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~imanlar IJa hususta 
ne düıiindüJılerini 
sarahatle meydana 
Jıoym111 değillerdir ..• -·-ŞEVK.ET BİLGİN 
l'da.reşal Peten, Fransız milletine me

- hnda, yine bugünkü kadar kafi bir 
iııda temeli kurulan uA\.'TUpa teşkilatın 
eserine birlikte devam etmek için, bay 
~valle yeniden birleştiği11i haber ver
blıştir. Bu mesajda işaret edilen esas 
dtğjşildiğin gerçek mahiyetini daha iyi 
~aınak istersek :Montoir siyasetinin 
1 
?b edildiği günlerde, Fransanm nasıl 

'bı.t durunı karşısında olduğunu göz önü
tte getirmeliyiz. 
la koınpiyen mütareltesi, Fransayı siJah-
tından tecrit etmis bulunuyordu. Za· 

ferinin coşkun heye~am içinde olan Al
lnanya İngiltereyi de en ~ok bir kaç 
hafta içinde yere sereceğine inanmıştı .• 
~alibin mağrur iradesine karşı koyacak 
dı:inci bic kıl\'vet düşünülmiyordu. 

.J\Vl'upanın en muhteşem kara ordusu 
hkıldılctan sonra İngiltel'e yalnız başına 
ile Yapabilirdi'! 
. Mareşal Pcten ve Laval \·aziyeti bu za. 

\·ı~·eden mütalaa ederek mağlubiyetin 
~k.ınılmaz neticelerine katlanmaktan Ye 
~trıanyaya hoş görünmek suretiyle fe
akethı mümkün mertebe lıafületilmesi
lle çnlr!imaktnn baska care olmadığına 
){anaat !!Cfümislerdi. Filhakika Fransa 
lafori kadar · sörprU.li bazı olaylar 
.l\Irnaıı zaferinin zannedildiği gibi kat'i 
oln1adıbnı. inf!iJterenin son zafere irua
tıanı asla kaybetmeden hamtc devam 
llınıini muhafaza ettij'rini kat'iyetle mey
dlU\a koymamış olsaydı bu si~aset Fran
~ istikbaldeki yolunu belirten bir 
"'Ynset olacaktı. Fakat hadiseler bunun 
'hini ispat edince Peten tahminlerinde 
ttld:ındığını. Montoirda lüzumundan faz· 
la ileri gidildiğlni anladı. Mütareke bü
~iiınlerini asan tesebbüsleri önlemek ve 
4'h11anya il~ işbirliği politikasında iti
dalden ayrılmmnak için yeni ga:'t·retler 
ı.arrına mecbur oldu. 
• Bu keyfiyet, bilindiği ~ibi, nihayet B. 
"4<lValin iktidar mevkünden uzalclaştml
bıa.~ icap ettirmiş böylece Montoir 
l>olitikası yerini bir hekleme politikası
.. a tel'ketmiştir. 

O gilnden bugüne dünyayı kanbyan 
~tlanam savaşın sayısız me,.hullerini 
1hr kat daha coV&ltan seyler olmuştur. 
Sinıdi sorulabilir : 

lı Acaba bu olaylar, Vişide Almanyarun 
s..:tf hi muhakkak surette kazanacağı 
~·~cını mı uyandırunştır ki yeniden 
~0ntoira, yani Ahrıanva ile tam işbir1iği 
Jıolitikasma dönülmü~t6r. 

Yahut ta dej::,,.jqjkJiği yaratan şey mare
~al Petenin artık Alman tazyiklerine 
lrıttkavemeti imkansız ırönnesi midir? 
li' Bir iiciineü ihtimal daha vardır .. O da 

1 ran.<;anın mukadderatım ilgi~endire~ 
Şlerde. yalnız kendi ""'cüne ''e kendı \1 • ...- • 
asıtalarma davanarak ,·aziveti kurlar· 

tltalYa çah~masıdır. · . 
li' '1işi adamları belki. her ~e;1-·e ra~ınen 

tansamu hala büviik bir devlet ve kuv
\ıttler miivazcnesinde batın sayılır bir 
:a"~ık olduğunu dUuyaya tamtmak mak
l~~ ·~·le bu yolu tutmuşlardıı-. Belki ga
rı 'n kontrolü altında o1nuyau Fransız 
1 0suna ve müstemleke imparatorluğu-
~a dayanarak mihvercilerle Fransamn 
.. :•ıırak bfüünlüi!ü cı;;asma davanan bir 
"l'lla"ma :vnıımak istiyeceklerdir. 

l.ti~l.1 takdirde Almanya ile ic;birlijii po
t it . d' ~ asında. mni\'l(m Fransanm ken ı 

.J•• ~?11U kurtarmaktan başka bir şey 
~unnıiyec:el?i asikardır. Dii!er taraftan 

nsanın isbirlil;ni satın almak baha
(Sonu Sahife 2. Siltun 6 da) 

l
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Vişi ve filosu 1 
•:•ı....,,_.tJ_l_Q_l_ll _ d_ 1_11_ 1_ WWW-4~ !• 

F ra·nsız fi
l osu Beri-
ne geçerse 

~--~--"1'---------

8 i r tahmine ~Öre Al-
manya umduklarını 
yapamıyacaktır 

- *
~·DarlanH lıallinenin illı 
toplantısına iştil'alı etti~ 

ve IJütün FPansız 
lıuuvetlerine hitap 

eyledi .. 
Paris, 21 (A.A) - Amiral Darlan ye

ni kabinenin ilk toplantısına iştirak et. 
miştir. Bir tebliğe göre Mareşal Peten 
toplantıya riyaset etmiş, Laval, kabine 
azasını Mareşala takdim etmiş, kendisi .. 
ne blitün nazırlar adına teşekkürde bu
lunmuş, bütün arkadaşlarının gerek şah
sına ve gerek Fransaya tam bağlılıkları~ 
nı bildirmiştir. Amiral Bradel kara, de
niz ve hava kuvvetleri kumandanı Ami. 
ral Darlanın askeri kabinesinde müs. 
temlekeler nazırlığına tayin edilmi§tir. 

DARI.ANIN EMR1YEVM1S1 
Vişi, 21 (A.A) - Amiral Darlan saa1 

13,30 da radyo ile kara, deniz ve hava 
kuvvetlerine hitap eden bir günlük emir 
neşretmiş ve aynen şöyle demiştir: 

4(Mareşal Petenin emri ile kara, deniz 
(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

AMERIKft VE JAPONYA 
--------k------~ 

.. Japonlar Ame-
rikan donanma-
sını küçük ve 

aciz görüyorlar! 
- *-

!'ofıyo ve dva...,.ın bom· 
llalanması .,,arıısında 
Japonlar - Amerilıan 

donanması harbin gidi· 
ıini değqtiremezmt1 •• 
San Fransisko, 21 (A.A) - J apon 

radyosunun bildirdiğine göre Japonya
ya hücum eden on Amerikan tayyare
sinden biıi yere inmek zorunda kalmış
tır. Tayyarenin beş kişilik mürettebatı 
esir edilm!ş ve sorguya çekilmiştir. 
AMERİKAN TAYYARELERİNİN 
ÇOÖU DÜ$ÜRÜLMÜ$ 
Tokyo, 21 (A.A) - 11Cepan Taymisu 

gazetesi Tokyo ve başka Japon şehirle
rine yapılan hava taarruzunda hücum 
eden tayyarelerin hemen hepsinin · dü
şürüldüğünü bildiriyor. Resmi Japon 
tebliğinde bildirild:ğine göre 17 nisan 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Sovyet askeTlerinin ki§ haırbindeki ilerleyişlerini göste1"m yem re.simlenlen ikiai 
--~~--------~~-----------

.,_ , _ __ •-oo• oxoum-• m m ql 
J 

Rusya savaşı ... ,_,_l_l_l_f_ l_l_l_l_l_D_I_ r:• 

Sovyet hü
cum arı· de-

. . . 

am eJiyoT 
--~~--*------~ 

Almanlara ~öre mev· 

d ğ ziigedikleraçan Rus· 
ne o ru lar imha olundu "Halk Dağıtma birlikleri,, 

Mayıs ortasında birlikler 
kurulmuş . olacak ... 
-------·- ---------

Yurdun diğer yerlerinde olduğu gibi 
İzmirdc de kurulacak olan halk dağıtma 
birliklerini kurmak ve teşkilatlandırm.a k 
üzere dün akşam halkevinde valimiz B . 
Fuad Tuksa1m reisliğinde mühim bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda parti 

nahiye ocak reisleri, bütün mahalle mü
messilleori, parti halkevi teş~t şefleri 
ve reisleri, iaşe müdürü hazır bulunmuş. 
lardır. 

Vali B. Fuad Tuksal uzun bir görüş
(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Amerikanın hayat daman. sa.yılan «Panama> kanalından bir görüniiş 

ı('a.~ ıı: _ a_d_lt_a_o_a_a_~,... •. 

ikinci cephe 
ihtimaline 

karşı hazırlık 
- --· .... --·-

Londra, 21 (A.A) - Belçikada 
Möz ve diğer bir sahanın Almanlar 
tarafından tahkim edilmesi ve mayn 
tarlaları vlicuda getirilmesi Londra
da şu suretle izah edilmektedir: 
Buraları tar!hte daima savaş yeri 
olmuşlardır. Taarruz için tabü yol 
buradadır ve buradan yürüyecek bir 
ordu Zigfrid istihkfunlannı vurabile
cektir. Nasıl ki Almanlar da Hollan
da ve Belçikadan yürüyerek Maji
no hattını arkadan çevirmişlerdir. ••-·-•-c- •-•-_..- - ı - ı:ı - 1 ıı --'ı!• 

AMER;KAOI MANEVRA 
--------it--~~~ 

Panamanın 
rriüdafaası 

•• Diuemmcn 
~~~---k------~ 

4 gün süPen maneuPalar, 
ınefruz dtifntanın lıanaı 
lttilgeslne girememesi 

11e mağlulJlyetiyle 
netieelendi 

Milli Hakimi
yet ve çocuk 
bayramı yarın ··--- -
Yarın, 23 nisan milli bAkimiyet 

bayramına rastlamaktadır. Yine ya
rın Çocuk haftası da başlamaktadır. 
Bayram münasebetiyle bugün saat 

13 te resmi tatil b~ıyacak, yaı-m da 
drureler ve okuUar kapalı buhma
caktır. 
Milli Hakimiyet ve Çocuk bayı-aım 

münasebetiyle yarın saat 10 da 
Cü.mhuriyet meydanında bir geçit 
resmi yapılacak, nutuklar söylene
cektir. Yarın sabah bütün okullarda 
da tören yapılması mukarrerdir. 
Yarın öğleden sonra İzmir ve Kar
şıyaka Halkevlerinde temsiller ve 
müsamereleı· verilecektir. Ayrıca bu 
gece Halk.evinde zengin bir konser 
verilecektir. 

- *-Ras ıan1ııarı ddlga JIG· 
llnde flüeum ediyor • Al· 
nıanJar lllr lıısım uçalı-

la•ını Rusyadan 
çelımqler 

Berlin 2 1 (A.A) - Alman ba~
mandanlığınm bildirdiğine göre 12 ni
sanda Alman ve Fin kıtaları Svir cephe
ainde tanklann yardırniye harekette bu-
lunan büyük Rus kuvvetlerinin hücumu 
na maruz kalmışlardır. Bol~Vikler mev
zii olarak gedik açmağa muvaffak ol
d uklan her yerde çevrilmiş ve imha edil
miştir. Düşman bu cephede 1 7 nisana 
kadar ölü ve yaralı olarak aşağı yultan . 
12 bin kişi ile bir çok piyade silahı ve 
başka harp malzemesi kaybetmiştir. 

limen gölün-ün cenup doğu kes.imi9-
de Ştuka tayyareleri dalgalar halinde 
taarruz eden Sovyet tanklanna hücum 
etmişlerdir. Ayrıca 8 düşman tayyaresi 
düşüriilınüştür. 

ALMAN TEBLlöi 
Berlin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

düşman kuvvetlerinden çevrilen orta 

ehemmiyette bir grup · yok edi.lmiŞtir .. 
Şimal kesiminde mu~telü yer~er alınıriış 
ve bir kısım düşman istihkamları tahrip 
edilmiş ve bir qok ~ilah ele geçirilmiş
tir . . 

Pike tayyareleri cüretli taarruzlar ya
parak <ıüşmanın beslenmesi bakımından 
ehemmiyetli köpri.ileri tahrip etmişler
dir. 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

P arti Meclis grubu dün toplandı 

Bazı iktısadi iş
ler konuşuldu 

Baıvelıll ue İlıtlsat w· 
fıill, suaJ sopan llatiplere 
tatmin edld eeuaplar 

verdUer-
Ankara, 21 (A.A) - Cümhuriyet halk 

partisi meclis grubu umumi hey~ti bu
gün saat 15 de reis vekili Se~an meb
usu Hilmi Oranın reisliğinde toplandı. 

UZAK DOCU HARPLERi 
---~-*-------

8 i r nı an ya -

i···;··1···A~k·;·;t····v~;;-ry;1··1··;···1 
~ ••......• -. ......................................................................... : 

Panama, 21 (AA) - Birleşik Ame
rikanın Panama bölgesi komutan lığının 
tebliği : Harp başından beri P;uıama 
bölgesinde yapılan ask.eri manev:raların 
en büyüğü mefruz istili\ ordusunun ye
nilgisi. ile neticelenmiştir. Bu harp oyu
nu dört gün sürmüştür. 

da bir yer 
geri alındı 

Celse açıldıktan ve geçen celseye ait 
2abıt hülisası okunduktan sonra kürsü
ye gelen iktisat vekili Sırrı Day grup 
umumi heyetini kendi vekAlet.ine teal
luk eden tekmil işler üzerinde tenvir 
için yünlü, pamuklu, selluloz, deri, de-
mir, şeker müesseselerinin bugünkü du- *------
rumları ve verimleri hakkında beyanat. Çift"G 1 d 
ta bulunmuş Ve Zonguldak kömilr hav• . T 0 ÇeVreS n e mU• 

Japon filosu An~erikalı
ları takip mi ediyor? 

Radyo gazetesine göre Japonya şehiı·· 
leri üzerine yapılan hava taarruzunu te
min eden ve aralannda üç uçak gemisi 
de • bulunan Am<:rikan filosunun Japo'ı 
hava hücumlarına uğramak ihtimalinin 
büyüklüğü hasebiyle fazla rnikdarda av 
tayyaresi h:mayesi altında hareket e!· 
miş olması kuvvetli bir ihtimal içindedir. 

Bu taarruzun önemi vardır : Amerik[l
lıların taarruzlariyle genel durum üze
rinde bekledikleri belli başlı önemi kı
saca şu şekilde tesbit etmek mümkün
dür: 

1 - Japon deniz kuvvetlerinin bir ço
ğunu ana vatana çekmek ve bu suretle 
cenup Çin ve Hint denizindeki Japon 
deniz üstünlüğünü aza1Lmak.. 

2 -· Japon hava kuvvetlerinin de bir 
kısmını ana vatan müdafaasına zorla
mak .. 

Ancak, Japonları bunkrı yapm::ığa 
mecbur etmek icin bu taarruzların de
,·amlı olm~sını sağlamak gerektir.. Bu
ı:un için de coğrafi durumun elvori~Ji 
oJmaı<ı Hl.zımdn. 

Birleşik Amer,ika kıtalan ile Panama 
böl!!es1pde b!.ndirllmiş kuvvetler, hava 
ve deniz kuvvetlerinin iştirakiyle- yapı
lan manevra kesif ve arız.alı sahillerle 
geniş ormanlarda yapılmıştır. Düşmanın 
sayı üstünlüğüne ve bir çok köprü baş
lannı elinde tutmak gibi avantajlat'ma 
rağmen müstevli düşman kuvvetleri ka
nal bölgesine girmeğe muvaffak olama
mışlardır. 

· Yeni 

o.lan 
sfl'ne mahsulü 

yapa~ı fiatl aı ı 

a rttırılıyor -·-Ankara, 21 (Hususi) - Bugün ilgili 
makamlardan veı·ilen bir habere göre 
hükümet yeni sene mahsulü için yapa .. 
ğı fiat1annı ytikseltmeğe karar vernı.iş.. 
ttr. Bu hususta ticaret, iktisat ve ziraat 
vekaletleri tarafından yapılan mceleme.. 
ler bitmiş ise de yükseliş haddi hakkın .. 
da henüz malfunat verilmemiştir. Fa" 
kat yeni f:latların müstahsili tatmin edt!l
ceği bildirilmektedir. 

ıası başta olmak üzere mUteaddit mMen llarelJeler Oluyor• Ja-· 
işletmelerine dair de geniş izahat ver- ponıar yeniden IJir Jıa~ 
mı~ ~evz.ular üzerinde söz alan ve sua1 Jıü~lı adaya ~ılıtdar .. 
soran bazı hatiplere tekrar iktisat vekili Çunking, 1 (A.A) - Çinlileı· iki gün 
ile Başvekil Dr. Refik Saydam tarafın- büren savaştan sonra Yenamgiyangı :iş
dan tatmin edici cevaplar verilmi§ ve gal etnılııler ve üstün kuvvetlerin c;evir
ruznaınede başka madde olmadığından diği binlerce Birmanyalıyı kurtarmış
saat 18,30 da toplantıya son veribniştir. · larrlır. Japonlaı· beş yüzden fazla telefat 

( Sonu Sahife 4,_Sütun S te ) 
--~---- ' 

········- · · 
Berline göre son ln· 
giliz hava hücumu
nun verdiği zarar 
Londra, 21 (A.A) - D. N. B. Alman 

ajansının bildirdiğine göre Ausburg 
şehrine yapılan İngiliz hava hücumu ne
ticesinde bir kaç fabrika hasara uğramış 
ve mühim bir malzeme imalithanesi bir 
kaç gün çalışamamıştır. 
Berlin 21 (A.A) - Alman tebliği : Dün 

gece Alman toprakları üzerinde te.k ba
şına iz'aç uçuşu yapan bir İngiliz tayya
resi cenup Almanyada düşürühnUştür. 
ııccr~..r~~~Jlr~/J"'..#'..h'"..r/~: 
~y;..-.,..<....';.,:y<..•..-. ·-..... , , °"'· A.Y:"-.A.. ,...,....., 

ltıgifü. tanl.:ları bir hiicmıı esııasında (Sonu Sahile 2. Sütün 1 de) 

Müstahsillerin ellerindeki yeni sene 
mallannı yeni yapağı fiatlarını öğren
ml'den satmamaları Jazımdır. ~.r...-.r.r~.-Ql'"'//~~~~7..,Q"',,r.,7.a:;ı: 

Maruf Cin Gene-rallerind""ı 
.. BELOW 



SAHiFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• S6 ••• 

Köyde kimseler yoktu ... 
Haciyenin euine girince, Ulı işimiz lıarnımızı do· 

yurmaıı olmuştu... 

Ey bakalım' .. Nasıl, sen şimdi ayağa kal
kıp yürüyebilecek misin? 

Kara Boğa ayağa kalkmağa teşebbüs 
etti. Fakat yerinden bir az kımıldanır 
kımıldanmaz çok müthiş bir acı duymuş 
olmalı ki yüzünü buruşturarak hemen 
sızlanmağa başladı: 

- İşte ayağımı oynatamıyorum! Da
yanamıyacağım derecede büyük bir acı 
duymadan onun üzerine basmağa mu
vaffak olamıyacağım! .. 

Ve böyle diyen zavallı Kara Boğa de
rin bir ümitsizlik manası taşıyan bakış
larını benim üzerime çl!'Vİrdi. Manga
mın on başısını o vaziyette orada bıra
kamazdım. Her halde Kara Boğayı ora
dan alıp birlikte götürmekliğimiz lazım 
gelmelı:te idi. Çalık Kemale dedim ki: 

- Sen taşıdığın para heybesini bana 
'~r! Onu ben alıp götiıreceğim! .. Sen bu. 
nun yerine bizim onbaşıyı sırtına bindi
rip taşımalısın! .. Hadi çabuk ol.. Buraya 
o kadar uzak olmıyan köye bir an evvel 
varmalıyız!.. 

Yaptığım bu teklif Çalık Kemalin hiç 
1e ~ gitmemişti! Bunu, o dakikada 
iri yaptl.ı herifin birden bire yüzünü 
buruşturması bana ap açık olarak anlat
mıştı ... 

Fakat ister istemez yaralı onbaşıyı sır
tına almağa mecbur oldu! Ben de hey
beyi yüklenciim. Yola koyulduk. 

Naciye bizim önümüzde gidiyor, bu 
yerleri çok iyi tanıdığı için bi.u yol gös
termek işini kendi üzerine al~ bulu
nuyordu. 

Dik bayırdan inerek düzlüğe ayağımı
zı atı.ık. 

Ben burada Naciyeye sorarak de
dim ki: 

- Şimdi varacağımız bu köyün adı 
ne dir? Orada doğduğunuzu söylediniz! 
Fakat ismi nedir, bunu söylemediniz!.. 

- Reyhaniye köyüdür diye cevap ver
di, nasıl, güzel bir yer değil mi? .. Siz 
onu, memleketinize benzettiğinizi ve 
onun kadar güzel bulduğunuzu bana de
min söylemiştiniz! Evet! .. Bizim köyü
mUz gayet güzel bir yerdir! 

Hele bir defa eve varalım! Orada her 
şeyi eski vaziyetinde bulacak olursak 
pek ziyade rahat ederiz! 

Böyle diyen Naciye adımlarını sılı:laş
tırdL Şimdi o önümüzdeki, yuvasına ka
vuşmak isteyen bir dişi kuş gibi acele 
ediyordu. Sırtımda ta§ıdığım yükün 
ağırlığına rağmen ben de hızlı yürümeğe 
mecbur oldum, Yalnız Çalılı: Kemal bir 
az geride kalmıştı! 

Bizim uzaklaştığımızı görerek bağır
m~ğa başladı: 

- O kadar hızlı yürümeyiniz! Öyle 
ya? .. Beııiııı gibi sırbnızda ağır bir yük 
taşıınıyorsunuz! Bizim onbaşı kurşun gi
bi ğaır!. . Bende derman kalmadı! He
men nerede ise sıfın tüketmek üzere
yim! Biribirimizden hiç uzaklaşoııyalım! 
Tanımadığımız bu yerlerde hep toplu 
olarak bir arada bulunmalıyız! .. 

Ben Çalık Kemalin kopardığı bu yay
garalara hiç ehemmiyet vermedim. Y o
lum uza devam ettik. Reyhaniye köyü
nün içinden alı:aıı çayın önüne geldiği
miz vakit Naciye bana ufak, ahşap bir 

Askf'ri vaziyet -·-(Basta rafı 1 inci Sahi{ ede) 

Japonya sık sık taarruzlara uğrarsa 
ana vatana fazla deniz ve hava kuvvet
leri bağlamak zorunda kalır. Bu duru 
mun istikbalde ne şeki1Ieri icap ettirece
ğini bize geçecek zamanlar ve ve çıka· 
cak yeni olaylar gösterecektir. 

Japon şehirlerine yapılan hava taar
ruzu hakkında Amerika hlli bir şey 
söylememiştir. Yalnız Nevyork radyosu, 
Tokyodaki Şili elçisine atfolunan if'!"ata 
göre Amerikan hava taarruzundan Ja
pon "'birlerinin büyük hasarlar gördü· 
ğünü bildirmiş ve Japon lı:abines!nin 
bombardımandan sonra akdettiği uzun 
toplantıyı da hasarın büyUklüğüne diğeı 
bir delil olarak göstermiştir. 

Bu Amerikan filosunun Pearl Har
bourdan hareket etmiş olınası muhte
meldir; Pearl Harbourla Japon adaları 
arasındaki menafc, filonun 20 millik va
sati bir süratle hareketi .kabul edilirse, 
ancak bir haftada katolunabilir. Bunun 
için Amerikanın bu taarruz hakkında 
baber vermesi için filonun üssüne dön
mesini. yani bir kaç gün daha beklemek 
icap edecektir. 

Japon menbalarından verilen ve bu 
Amerikan filosunun Japon donanması 
la.rafından takip edilmekte olduğu hak
kındaki habere gelince: Amerikan uçak 
gemilerinin sürati saatte 34 mildir. Ja
pon harp gem;lerinin sürati ise ancak 
31 mildir. Yolda rast ,ııelmek ihtimali ha· 
riç olmak üz.ere, Japon donanmasının 
Amerikan filosuna yetismesinl! imkln 
fOJı:tur. 

BİRMANYADA 
Birmanya cephesinde, dün de muha

r~belcr bütün siddetiyle devam etmiştir. 
Japon hava kuvvetlerinin ha.IA hızım 
kaybetmediğini, müttefiklerin kaynak
ları bildiriyor. İngiliz hava kuvvetleri de 
Japonlann Birmanyadaki hava üslerini 
bombardıman e~ ve verde bazı tay
yareleri tahrip eylemiştir. 

köprüyü gösterdi. Buradan geçerek kö
ye girdik. Reyhaniye köyünün uzaktan 
görünüşü gibi yakından manzarası da 
çok güzeldi ... 

Yeşil yapraklı ağaçlardan dökülen 
gölgeler her yeri kaplamıştı ve bütün 
sokaklardan akar sular geçiyordu ... 
Tabiatın en ince güzellikleriyle süslü 

bulunan bu köy, o dakikada içinde hiç 
bir insan yru;aınıyan metrük bir yeri an
dırmakta idi. 

Naciyenin evine vannak için geçtiği
miz yollarda canlı hiç bir mahluka tesa
düf edemediğimiz için ben şaşırıp kal
mıştım. 

Naciyenin evine vardığımız vak.it şaş
kınlıi!ım büsbütün arttı! Çünkü köyün 
sokakları gibi bu evin de bom boş ve 
içinde oturanlar tarafından terk edilmiş 
bulunduğunu anlamakta gecikmedim! .. 

* Evin eşyasına hiç dokunulmaınl§tı. 
Her tarafta halılar ve bir çok kıymeUi 
eşya göze çarpıyordu. 

Fakat bunlara kim balı:ar? .. O dakika
da açlıktan hepimizin karnı zil çalmakta 
idi. 

Naciye erzak ambarına koştu. Oraya 
da hiç el dokundurulmamıştı. Genç ka
dın bize peynir ve kavurma çık.anlı. Bi
zim torbalarımızda bir a;z peksimet bu
lunuyordu. Çar çabuk karnımızı doyur
duk. .. Sonra Kara Boğayı Naciyenin ser
diği bir yatağa yatırdık. Yarasını temiz
ledik ve iyice saı-dık ... 

Artık alqam olmuştu. Naciye orada 
bulunan sekiz kollu gümüş bir şamdanın 
mumlarını yaldL Yatakta yatan Kara 
Boğa. bir aralık bana dedi ki: 

- Şimdi vaziyetimiz fena değil! Bir 
evin çatısı alboda bulunuyoruz!.. Fakat 
köyün içinde hiç kimse yok!. Şüphesiz 
buranın ahalisi, bizim ordunun yaklar 
ması üzerine firar etmiş olacaklar!.. 

Biz burada uzun müddet kalamayız! 
Mutlaka bölüğümüze iltihak etmeliyiz! 
Sonra bölükte zabitler bize kaçak naza
riyle bakarlar! .. 

Kaçaklara verilen cezanın ne olduğu
nu, bilmem ki içinizde bilmeyen var mı? 

Ben: 
- Bunun cezası nedir? diye sormak

tan kendimi alamadım. 
Kara Boğa benim sorguma karşılılc 

olarak dedi ki: 
_ Bunuo cezası idamdır! Kaçakların 

derhal boynu vurulur! 
Büyük bir korku duymaktan kendisi

ni alamıyan Çalık Kemal hemen sö~e 
atılarak dedi ki: 

- Fakat biz bölüğümüzden kaçmış 
değiliz! Meınlüklerin bozulması üzerine 
herkesin yaptığı gibi ganimet malı ele
geçinnek arzusuna kapıldık! Bölükten 
bunun için ayrıldık. Bu kadar ufak bir 
iş için hiç adamın boynu vurulur mu?. 

Kara Boğa ağır bir tavırla: 
- Fakat bölükten ayrıldığımız aynı 

günde yine oraya dönmemiz lazım ge
lirdi! 
Bakalım biz bölüğü bundan sonra bul

mağa muvaffak olabilecek miyiz? Ya 
bölük durduğu mevkiden kalkarak baş
ka bir yere gitti ise? .. 

.;,..,.... BİTl\I E Dt -

Vişi ve filosu 
- *-(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

ve hava kuvvetleri başkumaodanhğını 
aldım. Bütün zamanlarunı v" gayretleri
mi ~iz ar'kadaşlarıma hasredeceğim. Ma
reşal Petenin otoritesi altında Fransa ve 
İmparatorluk için çalışacağım. Yaşasın 
Frama.> 

BtR TAHMlNE GÖRE ... 
Nevyork, 21 (A.A) - (Nevyork Post) 

gazetesinin askeri muhabiri Feleçer Prad 
şunları yazıyor: lki sene evvel cereyan 
eden Oran hadisesinden sonra Fransız fi
losu denize açılmadığı gibi manevraya 
çıkmamış ve bir mermi bile atmalllJŞtır. 
Bitlerin bu filoda toplara kum torbala
rından başka şey yerleştirecek tertibat 
bulmakta zorluklara çarpacağı muhte. 
meldir. Almanlar kendilerine itaatli ve 
denize açılacak tayfalar bulsa bile bu ge
miler hava kuvvetlerinin himayesinden 
mahrum bulunacaklardır. 

BtR FRANSIZ SEFIRt 
tSTtFA E'ITt 
Porto Allegro, 21 (A.A) - Vişinio 

Riyodaki elçisi Vişi kabinesinin siyase
+ini takbih ve bu sebeple istifa etmiştir. 

tŞGAL ALTINDAKl 
PARlSTEN SESLER 
Paris, 21 (A.A) - Pari Suvar gazetesi 

hususi tabında yeni Fransız hükümetin
den bahisle diyor ki: tik vazife siyasi 
kalkınmayı başarmaktır. Memleketin 
her sahada refaha kavuşması buna bağ
lıdır. Avrupa için işbirliğini sağlamak za. 
man.ı Mnüz geçmemiştir. Montuvar si
yasetini yaratanın başa geçmesi bunun 
için en açık teminattır. 

Parimidi gazetesi de Mareşal Peten
le Lavali överek diyor ki: Dikkat edile
cek cihet Fransız milletinin yeni Avru
padaki vaziyeti bilmes~ kabineye yardı
mı, işbirliği yapması ve şahsi feragatın 
bugün çok zaruri olduğunu takdir etme
sidir. Nihayet Fransanın varlığı mevzuu 
bahistir. Lavalin icraatı müstakbel Fran
sız tarihini teminat altına almaktadır. 
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ŞEHİR HABERLERİ 
ikinci lisenin 
spor bayramı 

bu2ün 
- *-

Bayram saat J4-JO da 
AlsancaJı stcıdyomunda 

yapıJacalı 
Aylardan beri hazırlanmakta olan 

ikinci erkek lisesinin atletizm bayramı 
bugün saat 14,30 da Alsancak stadyo
munda yapılacalı:tır. Bayramda şehrimi
zin ileri gelenleri ve talebe velileri bu
lunacaktır. 
Yapılacak müsabakalar §unlardır: 
110 metre manialı koşu, 800 metre, 

100 metre koşular, cirit atm:ı, üç adım, 
3000 metre koşu, disk müsabakası, 400 
metre koşu, gülle atına, yüksek atlama, 
sınkla irtifa, 1500 metre koşu, 200 met
re ko~u. uzun atlama, 100 :ıı: 4 bayrak ko
şusu. 

--- o- - -
B. A.HME'J' ÖZBAKIR 
ŞEHRİMİZDE .. 
Evvelce Sümerbank yerli mallar mü

essesesi müdürlüğünü ifa eden B. Ah 4 

met Özbakır Sümerbank umum müdür
lüğü müşavirliğine tayin edilmiş ve bir 
kaç gün kalmak üzere .şehrimize gelm!ş
tir .. 

- - - o- --
BELEDİYE Bti'J'ÇESİ 
Vzerinde çalqmalar 
Belediye meclisi bütçe encümeni dün 

belediyenin 942 bütçesi üzerinde çalı~
mıştır. Haber aldığımıza göre bütçede 
bazı tashihler yapılmaktadır. Yeni büt
çe meclisin önümüzdeki toplantı gününe 
kadar hazırlanacaktır. Belediyede asker 
ailelerine yardım için daimi bir memur 
kadrosu yeni bütçeye ilave edilmistir. ----o---

lsvicre ile ticaretimiz 
' 

Eşya mübadelesi 
3 tarzda olacak 

Vziim, indi', ~ lıaJı ue saire gönderilmesi 
hangi şeıııe ba~ıandı? •• 

1 S nisan tarihinde meriyete giren dan tüccara düşen mükellefiyetleri de
Türk.iye - iaviçre aruındaki ticari anlaş- ğiştiremez. Yani malının bedelini tahsil 
ma fehrimizdeki ali.kadar müesseselere etmiı olması ihracatçıyı mukabil ithalA
gelmiftir. tı yapmak mükellefiyetinden azade kıl-

uviçre ile ticaret mübadelemiz şu mıyacağı gibi ithalltçının da mukabil ih-
esaslan ihtiva etmektedir : racat v~ihesi aynea. bakidir. 

A) Hu.suoi t&h.. suretiyle mübadele, SERBEST DöVtZlE ,iHRACAT 
B) Serbeot döviz tediyeeiyle mübadele, Serbest dövizle yapılacak ihracat 
C) Mali borçlar karşılığı ile ihracat. maddelerini takdir ve tayin h.ak.kı tama

men Ticaret Vekaletine ait bulunmakta-
HU.SUSI TAKASLAR dır. Bu gibi işler de vekaletten istimzaç 
Hususi ta.kas suretiyle yapılacak mü- edi\ecelctir. 

badele Türkiye cümhuriyeti Merkez BORÇLAR KARŞIL!Gl iHRACAT 
Bankasının tavassutu ile Isviçre takas 
ofisinin mütabakatından sonra ticaret Mali borçlar karşılığı ihr~t için fuı
vekiletinin muvafakau ile tayin edile- dık, ceviz, fıstık, üzüm, incir, yemiş çe
cek karşdılch maddeler üzerinde olabi- kirdekleri, tütün, hah, bağır ak. gülya
lecektir. ğı, şar.ap. lütör, sünger, boynuz. kemik. 

döküntüleri, tıbbi nebatlar gibi ı:n;odde-
Takas mevzu unu teşkil edecek olan lcri ihti..a eden 3.' 00.000 İ'!lvi.Çl'C hank

hu maddeler liste halinde tesbit edilmiş lık bir kontenjan mevcuttur. Tatbikat
ol.mayıp her taku muamelesi için iki ta bu ihracatın ~;. 50 si mali borçlarla 
memleket salahiyetli mercilerinin mu- deblok.aj yapılacalc ve %SO si de serb .. t 
tabakatı istihsal edilecektir. döviz olarak memlekete getirtile=lı:tir. 

Hususi takas muamelelerinde mal Serbest dövizler ayrıca bir prjm temin 
bedellerinin nihayet mal ile ödenmesi etmiyecektir

4 
Ayni zamanda yukarıda 

tabii olmakla beraber bir lcolaylılı: ol- ismi geçeo m•ddelerin lı:ontenjaru bi
mak üzere huauai takas muamcleeinin tinccye kadar maü hoTçla.r hesabının 
tekemmülüne intizaren serbest döviz ile tesvjyesinden başka suretle ihraç edilıni
peşinen ödenmeai im.kam temin edilmiş- yecektir. 
tir. • Bütün bu maddeler Türkiye cümbu~ 

Bununla beraber sırf kolaylık olmak riycti Merkez Bankası ve l11viçre Milli 
YUHAN COCUKLARf için kabul edilmit olan bu tediye şekli Bankası tarafından tutulacak hrşılıl<lı 

İÇİN BİNA- 1 _ta_k_a_s_m_u_a_m_e_I_e_•i_nı_·n_m_a_h_iy~~~v-e_b_u_n-__ h_e_••_P_l_a_rla_~_· l_e_n_ee_d<_ı_ir_. ______ _ 

Hükümetimizin misafiri olarak Y wıa-
nistandan getirilecek çocuklar için İz. 
mirde vfülyetçe müsait bina arandığını 
yazmıştık. Bucada bulunan ilci bina mü
sait görüldüğünden keyfiyet Sıhhat ve
killiğine bildirilmiştir. 

--- o- --
üç annenin mülıtifatı 
dalla gönderildi.. 
Eski senelerde müracaat etmiş çok 

çocuklu üç anaya daha Sıhhat vekale
tinden dün para mükafatlan gelm's1ir. 

- --a---
ÇİN ELÇİSİNİN 
zty ARETLERİ-
Hususi bir ziyaret için şehrimize gel

miş bulunan Çin hülı:ümetinin Ankara 
elçisi B. Cbaung dün Bergamaya gide
rek harabeleri gezmiş ve akşam üzeri 
şehrömize dönmüştür. Elçinin Efez hara
belerini de ziyaret etmesi muhtemeldir. 

Maçları 
-------

lzmir muhtelit takımı bu 
sabah hareket ediyor 

.......... -----------
Fuar esmuında iznürde yapıJacalı spor temas· 

kırı için lrir program hazırıanmalıta .•. 
İzmir muhtelit futbol takımını teşkil mı maalesef hazırlıksız olarak Ankara 

eden 15 futbolcudan mürekkep bir spor- maçlarına gitmektedir. İzmir muhteliti 
cu kafilesi bu sabah Ankaraya hareket tekrar Sait gibi bir oyuncuyu kaybet. 
edecektir. İzmir muhteliti Ankarada ts- miştir. Bununla beraber lstanbulda bu
tanbul ve Ankara muhtelitleriyle birer lunan Sait tzmir muhtelitinin Ankarada 
maç yapacaktır. yapacağı maçlara iştirak edecektir. 

Her sene Fuar mevsiminde lzmirde Ankara maçlarında hangi takımın ga. 
fuar kupası adiy!., oynanan maçların bir lehe temin edeceği §imdiden tahmin edi. 

BİR KAC ÇOCUK nevi revanşı mahiyetinde olan İzmir-An- iemez. Çünkü üç takım da binôirinin 
SE · D · Rİ D · kara - İstanbul tumovası, senelerden be- tamamen yabancısı olarak karşılaşmak. 

İzn VIN l L 1- ri beklenilen bir temastır. İstanbul muh. tadır. 
1irin hayırsever genç tacirlerindçn teli ti eski üstünlüğünü kaybedip etme- FUAR MüSABAKALARI 

Suphi Koyuncuoğlunun 23 nisan çocuk diğini yapılacak maçlarda gösterecektir. Beden Terbiyesi umum müdürlüğü bu 
bayramı münasebetiyle fakir ve öksüz Filhakika İstanbul muhteliti eskisi gibj sene Fuar mevsiminde 1zmirde yapıla
çocuklardan b'r kaçına elbise ve kuodu- tecrübeli oyunculardan müteşekkil de- calı: spor temasları için bir program ha-
ra aldı~ı haber almnuştır. ğildir. Bu takımın genç oyuncularla tak. ıırlamaktadır. Ankara ve İstanbul tenis-

--- o- -- viyeli olarak Ankara maçlarına iştirak çilerinin de iştiralı:iy!., lzmirde şehirler 
D.R. ALİ AGAH edeceği söylenmektedir. arası tenis müsabakaları yapılacağı gibi 

l.ZMl.RE -AuDV Ankara mubtelitini Fenefbahçeli Fik· yüzme, basketbol ve futbol müsabakala-
~n - ret hazırlamaktadır. Ankara muhtelitin· rı da yapılacalı:ta. Bu futbol müsabalı:a-

20 günden beri İstanbul ve Y alovada de cidden kıymeUi oyuncular vardır. \arına htaııbul ve Ankara muhtelit\ eri 
bulurımakta olan Çocuk hastalıkları tzmlr muhtelitine gelince, !zmir takı- de i~tirak ettirilecektir. 
mütehassısı Dr. Ali AgAh dün İzmire av- ----------------·---------------
det etmiş ve evvelce olduğu gibi mua-
yenehanesinde hastalarını kabule başla
mıştır. ----·----ZABITADA 

Bir otomobil Jıazası ... 
Çorakkapıda 70 sayılı taksi şoförü 

Reşat idaresindeki otomobili süratle 
sürmekte iken karşısma çıkan 103 sayılı 
taksiye çarpmış, bu takside bulunaıılar· 
dan artist Aliye ve Mela!ıatla şoför Hü
seyin ve muavini Sam: yaralanmışlardır. 
Sarhoş olduğu söylenen şoför Reşat kaç
tığından aranmaktadır. 

BİR KÖY 
Balılıalınl soydular 
Tirenin Kızılcabavl u köyünden Halil 

Katarm dükkan kapısı geceleyin zorla 
açılarak 70 kilo toz ~ker ile 12 kilo 
kahve, 12 adet peynir mayası çiftesi, üç 
kilo köylü sigarası ve yedi kilo halle si
garasiyle iki kilo tütün, 10 çift kadın ço
rabı ve 30 lira para çalınmıştır. Bu hır
sızlık hakkında tahkikata başlanmıştır. 
60 YA~INDAKİ 
KADINI DÖVDÜ ... 
Evvelki gece Ödemişin Ocal<lı köyün

den 60 yaşında Hatice Gülcrle 38 yaşın
da Hüseyin Solmaz arasında bir hay
van alım satımından kavga çıkmış, Hü
sey'n Solmaz Bn. Hatice Güleri sopa ile 
döverek yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmış, Hüseyin tutulmustur. 
BİR ES'RAR VE 
SEKER İŞİ-. 
Turanda Süleyman Ciğercinin evinde 

bulunan esrar vak'asiyle bakkal Süley
man oğlu Hilminin ve karısının hiç ala
kası olmadığı, B. Hilmi hakkında beyan
name haricinde 109 kilo şeker bulun
durduğu iddias!ylc takibat icra edildiği 
bize verilen malilmatta,n anlaşılmıştır. 

Halk dağıtma birliklerine doğru 
(Ba~tara{ı 1 inci Sahilede) 

me yaparak, ticaret vekaletinden vill
yete gelen talimat mucibince meydana 
getirilecek halk dağıtma birlikleri hak
kında alakadarları tenvir etmiş, teşkila
tın nasıl kurulacağını anlatmış ve hallı: 
birlikleri kurulurken alakadarların üze
rinde itina ile duracakları noktaları 
ehemmiyetle izah etmiştir. 

Valimiz bu teşkilatın İzmirde her tür
lü yanlışlıkları ve suitefehhümleri or
tadan kaldıracak bir surette kurulması 
noktasında bilhassa israr eylemiş, bu bir
liklere dahil olmamış tek aile ve tek fert 
kalmamasını istemiştir. 

Esasen halk birlikleri, halkın kendi 
teşkilatı olacaktır. Fevkalade ahvalin 
devamı müddetince ekmek vesair gıda 
maddeleriyle diğer ihtiyaçlar hepsi bu 
holk dağıtma birlikleri kanaliyle dağıla
cağından halkımızın kendi hakkını ve 

TEL: 36·46 

BUGÜN 

menfaatini birlikiere dahil olarak ara
makta bulunacağına şüphe edilemez. 

Şimdi yapılacak ilk iş bu teşkilatın 

şehrimizin her semtte ve her mahallesin
de talimata uygun bir tarzda kurulma
sına ait hazırlıkları ilerletmektir. Tica
ret vekaletinin VP binnetice hükümetimi 
zin önemle üzerinde durduğu nokta her 
hangi bir ailenin veya şahsın birden faz
la halk dağıtma birliğine dahil olmama
sıdır. Eğer bu gibi yanlışlıklar yapılacak 
olursa bundan mutazarrır olacak bütün 
memlekettir. Böyle bir yanlışlık veya 
bilerek yapılacak hareket şiddetle takibi 
mucip olacaktır. 

Halk dağıtma birlikleri, talimatı daire. 
sinde en kısa bir zaman içinde kurulmuş 
bulunacaktır. Mayıs ayırun ortasında 
!zmirde kurulmamış birlik ve bunlardan 
birine dahil olmamış tek aile ve tek fert 
kalıruyacaktır. 

UCUZ VE DEVAMLI HALK MA'J'İNELERİ .• 
Hususi 30 .. BALKONLAR, SALON 20 KURUŞTUR .. 

6 günde 12748 kişi tarafından görülen ve büyük muvaliakıyet kazanan 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 

ELMACI GUZELi 
MATİNELER : 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da .. 

Harpten 
Sonraki 
A vrupa 

---*·----
Almanlar bu husu.sta 
ne düşündülılerini 
sarahatle meydana 
lıoymıq değjUercUr ... 

-*-
(Baştarab 1 inci Sahifedl!) 

sına Alıuanların böyle bir şeye razı o1· 
hıaları da imkansız sayılamaz. 

Fakat hiç şiiphe eGilrmer ki, Atna:ıP · 
!ar böyle bir tavizi aıw:ak Fransannı ,.-~
ni nizamda açık~a yer alması ve Ber~
nin dii~ündiiğü <ekilde bir Avrupa birli· 
ğine yardım etmesi şartiyle kabul .,.ıe· 
bilirler. 
Mareşalın mesajında •A \TUpa teşltilıi· 

tı" eseriııe dt\'1l11ld1U1. bııbsedilmesi d.e 
Almaıılara bu üıııidi \"ermek iç.i.o oı.1>1• 
lir.. . 
Alınanlar Avrupanın yeniden teş~· 

!atlanması bahsinde ue düşünmektedır· 
!er? Bu cihet şimdiye kadar sarahati• 
meydana lronnıanuşt.... Mm.ver son -zaic~ 
ri kazaıınsa, istiüi alb.ııda olan A...-uıı
milletlerinin mukadderatı "" oiru:ak:bt? 
Non~ Hollanda, Belçika, Daıı.imarP 
Polon.ya, ÇeJuıslo,,akya, Ytqtoslavya •"' 
Ywıanisbıo tekrar hayata avdc! edecek; 
ler m.i?_ Yoksa bütün hu milleüer ye»' 
nizanı kaxarunda istik 181 ve mevcudiyet
lerinin sadece aasıl cri.tildiğine mi ~ 
olacaklardır? Bu takdirde Fransa hanı' 
teşkilatlanma eserine iı;tirak edeoek tir! 
Olayların ü ade ettiii ~ekilde yeni nı· 

zam, Almanyanın Avrupaya mutlak sıı· 
rette Jıakim olmasından ibarettir. Sal
ta bu nizam kadrosu içinde Alınan,yantı' 
ortakları mevkiinde olan memlclretlet 
dahi müsavi hakka ve müsavi mevtde 
sahip olamıyacaklarclır. Z"ıra Alınaıı~ 
kendi üstünlüğüne o kadar kanidir iP 
A vru93 haritasını istediği şekilde çis"; 
rek dünya milletlerine keadi JiderliğiJı' 
kabul et tirmekte hiç bir adaletsizlik ı:ör· 
memeldedir . İşte b unun içindi r ki A,nglo 
Saksonlar, Vişinin görünüşte istiklaJ ifa• 
de eden politikası Frımsanın Alrnanyay• 
kat'ı teslimiyetinden başka bir şey otıııı· 
yacağına ve esir bir A uupada Frans•· 
nın tek ba!!Ula hiir yaşıyamıyacağııı• 
kanidirler. 

$EVKE'J' BİLGİll _______ , __ _ 
AH iCARA 
Elefıtrifı 11e hava gazı 
Fen müdüı-ü-
Anlı:ara eJelı:.trilı: VI! hava gazı mü.,.se

seleri fen müdürü B. Saim Gögen şehri· 
mize gelmiş ve dün belediye reisi B. Re
şat Leblebicioğlunu ziyaret .,tmiştir. B· 
Saim Hava gazı fabrikasını da gezrni~· 
tir. ------AYGIRLARA 
İYİ BAKlLIYOR 
Vali B. F uad Tuksal dün sabah vete" 

riner mi.idürii ile birlikte vilayetin aJ'" 
gır deposuna giderek tctJcilcatta buluo· 
muş, bina ve ahırlann noksanları ,pt.· 
den geçirilmiştir. Vali aygırlara bakUP' 
iyi bulduğundan veteriner müdüriiıı<' 
ve aygır deposundaki vazifedariJır• 
memnuniyet beyan etmiştir. . 

Aygırların bir kısmı mevsim dola)lıP" 
le kazalara gönderilmiştir. ------Kız 'J'alebe Yurdu 

SonlJoharda hazır 
olacaJı... 
Karataş mahallesinde İngiliz babçes'· 

nin bulunduğu yerdi! mevcut .,ski Er
meni kilisesi arsası üzerinde Türk .ıı>S"' 
rif cemiyeti tarafından bir kız talebe 
yurdu binası inşa edileceğini yazmıftll<·· 

Bu arsanın v" binanın sahibi buiunaJl 
müteah!ıit B. Niyazi Ersoy, Maarif ~ 
miyeti !Zrnir şubesi müdürlüğüne yerv. 

mele üzere mezk(lr yerin tapu senediP: 
villiyete tevdi etmiştir. Yakında yer>' 
kız talebe yurdunun inşasına başlanır 
cak ve sonbaharda inşaat tamamlanJT11" 

bulunacaktır. ----o---Adanada milli bir 
filim ce11riliyor .. 
Adana, 21 (Hususi) - Burada C. lf 

P. adına •İnanmak• adlı milli bir filiı" 
çevrHecektir. 

Profesör İsmail Hakkı Baltacıoi!lıl• 
kendisi tarafından yazılan bu filıniP 
provalarını yapmak üzere Adanada bıJ~ 
lurımaktadır. Filmin rejisörü bay Far" 
Gençtir.. 1' 

Adanada, Adana köylerinde ve 0~ 
roslarda geçecelc olan bu filimde Ad"f. 
Halkevi temsil kolu aktörleri yer 9 8 

caktır. 

Verem mikrobu saglım ıücııttı yaııyamaı. 
saglığnızı koruyunuz. Vtr .. m M\hlldt!C' ÇeD'l ı~ •ıl ---------
Yarın AkşaıJl 
PERŞEMBE EGLENCELERI 
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Sllahaı Kö.ıesi 
··········-

Tetani hastalığı 
---*----

J\dına bakınca, tetanos hastalığı ha-
1ıra gelir. Vakıa bu da onun gibi adelele
l'in gerilmesi elemektir. Pek şiddetli 
olunca tetanos hastalığına benzer. Fakat 
telani, öteki gibi, mikroplu bir hastalık 
olmadığı gibi neticesi de ötekininki gibi 
nğu· değildir. Tetani, çocuklardaki ispaz
tnoz hastalığına daha ziyade benzer. 
Onun için çocuk annelerine ispazmoz 
kadar ilgi verir .. 

En ziyade küçük çocuklarda görülür
se de, çocuk olmıyanlara da gelir. Yalnız 
ihtiyarlar bu hastalığa tutulmazlar. 

Pek küçük çocuklardan sonra, tetnni 
hastalığı en ziyade bUIQğ yaşına yakla
şan genç kızlara, sonra da genç kadınlara 
Jnusallat olur .. Genç kadınlara gebelikte 
ve çocuğuna süt verdiği zamanlarda ge
lil' .. Bir çocuğuna gebeyken, yahut onu 
eınzil'irken tetani hastalığına tutulan ka
dının, sonraki çocuklarında da bu hasta
lığa tutulması ihtimali çoktur. Fakat ge
belikte, yahut çocuk olduktan sonra ge
len bu tetani hastalığı, yine o zamanlar
<ia gelen kadın havalesi hastalığı değil
dir. lkisinin şekli baska başka olduğu 
gibi sebepleri de ayndır. 

Annesi bu hastalığa tutulmuş olan ço
cukta da ona tutulmak istidadı olur. 

Tetani hastalığının, çocuk olmıyanla
:ra, mikroplu ve ateşli bir hastalık esna
sında, yahut hastalık bittikten sonra 
geldiği de olur. Fakat bundan dolayı te
tani hastalığına sebep, ateşli hastalığı 
llleydana çıkaran mikrop olduğuna hUk
?rıedilemez. Tetani hastalığı mide ve ba
iırsak bozukluğu hastalıklarından da 
gelir. 

F.skiden, tiroit guddesinde ur demek 
olan goşa bastalıima ameliyat yapılır
ken, tetani hastalığının da o guddeleri
nin eksikliğinden ileri geldiği bilinmedi
den, aopya karşı ameliyattan sonra da 
tetani hastalığının ge1diği olurdu.. Şimdi 
böyle şey görülmez. Tetani hastalığı, bir 
de, IUzumundm pek fazla karbonat içil
diği vakit gelebilir. Bu da kanın ve vü
cudun içindeki sulu maddelerin asitlik 
"Ve alkaJenlik muvazenesinin bomlma
sından ileri gelir. Tetani hastalığının bir 
sebebi de bu muvazenesizliktir. 

Çocuk olmıyanlar da tetani hastalığı
nın ba~lıca allmeti ellerin ve ayakların 
büzülmesidir. ElleriR parmaklan biribir
lerine biti§ttek bOkillilr, el dar bir yere 
sokulmak istenildiği vakit aldığı şekli 
alır .. Ayaklann da parmaklan büzülür 
ve btllrillllr, taban çulrurl~ır. Fakat bu 
hali devam etme-z, nöbet gelir. 

Zaten, tetani daha ziyade pek küçük 
Ç<>cuk hastalıitdır. G. A. 

YBNi NEŞaltAT 

tsı.AM - TDRK ANsiKLÖPIDisl 
31 inci sayısı •Arif• kelimesi hakkında 
her bakımdan izahatı ihtiva eden lsm.arı 
lfaliı İzmirli. Sadettin Nilzhet, M. Şa
kir tmdlt8'1!', Ömer Riza IJolrul, fbnü
ıem1n Mahmut Kemal İnal ve Eşref Edip 
bmaJı yazılarla çibmştır. 

Borsa 
OZOM 

390 İnhiarlar 49 52 50 
14 Hayati Börekçi 

4MYekOn 
51 25 53 

lMll3 • r.ki yekUD 
l9MZ'T 1 Umumt yek6n 

lfo. 7 
lfo. 8 
lfo. 9 
lfo. 10 
'lfo. 11 

iNcta 
329 AbduDah Kaptan 31 

153834 F.ski yekQn 
l~ Umum! yekdn 

ZABlu 

49 
50 
53 
55 
59 

31 

55 Ton Susam 
'1985 kilo Balmwnu 

63 25 67 
171 395 

Bir muhasip . 
iŞ 

arıyor 

Günde bir kaç saat çalı.,ııak üze
re iyi tecrübeli bir muhasip iş an
yor .. Yemq çarşısı Sababettin Kıra1 
matbaasına müracaat .. Telefon 2743 

(945) 

Çocuk bayranu münasebetiyle mu
azzam. ömeksiz program .. 

SHİRLEY TEMPLE 
JACK OCKİE 

İLK DEFA 

KüÇüK YILDIZ 
'IYron Power - Linda Darnell 

ZORRO'NUN işareti 
AYRICA 

MAVt TUNA 
Renkli Miki 

:'.,~ .. '!!!lllllMllllllHlllllllllllllllllllllllllHH 
~a:.nn;:,LAR: 11.30- ı - 4.30 - 8 de 

rEllfl ASIR 
o 

liu ya savaşları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Berlin, 21 (A.A) - Dünkü gün Sov
yetler 41 tayyare kaybetmişlerdir. 

ViAZMADA MUHAREBELER 
Stokholm, 21 (A.A) - Alman kay

nagından verilen bir habere göre bu se
ne başından beri yapılan ilk büyük ta
arruz neticelerinde 3 3 üncü Sovyet or
dusuna mensup 4 tümen imha edilmiş, 
5 7 bin Rus askeri ölmüş ve l 1 bin esir 
almmıştır 33 üncü ordunun h:.ıı~i ~)Öl· 
gede bulunduğu tasrih edilmiş değilse 
de bu muharebelerin Viazma bölgesin
de cereyan etmiş olduğu tahmin edili
yor. Ru<ılar bu muharebeler hakkında 
ketum davranıyorlar ve sadece cephe
nin merkez kesiminde düşmanın anuda
ne muka\•emetleri kırıldıktan sonra mü
teaddit yerlerin geri alındığını bildir
mekle iktifa ediyorlar. 

Umumi intiba Rusların bu bölgede 
devamlı taarruzları neticesinde yorul
dukları ve yeniden hücuma geC'ehilmek 
için kuvvet getirmek zorunda kalacak
ları merkezindedir. Arazi zorlukları bu 
tasavvurun gerçeklf'şmesine büyük bir 
engeldi~. 

ALMAN TA YY ARELERt 
NEREDE? 
Bu haftaki hava faaliyeti geçen haf-' 

takine nisbetle daha mahdut olmuştur. 
1sveçteki müşahitlerin bundan çıkardık
ları mana Rusyada bulunan Alman ve 
Jtalyan ha,·a kuvvetlerinden bir kısmı
nın doğudan alınarak bqka bir sahaya 
nakledilmiş olduğudur. 

SOVYET TEBLtCLERt 
Moskova, 21 (A.A) Diln sabahki Sov

yet tebliği: 
20 Nisanda cephede mühim bir deği-, 

şiklik olmamıştır. 
19 Nisanda 31 Alrruın uçağı tahrip 

edilmiştir. Biz 13 tayyare kaybettik. 
Moskova, 21 (A.A) - Dün geceki 

tebliğe ektir: ı 
Almanlar muharebe meydanında 130 

ölü ve harp malzemesi bırakarak çekil
mişlerdir. 

Merkez cephesinde de Almanlara ağır 
kayıplar verdirilmiştir. ırF• köyü yakın
larında kuvvetli surette tahkim edilmiş 
bir düsman mevzii tank birliklerimiz ta
rafındin :zaptedilmiş ve 214 Alman öl
dürülmüştür. 

Cenup batı cephesinde harekatta bu
lunan bir Alman milfrezesi Rus istihknm 
kıtalarmın baskısına uğramıştır. Alman 
müfrezesinin hücum plinı bu suretle 
akamete uğramıştır. 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
Halkapınarda 1201 Sayılı sokakta 

Devlet demiryolları cer 'atölyesinden iti
baren 500 metre boyda mevcut döşeme
nin sökülerek yerindeki kesme taşlarla 
tamiri, fen iJleri müdürlüf.'iindeki keşif 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
k.onulm~tur. Keşif bedeli 4465 lira 65 
kuruş muvakkat teminalı 335 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankac;ına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
8/5/M2 Çarpmba günü saat 16 ela en
cilmene müracaaUarı. 

22, 26, 30, 4 2256 (956) 

!LL!1S :::xz: 

lçtimaa davet 
Merkezi Turgutluda müte~ckkil ma

nifaturacılar cemiyetinin senelik toplan
tısı 30/4 942 Perşembe günü Halke\•in
de saat 16 da yapılacaktır. Alakadarların 
mezkiır gün ve saatle hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

ilan ve beyan ederim ki : 
CİLD GIDASI OLAN 

BU BIOCEL CİDDEN 

ŞAVANI HAYRETTİR 
Cilt/in ıemd ilti'tlar1ntla 
oldu/unu ispat edıjor. 

Doktorum, bu] 
hususi clld rı

dnsında mevcut! 
olan Blocel'in bü
yük bir lt1na ile: 
seçilmiş ge·nç hay. 
vanlardan tstih- u..:i.-__;:::...c;._L-..JI 

sal edildiğini söyledi. Blocel cil
din derlnJlklcrlne nüfuz ve ren~, 
taze ve açık olm:ık için kendl.atne 
lazım olan gıdayı temin eder.1 

Mefhur blr Viyana üniversıtesı 
prof~rü tarafından keşfedilen 
bu BIOCEL <penbc renkt~kl> To· 
ltalon Kreml a.erltiblnde tam clld 
ensacını beslemek için icap eden 
miktarda mevcuttur. Akşamlan 
yatmazdan eneı bu kremi ve sa
bahları da (beyaz renkteki> To
kalon Kremini kullanınız. Üç gün 
zarfında teninizin gayri saf mad
delerinden, yüzünüzün zayıflamış 
ve gevşemiş adalelerinden kur
tulmağa b~ladı~ı göreceksiniz. 
Viyana Üniversitesi hastaneleri
nin birinde Prof. Dr. SteJskal ta
rafından 55 ile 72 yaşlarındaki 
kadınlar üzerinde yapılan tecrü
beler neticesinde yüz buruşukluk
lannın altı hafta zarfında kaybol
dutu sablı olmuştur 

·····················································································: 

f Devlet Demır Y otlarından i 
: ....................•................................................................ 

İzmir fuarının açıbıı ve 9 eylül törenleri münasebetiyle bazı ınıntakalar
dan muayyen katarlarla lzmire gidip dönecek yolculara mah•uı tenzillj O. 
0/112 nolu tarife 1/5/942 tarihinden itibaren llivedUmiıtir. 

2251 (954) 

rESBJr EDİLEN CAY ronAJW YE PERAKEN· 
DE KAR HADLERİ BAKJUNDA 

ilin No. 1942/50 : 
jZJIİR YILAYEri PıAr HCIRAKABE KOlfi•· 

YOIR11fDAN: 
1 - 1 l / 4/ l 942 tarihinde ilin edilen çay ithalatçı, toptancı ve peraken

deci kir hadleri bu defa yüksek ticaret vekaletinin emrile aıaitdalci ıekilde 
deiittirilmiıtir : 

hhalitçı kan 
Mente memleketten Ara memleketten 

Toptancı 
karı 

Perakendeci 
kin 

% 12 %9 % 4 % 10 
2 - Alikadarlann bu hadler dahilinde ( bir l:ıafta zarfında ) mallarını 

etiketlemeleri ve hilafına hareket edenler haklarında milli korunma kanunu 
gereiince cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 22S8 (9SO) 

izmfıe indP oe Clzünt ,,,.,..,,. •atıı Koopeıeadf• 
ım BIPllfJfnden: 

1 - Apğıdakl yapılarımız kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur : 
Mevkii Cinsi Ketif tutan Muvakkat teminatı Eksiltme tarihi 

Naz.illi depo 55.750.88 "4. 181.32 29.4.942 
Selçuk depo 48.351.25 .3.626.34 29."4.9"42 

2 - Eksiltmeye iıtirak için 29/4/942 çarpmba gÜnÜ kapalı zarfların 
açılacaiı uat 1 S.30 elan yarım •aat eVTeline kadar atideki evrakı ve teklif 
günlerini muhtevi zarfları Birliğimiz muamellt müdürlüğüne tevdü lhun 
dır : 

A - Muvakkat teminatın nakden birliğimiz veznesine yatınldıiuu mü
beyyin makbuz veya Banka teminat makbuzu. 

B - Taliplerin mali iktidarları ve ticaret odamıa kayıtlı olduklan hak
kında vesikalar, 

C - Ayni ehemmiyette inpatı muvaffakiyetle b&Jardıklannı gösterir p
hadetnameler, 

D - işin fenni idare ve mesuliyetini deruhte edecek olanlann eaamw 
ve taahhütnameleriyle bu kabilden yapml§ oldukları İftfllata ait şahadetna
meler, 

3 - Teklif mektubu depolardan biri veya ber ikisi hakkında vahidi fiat 
cetveline göre kabul edilen tenzilat miktarını gÖ•terecek ve buna müteferri 
keıifname, proje, fenni ve umumi şartname, vahidi fiat cetveli ve mukave
le suretinin göıüldiiiü ve imza edildiği tasrih olunacaktır. 

4 - Yukarda yazılı evrak her gün Birliğimiz muamellt servisinde görü
lebilir. Teklif mektuplan verilirken aynca bu evrakın imza edilmesi prttır. 

22 24 28 22"40 (948) 

Denizli P. r. r. Müdürlüğünden : 
1250 adedi Denizlinin Kaklık köyü civarındaki kabuk damı, ve 400 

adedi de yine Denizlinin Çambllfl köyü civarındaki Kocaçulı:.ur ve Efekli or
manlarından kesilmek ve Kaklık istasyonunda teslim edilmek ıartiyle prtna
mesinde eb' adı gösterilen 1650 adet çıralı çam telgTaf direği kapalı zarf 
uaaliyle 4 Mayıs 942 pazartesi günü saat 16 da Denizli P. T. T. müdürlü
ğünde ihale edilmek üzere 19 /Nisan/ 42 tarihinden itibaren eksiltmeye ko
nulmuttur. 

Beher metre mikabı orman resmi 505 muhammen bedeli sekiz liıa mu• 
vakkat teminatı 990 liradır. lateldiler teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
aaat evveliaine kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
fazla izahat isteyenlerin müdürlüğe müracaatlarının ilanı. 

19 22 25 28 2186 .(921). 
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7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 Miizik : Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Mihik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler '12.45 Aja~s 
haberleri 13.00 - 13.30 Müz!k : Şarkı ve 
lürki.iler 18.00 Program \'e memleket 
sant ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
kestrası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Ko
nuşma (Dış politika hadiseleri) 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri. 
19.45 Konuşma (Çocuk Esirgeme kuru
mu adına .. ) 19.55 Müzik : Şarkı ve tür
küler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: 
Bir marş öğreniyoruz .. Haftanın marşı .. 
21.00 Konuşma (Güzel türkçemiz) 21.15 
M~k : Fasıl heyeti.. 21.45 Müzik : Ri
\ aseticUmhur bandosu 22.30 Memleket 
Saat ayarı, ajans haberleri \"e borsalar .. 
22.45 - 22 50 Yarmki program ve kapa
nış .. 

tZMtR StCtLt TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Mehmet Güleç ticaret unvanı ile tz. 
mirde Balcılarda eski 224 ve yeni 300 
numaralı mağazada 936 senesinden beri 
tuhafiye kolonya ve don, gömlek ima· 
lıitı ve alını ve satımı işleriyle iştigal 
eden Mehmet Güleçin i!ibu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4360 numarasına kayıt ve tesci) 
edildiği ilan olunur. 225:1 (953) 

tZMtR ASLlYE 2 NCl HUKUK HA
KlMLU;tNDEN: 
Davacı adli müzaharetli: 

' lzmirde Eşrefpaşada 478 nci sokak 11 
numarada mukim Mehmet kızı fatma 
tarafından Bayraldı Bornova caddesin. 
de mukim hilen ikametgahı meçhul İb
rahim aleyhine ikame olunan telikın 
tescili divasına mütedair dava arzuhal 
suretiyle divetiye varakası müddeialey· 
hin ikametgAhının meçhuliyetine bina
en bila tebliğ iade edilmi::ı ve zabıtaca 
yapılan tahkikatla da ikametglhı taay
yiln etmemiş bulunduğundan keyfiyetin 
ilflnen tebliğine mahkemece karar veril. 
miş ve arzuhal suretiyle diveUye vara
kası usulen mahkeme divanhanesine ta
lik kılınmı~ oldutundan müdd~ialeyh 
tbrahimin muhakemesinin muallak bu-
1unduğu 28/4/942 Salı gUnü saat 9,30 da 
mahkemede bizzat hazır bulunması ve
ya bir vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında muamelei gıyabiye icra kılı
nacağı tebliğ makamına kaim olmak üze-
re illn olunur. 2254 (955) 

UŞAK ASLtYE TtCARE:I' MAHK.E
MEStNDEN: 

Karar: Uşak merkez kazasında müte
şekkil (mahdut sermayeli Uşak doku
macılar kooperatifi) mUeaislerind.en Şe. 
fik Poyraz, Şükrü Karakaya, Mehmet 
Torlak, Hakkı Taşöz, Sami özbozkuş, 
Fehmi Tiritoğlu, Mustafa Güllü, Ahmet 
Özyürek, Mustafa Sais()z ve Mehmet 
Naci Demirci - mahkemeye müracaatla: 
Uşak merkezinde kurmak istedikleri 

(mahdut sermayeli Upk dokumacılar 
kooperatifine) ait eMS mukavelenamesi 
icra vekilleri heyetinin 9/2/942 tarih ve 
2/17290 sayılı kararnamesiyle yüksek 
tasdika iktiran etmiş bu1uncfuğundan, ti
caret kanununun 482 nci maddesi de1A
letıyle 300 ncil madde matufu olan 299 n
cu maddesine tevfikan muktazi tescilin 
yapılmasını istemelerile, kısmen duruş
malı ve kısmen duruşmasız yapılan te1-
k:kat sonunda: 

Ticaret kanununun 482 nci maddesi 
deJiletiyle 300 ncü madde matufu olan 
299 ncu madde.ı mucibince (mahdut 
sermayeli U§&k dokumacılar kooperati
finin) tasdiki U. tesciline ve keyfiyetin 
Ankara, ı.tanbul ve lunirde çıkan gaze-. 
teleTle ilAnına ve 1000 kuruş harem is
teklilerden alınmasına temyizi kabil ~ı
mak üzere 9/4/942 günOnde karar vet'U.. 
diği illn olunur. 2241 (947) 

tZMtR sıcıu ncARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4359 

tzmirde Atatürk caddesinde 50 numa
ralı mağazada ticaretle iştigal eden (Ka
valalı Şükrü ve Kitipzade Hacı Hasan) 
şirketinin feshine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4359 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - Beyanname: 
İzmir aicili ticaret memurluğu resmi 
mUhrii ve F. Tenik imzası. -
Beyanname: 
Merkezi lzmirde Atatürk caddesinde 

50 numaralı maiazada bulunan ve tica
ret sicillince de tescil ve ilin edilmiş 
olan: Kavalalı Şükrü ve Kitipzade Hacı 
Hasan unvanlı kollektif şirketimizin ri
zamızla feshü iptal ettiğimizi beyan ve 
her birimiz hak1annı ahzu istifa ile borç 
alacakların bizlerden Şnkrü Şenerler ta
rafından deruhte ve kabul edildiğini bil
dirir ve keyfiyetin ticaret kanunu hü
kümlerine tevfikan neşr ve ilinı zunnnı
da mevzu imzalarımızın tasdikini talep 
eyleriz. • 

İzmirde Kurtul~ 850 nei sok~kta 26 
numarada Hasan Yazıcıoğlu ve Gih::el
yalı Cami sokalmda 56 numarada 
Şükrü Şenerler. 
23 kuruşluk damga pulu üzerinde 
10/Nisan/942 tarihi ve imzalar. 
Umumi No. 3037 Husust No. 2/250 
lşbu beyanname altındaki imzaların 

zat ve hUviyetleri dairemizce maruf ve 
İzmirde Kurtuluş 850 nei sokakta 26 nu
marada Hasan Yazıcıoğlu ve Güzelyalı 
Cami sokağında 56 numarada oturan 
ŞUkrü Şenerler taraflarından vazolun
duğunu tasdik ederim. Bin dokuz yUz 
kırk iki senesi Nisan ayının onuncu Cu
ma günü, 10/4,1942 lzmir ikinci noter 
vekili Fehmi Tenik resmt mührü ve im-
za. 2253 (9'6) 

SAHiFE i 
·==== !Z!! L 

Tashih 
Gazetemiz.in 2 l nisan 942 tarihli nüshasının 3 üncü sahifesinde intipr 

ellen ( lzmir sicil ticaret memurluğundan ) başlıklı ( Şark sanayi kumpan
yası Türk anonim tirketinin) l 4/ 4/942 tarihinde ldi surette toplanan he
yeti umumiye zabıtnamesinde tertip hatası olarak bazı yanlı§lıklar olmut
tur. Keyfiyeti berveçhi zir tashih ve tavzih eyleriz. 

19 ıncı satırda kayıtlı 3 nisan 942 tarih 2 nisan 942 dir. 
Lira Kr. 

43 üncii satırda meclisi idareye : 85213,45 rakamı yerine 
Lira Kr. 

Lira Kr. 
ıs 312."45 diT. 

5 1 inci satırda gelecek seneye nakledilen: 88 12 05 rakamı yerine 
dir. 

Lira Kr. 
2812 05 

56 ıncı satırda ibrazı kelimesi ibrası olarak tashih olunur. 

Istanbul Belediyesinden: 
Haseki hastanesi mutbah çamaşırhane ve soğuk hava dairesi tesi.aatuua 

yaptırılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 19.003 
lira 50 kuruş ve ilk teminatı 1425 lira 2 7 kuruıtur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 95 kuruı mukabilinde be
lediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 7 mayıs 942 perşembe 
günü saat 1 5 de daimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuplan ihale tarihinden 8 gün 
evveli belediye fen jşleri müdürlüğüne müracaatla alacaldan fennt ehliyet, 
942 yılına ait ticaret odası vesikaları ve kanunen ibrazı llzım gelen diier 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çerçeveıinde hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını ihale günü 'nat l 4 de kadar daimi encümene vermeleri lA-
zımdır. 22 27 30 4 "4788 

Kdild 11e Ka-taslyecileP halılıında ••• 
ilan No. 1942/52 : 

İzmir llllciyetinden : 
- ithal olunup vilayet mıntaknsı ıçın ayrılan kağıtların tevziatı halı.

kında konu§Ulmak üzere 2 4 / 4 / 19 4 2 cuma aünü saat 16 da ticaret odası 
içtima salonunda bir toplantı yapılması vilayetçe tensip edilmiftir. 

2 - Bu toplantıya ticaret odasında kayıtlı ithalitçı, toptancı ve pera
Kendcci kağıt ve kırtasiyecilerden her firma ve ticarethane namına salahi
yetli ancak birer kişinin iıtirald muvafık görülmilftÜT. 

3 - Alakadarların buna göre mezkur saatta içtimada bulunmaları rica 
olunur. 22S7 (949) 

Mani.la Daimi Encümeninden : 
Asgari beş metre uzunluğunda ve orta devresi SO santim çam, ardiç ve

ya meıe ağacından mamul ve beheri 5 lira muhammen bedel Uzerlnden 
350 adet telefon direği açık ek•iltme •uretile satın abnacaktır. 

Euiltme 7/'j19•2 peroembe ıünü saat 11 de vHlyet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 131 lira 25 kuruıtur. istekliler şartnameyi her gün 
daimi encümende görebilirler. 2242 (9S2) 

KIRrASIYE VE MEK2'EPLEYAZIJIA!'IKAll 
HADLERi BA.IUUlfDA-

ııan No. 1942/5 l : 

IZMIR VILAYB'l'i FiAr MURAKABE KOMİ._ 
YONUNDAN: 

- Bilumum kırtasiye eşyası ve mektep levaz.imatının toptaa ve pera
kende kar hadleri ticaret vekaletince a,aiıda gösterildiii şekilde tesbit 
edilmiştir : 

lthalitçı toptancı 
karı Urı 

perakendeci 
Un 

Bilumum kırtaaiye eşyaaı ve ']025 %to %30 
mektep levazimatı 
2 - Alikalıların bu kir hadlerine göre ( bir hafta zarf mda ) mallannı 

etiketlemeleri n hilifına baTeket edenler hakkında milli korunma kanunu 
gereğince cezai takibat yapılacaiı i1ln olunur. 2259 (951) 

inşaat Ilinı 
Sümer Bank Umum Müdürlü

ğünden: 
t - Karabülı:'te yapılacak Şamot Fabrikası intHtı piyua temen'ic:Ma 

nazan itibara alınmalı:. prtiyle kapalı zarf maliyle ve vahic:h fiat e9MiFle 
eksiltmeye konmuftUr. 

2 - işbu inpat ve ameliyatın muhammen kqif bedeli 432.262.24 ti-
radD'. . 

3 - Eksiltme evrakı Ankaıada Sümer bank muamelat §Qbellinden JO 
lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat m.ikLan 2 t .041.- liradır. 
5 - Eb1tme 30/4/1942 tarihine ma..dif per,embe günü ...a 16 da 

Ankarada Sümer bank amum miidilrlüifi iapat tabe9inde yapdacaktır. 
6 - lateklı1er teklif evrakı meyanında, ,imdiye kadar yapml§ oldUlan 

bu ıibi itler ve bunların bedellerine finnamn teknik t(!fkillıbnm kimlerden 
terekküp ettiiine ve hanıi bankalarla muame1ede hulandaklanaa dair Ye-
sikalar lcoyacak1ardır. 

7 - Teklif mektuplarıru havi zarflar kapalı olarak ihale ginü aaat IS • 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank umum kltipliiine ,_.. 
lim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale uatınclan 1 ••t e..
veline kadar ıelmit ve zarfın kanuni tekilde kapablmıt ohnaaı llnmchr. 
Postada vaki olabilecek gecik.meler nazarı itibara ahnmıyaektır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (27.ıfO) 
18 20 22 24 2178 (920) 

Naf• Yelıdledllden : 
EUU.rMEYE KONUUJf İŞ : 

- Aydın au itleri dördüncü şube miidürliiiü mıntakaa clabiliede 
Horsmdu - Nazilli ve Pirh'bey kanallan ile büyük Meacleree nelari ~ 
da kalan takriben (2SOOO) yirmi beı bin hektar pnİf}ijindeki arazialmı 
Nirengi ~bekeaine müstenit teniye münhanill haritası ile bu ovaya aba 
derelerden idarece lüzum görülenlerinin şeritvari haritalannut almmaa ifl 
muhammen lı:.etif bedeli vahidi fiat esası üzerinden (7S000) liracLr. 

2 - Eksiltme 28/4/942 tarihine rastlayan salı gilnü aaat 1 S te Anka
rada su itleri reisliği binası içinde toplanan •u elulltme komisyonu oda
sında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler ekailbne tartnameai, mukavele projesi baymd.ırlık itleri 
genel prtnamesi, umumi su itleri fenni prtnameaiyle huami ye fenni prt
nameleri ve projeleri (3) lira (75) kurut mukabilinde au itleri reialijia
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ~klilerin (5000) liralık muvakkal 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı.laciı giinden en az üç gün evvel el
lerinde bulunan ve en az (5000) hektarlık bir arazinin Takeometrik hari
tasını muvaffakıyetle yapmlf olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu ite mahaua olmak üzere vesika 
almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde Yeailı:a talebinde 9ulunmayanlar eksiltmeye iıtirak 
edemezler. 

.S - isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı _.uen bir 
sa.at evnline kadar au ~leri reisliğine makbuz mukablinde vermeleri Lit
zımdır. 

Poetada olan gecikmeler kabul edilmez. (2352) 
1 11 ıs 22 1919 (808) 

VUdyet Dabni Endtlnenlnden : . 
1 - Tire kazasında idarei huausiyei villyete ait olup muhaaebei b.uauai

ye dairesi olarak kullanılmakta olan binanın tamirat iti 18/ 4/942 tarihinden 
2 7 / 4 /94 2 tarihin~ kadar on gün müddetle tem diden aleni münaka•ya kon
muftur. 

2 - Bedeli lcqif 916 lira 4 7 kuruş ve muvakkat teminat akçası da 68 
lira 75 kuruftur'. 

3 - lhalei katiyesi 27 /4/942 tarihine rastlıyan pazarteai günü saat 10 
da •İli)oet daimt encümeninde icra kılınacaktır. 

o4 - Şartname ve lce,ifnameaini görmek isteyenler her gün muhasebeyi 
hu.uaiye varidat müdürlüiüne müracaatları ilan olunur. 18 22 213"4 (911), 
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SİY ASI VAZİYET Harp ve Hindistan ____ ... ___ _ 
1 milyon 

LONDRA GÖRÜŞME~ERI 
~----k·---~ 

Marşal 
-···-······-·· 

ve 

ITALYAN KAYIPLARI 

Almanların Vi
şiden istedik

leri şeyler 
neler? •• 

Karnesiz benzin istemek yüzünden 
Hopkins Hintli si- ltalyan as- . . . 

izahat verdi lcihlanacak keri pek çok lst~nhuld~ h~.r ~~1?:zı~:ı--·-Radyo lı(azetesine göre dün)'& efkiuı· 
nın il~isi h3Ji. Vişi üzerinde toplanmı' 
durmaktadır. Laval kabinesini kurmu., 
ve yeni kabine ilk toplantı ını yapmı!J'"" 

e. RUZVEL T LONDRA cöROS· Hinaistanı: ;1ı;nci 1>u- r~ARTTA AKDENIZE cOMO· nın çıragı olduruldu 
MELERI HAKKIND.\ yülı partisi general va- LEN ITALYANLAR 16 İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Karnesiı veremiyeceğini sö:;lemiştir. Bu ceva• 

benzin istemek yüzümlen Sirkecide bir üzerine çıkan münakaşa ye kavga ttO' 

iZAHAT ALOI ı!'J!a~ 2~;(~.r)lôn V~~c~~:;yu.k Bl~OEN FAZLA cinayet iıtlenmiştir. nunda hamal Sami, yazıhanedeki taban' tır~ 

--*-- İstanbul - Silivri arasında i-ıJeyen oto· cayı alarak Muharreme ate~ ebniştir. 
Hint partisi reisi Mahassabhanın reis --•-- büslere acentelik yapan B. Saidin yazı· 

Yeni. \ 'i i hükümetinin esasları şun
lardır : 

1 - Devletin iç durumu M. Lava] ta· Vaşington, 21 (A.A) - Ruzvelt tara-
ralından idare edilecektir. 2 - Darlan fmdan kabul edilen general Marşa! ve 
da •ilahlı kuvvetler baş kumandanı ve Hopkins Londr.ıdnki askeri ve siyasi 
Petenin halefidir. 3 - Peten devlet re- konferanslar hakkında kendisine malCi
i~ olarak her iki tarafın Ü9tündcdir ve· mnt]ar vermişlerdir. 
sıvil kuvvetlerle silahlı kuvvetlerin en B. HOPKİNSİN BEYANATI 
•alahiyetli fAhaiyetidir. Lava), kabine Vaşington, 21 (A.A) - ÖdUnç verme 
reisi sıfatile Darlanın üzerine hi..kim de- ve kiralama kanununun idarecisi bay 
ğildir; Darlan amir olarak ancek Pet•ni Harri Hopkins İngilterede bulunduğu 
tanıyacakbr. müddetçe vaktinin en büyük kısmını ti-

ALMAN iSTEKLERi caret gemileri yapuwna ve harp malze· 
Laval söylediği bir nutukla kabinesi

nin siyasetini izah etmiştir; bu politika 
1940 ilk teırininde Hitlerle Peten ara
~ındaki mülakatta kurulan it birliği si
yasetine dayanmaktadır. Laval bu nut
kunda lngilizleTe çatmış ise de Ameri· 
L.ahlar aleyhine hiç hiT lfCY aöy]ememiş
ti;. 

i ngilizlere göre Almanlerın Lavalden 
i tedikleri ıunlardır : 

1 - işgal altında olsun olmasın, yurd 
!iever Fransızlar arMmda. bir temizleme 
yapmak; 2 - Almanlara elden geldiği 
kadar çok silah göndermek; 3 - Fran
sız harp sanayiini AJmanlar lehine art
tırmak; 4 - Vişi basınını Alman düş
manlarından temizlemek; 5 - Alman 
harp ~anayiinde çalışmak üzere F ran91z 
i~çileri göndermek. 

Dikkate layıkbr ki lngilizler ıimdi 
Vişinin Fransız donanmasını Almanlara 
lerkedeceğinden bahsetmiyorlar. Anla· 
,.ıan Laval kabincoinin t~kili tarzı, ln
gilizlere Vi"inin donanmayı Almanlara 
terketmek niyetinde olmadığı kanaatini 
Yermiştir. 

TOKYONUN BOMBARDIMAN! 
Japon şehirlerinin bombaTdımanında

k.i esrar perdesi henüz kalkmı~ değildir. 

mesi taşıyan vapurların gidiş geliş se
ferlerini tanZ:me verdiğini bildirmiştir. 

B. Hopkins İngilteredeki yaşayış hak· 
kında intibalarını anlabnış ve yiyecek 
kısmblannın sıhhi hiç bir tehlike gös
termediğini bildirmişfü. Hopkins İngiliz 
silllh fabrikalarında daha fazla kadın ça
lıştırılması lüzumu üzerinde ısrar etmiş
tir. Bu örnekten Amerikan fabrikaları
nın bir ders çıkarabileceklerini kayde
derek dem'ştir ki : 

- İngilizler istila ihtimalleri karşı-
sında daima tetik bulunuyorlar. 
BİR UÇAK FABRİKASINA 
EL KONDU 
Vasington, 21 (A.A) - Ruzvelt bir 

tayyaı·e fabrikasının idaresini ele alma
sını bahriye nazırına emrebnişt:r.. Son 
zamanlarda hükümet bu fabrikanın ida
resinden şikayetçi idi. ____ ..._ ........ ~---
Rumen ordusu 
dünyanın en iyi 

ordusu! 
Amerika hô.la sükut ediyor. Beılinin --*--
Tokyodan aldığı bir habere göre bom· 
bardıman neticeleri ağır olmuş ve ölen· Bükreş, 21 (A.A) - Radar ajansı bil
ler arasında ı 40 mektep çocuğunun da diriyor : Besarabya ve Bukovinada ve 
bulunduğu anlaşılmıştır. Kırunda tetkik seyahatinden dönen baş-

Japon gazeteleri menfi tesirleri gider- vekil mareşal Antonesko nazırlar mec
mek için ya.zılar yazıyorlar; bu maksatla !isine izahat vermiştir. Mareşal ordunun 
bir Japon gazetesi, AmeTikan donanma- maneviyatından bahsetmiş ve Rumen 
sının Pearl Harbur baskınında mahvol- askeri iyi silfilılandırıldığı ve mükemmel 
duğunu ve yapılan Amerikan taarruzu- kumandanlara malik bulunduğu zaman 
nun sadece bir çete harbı olduğunu, dünyanın en iyi ordusunu teşkil ettiği
Amerikalılann Japonyaya hücum ede· ni bildirm:ştir. 
cek kadar ceasur olmadığını yazmııtır. İktis;ıdi durum hakkında bru;vekil 
Anlaşılıyor ki Japon sözcüsünün Ameri- kurtarılan çevrelerde hükümct taraiın
ka donanmasının daha on sene k.endbi- dan neler yap1ldıı;ını anlatıruş, askeri ve 
ni toplayamıyacağı hekkında oöiler •ÖY- sivil hastanelerin iyi idare edildiğini, 
!ediği bir zamanda yapılan Amerikan Besarabyada 1500 kilometre kadar de
taarruzunun J eponyada te•irleri büyük miryolunun düzelt'.ldiğini, köprü ve SO· 
olmuştur. selerin tamir edildiğini söylemiş, nazır-

YENt CEPHE MESELESi !arın sık sık seyahat etmelerini tavsiye 
lngiltereden dönen general Marııal ve 1 etmiştir .. ıı::ıareşal R.u~~.nle~!" .~österdik· 

Harri Hopkina Amerika cumhur reiai lerı teşkilat kudret·nı ovmuştur. 

tarafından kabul edilmiştir. Amerikan -·-
gazetelerinde çıkan yazılar, _Anglosak-\ Amerika ·Ve Japonya 
aonların batı Avrupada hu ılkbaharda 
ıaarruza geçmek niyetinde olmadığını ı (BaştaraCı 1 inci Sahifede) 
anlatmaktadır. Amerika henüz buna ha- bahı .. . . · d dahil 1 
zırlanmamıştır. Fakat tiddetli faaliyet-ısa. ~ç ~yyare ~emısının e o· 
ler yapılacaktır ve bunlann dört gaye•i dugu bır duşman filosu Japonyamn do
vardır : ~ ğu sahilinden epey bir mesafede görül-

! - Ruaya cephesinden Alman kuv- müş ve ayni gün ~yyare.~ücumu ~apıl: 
vetlerini babya çekmek, 2 - Alman aa· mıştır. Japon~a dogu .. mudafaa bölg.~sı 
nayi iatihsalatını sarsmak, 3 _ Ruaya başkomutanlıgı bu hueumu yapan dw;
ce-phesinden Alman hava kuvvetleri man tayyarelerinden dokuzunun düşü.
çekmek 4 - Mihverin maneviyatını rüldüğünü b:ldirmiştir. Yalnız iki üç 
aaramak. Amerikan tayyaresinin Çin istikametin-

Buna göre Anglosaksonlar geniş hava de .uçarak geri dönebildikleri tahmin 
hareketleri yapacakları gibi baskınlarını edl1ıyor. i VERİL . 
da arttıracaklardır. MPARATORA ZAHAT DI 

MACARISTANIN VAZiYETi Tokyo, 21 (A.A) - Japon imparatoru 
bugün başvekil Tojoyu kabul etmiştir .. 
Başvekil umumi durum hakkında im
paratora izahat vemıiı;tir. 
AMERİKAN DONANMASI 
VE JAPONLAR 
Tokyo, 21 (A.A) - Pasilikteki son 

deniz hlldiseforinden bahseden Asabi 
Şimbun ~azetesi diyor ki : 

Amerikan ticaret vapurlarının çete 
harbi vermek zorunda kaldıkları anla
şılroaktadıı·, Fakat bu tesirli olmıyacak· 

Jran ba~vekilı Süheyli parlamentoda- Ur. 
iti nutkundan başka ,öyle bir demeç Amerika donanması tarafından Japon 

Macar başvekili söylediği bir nu· 
tukta Macaristanın Rusyaya karşı 
harba girmesinde başka bir devletin tc
air ve nufuzu olmadığını ve Macarista
nın Almanya ve i talya ile daima müsavi 
hareket ettiğini ve müsavi mukabele 
gördüğünü ve Avrupada söz hakkını bu 
haıba girmek sayesinde kazandığını 
f.Öylemiştir. 

IRAN BAŞVEKIUNIN 
BEYANAT! 

neşretmi~tir : 
c - Ben baıvekil olduktanberi mem

lekette her fena şeyi düzeltmek için çok 
çalıştım. Fakat maatteessüf bunun için 
çok yoruldum ve üzüldüm, mec]isten 
dalına tenkitler alıyorum. Bunlar mem
lekette bir birlik. olmadığı kanaatını ve
rıyor. Meclis memurlar hakkında iyi dil 
kdllann1arnıştır. Ben ikilik gösteren bu 
e.ltil altında nasıl çalışabilirim. Siz as-

"-~rJerin ça1ı~n~a1arını da takdir etmiyor
!'unuz. l li:llbuki Jranın ietiklB.li oılların 
e-seridir. f lf'pİnİ.z. biJiyor!unuz ki hiç bir 
millet ordusunu hakir görmemiştir, ma
alesef ız urduyu hakir goruyorsunuz. 
Vatanımızda hain!er olınası ihtimali var
dır; başvekil olduğumdan beri hiç bir 
fedakarlıktan çekinmedim. Fakat ten
lıtlcriniz memlekette ikilik yaratmak
tan başka bir ıeye yaramaz. > 

lran harbiye nazırı general Riyaz da: 
c Bugün memlekette bir emniyetsizlik 
1ı1ardır: her gün ha9tanelere 1 bu emniyet
ıı.ızli1i;i kaldırmak için çaL~n askerler 
yaralı olarak. geliyor. Bunun iyi bir şey 
->hnadı~uu aöyliyebilirim. » demiştir. 

INl>ILlt..K.ı:; y.ı:; KUSYA 
il. Molotof. B. Edenin Moakova ziya

rutıııin bl!günkü şartlar altında iadesine 
ımk3n olmadığını Loodraya bildirmiı-

üstünliigünü kaldırmak için hiç bir şey 
yanılamaz. Fakat Amerikalılar bu mak
satla hafif kruvazör, muhrip ve destro
yerlerden mürekkep seyyal ve büyük 
bir filo teşkil edebilecekleri gibi uçak 
gemilerinden mürekkep gruplarla taar
ruz tabyası tatb'k edebilirler.. Bunlar 
gözüküp kaybolmak ve kaçmak kabili
yetini taşıyacaklardır. Bu suretle uçak 
gemilerinden kalkacak tayyarelere bü
yük hücum kuvveti verilecektir .. Fakat 
bunda Japonya için fevkalade bir tehli· 
ke yoktur. Amerikalılar kaybettikleri 
üsleri tekrar alam atlar. Çete hareketle
ri. harbin umumi ~yri üzerinde tesirli 
olmaz. 

Son !elak~tten sonra Amerikanın At
lantikteki deniz kuvvetleri Pasifike geç
miştir. Maamaiıh Amerika 9 zırhlısı ile 
Japon donanmasına karşı bir savaş arı
yamaz. Çünkü bu takdirde filomuz kat'! 
zaferi kazanacaktır. 

tiı . 
TVRKıYE VE BULGARiSTAN 
Bükret radyosuna göre Sofyada çı

kan Slova gazeteti ne§rettlği bir yaz.ıda 
Türkiyenin Bulgari.tanla daima dostluk 
muhafaza etmtk niyetinde olduğunu 
ıöy)emiştir. 

muavini doktor Mondey bir milyon kişi- Bem, 21 (A.A) - Bazler Nasyonal hanesinde hamal Sami, civardaki bir Çok ağır surette yaralanan Muharrc"' 
lik bir Hint çete ordusu teşkiline ait bir Çaytung gawtesine göre İtalya g~en benzinciden yarım teneke benzin iste- •Beni Sami vurdu • dedikten "°nra öl' 
pl5.nı general Vavele verm:ştir. Hintli martta şimali A(rikada 174 ölü, 138 ya· miş, çırak Muharrem vesikasız benzin müştür. 
çeteciler altı halta talim görerek çete ve ralı ve 16495 kayıp verdiğini bildirmiş- <::,""'""'""'""""""""""""..c:::..c:::><::><::><::><::><::><::><::><::><::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<::.<::.<"7<=><:"-~ 
baskın harbinin bütün tabyalarını öğrc- tir .. Gazete diyor ki : 
neceklerdir. Bunlar muntazam Hint or- Martta şimali Afrikada şiddetli savaş
dusunun hücumuna maruz kalacak düş- !ar olmarmştır. İngiltere tebliğleri fazla 
man kuvvetlerinin gerilerinde faaliyet- esir alındığım da bildirmiyor. Fakat bir 
te bulunacaklardır. Doktor Mondey çok vapurların Akdenizde babnldığııu 
Çinlilerin ve Rusların çete harbi stratej- bildirmiştir. İtalya bunları ya inkfu- et-
leri ve tabyalarını tetkik etmiştir. miş, yahut ta bildirmemiştir. Bu sebep-

___ ,___ ledir ki İngiliz haberlerinin doğruluk 

MISIRDAKI TEVK F derecesi anlaşılamarmştır. Fakat şimdi 
i görülüyor ki 16 bin İtalyan kayıbı nak-----*,____ !iye gemileriyle batanlara aittir. 

Başvekı•J, Mahı•r Bu kayıbın daha sonra bildirihnesi 
İtalyanın evlfıtlannın kayıbından sonra 
bunu gizlemeği <!oğru bulmadıwnı gös-

paşanın neden !ermektedir_. -o--

tevkif edildi- !,;~:!:r;:t;'t:önümü 
tini anlattı _____ * ____ _ 

BU TEVKiFi YABANCI BiR 
DEVLET iSTEMiŞ OEGıL -·-Kahire, 21 (A.A) - Mısır mebusan 

meclisinde eski Başvekil Ali Mahir paşa
nın tevkifi hakkında Başvekil Nahas 
pa•adan istizahta bulunulmuştur. 

Nahas paşa bu tedbiri bizzat kendi 
mesuliyeti altında ve devletin emniyeti 
için aldığı, hiç bir yabancı devletin böyle 
bir şey istememiş ol !uğunu söylemiş ve 
demi:; tir ki : 

c - Polisten raporlar aldıktan sonra 
Mahir paşa ile bir kaç defa görüştüm. 
Malikanesine çekilerek iki ay orada kal
dığı takdirde kendisine dokunmıyacağı
mı söyledim. Mahir paşa bana malik§ne
sinden ayrılmıyaeağmı vadettiği baldo 
bir kaç defa l.skcnderiyeye gitmi~tir. 
Ali Mahir paşa nezdinde tekrar teşeb
büste bulundum; fakat bana böyle bir 
vadde bulunmtl§ olduğunu inkar etti ve 
istediği gibi hareket edeceğini söyledi. 
Pazartesi günü Ali Mahir paşa tekrar 
Malikanesinden kaçtı ve ben de onu tev
kif ettirdim, ~imdi malikane<inde neza
ret altında bulunmaktadır. 

---o---
BVLGARLAR 
Bilerelı ue iradelerile 
harehet ediyorlar •• 
Sofya, 21 (A.A) - Hüküınet gazete•i 

olan Dine! Amer'.ka hükümetinin Ame
rikanın kendisini Bulgaristan, Romanya 
ve Maearistanla harp halinde saymadığı 
hakkındaki deklarasyonunu bir entriil;: 
diye vasıflandırıyor. 

Amerikalılara göre bu devletler mih• 
ver tarafından harbe sürUklenmişlerdir. 

Bulgar gazetesi, Bulgar milletinin 
kendi isteğiyle bilerek harbe girdiğini 
ve vaz:Iesini takdir ettiğin yazıyor. 
İngiliz veliahdının 
Hfı resmi lıal>ulü 
Londra, 21 (A.A) - İngiltere veliah

dı preru;es Elizabet dün ilk resmi kabu
lünü yapıruştır. Muhafız kıtalarının al
bayı sıfatiyle prenses muhafız kıtaları 
komutanı alhay Personu kabul ebniştir. 
Prenses doğum yrldönümü ve resmi ha
yata girişi dolayL•iyle yarın yapılacak 
geçit resrn!nin ayrıntılarını tesbit ede
cektir. 

bir hediye •• -·-Prag, 21 (AA) - Bohemya ve Mo-
ravya himaye idaresi reisi B. Haha dün 
E"ührerin doğum yıldönümü münasebe
tiyle hediye ettiği 28 vagonluk s.ıhh.iye 
tren ini umum valinin emrine verıniştir .. 

----·-----Hindistanı kan-
dırmaia c;alı

şıyorlar -·-Bankok, 2 1 (AA) - Geçen gün 
Tokyoya gideıken bir tayya.re kazasın· 
da ölen iki Hintli reisin cenazesi Hjnd 
miUetinin hürr-iyeti hakkında tezahürata 
veıile olmuştur. Cenaze töreninde ha1i· 
ciye nazırı Togonun bir nlesajı okun .. 
mustur. Nazır bu mesajında diyor ki : 

ölenlC'r Hindistan hürriyeti için can
larını vermişlerdir. Fedakôrhklar hoş 
yere ihtiyar edilmemektedir. Japonya 
doiu Asya milletlerinin hürriyeti namı
na bugün Anglosaksonlarla harp halin
dedir. Hintliler ayaklanaak istiklalleinl 
kzanmal.dırlar. Japonya onlaıın gaye
lerine sadık kalarak Hindistan ve doğu 
milletlerinin mutlak hürriyeti uRrunda 
harba devam edecektir. 

---o---
ALMANYADA 
Ve meJgul yerlerde 
miinalıaıtit ifleri •• 
Navel, 21 (A.A) - İşgal altında bulu

nan doğu topraklarının şimal kısmında 
bir tetkik seyahati yepan Alman müna
kallit nazırı Derk Müller buraya gelmiş
tir. Nazır bir kabul resminde milnaka
IM nazırlığının bu kış karşılaştığı bazı 
zorluklar hakkında demiştir ki: 

- Bugün artık bozuklukları yendiği
mi7.i söyleyebiliriz. Münakalat teşkilat
lanmış ve yeni bir gelişme safhasına gir
miştir. 

---o---
B. ÇörçiJ gizli 
beyanana l>ulunacafı 
Londra, 21 (A.A) - Ba.wekil mistet 

Çörçil Avam kamarasında asl.;erl durum 
hakkında gizli celsede ileme~te buluna
caktır. 

Karşıyaka avcılarının sürek avı 

Ka,.şıyaka avcılan ve ördiirdiikler; donıuz:larclan ikisi 

Valimiz B. Fuad Tuksalın direktifi, 
parti başkanımız Doktor Hüseyin Hulki 
Cura ve Karşıyaka halkevi reisi Hüsnü 
Tanak ile spor komitesi reisi Süleyman 
Deryalın teşvik eseri olarak Karşıyaka 
halkevine mensup avcı kolu başkanı 
Fahri Sirman ve idare heyetı üyelerin
den Sıtkı Sallı, Mustafa Çetindağ ve Sü
leyman Par tarafından Pazar günü ter
tip ve. Menemenin Asarlık köyü orman
larında tatbik edilen sürek avı mu-

vaffakıyetle neticelenmi~. yedi yaban 
domuzu imha edilmiş, bunlardan nakli 
kahil olabilen ikisi berayı teşhir Karşı
yaka halkevine nakledilmiştir. 

Bu sürek avında kaptan intihap olu
nan Mustafa Çetinda~ ve eşi Bayan Ru
kiye ile avcı Osman Susmw; bilhassa t<>
mayüz etmislerdir. 

Köylünün ziraatine yardımı dokunan 
bu gibi sürek avlarının devamlı bir su
rette yapılınası temenniye şayandır. 

Urlada çocuklara yarilım 
Urla, 21 (Telefonla) - Parti, Halkevi 

himaye etfal ile ikinci ve üçüncü okullar 
kızılay gençlik teşekküllerinin değerli 
yardımlariyle üç okuldaki fakir öğrenci
lerden 86 çocuk için Sümerbanktan ön
lük kumaş temin edilıni§ ve bugün ak-

şama doğru çocuklara tevzi eclilmiştiı• 
Yavrulann sevincine payan yoktur. 2S 
Nisan çocuk bayramı münasebetiyle bu 
yardım muhitte büyük bir memnuniyet
le karşılanmıştır. 

l)okumacılık çırak mektebi açıldı 
Kayseri 21 Yeni Asır) - Bilgili dokumacılar yetiştirm~k maksadile Kayseri'!"" 

ve dokuma fabrikasında bir cfokumacılı k çırak mektebı açılmıştır. Mektebe ili< 
okul mezunlarından 30 parasız talebe alı nacaktır. 
~ 

l 1zak doğu harpleri 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

vermişlerdiı-. Çinlilerin telefatı yüz ki· 
şidir. 

BİRMANYA TEBL1Cii 
Yeni Delhi, 21 (A.A) - Birmanya 

tebliği : Çinçao çevresinde Çinlilerin do 
iştirak ettikleri savaş pazar günü de de
vam etmiştir .. 

Daha batıda düşmanın sağ yanına ya· 
pılan hücum müstesna, vaziyet sakin 
geçmiştir. Japon hava faaliyeti yine baş· 
Jaınıştır. 
MÜTTEFİK HAVA HÜCUMLARI 

İngiliz tayyareleri Alhmiyomu muvaf
fakıyetle bombal=lardır. Gönüllü 
Amerikan tayyarelerinden bir filo biı 
keşif ve bir avcı tayyaresi düşürmüş
tlir. Kendisi hiç kayıp vermemiştir. 

JAPONLAR KÜÇÜK ADALARDA 
Nevyork, 21 (A.A) - Bildirildiğ'.ne 

göre yeni Japon kıtaları Yanay adasında 
San Joze civarında karaya çıkmışlardır. 

Tokyo, 21 (AA) - Nişi Nişi gazete· 
sinin Singapurdan öğrendiğine göre 10 
nisanda Bill:tov adasına Japon kıtaları 
çıkmış ve temizleme hareketine ba~la~ 
mışlardır. 

Ayni gazeteye Swuatradan verilen bir 
habere göre bu adanın cenup batısında 
Fiyadi takım adalarında harekette bu· 
lunan Japon kuvvetleri 16 nisanda Si
pora adasına asker çıkarmışlardır.. Bu
ranın cenubunda Osbg adasına da çı
karma yapılmıştır. Buraları düşman 
kuvvetlerinden temizleniyor. 

JAPONLARA GÖRE TESLİM 
OLAN CİNLİLER 
Tokyo, 21 (A.A) - (Asahi Şimbun) 

'(azetes• mart ayında 13927 Çin askeri
nin Japon kuvvetlerine teslim olduğunu 
yazıyor. Bunlar Çunkin ordusuna men· 
suptur. 
BİR ÇİN BASKINI 
Tokyo, 21 (A.A) - Domei ajansı bil

diriyor : Çunkin ordusuna mensup bir 
mü&eze asker sivil geyinerek Kuan 
Çang telefon santralına bir baskın yap
mağa teşebbüs etmiştir. Bu harekete cü
ret edenlerin çoğu tevkif edilmiştir. Ha
sa1· voktur .. 

Melbrun, 21 (A.A) - Müttefikler 
umumi karargahından bildirildiğine gö
re keşif uçakları Kopangı muvaffakı
yetle bombardıman etmişlerdir. 

PANAY ADASINDA 
Panay adasında muhar<'beler devam 

etmektedir. 
Tokyo, 21 (A.A) _ Domei Ajansı bil

diriyor: 
Panay üzerinde uçan japon keşif tay

yareleri, Pazar günü öğleden sonra ja
pon kuvvetlerinin Kalinoyu işgal ettik
lerini tesbit etmişlerdir. 

Tokyo, 21 (A.A) - Domei Ajansına 
göre Panay adasına şimal ve cenuptan 
çıkmış olan japon kuvvetleri merkezde 
birleşmişlerdir. Düşman dağlara kaç
mıştır. 

KAÇ TAYYARE DÜŞÜRMÜŞLER ? 
Tokyo, 21 (A.A) - Japon başkuman

danlığı umumi karargahının bildirdiğine 
göre 21 Şubattan bugüne kadar Port 
Moresbi ve Port Darvinde Janon hava 
kuvvetleri 66 düşman uçağı düşürmüs
tür. japon tayyare kayıbı 6 dır. 
KOREGİDORDA 
Melbrun, 21 (A.A) - Düşman Manil-

la körfezindeki Korcgidor adasını şid
detle bombardıman etmeğe devam eyle
miş, fakat ehemmiyetli hiç bir netice 
alamamı~tır. -o---KRiPS DEMEÇTE BULUN-

MAKTAN iMTiNA ETI'I 
Londra, 2 1 ( A.A) - Hindistandan 

dönen Sir Stalford Krips her hangi bir 
deıneçte bıılunmaktan imtina etmiştir .. ------ --

BIRMANY A TEBLtci 
Yeni Delhi, 21 (AA) - Birman· 

tbliğde bildirilen çarpııma sonunda çok 
ya tebliği : iravadi cephesinde dünkü 
büyük bir muvaffakıyet elde edilmiştir. 
Zırhlı kuvv•tlcrimiz.in vc bunlara rnÜ· 
k.emmcl bir yardırrıda bulunan Çin kı
ta]arının birlikte yaptıkları bir hücum 
sonunda bu kesimdeki esas kuvvetleri .. 
miz Pinsaung yolu ile geri çekilmişler· 
dir. Yenanız-uang ~imdi Çinliler tarafın· 
dan işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Makine ve 
\"erilirken 
Gel. Vavelin 
beyanatı •• 

Yeni Delh.i, 2 1 (AA) - HindiataJI 
başkomutanı General Vavel bu ak,aJıı 
Hindistan radyosunda bir nutult cıöylC" 
miştir. Hindistanı tehdit eden en yalun 
tehlike ha•'a hücumudur, dem.iştir. fa• 
kat Japonlar Hindistan ıelıirlerini Al
manların lngiltereyi ve İngilizlerin Al .. 
manyaya yaptığı kadar ,iddetli ve d<"' 
vamlı <'!.arak bombardıman edemiy~ 
ceklerdir. Japonlar şimdiye kadar .ivil 
halkı pek az bombardıman etmişler<iir. 
Fakat, işleTine gelirse, bunu yapacak.la'" 
rı muhakkaktır. Bununla beraber si:ıa 
temn ederim ki eğer halk pasif müda."' 
faa servislerinin gösterdiği ihtiyat ted
birlerinj alırsa insan kayıbı az olacak 
ve hava hücumları insan kayıhından zi"' 
yade gürültüye sebep verecektir. Hin· 
distanın karadan ve denizden iatill\sl 
tehID-esine gelince muhakkak ki Hint 
kıyıları tehdit altındadır ve düımnn 
hatıA kütle halinde br çıkartma hate' 
k•t•ne bile teşebbüs edebilir. 7 birleş• 
miş milletlerin J aponlan Hint okyanu• 
11urıdan atmak için denizlere hikim ol• 
ma•nna kadar düşmanın kıyıda bir nok"' 
tlilda karaya asker çıkarma teşebbüsÜll" 
de bulunması belki de uzak değildir .. 
Geniş Hindistan kıyıları boyunca müda• 
faalar kurmak ve yahut bütün noktala• 
ra asker karakolları koymak imklnsıt• 
dır. Şahsen ben muhakkak ki bunu yaP' 
mek niyetinde değilim. Hindistan bü
yük taarruz hava kuvvetleri tarafınd•d 
müdafaa edilecektir. Bu hava kuvvet• 
leri kıyılara yaklaşacak düıman kuvvet• 
lerine hücum edecektir. Karada ise 
Hindistan memleketi tehdit- eden bet 
nokta üzerinde hemen derhal teksif 
edilecek bir taarruz kara kuvveti tara .. 
fından müdafaa olunacakhT. HindiaUı: .. 
nı en ziyade eden k:ı9ım1arında §imdi .. 
den uçaksavarlardan ve av uçakların• 
dan mürekkep müdafaalar bulunmakta• 
dır. Bu müdafaalar düşman uçakların• 
şimdiye kadar her yerde verdiklerinden 
daha ağır kayıplar verdirecek deıecedtı 
kuvvetlidir. Bu müdafaalar gittikçe da• 
ha kuvvetlenmekte ve daha fazla geniı• 
lemektcdir. Size temin ederim ki bir .. 
leşmiş milletlerin hepsi Hindistan"' 
karıılaştığı tehlikeyi ve Hindiatanın 
umumi harp gayretleri için ehemmiye .. 
tini müdriktir. Size temin ederim ki bu 
milletler Hint milletine yardım gön .. 
dermeğe ve Hindistanı sonuna kader 
bütün sarsılmaz azimleri ile müdafall 
etmeğe karar vermiş bulunmaktadı~· 
lar. Bizim harbi kazanmamıza hiç bıt 
şey mani olamaz. Fakat bozııunculul< 
ve yahut panik zaferi geciktirebilir. 

Hindistanın mühim liderlerinden bif 
ke.çı 9on zamanlarda mukavemet le
hinde ve bozgunculuk aleyhinde heyt" 
canlı demeçler yapmışlardır. Eğer Hrı: 
distanda bulunan lngiliz veya Hint!• 
her kes tehlikeyi sükünla kar~ı]ar "'" 
Hindistan için bütün kalbi ile çalışırııt 
hiç bir şeyden korkumuz olmaz. -- . 

AMERiKANIN NEŞREDECEcl 
DEKLARASYON .. 

Va ington, 21 (AA) Roytet 
njansının öğrendiğine göre Amerl~~ 
hükümetinin Vişiye karşı takip ettlgJ 
qiya9eti belirtecek o1an bir dek15rasY00 

hazırlanmaktadır. Deklarasyonun ye
zılmasına cumartesi günü başlanmıştır,. 
Beyaz sarayca hazırlanmakta olan met
nin salı günü neşredilmesi beklenmekte
dir. Bu dek18.rasyonun Ruzvelt tarafın
dan geçen mayısla Fransız milletine ~· 
pılan hitabe benzeT bir şekilde olae~:~ 
tahmin ediliyor. Hatırlarda olduğu gJ .

1 

Ruzve]t o zaman Alınan - Fransız i~ 
birliğini havsali.ya sığmaz bir şey w: 
duğunu söy)emi§tİ.. Diplomatik ma~. 
lerin tahminine göre Laval son dak 

1 
da muheripler ara .. nda bar!l yapılnıd, 
için mutava591t rolü oynamak. istiyeı }_ ... 
blof yepmak te~ehbüsünde buluna<• 
tıt. 


