

Japonyada lllnaıar elıse rlyetle ahşap olduğun· 
dan haua hücumları llüyülı zaParıar verellilir

Rusya, LllJya ve Birm anyada son durum-
Radyo gnz.etcsine göre uzak doğuda- ' ----------------

ki hava harekfttı hakkında alınan en mü
him haber şudur : 6.457.600 nüfuslu 
olan Tokyo ve 770 bin nüfuslu Yokoha
mn şehirleri Amerikan ağır bombardı
man uçakları tarafından bombardıman 
ed!lmiştir. Şimdiye kadar müttefik ha
va kuvvetleri Japonyanın üzerinde hiç 
bir faaliyet göstermemişlerdir. 

Bu iki ııchir gündüzün bombalanmış 
ve Amerikalılar üç tayyare kaybetmiş
lerdir. 

Bu haber Tokyonun verdiği bir ha
berdir. Amer:kalılnr henüz zayiat hak
kında hiç bir şey söylememişlerdir. 

(Sonu Snhife 2. Süfün 5 te) 

'-~ 
Japonyanın Hin· 

distanda µ;özü ve hü· 
·cunı niyeti yok muş! 

- .-._.. 

.JaponlaP IJir taraftan 
da ııır Hint ordusu 
hazırlıyorlar.. , 
Roma, 18 (A.A) - Curnale Ditnl

ya gazetesinin Tokyo muhabiri diyor 
ki : Japonyanın Hindistnnı istilfi 
edeceğini diişünen1cr aldanıyorlar .. 
Japon s:yaseti Hindistanı gerçekten 
serbest bırakmaktır. 

Kı~a kadar miılıiın 1 c ı eke~l<! re sahne olmıyacağı 
Libyada Almaıı ask~rleri 

Hindistan, Tayland, Çin mültecile
rinin mümessılleri japonyı.da top
landılar. Müzakereler gizli tutul
maktadır .. Bütün bu mülteciler tek 
varlık .halinde Hint mültecilerinin 
reisi Bozelin başkanlığında birleşti
rilmiştir. Meselenin en ehemmiyetli 
tarafı da H'ındistan ordusu me~elc
sinin nasıl telfıkki edildiğidii.. Esir 
ed!len Hintli askerler hususi bir mu
ameleye tiibi tutuluyorlar. Japonla
rın elinde 70 bin Hintli esir vardır .. 
Bunlar kendi subaylannın idaresi 
altında talimlerine devam etmekte
dirler. Müstakil Hint ordusu bir hn
kikat halini almaktadır ve Hindista
nın istiklali için harekete hazırdır .. 
$imdilik bu ordwıun nasıl, ne za
man ve nerede harekete geçeceği 
bilinmior. 
ıc1aaa{»aacacaaaaaaaaaaaaaaaaaı 

-*-v aşingtondalıi Vlfl sefl· 
rinln de döneceği söyle· 
nlyor • Amerilıa Vlşlnln 

notasını reddetti 
Vişi, 18 (AA) - Yeni kabinenin 

kirnleredn teşkil edileceği saat 1 7 den 
evvel bildin1miyecektir. 

YENt KABİNE KURULDU 
Vaşington, 18 (A.A) - D. N. B: 
Son dakikada çıkan güçlükler yüzün

den Fransada yeni hükümetin teşkili bir 
az gecik~ de iyi kaynaklardan alı
nan haberlere göre güçlükler ortadan 
kaldınlmıştır. 
Aşağıdaki liste kat'i sayılabilir: 
HükUmet reisi, Hariciye, Dahiliye ve 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Bütiin dünya1ıın ne yapacağını 
beklediği B. LovoI 

Milıuer lıarlJln lla· 
şından beri ne lıadar 
vapur llatırmq? •• 
Berlin, 1 B (AA) - Harbin baş-

ladığı gÜndenberi mihver devletle
ri tarafından batırılan Anglosakson 
gemilerinin tutan 20 milyon tondur. 
Bu miktar harpten evvelki tonajın 
yarısından faz.ladır. 

'°ccccccacccaacccccccacacacoo 

Yeni lıonsolos taylnlerL 
Ankara, 18 (A.A) - Abdullah Zeki 

Cenevre baş konsolosluğuna, $am kon
solosu Fikret Paris konsolosluğuna, 
merkezden Ahmet Şam konsolosluğuna 
tayin edildiler. 

SOHDAKJKA 
••••••••••• 

Fransız donanması

na ganıalı huç hay
ı ağı çekilmemiş -·-Vişi, 18 (A.A) - Laval hUkUmeti 

yap~ğı bir tebliğde Fransız donanma
sına gamalı haç bayrağı çekildiği lıll
kında bazı yabancı kaynaklar tarafından 
verilen haberi yalanlamıştır. 

Laval ve bellti de Peten radyoda Fran-
sızlara hitapta bulunacaktır. 
Moskova sefirimiz 
mezunen geliyor .. 
İstanbul, 18 (Teleforlla) - Aııkara-

dan bildiriliyor : Moskova büyük elçi
miz Ali Haydar Aktay mezunen Aaka
:raya gelmektedir. 
·~~~ 

UZAK DOCU SAVAŞI 
----*----

Japonlar iki 
adaya daha 

çıktılar 
-*-Tokyo, 18 (A.A) - Domei Ajansınua 

bir harp gemisinde bulunan bir muha. 
birine göre japon bayrağı Panay ad&SJ 
üzerine ve 1lo llo limanına 17 Nisanda 

(Salıifc 4, Sütun 4 te) 
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ŞEHİR HABERLERİ Fransa 
Muamrr1ası 

'J'arihi Roman Yazan: Şahin A.lıdıanan 
••• S4 ••• 

-- Çabuk koş, aman imdat! 

Hava kurumu
na bir def alık 

teberrüler 
An.sızın bir tabanca pati amı~tı. Çalılı Kemal ga-

liba uuruJdum diye imdat istiyordu.... * 
Sonra kocam da yanımda yok!.. Böyle dirde beni tabancasının kurşuniyle k ar- Bergama, DilıUi ue Ba· 

çok müşkül bir durum 'karşısında kalan şılnmağn karar vermiş bulunmakta idi. yındırda teberrülere 
beBim c~ a~ bir kadm buna nasıl Bu ihtimali gözönünde tuttuğum için IJaşlamldı 
katııanabılır? . Sız r.anımdan ayrıldıktan ayağa kalkmak hususunda hiç te istical Bcrgamada kaymakam B. Nihat Ar-
soora beni kim mudafaa edecek? ve telas göstermedim 

Bö l d' N · k Isı k dis' - · manın ı-eisliğinde Bergama belediye re-
• 'Y .c ıye!1 acıye, az a n en 1

• Bu suretlf'l aradan beş dakika kadar isi B. Hasan ile Bergama tacirleri top-
nı 7emden bır teesrur btihranına kapt1. .. k b. r 
raca\ ve ÇAdırda yaptığı gibi gözlerinden suren . ısa. ır zaman geç ı... larunışlnrdır. 
ind parıltıları saçarak tekrar ağlamağa Nacıye ıle Çalık Kemal de yattıkları İzmir hava kurumunu temsilen hava 
ba§layacalctı. yerlerde hiç ~cıpu:danmıyorlardı. Aca?~ kurumu mildilril B. Şevki Demir de bu 

Fakat ıı,en genç kadını avutınağa şitap o~lar da tehlık';J'ı sezerek b?~im gı?ı toplantıya iştirak eylemiş ve Hava Ku· 
ederek onu emniyet altında ve selfunete mı yapıyorlardı· X:~ks.~ h~r~fı~ a;tıgı rumuna bir defalık tebcrrüler yapılma
u~ış bir halde görmedikçe kendisini kurşunla vurularak olmuş mu ıdıler... s: hususunda müzakereler cereyan et· 
terk etmiyeceğime dair teminat verdim. Fakat her ikisi birden, aynı zamanda m~tir. 
Benim bu sözUm Uzerine teessürü bir az nasıl vurula bilirlerdi? Çalılığın arkası- Toplantıda hazır bulunanlar halka 
azaldı. na gizlenen herif tek bir kurşun atmıştı. imtisal nümunesi olacak bir varlık gös-

Bu ırada bayırın yarL5lnı inmiş ve Bir kurşunla iki kişiyi birden vurmak tererek hemen 3000 lira teberrüde bu
orada önilmüze çıkan geniş bir düzlüğe bittabi mümkün olamazdı!.. lunmuşlardır. Seçilen iaal komiteler 
ka~şmuş bulunuyorduk. Bu dilzlUkten Düşündüm ve bunun neticesinde, on- Bergama halkının teberrülerini ceme
sonra dar bir yol bay1r aşağı uzanmağa ların da benim gibi yaparak meçhul düş- decektir. 
~·eniden devam ediyord u • mana hedef teşkil etmemek için yerhrin.. DİKİLİ VE BAYINDIRDA 

Çalık Kemal, sırtında bulunan heybe- den kımıldanmadıkları ihtimalini kabul Dikilide de teberrülere başlanarak ilk 
yi taşıyarak, bizim on adım kadar geri- ettim. .hamlede iki b!n lira toplanmı.ştır.. Bay 
mi2.den geliyordu. Fakat bu intizarın sonu nereye vara- Şevki Demir yarın Bayındıra giderek 

Bu sırada korkunç bir ses boşluktan caktı? Çalılığın arkasında böyle uzun oradaki teberrü işlerini tetkik edecektir. 
gürledi Bu bir tabanca sesi idi! .. Ben bir müddet, hareketsiz bir vaziyette ka- Haber aldığımıza göre Bayındırda te
şaşırdıml Yanımda bulunan Nacjye milt- lamnzdun! lşin sonu ne olduğunu anla- berrüler büyük bir hızla artmaktadır. 
hl§ bir çığlık kopardı ve yUzü koyun maklığım lazım geliyordu! -•-·-~-
yere kapandı!.. Karşı tarafta yilkselen feryat bu sıra- BELEDİYE 

Acaba genç kadın vurulmuş mu idi? d 'd d l 
'.Aynı zamanda arkadan gelen kaba, kalın a yeru en uyu muştu: Reisinin tetfıifıleri 
bir ses daha duydum: - Dost musunuz? .. Yoksa siz de bir Belediye reisi B. Reşat Leblebicio~lu 

- ; ah.ık koş! Aman Yusuf! .. 1mdadı- az evvel beni boğazlamağa kalkışan adam dün öğleden sonra Kültürparka giderek 
ma ye •. _' ~ .. liba vuruldum. diye haykır- gibi bir düşman mısınız? .. Ne olursanız tetkiklerde bulunmuş, bilahare fuar 
mağa başlamıştı. Böyle bağıran, bizim olunuz! .. Ben artık yaşamaktan ümidimi müdürlüğünde Bcled!ye mühendisleri· 
gerimizden geJen Çalık Kemaldi. Bak- kestim! Ellerim ayaklarım bağlı bulu- nin iştirakiyle yapılan bir toplantıya ri· 
tım: Herif sırtındaki heybe ile birlikte nuyor! Ne olacaksa bir an evvel o1up yaset eylemiştir. Bu toplantıda Halknpı• 
yeze yuvarlanmıştı ve bayırdan aşağıya bitsin! DUşmanlarımdan biri vuruldu. nar bataklığının kurutulması ve bura
dD§memek için eliyle bir dala tutun- Öteki ndam ise bayırın aşağısına doğru daki tnkribcn bir miJyon metre murab
mll§, yerde boylu boyuna yat.makta idi.. kaçtı!.. balık araziden istifade edilmesi işi tet· 
Fa\.at ben ne Naciye ile ve ne de Çalık Eğer sizde benim gibi bir Türk isen\z kik edilmiştir. 
Kemal ile meşgul o1mağa vakit bulamıı- imdadıma gelerek elimi, aynğımı oynat- -·----
dmıt ÇilnkU muhataranın tam karşısın- maktan beni men eden bu bağlnrı çözii- Malili Gazilere 
~a bulunuyordum! Hiç vakit kaybetme- nüz! 
den. tehlikeden kendimi konımam icap Aman Yarabbi!.. Ben bu sesi tanıya- Pirine verilecefı-
ediyordu! caktım! Bu ses benim kulağıma hiç de Ordu malCıller birliği mensuplarına 

Ben de Naciye ve Çalık Kemal gibi yabancı gelmemişti. Fakat bu nasıl ka- ceıniyetlerinden musnddak liste muci· 
yaparak hemen yere yattım. bil olabilirdi? O dakikada tutulduğum hince bedeli mukabilinde ikişer kilo pi· 

İşte çalılığın arasından ince, beyaz bir derin hayret beni 0 kadar şaşırtmış idi rinç verilecel(inden arzu eden mall'ılle
duman yükseliyordu! Bunun patlayan ki şimdiye kadar yaptığım gibi tedbirli rin cuma ~ünleri öğleden sonra saat 14 
tabancanın alzından ortalığa yayıldığını davranmağa artık devam edemedim.. ten 17 ye kadar cemiyete mürncaatle 
s~ekte gecikmemiştim. Bu dumanı Yaydan boşanan bir ok gibi derhal yat- isimlerini kaydettirmele.-i lüzumu bildi-
fark ettiğim dakikada yine çalılığın ar- tığım yerden ileriye do~rru fırladım!. rilmektedir. 
bamdan yUbelen UçüncU bir ses daha _ B t TM E D t _ ZABffADA 
lflWm. Bu yalvaran, kendlslni tazyik et-
tiklerfnden şlklyet ederek sıilannn acı 
blr feryatta: 

- ADab•ılmıa, imdadıma geliniz! Be
ni göz giSre g5re botazlıyorlar!.. 

Bu feryat tüylerimi ürpertmişti! Elimi 
belimdeki sillblığa attım ve tabancamı 
çakardım. önUınde bir çahlık vardı, bu, 
beni meçhul dUşmanların görmesine en
gel oluyordu. ... 
Çakmalı çaktım, kavı tutuşturdum ve 

barut fitilini ateşledim.. Bu sırada, barut 
d•mıanının yükseldiği yerde bir pıtırtı 
ipttlm. KarfıJd çalılığın dallan, bunun 
ark-1nda bir adamın gizlendiğini anla
l.acak şekilde, hafifçe kımıldanır gı'bi ol· 
mll§tu._ 

Çok usta bir nişancı idim! Tabanca ile 
blr kerre n.lpn aldım mı, attığım kurşun 
hiç bop gitmezdi! Tabancanın namlısuu 
duDl.lnın yükseldiği ve dalların kıpırda
dıiı yere dolnı çevirdim. Bir az sonra 
tabancam milthiş bir ses çıkararak bir
den bire patladı! 
Aynı zamanda çalıların araSlndan ge

len bir hışırtı duydum! Anlaşılan bir 
adamın vurularak yere düşmesi çalı!ık
lan o dakikada alt üst etmişti! Bir kaç 
dal kırıldığını o anda işittiğim çatırtılar 
bana anlatmıştı! 

Acaba herifi vurmll§ mu idim? Acaba 
bu meçhul dUşmanımız kim di? Yalnız 
bir kip mi idi? .. 

Ya çalılıklann arkasından c1mdab 
diye bağıran adamın feryadı ne oluyor
du? .. 

Rusya harplf'ri 
( Baştarafı 1 inci Sahllede) 

Çok tehlikeli bir 
yaugın atlatıldı 

nizüe uçaklarımız 7000 tonilatoluk bir *·----
düıman ta11tını batırm11br. Dün saat 15.17 de kuyumcularda 3 ün-

Hava kuvvetlerimiz cephede hazırla- cü Karaosınan oğlu çarşısında Ali ve 
nan düıl'IUln toplululdanm ve tanklarını knrdeşi İsmnile ait 14 numaralı boya 
imha etmif ve gerileri de tesirli suretle imalathanesinden yangın çıkmış, derhal 
bombalaml§tır. büyümek ve esasen bir çatı altında bu· 

16 ni.anda .3.3 ncü Rus kolordusunun lunan ve yanmağa çok müsait olan altı 
bazı kısımlan yok edilnüı ve 1 000 esir dükkaan ve depoya da sirayet ederek 
ile bir çok harp malzemesi alınmış ve b!.ı· facia halini almak istidadını göster
yahut ta tahrip olunmuıtur. 1 O uçak dü- miş, fakat yetişen itfaiyemizin aldığı se
ıürülmüıtür. ri ve sistematik tedbirler sayesinde yal-

20 marttan 1 O nisana kadar dü§iirü- nız. iki dükkanın çablan yandığı halde 
len Sovyet tayyaresinin adedi 8 72 dir. diğerlerinin yanmalarına meydan veril· 
Bunlann 9.30 tanesi hava muharebele- meden söndürülmüştür. 
rinde, 90 tanesi uçak savarlar tarafın- Atcşiu s!rayct ettiği dükkanlar şun· 
dan ve kalanı da yerde tahrip edilmiş- lardır : Kunduracı Ahmed.in 12 sayılı 
tir. Ayni müddet içinde doğuda 88 dükkanı, terzi Efraimin 10 numaralı 
uçak kaybedilmiftir. dükkfmı, 11 numaralı Meşrutiyet Basım 
İTALYANLAR RUSY evi, Abdurrahman Zekiye ait 20 sayılı 

ADA depo, Ferah hamamının arka kısmı ve 
Londra, 18 (A.A) - Deyli Skeç ga- bir subyacı dükkAnı" 

zetesi Y unanistandaki İtalyan kuvvetle- Bu dükkAnlarda yangından mütevel
ri kumandanı general Selazanın Alman lit zarar pek cüz'idir. Binalarla içinde
başkumandanlığiyle görüşmelerde bu- ki eşyanın ekserisi sigortalı olup sigor
lunmak üzere Berline hareket ettiğini ta mikdarlan henüz anlaşılaın~tır. 
bildirlyor. Yunanistandaki İtalyan kuv- Ateşin çıkmasına sebep 14 sayılı boya 
vetlerinden dört tümen doğuya hareket imalathanesinde bir ocak üzerinde boya 
edecektir. Almanya bu ordunun yüzde kaynatılırken orada bulunan benzin, 
yetmişini istemiştir. neft ve sülüsyon gibi maddelerin birden 

O dakikada zihnim, kafamın içine do- f/>.c:;::,..c:;::,.<:::ıo-<::>-~~~~:;;:-,...c~~::--,,.c~:::-.., 
lan bu bir süri.l meçhul suallerin karşılı- Aleni ıeşelılıiil' 

b:re parlaması ve infilAk etmesidir. 
Adliye ve zabıtaca tahkikat yapılmak· 

ğını bulmak için, büyük bir faaliyet Oğlum Gilnerin ""k m::~t."'"'tlı 
sarfetmeğe koyulmuştu. .,.~ ~wa 

Ne olur ne olmaz dü.şüncesiyle sindi- doğumunda gösterdiği yüksek haza-
iim Çalılığın arkasında durarak bir az kat ve alAkadan dolayı, doğum ve 
bekledim. kadın hastalıklan mütehassısı dok-

Acaba herif vurulmuş mu idi? tor bay Kemal Yalaza alenen tc-
Belki de vurulmtı§ bir adam taklidi şekkUrU borç bilirim. 

k ben! "'al De.fterdar::lık t"'hsilat mu"'d':-'' yapara ig•· etmek istiyordu! Ve ... .......- _.~;-,;;~ ... ~ ...... uH.l 

ayağa kalkıp ta kendimi gösterdiğim tak- ı <::>o<::>-~:::::ı:tr....<::::ııo.c:::>.r•"'·~:::.<:::::.<::::~~"o<:.rıı.~ . .1.<:::Y~ı 

TEL: 36·46 

BUGUN 

tadır. 

v~ yaşında bir ~un 
ıııı bacağı fıeslldL 
Diin akşam Bandırmadan İzmire ge-

lcn ekspres Menemen civarında Mura· 
diye istasyonunda Yakup adında 3 ya· 
ııında bir çocuğun iki bacağını kesmiş· 
tir. 

Çocuk İzmir memleket hastanesine 
getirilmiş ve Menemen müddeiumumili· 
ği hadise tahkikatına el koymuştur. 

Bir lıız lıaçırına lfL 
Birginin Kurucaova köyünde Musa 

oğlu Yusuf Kırgarın kızı 16 yaşında 
Akideyi rizasiyle ayni köyden Ali Ça· 
kır kaçırmı.ş ve tutulmuştur. 

ELMACI GUZELi 
2'ABANCASI 
Kendisini uardu.. 
Cumaovasının Keler köyünden Hamil 

Yılmaz. kend!sine ait tabancayı kurca
larken silfilı ateş aldığından sol aya· 
ğından yaralarunıştır. Hamit İzmire ge· 
tirilerek memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

'J'VRKÇESOZLU·ARAPÇAŞARKILI 
BAŞ ROLDE: İLK TÜRKÇE SF.SLİ Az. ZE 

ISTANBUL SOKAK. } 
LABI FİLMİNDE BAŞ 
ROLÖ' ALAN MISIR E M ı· R 
SİNEMA YILDIZI 

Emsalsiz bir mevzu_ Ahlili bir eser_ İbret alınacak sahneler" Kadın 
i<)d ve sefahat '1emlert. Lüks ve ~ri bayatın iç ~iizil.. Cihanşümul İS· 
KENDERIYE plijlan_ ZENGiN SAZ VE CAZ ... 
M AT 1 NELE R : L3 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da .. 
Cumartesi 1%.00_ Puar 11.30 da ilave seansı •• 
YER BULMAK İÇİN seans saatlerinde teşrif edilmesi ... 

'J'İCARE2' 
BORSA· PİYASA 

Yakında İzmirde bu isimle günde- · 
lik bir ticaret gazetesi çıkacaktır. 

;ococccccac~aacaacaccaCOO""~ 

Hakimiyeti milliye bayramına doğru ----~-*---~-
Bir çolı meçhuller 

23 Nisan bayramı için 
halledilmiş oımaııtan 
çolı uzalııır •• 

ŞEVK._'T eiLGİlll 

program hazırlandı (Baştarafı ı inci Sahifede) 

son hizmeti yapmış olacaktır. Böylece JJ. 
Laval Fransanın fiihreri mevkiine ~ 

Bayramda olıullarda, Cümhuriyet meydanında cektir. 
tören ve Hallıeulnde eilıfenceler -uapdacafı Bu yığın yığın kombinezonlar içiod.' 

:1 -' hiç hesaba katılmıyan Fransız milletı· 
Hakimiyeti milliye ve çocuk bayramı askeri bandonun çalacağı istikl!l mar- nin düşünceleri n hissiyatuhr. BuıilOe 

programı hazırlanmıştır. 23 Nisan Çar· şiyle başlanacak, B. Ekrem Oran tanı- kadar her şey, Fransız umumi elki1111!11 
şamba günü şehrimizin her yeri ve bil- fından bir söylev verilecek, Alsancak mihvcre diişman olduğunu göstermiftit• 
tün nakil vasıtaları bayraklarımızla süs- okulu başöğretmeni B. İbrahim Gülyay· Hatta İtalyan gazeteleri, bir çok defalat 
lenecek ve her tarafa çocuğun değerini la tarafından da bir hitabede bulunula- b d nlı s· 

nl d k · b ı l k B il k' k1a u üşma ğı belirterek Fransaıun • 1 ca an ıraca vecıze ant arı ası acak .. ca tır. unum' tea ıp çocu r onuncu la değişmediğini, yenilgiye uğramıt ~ • 
tır. y1l marşını söyleyecekler ve heykel blasına rağmen eski mağrur ve müzıllitl 

Bayram günü çocuk esirgeme kuru- önünde törene son verilecektir. anlayışsızlığı muhafaza ettiğini ~ş· 
mu tarafından rozet dağıtılacaktır. Sa- HALKEV1NDE lardır. Acaba B. Laval iktidar mevkibt' 
hah saat 8,30 da blltün ilk oltullarda Ay~i gün saat !!? - 18 arasında yapıl- geçmekle Fransız milletinin düşUnceJe• 
bayram töreni yapılacak ve hakimiyeti mak üzere halkevınde çocuklara mah- rı" 1.8~L-' k "> B 'dd' ..__..Jı 

·nı · h kk d zl 1 ~1 1 t ....... : ed:ı ... ı~tır E d bir ~AWasaca mı... unu 1 ıa euır-ıru yenın manası a m a sö er söy e· sus eg ence er C'ı .. p ~ . v e giiçt" 8 la 1..~·be 8 La al, bil• 
necektir. k ril k 23 N' . . tem tır. unun .,.;na r . v . 

silo~er ve kece Tve ısankulpıyesıl b : tün totaliter rejimlerde olduğu giblı 
CüMHURtYET MEYDANINDA o.ıunaca tır. ınaztepe o u ta e esı '.k d' . d . • .. tünd ı..ft~ka b' =-· 
S t d Cümh. · dan d d k ·ı d kl en ı ıra esının us e ~ ır .u-aa on a urıyet mey ın a e onıma piyesini temsı e ece er- d t b' rr la t sıJ11 

büyük bir tören yapılacaktır. Törene dir e anımamayı, ır muva a ye . 
· olarak kabul etmiş olabilir. 

Gençlik kampının açıl
ması hazırlığı haşladı 

İngiltere n Birleşik devJetlerin batı• 
cia ikinci bir cephe kurmalan ihtinıalİJI' 
den c:ok bahsedildiği bir sırada, bu si• 
.rasi darbe, şiiphe edilemez ki Almaıılat' 
hesabına kaydedilmesi gereken ~ 
önemli muvaffaluyettir. Fakat meçhuJlef 
halledilmi~ değildir. Evvelıi asağıdı1'1 
suallerin ce\•abını bulmak lazımdır : 

1 - B. Laval Fransız doııannıasıoJ 
Anglo Saksonlar aleyhinde bir mücaae
Jeye scvkcdebilir mi? 

-----------~~~·------------~ 

Kamp hazırlığını gö•melı üzere bir he~et s~
dl • Maruf futbolcu Salt izndPden ayPdıyor 2 - Fransız milletinin r~siyonı.t' 

kendini hissettirmiyecek mi? 
Vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde böl· 

ge binasında mühim bir toplantı yapan 
Beden Terbiyesi bölge istişare heyeti 
muhtelif mevzuları tetkik eylemiştir. 

Bölge başkanı vali B. Fuad Tuksal iz
cilik ve yurd müdafaasına hazırlık kam
pı hakkında istişare heyetine izahat ver
miştir. Haziran ayında açılacak olan 
kamp yerinin tayini ve bu işin teşkilat
landırılması için beş kişil!k l.ıir heyet 
ayrılmıştır. Sportif oyunlarla askerl ta
lim ve terbiye bakımından hazırlanacak 
çalışma programları tasdik edildikten 
sonra mer'l olacaktır. 
Ayrılan heyet ilk içtimaını yakında 

yapacaktır. 

Adliyede yeni şeker 
ve ekmek işleri 

-+-
Anafartalar caddesinde fırıncı Süley-

man Coşkun ve Hnl!l oğlu Fuat karnesiz 
ekmek sattıkları iddiasiyle adliyeye ve
rilmişlcrd ir. 

ADLlYEYE VERİLEN 
BAKKALLAR 
Karantinada bakkal Cemal oğlu İs

mail ve Ali oğlu Yusuf Şardarun dük
klinlarında beyanname haricinde şeker 
bulunmuş ve haklarında milll korunma 
kanununa göre adli takibata başlanmış
tır. 

Karantinada bakkal İbrahim oğlu Ali 
dükkanında beyanname haricinde 40 ki
lo şeker bulunduğundan adliyeye veril
miştir. 

1515 nci sokakta 3 sayılı evde oturan 
bakkal Ali oğlu Hasan, bakkal Şaban 
oğlu Osman Akçıl, Bayraklıda bakkal 
Mehmet Ergin, bakkal Hakkı Eral, Ne
cati Beşel ve Mustafa Bengin dUkkAnla
rında beyanname haricinde şeker bulun
duğundan adliyeye verilmişlerdir. 

----~"""""""•--~~ 
BELEDİYE 
Sdahat memurluğu 
İzmir belediyesi merkez sıhhat me

murluğuna sıhh:ıt memurlanndan bayan 
Hatice tayin edilmiştir. 

. --·-~-~ 
2'1CARE2' MVDVRV 
Anlıaı-aya gidiyor 
Mıntakn ticaret müdürü B. Ekrem 

Ediz vekaletin daveti üzerine bugün 
An.karaya gidecek ve bazı mevzular 
hakkında vekfilete izahat verecektir. 

-------•--·~~~ 
AKDENJZDE 
VEAFRİKADA. 
Malta, 18 (A.A) - Az ınikdarda Al

man tayy::ıresi Maltaya yaklaşmıştır. Hiç 
bir tayyare sahili gecmeıniştir. 
İTALYAN TEBLİÔİ 
Roma, 18 (A.A) - Tebliğ : Sirenai· 

kada şiddetli kum fırtınaları yüzünden 
keşif hareketleri yapılmamıştır. Uçakla
ı ·mız düşmanın iaşe kollarını muvaffa. 
kıyetle bombalamı.ştır. 

Bir muhribimiz bir düşman denizal· 
tısını batırmıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 18 (A.A) - Doğu Akdenizd& 

denizaltılarımız 4000 tonluk bir gemi ile 
altı scf:ne ve bir devriye gemisi batır
mı~tır. 

M~vıut 
Geçenlerde vefat eden tkiç~e

lik Eczahanesi sahibi B. Cemal 
Alim oğlunun 52 nci gününe tesa
düf eden 19 Nisan Pazar günü öğ
le namazından sonra !kiçeşmelik 
camilnde mevlOt okutturulacağın
dan kendisini sevenlerin ve yurt
daşların teşrifleri rica olunur. 

FUTBOLCU SAİT AYRILIYOR 

On iki seneden beri Altınordu kulü
büniin en ktymetli oyuncusu olarak ta
nınan, İzmir muhtelitiyle Türk milli 
talomında müteaddit defalar yer alan 
meşhur sağ iç oyuncusu Sait, memuri
yetinin nakli dolayısiyle yakında f stan
bula gidecektir. 

Saidin tekrar İzmire dönmesi için 
Altınordu kulübü ve bölge başkanlığı 
teşebbüsle bulunacaktır. 

Yani Fransa için için kaynıyan bir U.
tilil devresi yaşamıyacak mı? 

3 - Mareşal Peten bütün nüfus "' 
kudreti B. Lavale denederek sil~ 
ğe razı olac&k mı? 

Bu sonuncu sual muammaıun anabtr 
rı sayılabilir. Zira Petenin iktidar 111e"• 
kiinden uzaklaşması Fransız askeri şef• 
lerinin b:unl>aşka bir vaziyet takınad" 
lannı miimkün kılabilir. 

ŞEVKE2' BİLGl1' 
Sait, yakın günlerde yapılacak İzmir, 

İstanbul ve Ankara muhtelitleri maçla- K~)OC)OC»:•:.oc•ıoc:•~10C1ıocııocııooOll 
ıında İzmir takımında eski yerini ınu- JJJ • JJJ Doğumlu 
hafaza edecektir. Gayri İsltimJar 

Bazı bahk ihracatı 
ıniisaadeye bağlı 

-*-Torik, Kemal, Sardelya, Çipura, Us-
kumru, Kolyos ve Kloridio gibi taze de.
niz balıklarının veklletten yazı ile mü
saadesi alındıktan sonra ihraç edilebile
ceği ticaret vekAletinde-n alllkadarlara 
bildirilmiştir. 
Yayın ve Sazan balıklariyle diğer göl 

balıklarının ihracı serbest bırakılmış-
tır. 

isteniliyor •• 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESi~· 

DEN: 
313 - 331 doğumlu sağlam ve sakat 

ihtiyatlık hizmetini yapmamış gayri 
İsliiınlar silah alb.na alınacaklardır· 
939 yılında silah altına alınan ve üç 

ay kadar hizmet yapan yukanda ya
zılı doğumluların sanatkhlan da 
sevkcdileceklerdir. 
Bu eratın kMfesinin 21/ 4/942 gü· 

nü İzmir yerli askerlik şubesinde ,.; 
haztr bulunmaları :ınzundır. 8 
Erat ekmek karnelerini de birlikte ! 

getireceklerdir. 
-----•------ Gelmiyenler askeri mahkemelere 
Ask~ri vaziyet \·~rnecek1erd1r. N 

(Baştarah 1 inci Sahlfede) İZMllt Y~ANCI AS. Ş. BAŞ· R 
Bu ilk hava taarruzunun, Ameriknn KANLiliINDAN : 

uçak gemilerinden havalanan bomba 3l3 • 331 doğwnlu ihtiyatlık hizrne-
tayyareleri tarafından yapılmış olması tini ifa etmemiş gayri müslim eratın 
çok muhtemeldir. Çünkü Amerikanın sevkcdilınek üzere 21/ 4/ 942 günü 

J k şubemizde hazır bulunması, gelıni
aponya ve To yoya en yakın hava Üs· yenlerin cezaland.ırılacak1an flAJ1 

sU, gidip gelme 9000 kilometre uzakta- olunur. 
dır. Böylece Tokyo bombardıman tay- lb"°'ıaoclOc•.ocııocıooooaoıaoc:.ocaoc.-"" 
yarelerinin menzilleri dışında kalmak
tadır. Amerikan uçak gemilerinin Ja
pon adalarına ne kadar sokulabildikleri 
henüz bilinmiyor. Eğer bu uçak gemile
l'i Japon sularına iyice sokulmuşlarsa, 
taarruzun uçak gemilerinden bir baslan 
şeklinde yapılmı.ş olması mUırikilndür .. 
Ve eğer Amerikan uçak gemileri Tok
yoya kafi derecede yaklaşmışlarsa, bom
bardımanın tesirleri büyük olmuş de
mektir. Tokyo binalannın mühim bir 
kısmının ahşap olduğu da nazarı dikka· 
te alınırsa zararın daha büyük olması 
ihtimal içindedir. 

Lonclradan gelen bir habere göre İn
giliz hava kuvvetleri Münib civarında 
mühim deniz.altı Dizel motörleri fabrika
larının bulunduğu Avgesburgu şiddetle 
ve gündüziln bombalamışlardır. İngiliz 
kaynaklarına göre bu bombardımanda, 
hazırlanması zamana muhtaç olan Dizel 
motörlcrinin ve fabrikalarının tahribi 
yUzünden Alman denizaltı faaliyetleri 
aksıyacaktır. 

Bu harekat devam ederken de yine 
İngilizler :şimal Fransada Lö Havra ve 
diğer liman ve doklara da bombalar at
mışlardır. Ayni zamanda Alnıanyada 
Rur ve d:ğer hedefler de şiddetle bom
balanmı.ştır. 

RUSYA VE LİBYADA 
SoVYet cephesinde şiddetini kaybet

miş olan muharebeler dolayısiyle önem
li bir hareket olınamı.ştır. 

Libyada da keşif hareketlerinden baş
ka önemli bir hadise kaydedilmemiştir. 
BİRMANYADA 
B:rmanyada muharebeler çok şiddet

lenmiş ve Çinlilerin durumu biraz ne
"Zaket kesbetmiştir. 

--- - ...... ·-·---J.•panyada IJfr lıııman-
dnn d0iilslfılfoL. 
Mndrit, 18 (A.A) --Ordunun resmi 

gazetesinde bildirildiğine göre 6 ncı Bor
nus askeri bölgesi kumandanı General 
lc;pinyo 16 Nisanda bu kumandanlıktan 
alınarak birinci n.ı1.-n.; b";l,...,. lmı..,.,ndan
lığına verilmiştir. 

lngiliz ha va hücuın· 
Jarı genişleyip 
şiddetleniyor 

( Başfatafı 1 inci Sahifede) 

Londra, 18 (A.A) - Şimal Fransa 
üzerine ve Rura karşı yapılan ııare· 
ketlerde Polonya tayyareleri mUhiıt' 
ölçlide yer almışlardır. 

tNGlLlZ HOCUMU 
CORETKARANE 
Londra, 18 (A.A) Avgesbu~ 

yapılan taarruz hakkında henüz tafıil' 
yoktur. Roytcrin havacılık muharriri cH• 
yor ki: 

cBu çok cürctkiranc hareket: .~ 
himayesi olmadan gündüz yapılmıtU'• 
İngiliz hava kuvvetleri Avgesburga b~· 
dan evvelce yalnız gece hücum ctrnJI' 
!erdir.:. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 18 (A.A) - lngiliz boınb;. 

uçakları dün gündüz ifgal altıncl11 1 

Fransız topraklarına hücum etmit ~." 
hava muharebelerinde 1 7 tayyare diit]; 
rülmüıtür. Bunlar arasında dört motör u 
4 bombardıman tayyaresi de vardır. 

DUn az sayıda İngiliz uçakları AvS"': 
burg üzerine hücum ederek bornb• şt 
mıştır. Haaar azdır; insanca zayiat .,,er· 
d~ . 

Dün gece İngiliz hava kuvvetleri 
Hamburg üzerine bombalar atnııotıf· 
Sivil ahali arasında ölen ve yaralansrı• 
lar vardır. ~ 

7 Düıman uçağı dü,Urülmii§tür. ouo 
gündüz ve gece düşürülen lnııiliz t•Y>'ıv 
relerinin sayısı 2 7 dir. 

Güneş, sağlık kaynağıdır, ~adrı~ ' tııırrr ı· . 
y,., ("~ M.J .l f,.. ı .~ Cr·;ı , u 
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Bugünkü koşular 

angi atlar giriyor, ne
ticeler ne olabilir? 

1 Borsa 
~Blfl ASIR 

:SWW:2S 

.......... llPfllllyol' 
KiycıelWe Mmlfaturaalar Wrliiin· 

de usulü mmufdaa bilen bir muhasip 
oztl'M aranıyor. Talip olu Şükran oteli mu-

50 
basibine müracaat etsin.. 

350 H. Elbirlik 52 50 t _ 3 (91!) 
157 Ali Erman 56 56 V -·--•, ---·- ""'Dı:nDHI 

57 Albayrak 53 53 tZMlR BELED1Yl!51NDEN: 
34 SaWıet.in Yılmaz 53 50 5' Bik - Fontu idarece verilmek Uzere 
20 M. Salt usta o. 56 75 59 hava gazı fabrikaaı için muhtelif ebatta 
8 ÖZlUrk 4'1 47 bonı ve teferrilatmın döküm ifl, yazı it-
5 j. Kohen 49 50 49 50 leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi-

8-ün Kmlçullu Hipodromunda be-\ bir kuvvet gösteren bu Uç hayvanın ya· 631 Y ekim le açık ekailtmeye konulmU§tur. Mu-
"-i hafta at koşuları yapılacaktır. Tah- rışı her halde uvkli ve heyecanlı ola- 193319 i ır.ki yekGn hammen bedeli 1245 lira muvakkat te-
ıı..a...w __ , ·~ 193950 l Umumi yektın minatı 93 lira 40 kuruştur. Taliplerin 
~ illw ederek programı aşa- caktır. teminatı İ§ bankasına yatırarak makbuz-

·~';ibt •be koşusudur- ~i~~dikaph yemiş ko- :~: ~ : =Y~~aı.:.~ ~ :~= ~~ 
~ve daha yukarı yaştaki hali.I kan şusudur. Üç ve daha yukan yaştaki ha- No. 

9 
55 caatları. 10, 14, 19, 25 (831) 

~ at ve kısraklarına mahsustur. Us kan İngiliz at ve kısraklara mahsus- No. lO 59 * 
" hli 2000 metredir. Kafuya lfli- tur. Mesafesi 1600 metredir. Bu koşuya No. İN~ 1 - 565 sayılı F.trefpaşa caddesiniıı 

tak edecek hayvanlar : şu 1 hayvan yazılmıştır. 30 30 Horasancı camiinden itibaren 604 sayılı 
BIRtNci KOSU Dandi 9 Y8$1Dda 70 kilo .. Alemdar üç l20 R. j. Franko 37 37 sokak a1zına kadar olan kısmında idt 
Ce711n Tek "l yaşında 60 kilo, Tomur- yaşında 62 kilo .. Yavuz 3 Y8$1Dda 58 ki- ~~ ~~ılmaz 30 30 d6ıeme tamiri. fen i§lerl mildUrliliUnde-

'-lk 1 yaşında 60 kilo .. Tarzan 4 y.,mda lo .. Alişah 3 yaşında 56 kilo .. Şans 3 ya- 160 y ekiUı ki keşif ve §Utnamesl veçhile açık ek· 
18 kilo.. şında 56 kllo <:;oban kızı 3 yaşında 56 siltmeye konulmUflur. Keşif bedeli 952 

Tamurck'un ~ hafta ~ gUzel kilo .. Bomba 3 yaşında 53 kilo.. 153474 Eski yek<llı lira 60 kurut muvakkat teminatı 71 U. 
llir _..iM sabit oJauk. Fakat Ceylan Bu hafta Handikaplı olan bu koşuya 153634 Umwnl ~ ra 45 kul'Uftur. Taliplerin teminatı if 
l'tık 8 kilo fazla taşıyordu. Bugün kilo- demet Buket gıôi değerini ispat etmq 60 50 67 bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
t;n müsavi olacalı g8& önilnde tutu- hayvanlar fazla kilo tahmil ed!leceğin- 117 ton Susam 63 75 tarihi olan 4/5/942 Pazartesi gUnU saa1 

'8DS1ll ikinci derecede kaldıb an- den kaydettirilmemiştir. Öğrendilfmize 16 Balya Pamuk 16 da encümene mUracaatlan. 

göre Bomba da yarışa iştirak etmiyec:ek- ;,11111111t•u•ımn1111111111u•ı11n1111111mınm111111: 
8

2 - 56Scamilnsayılı dEtrefpiti~~ C::~esiyıbnin 
et ItOSU tir. Hayvanların gerek kilo farkına. ge- = A k R d = orasancı en .uan::u VV'9 sa 

ikinci a.u ilç ya.-ndaki hiç koşu ka- rek buR(lnkU durumlanna göre bu ya- = n ara a vosn 5 aokak alzma kadar olan kı.smmda :un. 
l'.anmvnı, y-11 yarım bn İngiliz erkek rışuı dereceleri Çoban kızı, Yavuz. Şans : E lizasyon yaptırılmasa, fen i§)eri müdür· 
"'• ... taylara mahsustur. llesafesl 1480 arumda paylasılacatı tahmin edil!r. = BUGUllU llE~RIYAT 9 lUğUndeki keşif ve prtnamesl veçhile 
baetred.ır. Bu kofuya şu üç hayvan işti- BEŞİNCİ KOŞU ! Y § açık eblltmeye konulnuqtur. Keşif be-
l'ak eclec:ektir : Beşinci koşu da Handikaplıdır. Dört nı11111n1111111111HHHHftlWlllWIHIUHHllHHH1Hr: deli 1591 lira 30 kuruş muvakkat temi-
C.,ıtn S ~da 56 kilo, Sevda 3 ya- ve daha yukarı ya.,ıaki yerli yanın kan 8.30 Program ve memleket saat ayarı, natı 119 lira 35 kuruştur. Taliplerin te. 
~ 5',5 kflo.. Mennlt 3 )'811Dda 5',5 İn~ at ve lasrakJarına mahsustur. 8.33 Müzik pl 8.45 Ajans haberleri 9.00 minatı iş banka11na yatırarak makbuzla.. 

Mesafesi 2200 metredir. Bu koşuya Müzik pi. 9.15 • ~.30 Evin saati.. 12.30 riyle ihale tarihi olan 4/5,1942 Pazarteıll 
Ceylln. Sevda mUcadelesi zevkli bir şu Uç hayvan ietirak edecektir : Program ve memleket saat ayarı 12.33 günü saat 16 da encümene mUracaatlan. 
~ seyrine V..U. olacak kanaatinde- Heves 4 yaşında 65 kilo Neriman 4 Müzik : Kadınlardan fasıl şarkıları 12.45 19, 23, 28, 2 2207 (928) 

Zeytinyağları ve Saban top
tan - perakende azami sabf 

fiatlan hakkında 
,...,,. YDClyed ftal ,,,,,,.alı,,,,_ K-: 

1 - Zeytinyaja. prina yala ve aabun toptan ve perakende azunt aabf fiat-
ları ticaret vekaletinin tebligatı esaıları dairesinde ap.ğıda göıterildijl 
tekilde tubit edilmiıtir: 

ETaafa 
- Azami % 1,5 aaitli ekıtra ekstra. 
- Azamt % 2,S uitli ebtrL 
- Azami ~ 3,S uitli blriacl nevi 
~ kokulu ,. ... eldik yai)ar. 

- Azami % 4,S aaitli ikinci nevi 
.İ7i kokulu ';emeklik yallar. 

- Azami 7'izde yarım niebetinde 
ecnebi maddeli lamapant mal. 

- Yüzde bet ui.tli ve azamt yüzde 

Toptaa kilo 
aabt &ab 

101 
97 

93 

89 

87 

bir ecnehi maddeli 91ra malı. 8S 
- Yüzde aekiz ultli sabunluk. 82,SO 
- Refine yatlar. 100 
- Pirina ,,alı. 66 

Perakende kile 
•bt fiab 

111 
107 

102 

98 

96 

93,S 
91 
uo 

2 - Bu fiatlar muamele vergisi dahil kapaız olarak toptan ve 
azami •tat fiatlandır. 

7J 
perakende 

3 - Litre ile yapdan perakende zeytlnyajl aataf].annda baklc•Dar kilo ile al
cLkLuı :raim fiatma b!r zam )'alllDMlaa ntre ile aatacaklardır. Kilo ile litre 
aTU1Ddaki ölçü fadu bu ballerde bakkabn Unm tetldl ed•. 

4 - Birinci nevi kokulu c;amaıır 
aabuna: 

Toptan (ka1o) 
Kr. 

Pe-Lenııle 
(Kilo) Kr 

Çıplak. 68 86 
Amballjh. 71 86 

S - Sabunlar eskiden olduju gibi torba üzerindeki yazılı miktarla delil. 
tartdarak aablecaklardu. , 

6 - Beyana t.Abi tutulan ve toptan aabfı menedilen mallana ..... tekli .... 
krnda yübek ticaret vekiletinden emir ve talimat ahnıncaya kadar 26/3/1942 
tarihli illn eıaalan dahilinda bu malların 1&tlfl yapılma~. 

Ke7fiyet ilin olunur. 2208 (922) )iL. yquıda 63 kilo, Gi1llü 5 ~ 49 kilo. Ajans haberleri 13.00 Müzik : Kadm~ar-
'OcONcO KOŞU GUllünün bariz kilo farkından istifa· dan fasıl şarkılan 13.30 - 14.30 Müzik : PIOllOOllOC-ODlllCIC_DCll_.IDDIDaCDıll --------------------------
0~ k°"1 Uç yaşnda ve hiq ıa..t desini tabit xörüyoruz. Radyo salon orkestrası 18.00 Program -~ nalıH 

• ....,.,. llalia Jı:a Anp erkek ve * ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik : D O K T O R 
""taylara mUınastur ....... 1400 Cifte bahis 3 - 4 ilncU koşular ara- Radyo dans orkestrası 18.45 KonUŞma ı.EOlf BEHOAUS 

l'ataPG.lm mal aaımaJı •••etiyle 1111111 Kwmı• 
,,........,.. ...,,.,.,,, ...,..,,., eden RJf• ......,. 

ıa.tredfr. Şu ~ qllrak edecek- smdaıhr. :lki1ı bahis 4 UncU koeudadır. (Ziraat saati..) 18.55 Müzik : Fasıl he- Muayenehtneaini tkinci Beyler 
llr: YARINKİ •YENi ASIK• DA yeti .. 19.30 Memleket saat ayan ve ajana sokafında 78 numaraya nakletmı,. llllllddbn oldll •• 

Bmr 3 Y8'1DÜ 56 ldJo, Rint 3 Y8f1D• Yarınki IQUl1lZda Dr. Sabahettin haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 tir. 
'la 58 kilo, Vecize 3 yqmda SU kilo. Kapaninin kotu tek:n!lbıi inceliyen Müzik 20.15 Konuşma (Kahramanlık Hastalan her sUn abahleybı 1 • C M •• dd • •IiJeı.: ... .a zmır • u eıumumı 5 wuem 

$imdiye kadar hemen hemen mUsavi kıymetli bir yazısını okuyacaksınız. Menkibeleri .. ) 20.30 Müzik : Karı'1k 10-13, öjleden 80DJ'a 14 -17 arum-
şarkı ve tUrk\ller 21.15 Temsil 21.45 fz- da kabul eder. Faturuız mal aatmak suretf.yle milli korunma kanununa mahalif ~ 

ten auçlu lzmirde Çanları çarpamcla 34 namuada tBccar Ramewea oiJa Tlt• 
vetli Rifat Elmaalı hakkında lzmir Aaliye birinci cm meMremlnce ,....ı
durupnuı sonunda adı geçen auçlunun aacu aablt psriildfiilnden mlDt ko
nmma kanunun 31,3 ve koordinosyon hey-etinin 9 namuah karan Ye J954 
numarah kanunun 31/3/, 59/4, ve 3180 numarala kanunun 63 ncü madde
lerine tevfikan 2S lira aiar para cezui)'le mahk.Omiyetine 3 sün müddeıtLf 
dfilrkAnınan bpablmastna 1O/3/42 tarihinde karar verilere~ lıGkmün bd-

mir at koıularının neticeleri 21.SS Mü- Muayenehane TELEFON 2506 
Vitide vaziyet PORt'EIDZDB zik : pi. 22.30 Memleket saat ayan ve EV ... 

(8 .. 1r nıll 111111 Wele) re.,,,,.da talldldal ajans haberleri 22.45 - 22.50 Yannki I•----------.. 
ı-a-ı.r Nazın 1ıl8q& Plyer Laval. Ha- Lizbon. 18 (A.A) - Elektrik istihll- Program ve ka, __ , __ _ 
~ ctevıet aeıaeterı .n&ıuar MiJen kine konan tahditlerin bava gazına da • O • ..r ., I' ı. B R 
~ l'emm, haberler devlet ae~ te§mill milmkUn görülüyor. .. y & D 

terı 11orycıırı. po111 Genel ..neterı Bu- -•- BslPler llalılılllda lllCI• 
teJ. n.hıltJre Naırbiı idari Genel sek- ~fı 
1'eterl Piler, clevlet relll nezdine memur ISPAlfY ADA ıtanaı .s•-.. _, __ ' ........ 
de.Jet aekreterl Amiral Pllto, deıv1et KARA BORSA Vatikan, 18 (A.A) - Vatikanla Moe-
lfem Bom,p, Barlcl7e devlet sekrete- kova arasında siyasi münasebetler kur. 
ti Oeaeral Brido, Bürlye devlet IÜ:- Madrit, 18 (A.A) - Sevillada sahte mak için hiç bir teeebbüs yapılmamış-
1:.tarl 0pa, Bavacabk devlet aekreterl karnelerle bir kara bona kuran şebeke tır. Sovyet Rusyanın esirler hakkında 
D.....ı Ja Ne;v, ziraat Lo Bos Dodu- yakalanm•p. Bunları muhakeme için malG.mat vermekten imtina eden yeglnc 
~ Bunofus, maarif Ahel. it Kuber, hususi mahkeme yapılacaktır. memleket olduğu kaydeaumelldir. 

Dr. Ora., lhll7e Katal adll7e 
~ı, mu.temleke Brevl, spor Albay 
.. --~ .... Amo. 

YlDUB.._,• 
BftAXATI 

Vlfl, 18 (A.A) - Haberler dnJet 1ek
l'eterl ll&tya lloryon basma demlftir ki: 

c - Peten ve Lnal vaziyeti yeniden 
..... etmlfllr. Dnlet nllılne halef ol-
-- muldıemel olan Amiral Darlan ka
;ta, clenl& ve hava kuvvetleri bqkuman
&nı ..... kabul etmlpir. Darlan, vazife
~dedi m:ııelelerin milzabnlilıde 

mazakerelerine lftirak edecektir. 
l.anJ Frailunın iç ve dıt .si.yalet1nl Uze
l'hae .mu.m.

VELSIN BEYANATI 
V ......... 18 (A.A) - Haıiclye 
~n S..U.er Vela sazeteciler top-
t..taımda Vltl blclUeleri münuebetile 
•pPlald. ~tta balunmuttur. 

- Fnarda 1-t ..._en hadi.eler 
"• ~- ... lnwtla laYalm nüfuzu altm
'lald eleıHalaTdaa tetellü1 edeceii 
~ Gzerlne Vitideki b&yiik elçimm 
•IDlral Ulıiye deıhal V atinatona sel
..._ emri ftlilmlttir. E...fle kqclede
tlıa ki ......... U9Ceeİ daTt 8Üll eYYe1 
tdhlden }Uzum üzerine bir ameliyat se
~Wiifnden elçimiz deıhal hareket ede
~tlr. 
MARF.ŞAL PETEN 
iSTiFA MI E1T1l 

...................................................................................... • • • • 

l ........ f?!!!!! .. !?.!.P.!! ... !:~~!~!!!!.!!~!! .......... I 
DEVLET DEMtR YOLLAR! UMUM MODORLOWNDEN ı 
Muhammen bedeli (24600) lira olan muhtelif eb'atta 13750 adet çimento 

künk (27/4/1942) puarteai pil saat (1S,30) on bet buçukta Hayciarpa. 
,.da Gar binua d.ı.ıJincleki komiqon tarafından kapalı zari uaulile eabD 
abnacaktar. 

Ba ife girmek isteyenlerin ( l 84S) liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gün aaat ( 14,30) on dört 
otuza kadar komiqon reisliiine vermeleri ]Azamdır. 

Buite ait prtnameler komieyondan paruaz olarak daiablmaktachr. 
10 13 16 19 1950 (830) , ....... .,.,, ................... : 

lzmirde bap Hmr m .... lle.t birinci Sipahi pazanncla kain 32 ald 24 
taj numanh diikkAnın taksit bedelinden hazineye borçlu lbrahm Etem 
3524 numaralı kaııuoua ikinci maddesine tevfikan yapılan tebliaata rai
men tapu ve ipotek muamelesini yapbrmadtimdan dolayı mezkGr p,.ri 
menkul 2490 sayılı kanun hükümlerine söre miift4ri hesabına aatılmak Oze
re 2520 lira kıymet üzerinden müzayedeye konulmqtur. 

Jhale.i 24/4/942 tarihine mü•dif cuma gilnil ... t 14 tedir. Talip
lerin müzayede batlamadan evvel % 7,S teminat ak~i J'atmlrak ma
ker aiinde ve mua)'J'en olan aaatte Milli Emlik müdürlüiünde mütetekki) 
•bf komiqonuna mflracaatlan illn olunur. 7 19 1911 (80S) 

Bornova z~raat Mücadele ls
tasJ·onu idare müdürlüğünden: ~ ~Maı.taı Petenin ietifwnı verdiği 

~~~m.a ...... ,.... maltmata malik 
-..o Gül. yaprak ve bütiln nebat bitlerine karp çok mileelir olan ve milweee-
VIŞININ NOT ASI RFDDEDll.DI mlz illç hazırlama evl tarafından hazırlanan Ese eabuiMa adla llkan bmlr 

..::- Ml7Gk elçWnin ziyaretine se- incir üz6m tanm aatıt kooperatiflerinin Kemralb tube.lnde •blina batlan-
Haml He,. Mrletik dmetlerin dıiı ilin olunur. 
~ notuma cenp nımek için sel- Bu tube mfİe9eeMmİzin büt8n dAçlanna ataeakbr. 
lldttir. Ba mlveebetJe Franm eJçüine 29 S 12 19 1737 (724) 

~ e&ylec:llm: cFnNIZ1•rla doetlu- ~-----------------------------------------&.. no Mnedenberi devam ediyor. Denldl •• r. r ........ .,,,,,,... .. : 
~at ortada iken 13 nian tarilıli 1250 adedi O....izljnin Kakbk lr.B)'ii clnnndaki kabak damı, Ye 400 

i:;'-nan mala~ FftDA71 tah- adedi de ~ Denizlinin Çamb .. kö)'I cinnndaki Kocapkm Te Efeldi or
t edici maM,.ette •7Ul beyanat bay- manlaruaclan kailmek ve Kakbk lataqoaunda te.lim edilmek .. rti71e prtDa
et vericidir. Amerikan notua iki millet meüncfe eb' adı aöaterilen 1650 adet çınla çam telaraf dlreii bpah urf 
~a ID8ftUt anannl d09tluia 1..- ·---1:..:ıe 4 Ma 9 16 d "--•-w• ::,. ederek Fra•en1n feci -n..e..ı-:..:....... _;,. 718 42 pazarteei pnü saat a ucumi P. T. T. miidGrJI. 

ekte ldL ·-ı .._. •-- ifinde ihale edi1...C 6zere 19/Nitan/42 tarihindea ltibuea elreiltmqe ko-
F nulmuttur. 

ı., ranaız notunun hiç fiiphe.iz Alman- Beher metre miklbı orman resmi SOS muhammen beclel1 eekiz lira mu-
t.l'llfmdaa tanip ed11dikten aoma vakbt teminab 990 liradır. latek111er teklif mektuplanm ihale .. liacl. Wr 

~~~btı cı:i!~i~~otaya kabul ... t evveli.ine kadar Den.izli müclürliiüae makbuz muhhiliacl• •ermeleri 
~iZ SF'.FJRI DE fazla izahat lateyenlerin müdürliiie mGncaatlannm iJlm. 
F=vrnıYOR MU) 19 22 2S 28 2186 (921) 

tİh ranaız LflyGk elçisi Hami He)'ln V-1-
V: çafnldtlmclan haberim yoktur.> 

tta:ınLaıton. 18 (A.A) - D. N. B: Pe
ile d vali ikinci derecede bir vazife 
~ hUldimete qt1rak ettirmlyecelfni 
~ bir ay evvel Amerika hUJdlme
~ tem1a ettili bulfln açıkça lfp olun
~ • Amerika bükümeti Petene açık 
~ ~Jd4'uetinilllhvere 
ler -~d uda mevcut mflnuebet-

,wa en tetJdk edllecektir. 

.-. ... ·::&,--...,,ya 
~ 
~ 18 (A.A) - S.JAhiyetli by
ı-ı;- hDdlriİclitm. &6r9 Vatlkan • l'ln-
-0::~-;!:.r bir safhadadır 
..... bqhyacalı .. 

BU HAFTA 
2 

BC'YOK 
ŞARRSER 

BUHAFTl 
2 

1 Y GIRY 
- il" AHRAMAN SUBA COOPER 

2-ClsKOKİD'inŞANSI iLK DEFi 
AYlllCA : M. U. llOD. M. .ıvaNALL 
8BANSLA8 : 11 - 1 - LJŞ-Ut ea-n.t - .... u .... 

a•t'ILIK 
l'alıal oıoınoldll 

İzmirde işlemekte olan gayet mll
kemmel ve lAstikleri yeni halde bir 
taksi otomobili satılıktır. 
Ayrıca yedek yenice llstilderi, par

çalan vardır. 
Büyük Kardiçalı han No. 52 
Telefon 3633 1-3 (932) 

DOKTO& 
lflD'I Şenul GVNERBlf 
.,. ... E'IEIE .. • TiJlrililı Akar 
~ brtFF •·H ....,ll?h., .. ...... ... .,.... : .., 
ODDıUŞ AStJYE HUKUK MARKE. 

MEStNDEN: 
Odeml§ln Y enigün mahallesinden Ga

rip Abdurrahman km Fatma vekili avu
kat Ahmet ŞUkri.l Konuk tarafmdan mfL 
vekkiluinin kocası ödemqin ıc"azı ma
ballealnden Nevrekoplu Hu.eyin ollu 
Osman aleyhine açılan terk aebebiyle 
bo§anJDa dlvuuwı ödemit asliye hukuk 
mahkemMinde yapılmakta olan dur\lf
ınasında: 

Dava arzuhali ve dlvetlye Yeni Aaır 
aazete.inln 7/3/9'2 tarih ve 11128 DU• 
maralı nDahasiyle mllddeialeyh Olmana 
tebliğ edildill halele duruımanın mual-
1Ak bulunduiu 13/4/942 Pazartesi günO 
gelmedilfnden gıyabında muhakeme ya
pılmasuıa ve durııpnanın 15/1/942 Cu
ma ailnil uat 9 za tali1ıdne karar verll
mı,tır. Yevmi muayyende de aelmedJli 
veya vekili müdafi ele g&ndermediii tak
cllrde durupnanın gıyabmda devam olu
nacatı slb1 davacı veJdll tarafmc1an der
meyan olunacak blltlln vab1arı kabul 
etm1t ~ l1Anen teblıl olunur. 

2193 (924) 
~~ 

tzMlR c. M'O'DDl:tUMUMtLCltN. 
DEN: 

Seferihiar mahkemesinde çehpnü 
Uzere 10 lira asli maplı bir zabıt kAtipll. 
il açılmqtır. Memurin K. nununun ' ncU 
maddesinde ayılan evsaf ve f8ftitl bliıı 
taliplerin 22,INlsan/942 tarihine teadUt 
edesa Cerlamba IOntı aat 15 de imtihan
lan ıcr. 1a1maca1mc1an talip1erbı flmdi
deıı adliye encUmeni kaJemlne mUra-
caatlan ilin olunur. 2206 (927) 

tZll!R sıcıu TlCARm' llEMtJR. 
LUQUNDAN: 

Jlebmet Acacan ticaret unvanı ile lz. 
mirde Anafartalar caddesinde Keçeciler 
mevJdinde 574, 578 No. lu malaıada sa
tıcılık ticaretiyle iftigal eden Mehmet 
Acacinm lfbu ticaret UD\'Ull ticaret b. 
numa htlJdim1erim atin lllcWn 051 nu. 
marasma laut ve teacil edildill ilin olu. 
nur. 2191 (9Z5) 

leftlii illn olunur. 2192 (926) 
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No. bedeli mlkduı 
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SAP11i'E • 

Siyasi Vaziyet -
Yeni bir cephe 
açılacağı mu
hakkak gibi 

-*-
V~şi ve Anglo Salısonlar 
Garpte hava hôfdmlyeti 

Avustralya tehlllıe· 
den hrırtuJdu •• 

fuıd.> o gazetesine göre günün en 
('hcmmiyctli siyasi olayı Vişideki yeni 
knbincnin kurulması meselesidir. İngil
tere ve Amerika bu değişikliğe büyük 
c hemmiyet vermektedir; fakat Amerika
nın Frnnsadaki sefiri Amiral Lihinin ge
ri çekilmesi siyasi münasebetlerin kesil
mesi demek değildir; Vişidc bir Ameri
ka maslfihatgüzarı bulunacaktır. 

Amerikan gazeteleri Laval hakkında 
resmi ağızlardan çok daha ağır dil kulla
nıyorlar. Bu gazetelere göre Lava] Al
manlara bir çok tavizlerde bulunacaktır. 
Nevyork Herald Tribün gazetesine göre 
de A vrupada kurulacak ikinci cephe ile 
Almanya Fransayı meşgul edecek ve bu 
suretle üçüncü de!a olarak Fransaya 
müttefiklerin aleyhine silah kullandıra
caktır. 

Anglo - Sakson gazeteleri, Vişideki 
değişikliği, kendileri tarafından yapıla
cak taarruzun bir icnbı sayıyorlar. 

YEN1 CEPHE 
Amerikalılar, Almanya Rusyaya karşı 

harekete geçer geçmez batıda taarruza 
geçmeğe karar vermiştirler; böyle bir 
karara evvelA İngilizler taraftar görün
müyorlardı; fakat bir taraftan Rusyanın 
israrı diğer taraf tan da Amerikanın ka
ran, İngilizleri de harekete sevk etmiş
tir. Haber verildiğine göre şimali lrlıuı
dada oldukça mühim Amerikan kuv
vetleri toplanmış bulunmaktadır. Bu 
kuvvetler 1943 yazında yapılacak taar
ruz için toplanmakta idi; fakat, Alman
yanın bütün kuvvetlerini şark cephesi
ne çekerek garbi Avrupada yalnız 22 
tümen kadar az bir kuvvet bırakmış ol
ması hareketin bu sene yapılmasını icap 
ettirmiştir. Anglo - Saksonlar böyle bir 
fırsatın bir daha elde edilemiyeceğini 
nauın dikkate alm~lar ve bu durumdan 
laydalanmak istemişlerdir. 

HAVALARDA HAK1MtYET 
Batıda, İngilizler havalara hakim ol

duklarını .söylüyorlar ve Ogushurga 
gündüz yaptıkları taarruzu da bir delil 
olarak gösteriyorlar. 

JAPONY ANIN BOMBARDIMANI 
Japonyanın bombardıman edildiği 

hakkında gelen haber lngilterede mem. 
nuniyet ve Amcrikada heyecan uyandır
mıştır. Harbin İf)tidasından beri japon 
topraklarına ilk defa olarak bir hava 
hücumu yapılmıştır. 

Anlaşılıyor ki doğrudan doğruya ja
pon ana vatanına ağır darbeler indirmek 
Amerikalılann ana pUinlannı teşkil edi
yor. 

A VUSTURALYA CEPHEStNDE 
Diğer taraftan Avusturalya cephesin

de japonlann müdafaaya geçtikleri ge
len haberlerden anlaşılıyor. Amerikadan 
Avusturalyaya külliyetli tayyare gel
mekte olduğu da haber veriliyor. Taraf
sız mahfillerin kanaatlerine göre artık 
Avusturalyanın japonlar tarafından isli
l!\sı mümkün değildir. japonlar burada 
artık fırsatı kaçırmıslardır. 

BtRMANYADA 
Fakat Avusturaly:ıda müdafaa halin

de olmalarına rağmen japonlar Birman
yada taarruz vaziyetindedir. lngiliz 
kaynaklanna göre japonlar Birmanyn. 
nın petrol sahasına yaklaşmışlardır. 

lleride istirdat. edilecek olan bir yerin 
petrol kaynaklarının tahribine taraftar 
olmayanlann varlığına rağmen, İngiliz. 
ler Birmanya petrol kuyularını ve tesi
satını tahrip etmektedirler. 

KlTLIK VE PAHALILIK 
Muhtelif kaynaklardan gelen haberle

re göre Romanyada et, sade yağı, zeytin 
yağı gibi bir çok gıda maddeleri vesika· 
ya tabi tutulmuş ve haftada bir giln et 
verilmesine karar verilmiştir. 

Suriye ve Lübnandan gelenlere göre 
oralarda da gıda maddeleri darlığı var
dır. Fiatıar çok yüksektir; sade yağının 
kilosu 600, zeytin yağının kilosu 300 ku
ruştur. Lübnandaki pahalılık daha fazla
dır. -----·----Amerilıada san'i lıau~uJı 

istlhsaltitı artıyor •• 
Nevyork, 18 ~A.A) - Mister Litfild 

c1emiştir ki : 
- Bir buçuk iki seneye kadar sun'i 

kauçuk fabrikaları bütün verimleriyle 
işlemeğe başlıyacaktır. O zaman siviller 
sun'i knuçuktan yapılmış otomobil las
tJl<lcri kullanabileceklerdir. 

DEN.ZLEROE SAVAŞ 

* 
Denizaltı 
harbi de

van1 ediyor 
-*Almanlara göre deniz 

altıları az derin sularda 
ve lııyılarda da faaliyet 

gösteriyc>r .. 
Berlin, 18 (A.A) - Alman denizal

tıları tnrnhndan elde edilen son muvaf-
fakıyetler hakkında Alman baş kuman
danlığının tamamlayıcı bir tebliğine gö-
re düşman gemileri sahilin pek ynkın
larında ve denizin az derin olduğu ma
hallerde torpillenmiılerdir. Batan ge
milerin pupaları uzun zaman havada 
knldığından babşı tamamlamak Üzere 
su üzerinde kalan kısımları top at~iyle 
tahrip edilmiıtir. Bu suretle ingiliz vo 
Amerikan ticaret gemileri ağır kayıpla· 
ra uğratılmıştır. lngiliz ve Amerikan va
purları Alman denizaltılanndan kurtul-
mak için mümkün olduğu kadar sahili 
takip etmek emrini almışlardı. Fakat 
Alman denizaltılan az derin sularda da 
hareket kabiliyetindedir. 

DEGOLCULERIN DENIZAL TiSi 
BATIJ MI? 

Amsterdanı, 18 (A.A) - Royteı 
ajansının bildirdiğine göre Degolcülerin 
meşhur Surkof denizaltısından uzun za
mandanberi haber alınmamıştır. Bu de
nizaltına kaybolmuş göziyle bakılmak• 
tndır. 

BıR INGILIZ VAPURU 
TOPiLLENDI 

Vaşington, 18 {A.A) - Bahriye na
zırlığının bildirdiğine göre dün orta 
büyüklükte bir İngiliz ticaret va
puru Atlantikte Antil adalan açıkların-
da torpi1lenmiıtir. Mürettebattan kurtu· 
!anlar Meksika körfezinde bir limana 
çıkmışlardır. 

--~-tt--~-
inqiltereve yeni 
Alman hücuma 
Londrn, 18 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nazırlıklarının tebliği : Bu sa• 
bah takriben 2.30 da diişman uçaklan ce 
nubi İnwltcrede bir kaç yere bombn at
mışlardır. Hasarlar ehem?'liyeUi olma
mışsa da ölenler ve yarala..,anlar var-
dır. Bir düşman tayyaresi diisürülmilş
tilr. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman u~klan• 
nın Mnnş üzerinde düşUrdUkleri düş· 

man Uıyyaresin!n sayısı dünkü tebl~de 
bildirildiği gibi 17 değil, 19 dur. 

--~-·----YIJNANİS'l' AHA 
YARDIMLAR •• 
Londra, 18 (A.A) - Oslo radyosu

nun verdiği bir Atina telgrafına göre 
4500 ton buğday ve 500 ton başka yiye· 
cek yüklU Hallaren İsveç vapuru per
~embe günü Pireye vannıştır. 

Sicilya vapuru da ekmeklik buğday 
ve ilAçlarla yüklü olarak dün Pireye 
varmıştır. 

Amerllıan tayyareleri 
IJalta girmemiş 
ormanlarda-
Boynes Ayres, 18 (A.A) - Por Lven

de'Il bildlrHdiğine göre Trinidaddan Bre
zilyaya giden 10 J).merikan tecrübe tay
yaresi V enezüellanın doğusunda balta 
girmemiş ormanlarda yere inmişlerdir. 
Bir nehre inmeğe teşebbils eden tayya
relerden biri ağır zedelenmiştir. • ___ ._,.~·""""""'--~ 
Milıver ınensupltll'ının 
IJuJunduğa gemiye 
mazot verilmiyor-

Riyo de Janeiro, 18 (A.A) - Kapo 
Esperanzo adlı İspanyol vapuru dört 
gündilr buradadır. İngiliz ve Amerikan 
kumpanyaları gemiye mazot vermiyor-
lar. Vapurun Karasauya dönerek mazot 
alması muhtemeldir. Bu vapurda mih
ver elçiliklerine mensup 170 kişi var
dır. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

rilRKÇE sozı.v ue 
Taklitti Biiyük Komedi Filmi .. 

3 AlIBAB 
ÇAVUŞLAR 

ALTIN 
ARAYICISI 

Arşak PaJabıyıkyan ve arkadaşlarının en son çevirdikleri bu şahane 
film siz.i gülmekten katıltaeak gününüzün bütün yorgunluklarını unut
turacakhr. 

AYRICA : 1 - İz.mirin 9 eylül ba~ramı - 1zmir fuan ve giizet İzmi
riırUzin tabii manzaraları .. 

2 - RenkJi Miki Mam.. 
EANSl..AR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10 .. 

Cumartesi, Pazar 11 ~E. .. 

YENi ASIR 

Biz ve Bulgarlar BlR~ANYA HARPLERi 
----* ·----

Ticaret an- Şiddetli nıu-
laşması tas- harebeler 

vip edildi oluyor 
~*~ ~*~ 

EŞYA MÜBADELESi HUSUSU ingtıtzıer peı_roı sahası· 
TAKASLA YAPILACAK m tahrip edıy~rıar ue 

Mandalayı mudafaa--·-Sofyn, 18 (A.A) - D. N. B: 
Nazırlar heyeti 15 nisanda yürürlüğe 

giren yeni Bulgar - Türk ekonomi an
laşmasını tasvip etmiştir. Eşya mübade
lesi hususi takas yoliyle yapılacaktır; 
Yeni anlaşma 2 7 mayıs 19 35 tarihli an
laşmanın yerine geçmekte ve 15 nisan 
943 e kadar yürürlükte kahnaktadır. 
Eğer anlaşma yürürlüğün tarihinden iki 
ay önce taraflardan birisince fesh edil
mezse otomatik surette uzayacaktır. 

-~~~--,--~ Japonyaya akın 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

JAPONLARIN 1NF1ALl ... 
Sağlık ve kültür merkezlerine yapılan 

gayri insani taarruz japon halkı arasın
da derin bir infial uyandırmıştır. 

DÜŞÜRÜLEN TAYYARELER 
Londra, 18 (A.A) _ Doğu japonya 

müdafaa karargfilıının bildirdiğine göre 
Cumartesi günü öğleden sonra Tokyo 
çevresi, harbin başından beri il.it defa 
olarak, tayyarelerin taarruzuna uğra
mıştır. Muhtelif istikametlerden gelen 
tayyarelerden üçünün düşürüldüğü bil
diriliyor. 

Tokyo, 18 (A.A) - Müdafaa doğu ke
simi şu tebliği neşretmiştir: Şimdi alı. 
nan haberlere göre Tokyo ve Yokoha
maya düşman tayyareleri tarafından ya
pılnn hava akını esnasında dokuz düş
man tayyaresi düşürülmüştür. Muhtelif 
istikametlerden gelen düşman uçakları 
saat 12,30 da japon arazisi üzerinde uç
muş ve uçak savar bataryalariyle japon 
avcı tayyarelerinin mukabelesiyle kar
şılanmıştır. Bu akının sebep verdiği ha
sarlar chemmiyetsizdir. 

JAPONYANIN DlCER 
YERLERtNDE 

Tokyo, 18 (A.A) - Japonyanın şimal 
ucunda ve Sahalin adasının cenubunda 
kain Ofanido adasında bu sabah tehlik~ 
işareti verilmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A) - Müdafaa merkez 
kesimi umumi karargahından bildirili
yor: Saat 14,30 da iki düşman uçağı An
goyeyi bombardıman etmiştir. Bunların 
sebebiyet verdikleri hasar chenuniyet
sizdir. Saat 14 te bir uçak Kubeye taar
ruz etmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A) - Japon müdafaa 
merkez bölgesi umunıl karargahının 
verdiği bir habere göre saat 14,30 da 22 
düşman tayyaresi Magoyo üzerinde uç
muş ve bir kaç bomba atmıştır. Bir düş
man tayvaresi saat 14,30 za doğru Kube 
üzerinde uçmuş ve yangın bombalan at
mıştır. Hingenin doğu ve batı bölgelerin
de de tehlike işareti verilmiştir. 

UÇAK GEM1St Mt 
BATIRILMIŞ? 

Doğu sahilleri açıklarında bir Ameri
kan uçak gemisinin batırıldığı şayiaları 
dola ıyor. 

BOMBARDIMAN HABERLER! 
YALAN MI? 
Nevyprk, 14 (A.A) - Harbiye ve 

Bahriye Nazırlıklarına Tokyonun bom
bardımanını teyid eden hiç bir haber 
gelmemiştir. Kolombiya radyo klJmpan
yasının Nevyork bürosu bu haberlerin 
ihtiyatla te18kkisi lazım geldiğini bildir
mektedir. Zira böyle bir bombardımanın 
gündüzün yapılmasının nadir ihtimalden 
olduğu fikri mevcuttur. Yine bu fikre 
göre bombardımanlar hakkındaki japon 
haberlerinin gizli bir maksatla işae edil
miş olması muhtemeldir. 

YANGINLAR SöNDüRül..MüŞ 
Tokyo, 18 (A.A) - Kubede diğer bir 

şehirde bombardımandan sonra yangın. 
lar söndürülmüştür. 

Va§lngton, 18 (A.A) - Resmi kay
naklar, Tokyonun bombardımanını ne 
tekzip ve ne de teyid etmişlerdir. Eğer 
böyle bir hareket yapılmışsa, hareketi 
yapan tayyarelCT üslerine dönmeden ev
vel tebliğ neşredilmiyecektir. 

Amerikanın en az 6 uçak gemisi 
vardır. 

--~-·--~~ 
Japonyanın Jıudreti 
ve htıı'pten sonrasına 
ait düşünceler •• 
Londra, 18 (A.A) - Orta şark nazın 

Kezi bugün Londrada şu demeçte bu
lunmuştur: 

- Amerikaya güvenebiliriz. İngiltere 
ve Amerika arasındaki münasebetler 
sıkı mahiyetini muhafaza etml"d:kçe 
hnrp sonrası meselelerinin halline mu
vaffakıyet elvermiyecektir. Britanya ile 
C.:ominyonlar arasındaki münasebetlerin 
de daha sıkı olması laz.ımdır. Britanya 
cfüniasının hUtün]üğünü muhafaza et· 
mes i iç!n şimdiden bir formül tesbit 
edilebilir. Fakat bu cfunianın bütün sa
hnlarda birle.şile devletlerle de daha sıkı 
münasebetler tesis etmesi mümkündür .. 
Kezi Japonyanın Avustralya ve Hin
distana avni zamanda taarruz hareketi
ne muktedir farzedileb!leceğini, fakat 
müttefiklerin hücum plfuu geniş ölçüde 
bazırlanınca Amerikanın Pasifik vazi· 
yetini sağJamlaştırmağa azmettiğini bil
dirmiştir. 

ya çalqacaJılar •• 
Saygon, 18 (A.A) - Birmanyada 

muharebeler bütün şiddetiyle devam 
ediyor. Ç!n radyosuna göre müttefikler 
Tungu ve Prom petrol sahalarını .ltoru-
mağa çalışıyorlar. Şimdi buralardaki 
petrol tesisleri tahrip edilerek bölge 
boşaltılmış olduğundan miittefil<ler va
riyete en uygun bir tabya takibinde 
serbesttirler. 
Mandalayın cenubundaki ovalar mü

dafaaya elverişli tab:i şartlan haiz ol
madığından İngiliz ve Çin kıtaları daha 
şimalde mevki alacaklar ve gayretlerini 
Çin ile Hindistn arasında münakale yo
lunun can daman olan Mandalayın ko
runmasına hasredeceklerdir. 
HİNT OKYANUSUNDA 
Hint okyanusunda Japon harp gemi

leri Anglo Sakson ticaret gemilerini ba
tınyorlar. Bunlann tayfalarından bazı 
gruplar Madrasa gelmişlerdir. 

JAPON HÜCUMLARI 
Çunking, 18 (A.A) - Birmanyada 

Japonlar Salven nehri boyunca taarruz 
etmektedirler. Muhacimler aA'tr kayıplar 
vermişlerdir. 
Taylandın şimal hududunda harekat 

yapan Japon kuvvetleri Loykalın 20 ki· 
lometre yakınına kadar ge~erdir. 
Düşman bir çok ölü bırakarak püs

kürtülmüştür. Çin kuvvetleri kesin bir 
mukavemet gösteriyor. 

JAPONLARA GÖRE KAYIPLAR 
Tokyo, 18 (A.A) - Japon umumi ka

rargfilıından alınan haberlere göre bir 
martla 15 nisan arasında Birmanyada 
İngilizler 120 uçak, 67 tank, 37 top, 237 
kanı.yon ve çok mikdarda baska harp 
malzemesi kaybetmişlerdir. İngilizler 
4500 ölü ve 500 esir verdiler. Japon ka
yıpları 161 ölü ve 429 yaralıdan ibaret
tir. 

.~~--•ııwıw-~~ 
(Jzak do~u savaşı 

(Baştarafı 1 inci SahiCcde) 

saat 15 ten beri çekilmiştir. japon harp 
gemilerinden milrekkep bir filo adada 
3 noktaya asker çıkardıktan sonrn llo 
110 önünde demirlemiştir. Burasının ele 
geçirilmesi civar küçük adaların artık 
düşman denizaltılarına üs olmaması ha· 
kımından ehemmiyetıidir. Panay adası
nın işgalinden sonra muhtelif adalar ara
smda münakalatın siiratle tesisi müm
kün olacaktır. 

LUZONDA 
Tokyo, 18 (A.A) - Yumuuri Şimbun 

gozetesi yazıyor: 
Luzon adasının batısında Lambales 

işgal edilmiştir. Burası doğu Asyanın en 
mühim manganez mfi.denlerini ihtiva 
ediyor. Tesisler mükemmel bir halde bu. 
lunmuştur. Ehemmiyetli stok ele geçiril
miştir. 

YANAY ADASINA ÇIKTILAR 
Vaşington, 18 (A.A) - Harbiye Na

z.ırlığı bildiriyor: japon1ar bu sabah Fili
pinlerde Yanay adasında iki noktaya da· 
ha asker çıkarmışlardır. Kuvvetlerimu 
düşmanla temas halindedir. TafsilAt yok
tur. 

JAPON BATARYALARI 
SUSI'URULDU 
Vaşington, 18 (A.A) - Bataan yarım 

adasındaki japon bataryalarının liçü 
Kı·ogidor bataryalannın ateşi ile sustu· 
rulmuştur. 

Yanay adasında şiddetli muharebeleı 
olmaktadır. 

.AMER1KAN TEBL1Gi 
Vaşington, 18 (A.A) - Harbiye Na

ıırlığının tebliği: 
Japonlar bu sabah erkenden Yanay 

adasında, llo 110 ve Kapis adasında bir 
noktaya asker çıkarmışlardır. Yanayda
ki kuvvetlerimiz düşmanla temas halin
dedir. Fakat henüz ta.fsiJAt alınmamıştır. 

PORT MORESB1YE H'OCUMLAR 
Sidney, 18 (A.A) - Tebliğ: Japon 

tayyareleri Port Moresbiye 25 nci defa 
hücum etmişlerdir. Bir kaç ölü vardır. 
Bir japon tayyaresi muhakkak ve ikl 
tayyare muhtemel olarak düşürülmüş. 
tür. japon tayyarelerine avcı tayyareleri 
refakat etmekte idi. Avusturalya uçak. 
lan düşmanı dönerken önlemiştir. Çar
pışmalar olmuştur. Tayyare]crimizin 
hepsi dönmüştür. 

AVUSTURALY A!JLARIN 
H'OCUMLARI 
Kambera, 18 (A.A) - Cenubi Pasi· 

fikteki japon üslerine karşı alı:ın1arına 
devanı eden Avu.sturalya bomba uçak
ları Cuma günü Timur adasının Hollan· 
dalılara ait olan kısmında Köpanga yeni
den hücum ederek yüksek infilAk ve 
yangın bombaları atmışlardır. Ağır çap. 
ta uçak savar bataryalannın muka\•eme4 
tine rağmen A vusturalya uçakları hedef 
bölgelerine yaklnşmağa muvaffak ol· 
muşlar ve dönüşte kendilerini ön1emek 
isteyen japon avcılarını püskiirtmiiş
lerdir. 

Mtr.rTEFtK KUVVETLER 
KUMANDANLICI 
Melbum, 18 (A.A) - Amerikan 

umumi karargahı müttefik kuvvetler 
kumandanlıklarının kimler(' vl'rilceeği. 
ni yarın bildirecektir. 
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Bethoveı .. in doğum yıldönümü 

Devlet konservatuva
rında konser verildi 

Reisicümhurumuz sayın refiJıalariyle bePaller. 
lıoıuere şeref verdiler .. 

Ankara, 18 (Telefonla) - Bethove- siyetler de görülmekte idi. ingiliz bü
nin 115 nci doğum yılı dolayıaiyle dev- yük elçislnin ve Alman büyük elçisinİll 
Jet konservatuvarı salonunda bugün fk 1 d k d · d"l 
(dün) 9ncu senfoni konseri verildi. Re- re 1 a arı a onser e 1 1 er. . 
isicümhurumuz sayın refikalariyle bir- Riyaseticümhur fi.arın~ orkest.rasile 
Jikte saat t 5,30 da konseri şereflendir- devlet konservatuvarı ko1ısleri ve koJ9 
diler. Mclia reisi, b8§vek.11, bütün vekil- tarafından verilen konser çok mUYafı. 
Ier, riyaseti cümhur umumi kitibi, baş kıyetli oldu. Reisicümhurumuz da •• 
yaveri, ba:ıı mebuslar da konsere gel- aamerenin sonunda sanatkarlara kaJfİ 
mişlerdir. Kor diploınatiğe mensup şah- takdirlerini izhar buyurdular. 

Kahve ve çay inhisan 

Hazırlanan liyiha Mil
let Meclisine verildi 

Kahve ue ~ayın ithali, her hangi IJlr şeJıllde.,.. 
tdnuuı inhisar altına alınıyor_ 

Ankara, 18 (Tele fonla) - Kahve 
ve çay inhisan kanun liyihası bugün 
Meclise verildi. l.ayihaya göre her nevi 
kahve ve çayın istihlaki için Türkiyeye 
sokulması, haliyle, olduğu gibi veya 
şeklini değiştirerek. yurt içinde aahlması 
Devlet inhiaan altına alınmaktadır. Bu 
inhisar, inhisarlar umum müdürlüğü ta
rafından işletilecektir. 

YERLi ÇAYLAR 
Memlekette yetiştirilen yaş çay yap

rağının kurutulması, işlenmesi ve bu 
maksatla yaş çay yaprağının satın alın
ması da devlet inhisarı altındadır. Bu 
işler ziraat 1gletmeleri kurumu tarahn
dan görülecektir. 

FiA TLARIN TE.SBiTi 
Her nevi kahve ve ~yın asgari ve 

azAmi tarife heyeti vekilice tesbit 
edilecektir. Bu hadler arasındaki kat'i 
tarife fiatı gümrük ve inhisarlar vekale-

''P~ra ,, 

tince tayin olunacaktır. Perakende •· 
tı§lar yurdun her tarafında ayni fiatll 
yapılacaktır. 

SATIŞLARIN ŞEKLi 

inhisarlar idaresinin ali.meli fankaeı 
olan kapalı kaplar içinde satılacak ~ 
kirdek kahve ve çayın perakende .. bf 
fiatı üzerinden yüzde ona kadar beyi
ye hakkı verilece.ittir. Zaruri aebepleJOto 
den dolayı yurdun her tarafında ..,eya 
muayyen yerlerinde çekirdek kahve v• 
çayın muvakkat bir zaman için açık ola· 
rak satılmasına inhisarlarca emir verile• 
bilir. Kahve ve çay satacak olanlar jn
hüıarlar idaresinden ruhsat tezkeresi 
alacaklardır. Tezkereler ~haa aittir ve 
göst.:. ilen satıı yrlerine mahsustur. 

Bu ınhisar dolayısiyle inhisarlar 
umum müdürlüğü sermayesine 8 milyon 
lira ilave edilmektedir. 

dftvasI 
ltalyanca eserin tercü

karar verildi • 
mesıne 

İstanbul, 18 (Yeni Asır) - Şehir ti
yatrosunda temsil edilen •Para• piye
sinden dolayı bunun muharriri Necip 
Fadıl Kısakürekle muharrir Peyami Sa
fa arasında çıkmış olan dAvaya bugün 
de devam edilmiştir. 

Peyamı Safa, •Paran piyesiyle İtal· 

yanca •Oropuiro• piyesi arasında 16 
benzeyiş bulunduğunu söylemiş ve bun
ları izah etmiştir. Necip Fadıl mUdafaa4 

da bulunmuştur. Neticede mahkeıne 
İtalyanca piyesin noter vasıtasiyle ter-
cüme ettirilmesine ve tetkik olunmak 
Uzere bu tercümenin mahkemeye ibrn4 

zına karar vermiştir. 

Ucretli memurlar maaş
lı kadroya geçiyor 

Haziranda tatlJllı edllmelı üzere hazlf'lanınalıtll 
olan ıaylha yalımda Meclise veriJec:elı 

İstanbul, 18 (Tele!onla) _ Ankaradan cağı şekle göre Ucretle çalışan memur4 
bildiriliyor: lar maaşlı kadroya nakledilirlerken de-

'Ocretli memurlann ve ücretli kadro- receleri birer derece indirilecektir. B~ 
lardaki memurların maaşlı kadroya dan mada maaşlı kadroya geçecek olan 
nakilleri hakkında vekfiletler tarafından ücret1i memurlann tekaüdiyeleri bak
hazırlanan cetveller başvekfilete veril- kında da ayrıca bir konun IAyihuı hazır
miştir. BaşvekAlet müsteşarının riyaseti !anacaktır. 
altında toplanacak olan müsteşarlar ko. Çcretli memurların maaşlı kadrolara 
misyonunun hazırlayacağı IAyiha yakın- geçmesi işi yeni bütçe ile beraber Ha4 

da meclise verilecektir. LAyihanın ala- z.iranda tatbik edilecektir. 

laşe müsteşarlığı için yeni tahsisat 

Ankara, 18 (Telefonla) - Ticaret ve

kAleti iaşe müsteşarlığı merkez ve taşra 

teşkilatlan kadrosunu değiştiren karar
name bugUn meriyete konuldu .. Yeni 

'l'İCARE'l' OFİSİ 
İslıenderlyede 
Ajanlılı açıyor-
Ankara, 18 (Telefonla) - Ticaret ofi

si İskenderiyede bir ajan1ık açacaktır .. 
Bunun bir ajan, iki memur, bir daktilo 
ve bir odacıdan mürekkep kadrosu Ve
kiJJer heyetince tasdik edildi. 

--~-·""""""'-~~ Nüfus memurlarının 
ınaaşlarıartıyor-
Ankara, 18 (Telefon1a) - Kaza ve 

nahiyelerdeki nüfus memurlarından bir 
kısmının maaşlarını arttıran ve bir kıs
mının memuriyet unvanlarını değiştiren 
bir 'kanun JAyihası bugün Meclise ve
rildi.. 

kadro masraflarına mahsuben Ticaret 
vekaleti emrine 1942 takvim yılı iÇiıı 
1,5 milyon lira ve idare masrafiaJ'll)9 
karşılık olarak 400 bin lira tahsis edil
miştir. 

,AMERİKADA 
SahJI tesisleri 
fazlala~tırdıyor
Vaşington, 18 (A.A) - Mümessiller 

meclisi bahriye enciimeni sahil tesısle· 
r!nin fozlalaştırılması için muazzam tah: 
sisat kabul etmiştir. Reis bu husustak1 

kanun projesinin kabulünü gelecek haf
tn mecJisten isliyeceğini bildirmiştir. 

~~~""""""'·---~ 
Meşlaar IJir Franstz 
dolııoru öldü.. 
Nevyork, 18.(A.A) - Tanınmış F7811" 

sız ftlimlerinden Dr. Jan Peren bugüı' 
Nevyork hastanelerinden birinde öbJıdş4 

tür. Doktor Peren 1926 da Nobel he
kimlit mükt\fatmı kazanmıştı. 


