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'' Vişi,, nin 
filosu ne 
yapacak? 

---··---
~er mihver ticaret 
gemil~rini himaye 
edettk olursa... 
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Bu yıl pamuk ekimi az olacak gibi 

Daha az masraflı ve daha 
kirlı mahsule rağbet var 

...................... 
d•ta71aedlllpftdlie 
itam tedldde de aı-... ......... = .. ··~·11• Elde ettlilin1z meftak maltlmata d-
re ba yıl pamalt eldmi seçen 7J}dakine 
Diebetle ~k uaLint ôllıeakbr. Pamuk 
fPı butrlaan tawWum hlr çoiana mto 
ar, amam. kumdan. fuulye sibi daha 

Mır 'btnıbn maı...Uer ekOmlttir ve 
ekibnektedir. Pamuk tolaumu eabflan 
ır~n senekine nisbetle birçok bölgeleı-
de yan yarıya azdır. Bundan çıkanlan 
mana bu eene elr.lmin yüzde elli azalm11 
olacaiı merkmndecllr. 

Pamuk elrimine Ece 'balgeeincle bu 
..... pek u fazla nibet edilmemesinin 
1ebepleri, 79Pbilnm tahkikata aöre, 
fQDlardir: 

1 - Pamuk &atlan mGatabsill tat
min eblıemiftir. P.....ıemnemiş abla pa 
nualu ~ lelblt edilmif olan azami 75 

(S-... z. satlla c .. , 
.............. dioitn,.,. ...... ... 

ftlfnJcı.nwle bir taUm ...... ıh 

"Ankara ,, maçları 

Izmir takımı ne 
netice alacak? 

uzıı oocu sıvısı 
* 

Birmanya 
harpleri 
pek çetin ... 

ZIFER HIZIRLICI 

Hindistan Ja
ponyaya kar
ii bir taarruz 
iiaiioluyor 

Beklenen harpler 

* Berlin son 
hamlesini 
hazırlıyor 

* Almanya bu aeif.r de 
netice alama .. mat· 

lup olacaktır _,._ .... ..,, ....... ................. .,.__ • ..,.JJel'_ 
Londra, 24 (A.A) - 91onya batvel 

general Sibnkl ~ kon8eyir.. l 

dUnlttl toplantlsmda Vaşington m6zakl'4 
releri baklanda izahat vermiş ve şUD}a
n ısöylemlfllr: 

- Almanlar eark çepbesindc verdik 
leri muharebelerde en güzide kıtalarını 
ve m6him mikdarcla modem harp mal
umesbd ~. BtıyUk zor
hlklar beh- da ola maJnme byı~
Janm tıeJlft etmek mtlmlrBndnr- l'akat 
lhtipt kunetlıırJnln noh-hla ... 
den padlnt .... mek1ecllr. Blyle oldu
lu halde Alman ordusu hAlA bU:yGk bir 
kuvvettir. 

SON HAMLELERE DOORU 
Ön&mtbdekl g6nlerde AJma.larm 

Rusya ve .m-11 Afrlbc1ald taıTullan 
Alman ontuaumm .. hamJeJerl alamk
tır. Bu turruzım. muvaffakıJıetJI netice 
vauwdlll tMd&de Alman ordusu ~ 
ydr;lmak, ~ geri tl&ımek vaziyetinde 
ka'lecalbr. Hw iki~ ela harW kay-

'~ Sahife 2. SICllt I .. ) 

llGILIZ BISlllLIRf 
---··---

Alman it'f&lin-
deki sahillerin 
zayıf noktala-
n bulunuyor 

* 



'J'aPlhi Roman Yazan: Şahin AJıdmnan 
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Kapıyı zorluyorlardı ••• 

Pencereyi apıralı seslendlm : Gece yarısı ne is· 
dyopsanaz?- Ki nulnfz siz?-

Ben: aramalısınız! 
- Ne var? Ne oluyoruz? diye haykır- Aşa~ulaki adamlardan biri.si: 
dun,~. gGrilltnyU işitmiyor mu- - Sizin Yeniçeri olduğunuz nema-
sunm?.. IOm? diye cevap verdi, karanlıkta sizi 

Çalık Kemal korkudan tir tir ttireye- iyice göremiyoruz. 
rek oevap verdi: Hem bu evin illal olduğuna dair bir 

- Biç i§itrnif olmaz mıyız! lnsan sa- alAmet te bulunmuyor! Hiç olmazsa 
ğır blle olsa bunu duyar! Kapıyı lora- pencereye bir bayrak asmalıydınız! 
cak gibi sarsıyorlar! .. MutlAka memlük- - Nasılsa bunu akıl edemedik! 
ler bis.i butı! - Öyle ise aplıya inip kapıyı açm11lı-

O smııııla ~il duyan Naciye de sınız! Hele bir kerre yüzUnüzil görelim! 
odasından fırlayarak bizim yanımıza Sizin de bizden olduğunuza kanaat ge-
gelmişti. Genç kadm titrek bir sesle: tirmiş olalım! .. 

- Kapıyı zorluyorlar! dedi, acaba bu Çalık Kemal geriye dönerek benim 
gelenler kim? Orilan içeriye alahm mı? yilzüme baktı. O dakikada korku içinde 

Ben: buJundutunu anlatan titrek bir sesle 
Sakın ha! diye baiırdıın, bilmedili- dedi ki: 

miz, tanımadığımız bu adamları gece ya- - Şimdi ne yapalım, arkadaşlar? .. 
rısında içeri)re naal alabiliriz? Acaba Heriflerin dediklerini yapıp kapıyı aça
bu evin kapısı sağlam mı? lım mı? Fakat biz onlara nasıl emniyet 
Bunların zorlamalarma dayanabile- ec1ebWriz? 

cek mi denin? Ben Çalık Kemale cevap vererek: 
Naciye cevap verdi: - Sen çekil pencerenin önünden! de-
- St.x bundan öttlril hiç merak etme- dim, Onlara bu kapının kolay kolay açı. 

yiniz! Kapı gayet sallam oldutu gibi lamıyacatını ben §İmdi anlatırım! Ve 
aym zamanda çok kalın bir demirden pencereden yarı belline kadar sarkarak 
yapılmıştır. Ne kadar uğrapalar onu ye- aplıda duran adamJardan birisine iyice 
rinden oynatamazlar. Sonra pencerele- n1fan aldım. Bunu yaptıktan sonra elim
riıı demir kapaklan var! Hepsi de örtil- de tuttulum destiyi yük.sekten bunun 
lüdilr! Bunlardan da içeriye giremez- tepesine doiru hemen salıverdim. 
Jer! Aman Yarabbi! .. Eğer o dakikada bir 

Ben: bal yemez ( • ) topunun ajzından bir 
- Ali! diye haykırdım, §imdi bu oda- gülle fırlasa da oraya düş.1eydi, kapmm 

nın pencereaini açalım! Ben kapıyı kim- öıdlnde toplanan adamların üzerinde 
lerin zorladıimı anlamak istiyorum! On- bundan daha bUyUk bir te.sir ve tell§ 
lara asleneeepn! Bakalım niyetleri ne- husule geti.rmif olmıyacaktı! 
dir? Bunu anlasak fena olmaz zannede- Botlula salıverdiğim desti aşağıdaki 
rim! adamın tam tepesine rastJamıştı! Oraya 

Bu sırada kapının zorlanmasından do- temas eder etmez tuz buz olup parçalan 
lan g{lrUltti bUsbUttin artmış bulun- etrafa dağıldı! Herif kurşun yemiş gibi 
makta idi. hemen yere yuvarlanmıştı! Kapıyı zor-

Pencerenin yanına kopum. Epiyce !ayan adamlar ilk önce şaşırdılar! Sonra 
uira§tıktan aonra demir kapalı aç~ kendilerini toplıyarak eskisinden daha 
nıuvaffak olabildim ve pencereden eli- büyük bir şiddetle kapının üzerine atıl
lerek sokaJa baktıfım vakit kapUUD dılar! Aynı zamanda aşağıdan bize karşı 
Bnilnde bir takım adamlann bu1unduiu- ağıza alınmaz küfürler de .savurmağa 
nu seçmekte biç te zorluk çekmed' başlamışlardı! Vakıa Naciyenin söyle-
Bunlann sayısı beti apyordu µn. diği gibi kapı çok sağlam bulunuyordu! 

t-1-.rindea b' lıdDln ''-~- ... b' Yanlarında top olmadıkça, bu adamlann 
,,..... ul ır ~uauıc yanar ır onu devirmeğe imkln bulamıyacaklanna 

meşale b unmakta idı. Bu sayede hu- ben de kanaat getirmiştim. Fakat gürül-
~~ =:r !==zor~ tU o derecede artm11 bulunuyordu ki ben 

o 1.-.ıı ve & e- bundan fiddetle rahatsız olmağa bafla-
nl; IJ• ..._. ~ lbant ha- dım. Arbdaşlanm ve bilhassa Naciye de 
~cta'i:ı!:: =-:-içiminde- benim gıôi üzUlmekten kendilerini ala
ki 8ll"PUfludaaı bun1amı Yeniçeri olduk mıyorlardı. 
1anm anla••fl•• . - BİTMEDi -

Pewwdw -'eaerek: 
- • llti)GNWUa? diye hQlmdun, ( • , o cleDinie bUatıılan lriivük top-

... ,_.. wla bpmnı ne diye IOftu- lanı balyemez dnlerdi. 
yor111m1&T 
Kapmın lllflnde duran heriflerden bi

rllii baa cnap verdi: 
- X... • diye zıorlamr? Onu açmak 

ilti)oru! Şimdi bize alnltlailzOn riu
IQle ~ açum! Yoba mrluk kulla
MCltimt. 

- T-nımedıtımn eclemlva bJs kapl)'ı 
....,.ı Buradm flmdl çekQlp sltme
.ltllllla? .. 

- Gitmeaek ne olacak? 
- Ne olacatmı şimdi g6rilrsUnilz! .. 
Ben bayle demekle beraber pencere

nin öıdlnden -.ynldırn ve odam içini 
gözden geçirdim. 
Odanın bir \lıteslnde bulunan İÇİ BU 

ile dolu 1ri1yükçe bir desti aözilme illtti 
pene8nDin altında duran adamların 
üzerine atmak kararlyle destiyi kulbun
ttan yakaladım. Fabt Çalık Kemal bu
nu fırlatmak için bana vakit bırakmadı. 
Pencerenin önüne koprak aşağıdaki he
riflerle koeupıala ba§lach: 

- Ayıp delil mi, yoldaşlar? Sizin bu 
yaptıluuz Yeniçerilik kanununa sığar
mı? Benim 'blLfllhne g(Sre, düşman ül
kesinde bulunan bir ev yoldqlan tara
fından ifpl oJununa sonradan gelecek 
olan YenM;erllerin artık bu ;,ere el koy
maö baklan yoktur_. 

Siz kendin.ize başka yerlerde ganimet 

Beklenen harpler -·-'~ ı iMi S.hifede) 

betmit 01-caktır. 
TE$EBB0SU ELE ALMALI 
Bizim için tehlikeli olan nokta teşeb

büaün hill düşmanın elinde olmasıdır .. 
MUttefilder bu sebeple ancak düşmanın 
p1inlanna göre hareket zorunda buJu
nuyorlar. Bu nokta B. Ruzveltle görüş
melerimde üzerinde durduğum başlıca 
mevzu oldu. Ana kuvvetlerimizin en 
mUhim harp sahnelerinde teşebbüsU el
lerine geçirmeleri zaruretinl anJattım .. 
Bundan başka bütün muharip milletle
ri temsil edecek bir başkumandanlık ku
nılması lüzumunu gösterdim ve orta 
şark cephesinin E:hernmiyetini belirttim. 

-----o---
8. ftaftn •Teni Ame
l'Uıan sefiri görllftüJere 
Moskova, 24 (A.A) - Stalin, Birle-

şik devletlerin yeni büyük elçisi amiral 
Vilyamı Kremlinde kabul etmiştir. rn>
riişme bir saatten fazla sürmüştür. Ha
riciye komiseri Molotof kabul resminde 
hazır buJunmuştur. 
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Benim başka türlüırj! 

YE111 4SIJC 2~ NiSAN CUMAR'l'ESI JtO_ 
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Batıdaki 
ŞEHİR DABERLERi emniyetsizlik 

----*----
Amansız düşman veremle mücadele 

Doğuda Alman ,..,.,.,.. 
Yeni ekmek 
kartları ,~eril

meğe başlıyor 
----·----

Bugünden ltlbaıeen 

Bucada bir 
hastanesi 

veremliler 
açılacak 

zunu gedlıtil'en selle,,. 
lepln llcqında ya alrnıf 
IJulanntaldGll•-

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

daha el,·erişli bir durumda o1madık)arl 
kolayca anlaşılır. 

Bir kene '11JlU IÖZ öaiilllle b~ 
mak 1izmHbr ki, müttefiklerin, U.
Doiuda uinMhklan yeniJcilere ~ 
Avrupa Jat.smdaki durumlan, hafekd elımelııere az ndlıdar· 

da mısır lıatqtll'llacaJı Veremle mücadele cemiyeti son haf-
Mayu ve Haziran aylarına ait ekmek talar içinde büyiik bir faaliyet göster

kartlarının numaralama iti dün nihayet mektedir. Dispansere müracaatlar da 
bulmuı ve kartlar belediyeye tealim bir hayli artml$br. Gilnde vasati 15 ki
edilmiştir. siye ultra viole seansı yapılmakta ve bir 

Belediyeye bağlı kart bürosu memur- ~k hastalar muayene ve tedavi edil
ları ve belediye ıubeleri kartları muh- mekte kendilerine iliçları verilınekte
temel olarak yarın dağıtmağa baılıya- dir. ' 
ca~~d.ır. Tevzi itinin dört günde ik- Cemiyet, her yaz olduğu gibi bu sene 
malı ıçın hazırlık yaoılmııtır. d y 1 k ak · · ha * e aman ar ampını açın ıçın -

s· k .. d b . fı l d k zırlıklara başlamıştır. Kampın iaşe ve 

ı ekır a~l gun :;nd en5 O ~nbar. ad çı an- nakliyat işleri tanzim edilmektedir .. Bu 
an melll ere yuz e nıs etın e mısır 

unu kantbrılnnfb. Bueün yine normal sene nakliyatı bir kamyon yapacak ve 
surette ekmek çıhnlacak, unlara cüzi her gün kampla Karşıyaka arasında gi-
miktarda mıaır unu katılacaktır. dip gelecektir. 

-o-- VEREM HASTANESİ 
Kdtd teuzllne llazlPldl.. ~e~ mücadele ~yeti İzmir şu-

lzmir viliyeti emrine verilen Uiıtla- besinin senelerden berı tahakkuk ettir
nn sureti tevzii hakkmda dün öğleden mek istediği verem hastanesi meselesi 
aonra T1earet Oduında bir toplantı ya- artık kuvveden fiile çıkmak ilzeredir. 
p.ım.,, toplanbya toptancı ve peralcen- Bu maksatla Bucada bir bina bulun-

. • kudretlerini mütemadiyen arttmacak ... 
muştur. Bu bına cemıyet ~afından sa- kilde Jaıvvetlenmİ$tir. Diler ~ 
tm ~ otuz. yataklı _bır verem hu-~ iKaI altmdaki yerlere ket/4 
tanesı haline ge~. . turrmlannı mJdaştmnalan da şu deJilto 

Cemiyet bu binanın hazırlanan kroki- mez MnDea mlıh duvum her z.....-
sini dtin sıhhat vekilliğine ~· ntlfuz eılilmesi miinddln Wr çok nokD
Hastanenln kadrosu sıhhat vekillili ta- lan olduiunu meym. ko:rmaştar .,.. 
rafından tayin edil~ ve ~ .bir lada harbin lm._.p ıünlenle, N~ 
mütehassıs doktorun ıdaresine venle- batıyı dtiştinmekten vareste olanuy__. 
cektlr. . lanhr. Banda dolayı bt'I •"'8 sldt" 

Sıhhat vekAleti verem hastanesine meden önce batıam enüa olmak ...... 
yardım etmeli do?. vadeylemiştlr. . yOl'lar. Yine handan tlolayı ~ ...... 

Verem hastanesı paralı o~ ve di8- lan içine .W.kl•n pw ı.,.m,.,ı .. 
panser faaliyeti de hastane ile birlikte ...,.a Ml'Wne - ıenit ilrl4e ......... 
genişletilecektir. WJk iıltl)edar. ~ 1wıe d Wr * .. verdikleri haberlere bakıLna, AbnaD 

B. Alazr~ a~. bir tüccar• d":'1 projesi ltir milyon İspanyol ukerinİll 
belediye nik.Ah daıresmde yapılan bır .ı-=..... cephesine cevkinı· hedef tutmakf9 
akde gönde--Jı.: ~k bi1ketinin ücreti ~u ~ 

u:~&& • ımış .. 
ol~ on lirayı veremle. mücade~e cem~- Bu haberler ıe~be, ~ 
yetine yollamıştır. Cemıyet keyfiyeti bır kendi kuvvetleriyle Rusya harbbıi b
mektupla nikfilu yapılan çifte bildirmlf- zaıımak ümidini bybettiiine hakmet• 
tir. mek limndır. 

deci kliıt tacirleri ve .. tıcılan iftirak ----------------------------- İspanya bir milyon askeri Rmya ce
henneminde eritmete rau olabilir mi! .. 
Bu ayn meseledir. Filhakika bir lspaa· 
Yol nazırı Bolşevizm aleyhindeki mfka• 
deJeden bahseden harared.i aatlı:aMa. 
eler bir ıün Alman ordulan doiada P
nilgiye uğramak tehlikesiyle brşıl.pr
sa Bolşevik dalplan Avrupanm blltl· 
ne solmhnadan bir milyon İspanyoluo 
dolan aönderileffilni ~ 

eylemi4tir. Tevzi itini idare eylemek 
üzere bir komite aynlmqtır. Bir müta
ahhit lıtanbula ait:lerelı: lzmire ayrılan 

Hava Kurumuna yardım 
k&ğıtlan alacaktır. --------------------Wlıll•--------------·-----

----""""'ta--~-
ZABrl'ADA 

Köyd~ tarlaya giren 
bir manda cinayete 

sebep oldu 
-*-

Bayındır köylüleri bü
yük hamiyet gösterdi Bolşni...ten nefret eden .,....,...... 

Alman aferini temenni ettlklerine .... 
be yeldar. Ba itn.rla --b,... 
iimis sözler ancak derin Wr -~ 
tezahliril olarak söylenmiştir. Yolma t.
PD7anm Alman davunun aferl ....,.... 
cbı bu derece cömertlikle kmrvetierlDI 
ortaya atmasa beldenema. 

Bayındır halkı, hava kurumuna bir 
defalık teberru Daluinde üc; günde bü
yük neticeler almıttır. ödemit kazasınm Birgi nahiyesine 

bağlı Bezdegüme köyünde bir cinayet Bayındır köylüleri, teberru cemi için 
olmuıtur. Bu köy halkından Mustafa köylerine gid~ heyetleri tezah~ratla 
Çolak, kendi ekin tarlasına giren ve karıılamakta agırlamaktadırlar. Bılhaıı
mahsulüne zarar veren bir mandayı ya- .. Bayındmn Kızılcaova ve Uladı köy
kalıyarak teslim eylemek üzere köy lerinde teberru ifleri için yapılan toplan
heyetine götürdüğü aırada yolda man- talara kadınlar da iftirak eylemiftir. Bir 
danın ealıibi olan Kıtla köylü Oeman köylü kadın teberra edeceği 100 lirayı 
Sevim ile kal'fllaımqtır. Omaan Sevim luacaiındaki yaYl'WIUDA vermif ve. kaza 
hayvanı bırakmaeını Mustafa Çolaktan kaymakamı B. Fuat Arnaya: 
isteyince Mustafa Çolak buna razı ol- - Bu ufak parayı alın, Onu çocuğu-
mamıt 1 mun eliyle veriyorum. Büyüttüjüm za-

man çocuğumu da hava kurumuna te ... 
1im edec:eiim- Tayyareci yapacağım, 
demittir. 

Uladı köyünde köy kadınlarının iıti
rak eyledikleri toplanb gecenin ... t 
üçüne kadar devam etmiftir. 

Bayındır köylerinde üç günde 7000 
lira toplanmı9tır. Halk ve bilh .... köy
lüler heyecanlı tezahürat yaparak ku
ruma yardam etmektedirler. 

Netiee olarak şunu söyllyebillri.: Dr 
iucla Alman taarruzwıu pcildira ..
lteplerin en mühimmi baWaki enmlyet• 
dslilrtir. 

ŞEVKBI' Blı.Gllf 
Bayıncbrda teberru ifleD için yapılan pİİİİİİİİİİooİİİİiİÖİİaİİİİİooİİİİiİÖİİiGimiiiİ 

toplantıya iftirak eden bava kurumu lz- Çocuk lllıft.a mi-
mir pheel müc:lürii B. Şem Demir teh- welletiyle Pirler 
rimize avc:let eylemiftir. 

- Bu benim tarlamda zarara eebep --------------------·-----------------------
Türk oldu. Hayvanı ihtiyar heyetine teslim B J k k • • 1 k •bİ 

edô=~r. Osman Sevim, büyüyen u yı pamu e ımı az o aca ~ Güzel yurdwı -~nde 
çocuğu -·-

münaka,a 90nunda tabanc:auıu çıkara- Açan ümit çiçeiiyim. 
rak at- et .... i• -·Lan k11-un Mustafanın ca--ı. 1 ind Sahifede) pamuk çapa.anda çah,tırılan itçilerin 

..,,. •• ..,. ._,.. -ır ~-- A __ ..J "--- ..J '! L ınlerdir Türk kanının gücC1 bende 
beyni.ne .... bet e._:...ı. Za-"- a..ı __ L fia - il tah ili . li ,,..-%... ~ l"UUIQOı:unaan -·en .-:öyıu . +. __ • __ , muu-ı • .a-~""· Yauı QIUll ii.Uflff bna ııore m ı ı enn e ne ..,.B""'"nlar.,, L .. lü 1m L .. -d la · 1 _L .uennm ~ı.ua. 
alclaiı yaranın teairiyle bir az eonra ö)... . · ti 30 k u ın .:oy 0 a.. 0 )'18ly e e&- Özüm n- i1e dolu 
mü,tür. CO:.--lu tutularak ad•=--e teslim çilitll akala pamulu içuı vasa u- mek braelerl yoktur. latelerinin kendi- --

~ MT-1 ruş ya ~ ya ---ı..ı.. Halbuki d ed 1 afı d Yilrüyorum ben iilkilme. 
edilmit ve hakkında adliyece tevkif ka- normal zamanda i3çbi~.;;ıi; ·abladan lerinin istih am en er tar n an tc- Atanm çizdW yolu 
rarı verilmiıtir. daha deierli olmıyan amam 60 _ 70 b- mini ötede?beri usuldendir. Halbuki Gösteriyor İnöftU de. 

Ağ .. S.,,._..e ,.--•-.-. n•• arumda .... ,_........... Kumdan 25-.28 bunlann elinde klft erzak bulanmacLiı Be ~•• _..........._ • _,. U&UUp&• M da ..:..11 gibi bu itçilere de aiu itçi brne.i ve- n o yolda bir nur seli 
Aleancakta (Hacı qa) sokajmda lumq aruın~ ~r. 1111' •~ rilmemesl vaziyeti bir kat daha güçle,- Gibi akıp lideceiiın-

2 7 numarada Halil Baylar evinde ar- olarak çok ,.ubek &atlarla .. tıhmtbr. tirmektedir. Her r.orlulu, her engeli 
hoı olarak pencere yanınd~ otururken Patatesin bile kiloeunun top .. tan ~~ "ku- 5 _ Pamuk bölp.inde traktör az- Ezeceğim, yeneceğim.. 
kırılan bir camdan aiır surette yaralan- l'Uf8 ve c:laba fazlaya .. tıldıia dUfUDÜ- dır. Çift bayvanlan i.e gıdasu:dır. Bun- Bahçelerde, tarlalarda 
mıı •e hutaneye kaldırılmıftır. lüne pamajun ,!>mılar• nilbetle ne b- lann aaym da azalmaktadır. Yeniden Altm UrUn biçecejiz. 
BiR KIZ dar az fiat aldıiı ualatabr. A•ft hayYam aabn almak iatiyenler ikl Endüstri alanında 

2 - Cerçe önümtizc:leki pamuk mab- .... Her milleti ~ .. Meselesinden ıaıalda .ulü için azamı fiat tesbit ediline bu -- miail flat ödemek zorunda kalıyorlar. Cümhuriyetl~ 
Çorak.kap.da 16 Y&flnda bir bzı ev- neki ae•iyeden çok yiikaek olacaiı mu- * O veriyor bize kuvvet 

lenmek vaadiyle kendi evine götürdü- b•kkak ile c:le müstahailler pamuk eki- Bütün bu .d>eplerle geçen ııenelerde Ona edersem ihanet 
ğü ve alıkoyduğu iddiuiyle Hüseyin mini •enitletmeie karar vermek lçla pamuk ekenler timdi pamuk tarlalan- Anne sütünil haram et.. 
oğ]u Sebahattin adında biri adliyeye ve- bunun reamt bir aiızla il&nına bekliyor- nın mühim bir kımuna kendir, wm. OllllAN İLGiNE& 
rilmiftir lar. Bu yapılmac:lıkça pamuk ekimine kumdan. mım gibi daha az muraflı "Ve W.ıoa••••IOiiiiiiiıiıiiiiiiiiiiiı•• 
GEİ.JH G.O'J'URURKEH fazla heves eclilmiyec:eii fiipbesizdir. daha lclrb mahauller ekmeii tercih edi- ------------

3 - Yerli koza pamuklan dalıilt pl- yorlar. BilLaua kendire elverişli bölge- M.")~ut ~vlenme 
Kanlı IJIP IHllı'a yasada abladan çok yiiluek fiatlarla lerde, Tire, Bayındır ve Ödemişte, ~ 
Bayındınn Ereeneli köyünde kanlı ıatılmJ•tır. Bunun için pamuk tarlalan• kendirin kilosunun 1.50 kunqa kadar Şehrimizin lallUUlllf ailelerinden 

bir v.ka oltmqtur. Bqlca bir köye gelin nın c;olc mühim bir lunmna abla yerine sablmasa bu mahsule heves arttırmıştır.. Cencarap ailaine mensup bayan Fıtnat 
götürecek olan Mustafa Yener idareıin- yerli koza ekilecektir. Zaten akala pa- Netice olarak denebilir ki: Hükümet Gencarapla Tacaret ve Sanayi odua P" 
deki taksi otomobili bu köyden aynlar- muiu daha çok ameleye lüzum söeterdi- reemt bir ağızla önümüzdeki pamuk re- nel eekreteri ve muhltimizıce çok _.t.. 
ken dört sene; otomobile yaklqarak ği için daha masraflıdır. Yerli kozalann koltesinin azlml değil, fakat asgart ita- len bay Tursut Türkoilunun evlenme 
bqka bir köye celin sötüren damattan ise toplanma11 daha kolay ve fiatlan el.. bnı ilin edene pamuk ziraatı F.ce höl- merasimi dün evlenme dairesinde s&zi
köy adeti mucibince (ayale baah) para- ha elveritli oldalundan banlar tercih gellinde ihtiyaca karplayacak dereceyi de davetlller huzuriyle yapı)mqtır. 
aı İ'ltemiılenlir. ediliyor. bulacakbr. Böyle olmaza pamuk için Törende belediye reisi, ticaret od.-ı 

Bu :yüzden çakan ltovpda Süleyman 4 - işçi fiatlarının yübekliği ekinci- hazırlanan tarlalara diğer mahsullerin rebi ve erkim, banblar m6d6rleri .. 
Gülbq bıçakla yaralanmıı ve suçlular leri ürkütüyor. Bundan dolayı pamuian eltilmeei çok muhtemelclir. Vakıa ban- plyuammn tanınllllf aimalan hazır bu-
tutulmuıtur. maliyet fiab çok artnuftır. Fazla olarak lamı da melekettıe hol olarak Yetitmesi lunmuttur. 

matlGptur. Bununla beraber Ege bölge- Yeni n1ileri tebrik ec:ler, aoneuz sa· 

- Gül, sevgiliciğim .. Sizi aeviyoruml insandı.. Hiç filphesiz çocukları olmuı
Onun karıısmda neden o kadar $9kln- nı isterdi. Ya ben. .. Ben de isterdhn. Fa

gen olduiumu birden bire kavradım: kat ..ırat bir kıschm, 6mrtlm0n aonuna 
Onu seviyordum.. BiltUn kalbimle w kadar topal bacatum .stirüklemete mah
biltUn ruhumla. Ytizilmü göğsUnde giz- kOmdum Oauala ..ı•nn k mi?~. 
ledim. Kalbinin yanağım üzerinde çarp- bunan im1rlıu 10ktu.. Omı o .bdar çalı: 
tıtım duyuyordum. seviyordum ki böyle bir delilı'k yapma-

Yavatça çenemi tutarak yüzümü yil- sına milsaade edmınıc1jm 
zilne çevirtti. Sıcak yaz gecesinde, kim Kakt't bir kararla, kollannın halka-
bllir nerede, bir Billbül gökyUzilne sından kurtuldum. 
qkla dolu najmelerini fırlabyordu. Bu - Bülent, ben seninle evlenemem! 

sinde 85 bin balya pamuk yerine ancak adetler dileriz. 
40-.50 bin ba)p ....... al•vak olar- o--
aa bunun da pamuk endüstriai ve bu en- ÇBŞlfBDB 
dUatrinln kaf'll)ayacaiı iLtiy9çlar bala- •A""• __. j•• ••* 
mından darlık ve nlwıb uyandıracaiı .- u ... -. 'f'&IDAS 
ftipheaizdir. Bunu önlemek için mllatah- S.W..t Ye içtiıul m•AYenet müclüril 
eiller biik.ümet nanuaa yapılacak. bir el.- Dr. Cevdet Suaçoilu ve muavini Dr· 
meçle tenvir edilmelerini ve pamuk eki- Himit dün Çetme kau._ ~ 
mine tepik edilmelerini dört sözle bek- dir. Orac:la aaihk itlerini tetkik edecek• 
liyorlar. lerdiı. 

Ahengin gümil§ notalan aessmtk içinde dedim. Bunu benden istemeyiniz. Çok 
O gece ıeç vakte kadar uyuyamad1m. karanlık içinde kavisler çwyordu. 11k bir tesbih taneleri gibi blriblrlnl takip milteessirim, fakat miiınkUn delil. 

Hiç bilmedJlim bir saadet içime ferahlık defa olarak baş başa bulunuyorduk. m. ediyordu. Dilnyayı, her §eyi wıuttum.. - Fakat... Beni &eftl.İJOr musunuz, TEL: 36·46 

BUGUN veriyordu. Gazlerim apaçık\ yıldızlariy- ceclk muslin bluzum altında kalbim çat- Yalnız BUlent ve onun öpnleri vardı. GUI? 
le lfllda7an a6ky0z0nll ~ alaç- 1ayuıya prplJ'Ordu. Onun kollan arumda, ona 9DkıılmUf du. Bunu aesinde alır ve ıstıraplı bir hay-
lum siyah dallanna bikl)'ordum. tçim- Birclen bire Bnlent kalktı, sigarumı ruyordum. Dudaklanmı ona uzattım ret belirterek sordu. 
de hlll wln.ba aklslerinl d\l)'UJOI' ve.,_ attı ve yanımda bir tabureye oturarak Kuru bir aOrllltil ile bastonum yere BUtiln varlığım ona can atarken na-
vildiii fe)'Jeri hatırh,ordum. eliınl elleri aruma aldı: dUştllJrldldlm_ BOlent Jabyt bir tavır- sıl cnap verebilirdim? KavupnUf elle-
Sık ak bizi lilnneie aeldL O kadar - GUl, dedi, titriyonunuz. Neniz var? la ell)erek onu kaldırdı. Ve pjlonk Oze- rimi di2 terime day~ ...ı.z dur-

.sık ki. ..ı. ~ atık mı diye içime Blimi çekmeie çalqtun, fakat tuttu, rine, ;ranıma koydu. Fakat sihir bozul- dum. 
bir illnti lird1. GGzel bir Alustm a)qa- bo1azım o kadar 111nbnıp ki cevap v.. mU§tu. Bu tok IOrilltil beni, kendimden - Gerçe sizden daha y&fh7ım. Eğer, 
Pll, bu ak sl7uet1erin aebebbü nihayet ....,..ttm Böylece, uma bir an, kana- ıeçtlllm bir düapdaıı çekerek tekrar takvim ile İf biterse, belkl sizin baba-
CSlrenmek Ullp Jm1t. bkta ellerlmia blrlefmJt olarak kalchk. hakikat IJemlne atmqtı. ruz olabilirim. Fakat bazen bana, siz 

J:nlle rahMlma ldL Yaukten mma Apnm. baa dolru elildl ve dudak- Blllent 8Dl'a)'Ol'du: benden daha yaşlısınız gibi geliyor. Oy. 
lıdlr dlleı'erek °"aana cı1mulb. Ben ele- lanm dudaklarıma dayadı. tik defa oJa. - Ne vakit ~ aevlilbn? le bir kuvvetıniz, Byle bir cesaretinls 
.._ bUan tançadm BUlentle-7Hm bl- rak bir erkek beni~ tçlmi p. Beklemek için hiç bir sebep yok, değil varki! İstemiyorsunuz, demek. .. Yazık! 
• ..._ Bna ,.ıı.fta w aOndOzan alır rlp bir ...._ lrapladı: Bunun içinde mi? Sisi bulduktan sonra, artık biç... Ben budalaca bir tiınide kapılmıpm. Be
l'C ... ..._ .._ wla slbl ..a,on.. brku. o ftkte kadar JılG ~ Biç sizden Qnlmak ~onmı. Ya- ni affediniz, Gnl. 
A7 1ıala..._ bir gökte blltoa pp rdyle ...a. bir chınuP bnpJwdu. tnslyald kında nlenebilecelimizl umanın. Kalktı ve 6niiınde ayakta _durdu. 111-
Pll'l.,onlu. olarak JaırtuJm.1a ça11f*un, fakat bml Evlenmek! Onun karm oJmalt! Ayak- safir odumm açık kapmndUı yUzleri-

Baleat Wr bltula derla 9flndlbaUftl1, imha de mrda ve Jrendtstne çekti. Du- 1anm altında bir uçurum açıldıtmı hı. mize ışıklar d6killüyordu. 
Hafif .-k elbnda JildnOn hadan hQal c1ü:1uı 7mic1m cludakJanma dokunarak .aba. Benim atkı dUfQnmele bak-
meyal ~ 81p'"'Dm bıl _.. ........ ı lam "1ttu. BOl•t cllaç. bayat clolu bir ıww B l TM B D I ıww 

1 - ÖLÜME KARŞI SAVAŞ 
bft*Jzcg SOa.t) 

2 - MADAME LA ZONGA 
OYNIYANLAR: LOPE V.l:LEZ - LBOlf J:BB0L 

MA11NBLl:R: 0. K. Savat ut- 5.15-1.11 lime La Zoala t. • T -10 
'->"..;:ı.or...:>--->"'~>"...::~~""->"-.>.....:>-'~~> 
c z1Ml,PwU..ta••-



2.5 NİSAN CUMARTESi 
• 

A~keri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahilede) 

~zak doğu savaşı 
(Baştaralı 1 inci Sahifede) 

~yacağını tahmin etmektedir .. Fakat rı bir tank. bir mikdar otomobil tahrip 
'-- tahmin · · Alınanla etmişlerdir. . . 

YENi AS'IR 
™ 

:ı 11tll:ıı!111•111il111111111111•.'111il1111111111111 ı ı ı ı ı ı ı: 

E Ankara lladyosn ~ 

: BUGUNKUNEŞRlYAT ! 
:; , 111111111il11 Ullll llllll IPIHlllllllll 111111ıu111111111 r: 

OKURLARIMZIN 
MEKTUPLARI 

······•····••··········· 
Acaba neden 
böyle oluyor?-

- -·---

SAHIPB I 

ŞARK SANAYİ KUHPANYASI 2'CIRK ANO· 
NİM ŞIRKE'J'JNDEN : 

11 numaralı her kupon için temettu olarak be§ lira tevzi edilmesi 14/ 
4/) 942 tarihli heyeti umumiye karan iktizuından olduiu hitsedarlanmıza 
bildiririz. 

Binaenaleyh hisse hamillerinin kupon bedelini tahsil etmek üzere 16/ 4 / 
Karantinada bir kariimiz yazıyor: 1942 tarihinden itibaren fzrnir EmlAk ve Eytam bankası aiJelerine müraca-
cBir kaç gündenbcri bazı fırınlarda at etmeleri lüzumu ilan olunur. 15 25 (873) 

.,..u kat'S surette ıçın - Çung King, 24 (A.A) _ Çin teblığı: 
l'JD durumunu bilmek lazımdır. h d ç· 1il · y g 7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 

Bu hususta katte bir bilgi olınadan lrevadi cep esin e ın enn enan h berl . 8 00 

ekmekler yine rengini deiiştirdi. Zara- --------------------.-----------
" yok ... Varsın böyle olsun... Fakat 

1 d Yungu işgalinden sonra takviye alan ja- 7.33 Müz.ik pl. 7.45 Ajans a erı . 
SÖJlenen sözler ancak birer tahmin en pon kuvvetleri yeni bir hücuma haz~- 8.30 Senfonik program 13.30 Program ve 
ibaret kalır. lanmaktadır. Şimdi muharebeler Pın Memleket saat ayarı, 13.33 Müzik : Saz 

ltışın çok şiddetli olması ve her za- nehri yakınlarında cereyan etmektedir. eserleri 13.45 Ajans haberleri 14.00 Mü-
l'laankinden uzun sürmesi Alman yığı- d d zik : Hiyaseticümhur bandosu... 14.30 
.,.~...._. nakliyatını geriye bırakm•....,•. Mev- Tokyo, 24 (A.A) - Panay a asın an (Çocuk . k •....: .,..... · bild"rild·v· 14.45 Konuşma esırgeme ·uru-
ti- mu"sa"ıt olsaydı, malzeme evvelden Asahi Şimbun gazetesıne ı ıgıne O p l k t 
.... u göre 16 nisanda adanm muhtelif nokta- ınu adına .. ) 18.0 rogrnm ve meme e 
gönderilir, stoklar kurulduktan sonra larında karaya çıkan Japon kıtaları ada- saat ayarı, 18.03 Radyo çocuk kulühü .. 
da kıtaların nakliyabna başlanırdı; ve 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : Rad-
... n-- ·ıt :<-danı 'tı'baren de taarruz baş- nın işgalini bitirmişlerdir. Düşman kuv- 30 y.T ml k t t 
ı.a .. ~. mı vetlerinin geri kalan kısımları dağlara yo dans orkestrası 19. ~ .. c e e san 

nn zı h k · d ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbest 10 ,.,.akat bu ·~'ı Rusyada ı.on uzun sur·· • çekilmişlerdir. Temi eme are etme e- _,1_ F 1 h t' 2015 " ~... ~ h ldir dakika 19.55 MüL.iK : ası eye ı . tnn""'ur·· • bu sebeple nakliyat zamanından vama lüzum görülmemesi mu teme . K Ş kı 
...._.. ' . . d Çünkü düşmanın geri kalan kuvvetleri Radyo gazetesi 20.45 onuşma : ar 

C:Ok sonra başlamış ve kış mevsunın en 1 k ve türküler 21.00 Konuşma (Büyük 
hem""' hemen hi,. ı'stifade cdilememic:tir. yorgundur ve yakında teslim o ma zo- M ik o· l ... tek 

~.. " .. d runda kalacaklardır. adamlar .. ) 21.15 üz" : ın eyıcı ıs -
Cenupta karların erimesi yüzun en Şanghay, 24 (AA) _ Tarafsız bir leri 21.45 Konuşma (Posta kutusu) 22.00 

\'ıe ya~urlarla husule gelen çamurlar, 2 1 Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 

memleketin her tarafında, bütün fınn
larda birden olsun ... 

Halbuki böyle olmuyor. Görüyoruz 
ki baz.ı fınnlarda ekmekler nümuneye 
muvafık olduğu halde bazılarında de
ğildir. Bu sebeple bir çok kimseler gün
lük ihtiyaçlarını mahallelerinde bulunan 
fırınlardan değil, lzmirde bulunan fı
rınlardan tedarik. etmek arzusuna kapı
lıyorlar. Bu hareket tarzı lzmirde ek
meğin erkenden bitmesine sebep olu
yor. Acaba neden böyle oluyor} 

Karantina: Yıldız tepe sokak 
Ecmel Kaymak 

b'--- ~:~:-de on dereceye kadar -·t-an kaynaktan alınan haberlere göre 3 a- . h be 1 • 
.. &U.rlll ...,~.u• ~ ş ley Memleket saat ayarı, a]ans a r en ve 
Bleak1arın tesiriyle kurumağa başlamış- pon uçağı dün Kiyangsi ve e angın Borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program 1ZM1R BELEDlYEStNDEN: 
tu-. Buralarda harekat zamanı nihayet muhtelif noktalarına hücumlar yapmış- 1 - Behçet Uz çocuk hastahanesinin 
on gün sonra gelmiş olacaktır. lardır. Kiyangsi ve diğer bazı .şehirlerde ve kapanış.. tanzimine başlanan bahçesine nebati 

Bu yukarıda söylediğimiz sebeplerle tehlike vaziyeti tam bir gün sürmüştür. toprak nakli işi fen işleri müdUrlUğün-
taarruzun hemen başlaması icap etmez. ·- 1 s t 1 k arsa 1 ar deki keşif ve şartnamesi mucibince ye-
Almanlann biran evvel başlamak iste- ln!!iliz baskın arı a ı J niden açık eksiltmeye konulmuştur. 
dikleri tabii olan bu taarruz, kuvvetle ' ~ Keşif bedeli 4500 lira muvakkat teml-
aL..L.-..ı:~e go"re en g_. haziranın ilk (Baştarafı linci Sahifede) Gazi Bulvarında bedeli peşin veya- nab 331 lira 50 kWUJtur. Taliplerin te-
'"".Y~uı -... but taksitlerle ödenebilir satılık · t ı. bankas at rarak 21 /4/942 Rtbılerinde başlıyacaktır. Dikkati çeken diğer bir nokta da şu- mına ı '9 ına Y ı 

· k ük b k 'f h arsalar vardır.. Pazartesi günü saat 16 da makbuzla-
UZAK DOOUDA dur : lngilizlerin üç" ir eşı are- Ankara Palas kapıcısına müracaat. riyle birlikte encümene müracaatları. 
U7.ak doluda Koregidor üzerindeki keti olarak gösterdikleri bu baskını, Al- 1 - 3 (986) 2 _ Barbaros mahallesi 349 sayılı so-

Jzmlr İnhisarlar Başmödürlüfünclen : 
Kira ile işgalimiz altında bulunan devlet demiryollan idarehan~inin Al

sancalı: iskelesi civanndald antrepoda yaptırılacak portatif kapı ve tahta per
de inşaatı pazarlığa konulmuştur. 

Ke§if bedeli 1805.32 muvakkat teminatı 1S3.40 liradır. Ketif ve prtna
meleri levazım tubemizde görülebilir. 

isteklilerin 2 7 / 4/942 tarihine müaadif pazartesi günü saat 15 te baş mü
dürlüğümüzdeki komisyona ıclmeleri ilan olunur. 23 24 25 2275 (965) 

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

adedi de yine Denizlinin Çambaıı köyü civanndaki Kocaçukur ve Ef eldi or
manlanndan kesilmek ve Kaklık iatasyonunda teslim edilmek ,artiyle prtna
mesinde eb'adı gösterilen 1650 adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf 
usuliyle 4 Mayıs 942 pazartesi günü saat 16 da Deniz}.i P. T. T. mUdürlü
ğünde ihale edilmek üzere 19 /Nisan/ 42 tarihinden itibaren eksiltmeye lı:o
nulmuttur. 

Beher metre mikabı orman resmi 505 muhammen bedeli &e1üz lira mu
vakkat teminab 990 liradır. htekliler teklif mektuplarını ihale ... tinden bir 
saat evveliaine kadar Denizli müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
fazla izahat isteyenlerin müdürlüğe mUracaatlarının ilana. 

19 22 25 28 2186 (921) 

lzmir şu-
l h 1 butün. şidd ti le man qdyosu İngilizce neşriyatında mü- kak do""c::emesının· · ----'ı tamiri fen i~leri aı>on ava taarruz an e Y hı'm kuvvetlerle Fransız sahı'llerın· e kar4 "' ~ ~ 
devam etmektedir. Fakat ada da muka- müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi Banlcamıza ait lzmr' e tabi Kesre Karacadağ mahallesi Çaparıölü mevki, 
\'emeline devam etmektedir. şıgö~~~~-.cdilıniş bir hücum olarak tZM!R StCtLt TtCAREI' MEMUR- veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. inde Jelin tapunun yevmiye 220 cilt 1 numaruında kayıtlı altı yüz dönüm 

Türkiye iş Bankası 

besi müdürlüğündeL: 
GöriilUyor ki saıc.1·- maneviyat, cesa- Lon& .. dra,~ .... 24 (A.A) _ Analistin" askeri LUôUNDAN: il ı Keşif bedeli 899 lira 60 kuruş muvakkat mikdanndalı:i arazi satılacagı-ndan taliplerin bankamıza müracaatlan ilin 

5U'll' Vitali Begi,. ticaret unvanı · e zmir- lir 50 kuru Tal' ı · 68 
l'et ve mukavemet arzusu en güç şartlar "' I teıninab 67 · a ştur. ıp erın olunur. 2 3 24 2S 26 2 7 28 29 2281 (9 ) altında bile muharebe ebnek imkanları- mUtalAaları : İngilizlerin Bulonya ya- de Yeni kavaflar çarşısında 5 1 numa- teminatı iş banka.sına yatırarak makbuz.. 

kted V AL-- J kınlarında Fransız kıyılarına yaptıkları ralı mağazada 1939 senesinden beri göm- lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Pazar-nı yok edememe ir. wuo. aponya baskın muhtelif silahlara mensup müf- lek ve hazır elbise ticaretiyle iştigal 
er b uka ti üstün kuv lesi günU saat 16 da encümene müra-veya geç um veıne - rezelerle yapılan bu gibi hareketlerin eden Vitali Begiçın' ış· bu ticaret unvanı "etlerle kıracakbr, fakat bUyUk kayıp- caatlan. 
)ardan lrurtulamıyac&ktır. faydasını bir daha göstermiştir. Brüne- ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 3 _Altıntaş mahallesinde 362 nci .so-

'ft._ __ L--'-• d t val ve Sen Nazer baskınlarından sonra 4364 numarasına kayıt ve tescil edildi- lcakta 65, ve 365 sayılı sokakta 90, ve 
~~~Ylı~1,~~ ~J t = e : Almanların uyanık bulunmaları zarure- ği ilan olunur. 2298 <978) Barbaros mahallesinde 352 sayılı sokak-
··-ıeaır. . were göre apo yeru tine ra:ır.....-~ bu hareketle su"'rprız' karş'- bo da kanali 
kuvvetlerle taarruza hız verm.işlerdir.. 5'·~· ta 60 ki cem'an 215 metre Y -
Japonlann hava takviye kuvvetleri de sında kalmışlardır. Bu yeni darbe önün- MENEMEN SULH HUKUK MAH- usyon yaptırılması, fen i§leri müdilrUl-
•ldıkJan artan faaliyetlerinden anlaşılı- de Almanlar kendilerini gösterememiş- KEMEStNDEN: Dosya No. 941/4 ğündeki keşif ve prtnamesi mucibince 

lerdir. Dikkate değer bir nokta da şudur M · Kasım paşa mahallesinde açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be-~. ki Bulonya İngiliz sahillerine çok yakın- otur~~e~~~~~e ile Mustafa oğlu Hamit deli 1528 lira 63 k\U'\lf muvakkat temi-
AVUSTRALYA HAVALARINA dır ve dolayısiyle Alınanlar için hayat! ve biraderi Selim ve Selim kansı Server nalı 114 lira 65 kuruştur. Taliplerin te-
MOT.rEFt:Kı.ER HAKİM bir ehemmiyeti haiz olan bir kesim için- ve Raif oilu Veyael arasındaki izaleyJ minatl iş bankasına yatırarak makbuz-
Avustralya ve Yeni Ginede hava faa- dedir. şuyu dlvasından dolayı kabiliye_ıt tak. lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Panr-

lıyetleri yine müttefikler lehine ve da- -·- simiyeleri bulunmasına bemnı satı- tesi gUnli saat 16 da encümene mUra-
h. ~ olarak devam ediyor. Müttefik A k 1 larak bedellerinin ~leri nisbctinde caatları. 
hava kuvvetleri Japonlann Timur adası 0 ara maç arı taksimine karar verilen Menemenin Ka- 4 - Ep-efpaşada belediye nuntaka bi-
llbl yerlerdeki hava Uslerine gerçekten (Baştarafı ı inci Sahifede) sım paşa mahallesi Mustafa Kemal paşa nasiyle mektep arasındaki 80 metre mu-
atır taarruzlar yapıyorlar. Bu hareket- caddesinden sağı Mehmet solu Uncu rabbaından ibaret yol fazlasının bir se-
lerden Amerikadan gelen kuvvetler ara- arasındaki rekabet 18 senelik bir mazi- Mehmet arkası cephesi yol ile çevrili ve ne müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 
llnda Amerikan hava birlikleri de bu- ye maliktir. Yapılan karşılaşmalarda 250 lira kıymeti muhammeneli bir bap müdürlilğilndeki şartnamesi veçhile açık 
lunduğu anlaşılıyor. Avustralya cephe- uzun seneler İstanbulun tefevvuku gö- hane ile yine Menemenin Ulu yol mev- arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
shıfıı bir mUddet sonra daha ziyade kuv- rillmüş ise de bu devrede İstanbul muh- kiinden şarkan Aziz garben yol şimalen bedeli 40 lira muvakkat teminatı 3 lira
Vetleneceği tahmin edilebilir. telitinin İzmir muhtellü karşısında milş- Mehmet cenuben Riza bağlariyle mah- dır. Taliplerin teminatı iş bankasına ya-

kUl 8nlar geçirdiği ve yenildiği de ha- dut ve 200 lira kıymeti muhammenell tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
AKDENİZ VE LİBYADA tırlanmaktadır. Bilhassa 928 yılında kısmen tarla ve kısmen bağ ve (7354) 27/4/942 Pazartesi günü saat 16 da en-
Akdeniz ve Libya cephesinde İngiliz Olimpiyat münasebetiyle İstanbulda ya- M. M. ve yine Menemenin Armut alanı cümene müracaatlan. 

hava kuvvetleri Bingazl ve Deme böl- pılan maçlarda İzmir muhteliti ezici bir At çukuru mevkiinde şarkan Enver 12, 16, 20, 25 (855) 
lesinde geniş faaliyet göstennjştir; İngİi- hiklıniyet tesis ederek İstanbul muhte- garben ged.iz şimalen Musa bey cenuben * 
tiz a\'C1larınm da yer aldılı bu faaliyet- litini yenmiştir. Enver tarlalariyle mahdut 250 lira kıy:- Bile - Fontu idarece verilmek üz.ere 
ler Kabireden p)ım habere g&-e mtleıt- Bu tarihten sonra yapılan karşalaşma- metli 2 hektar 2982 M. 'M. tarla açık art- hava gazı fabrikası için muhtelif ebatta 
•ir olmuştur. 1ar tam bir rekabet havası içinde cere- tırma suretiyle satılıp çıkanlınıştır. boru ve teferrUatınm döküm işi, yazı it-

llalta adamıda da. İngiliz av tayya- yan eylemiş ve iki taraf karplıklı ziya- Satış Menemen hUkUmet binası mahke- leri mUdllrlüğündeki şartnamesi veçhi.
l'eleri mihver hava kuvvetlerine tayya- retlerde bul~u.ştur.. 1 me başk!tip odasında yapılacaktır. Bi- le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu-
re kayıplan verdirmiştir. Bugünkü Izmir - Istanbul maçında rinci arttırması olan 11/5/942 Pazarte.s.1 hammen bedeli 1245 lira muvakkat te-

------·- İstanbul takımının galip gelmesi daha saat 11 de kıymeti muhammenesinin minatı 93 lira 40 kuruştur. Taliplerin T 0 k yoyu bomba 1 ı- kuvvetli bir ihtimal olmakla beraber yüzde 1s şi.ni geçtiği takdirde en çok teminatı iş bankasına yatırarak makbuz-
maçın Ankara stadında, bitaraf sporcu- arttıranın üzerinde ihale edilecek ve ak- lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Pazar-

YBD tayyarelerden 1ar önünde cereyanı İzmirin lehine bir si takdirde birinci arttıranın teahbUdU lesi günU saat 16 da encümene mUra-
vaziyettir. Yapılacak maçta fazla gol baki kalmak prtiyle ikinci arttırma gU- caatlan. 10, 14, 19, 25 (831) 

bl·n· Rusyaya •. odı· fark.iyle karşıla,ılmıyacağı zannedilebi- nU olan 21/5/942 Perşembe gününe saat * 
lir. 11 re bırakılarak bugünde en çok arttı- Münhal bulunan belediye zabıta me-

(Blıftarafı ı lnd Sahif..te) Yarın yapılacak Ankara - İzmir maçı ran uhdesine ihale edilecektir. Satış pe- murluklan için 30/4/942 gU.ntl mll.saba-
hakkmda şimdiden bir hüküm vermek fin para ile olup delWiye ve tapu harcJ ka imtihanı yapi.lacaktır. Orta mektep 

~runda kaldığını söyledikten sonra bir mUmk.Un değilse de Ankara muhtelitini müşteriye ait olup bu gayri menkul Uze- veya muadili derecede tahsil gönnU§ ft 

habere g&-e bu ~are m.Urettebatının kendi sahasında mağlQp edebilmek bir rinde irtifa hakkı vesalr ilgi.si bulundu- askerliğini yapmıı bulunan taliplerin, 
llusıar tarafından göz hapsıne alındığını hayli müşkül sayılmaktadır. ğunu iddia edenlerin ilin tarihinden 15 tahsil ve ukerlikten terhis vesikalaıiy-
baber veriyor. Rusya, Japonyaya bqı ·- gün içinde evrakı müabiteleriyle ve daha le imtihan gUnil zabıta müdürlilğilne 
harp halinde olmadılı için Anglo Sak- Arnerifıad sfvlffettfn fazla maldmat almak isteyenlerin 941/4 müracaatları ilin olunur. 2311 (983) 
lan - Japon harbinin bu hAdisesinde ta- a dosya No. su ile icra dairesin~ milracaat -
rafsız gibi hareket etmiştir. telef on alması yasalı.. etmeleri ve satış gününde müşterilerin 

TOKYONUN BO ... .nARDIMANI Nevyork, 24 (A.A) - Hükümet as- hazır bulunmadık.lan takdirde almaktan 
SEFEIUHtSAR BELEDlYESlNDEN: 

ESRARI .aıo kert ihtiyaçları karşılıyabilmek için si- vaz geçmiş addedilecekleri ilin olunur. 
Yine Radyo gazetesine göre Tokyoya villerin telefon almasını yasak etmiştir. 2306 (973) 

Su yollarından çıkarılmış yeniden su 
yollarında kullanılınağa çok elveri§li 
metresi 5 lira mubammen dejerli 1350 
metre üç in~ demir su borusu 
21/ '!942 tarihinden itibaren 5/5/942 
Salı günü aaat 16 da belediye binasında 
ihalesi icra kılınmak Uz.ere aÇık arttır
maya çıkarılmıştır. İsteklilerin şartna
mesini görerek pey aürmeleri için o gün 
Seferihlaarda baur bulunmaları ll1%umu 

Yapılan taarruz hareketi günden güne 
:ıydınlarunaktadır. Gerçi Amerika hill 
SUkOtu muhafaza etmektedir; fakat Tok
Yo ve Yokohamayı bombardıman eden 
layyareıerın, Çine gönderilen Amerikan 
~yYareleri olduğu söylenmektedir. Bu 
•ıabere göre, Amerikan tayyareleri tay
l>aı-e gemilerinden Japonya sulanna ya
~ bir yerden uçmuşlar, Tokyo ve Yo
~hamadan geçerlerken bombalarını bı
'°lknuşlar ve Cine dolru yollanna de
\>aın etmişlerdir. Bu rivayet, bomba 
'buı tayyarelerden bU ln1mmm Cine 
~ uçtukları hakkında Japonlar ta
l'lfından verilen habere de uymaktadır. 
hunun için doğru olması ihtimali kuv
"'etlidlr. 

-----~-....... --~~-Alrnanlftlllll IHdırddı· 
.... yeni.,.,,... ...... 
Berlin. 2-' (A.A) - Alman tebliği : 
l>enizaltılanmız Amerika açıklannda 

Çocuk bayramı münasebetiyle mu
azzam örneksiz. program.. 

SHİRLEY TEMPLE 
JACK OCKİE 

İLK DEFA 

KüÇüK YILDIZ 
Tyroıı Power - Linda Darnell 

ZORHU'NUN işareti 
AYRICA 
MAVİ TUNA 

ZAYt 
18/11/935 arih ve 64 numaralı orta 

okul diplomamı kaybettim. Yeni.sini ala
catımdan eskisinin hilkmU kalmadıtuu 
ilAn olunur. 

ödem.iş Enver Uysal 
2291 (976) Uin olunur. 2286 (984) 

Odendf C. MWetaunundl ....... en : 
Fazla fiatla buiday ve dan satmak.tan auçlu1ar ödemitin Mqrutlyeı mahalle

alnden Mehmet Ali oğlu 309 O. lu belediye muhasebecisi Mustafa Suer ve Tek
ke mahallesinden Süleyman oğlu 319 O. lu bakkal Hüsamettin Begen haklann
da ödemlt uliye ceza mahkeme.inde yapılan durupna 110aunda: 

Gıda maddelePlnf saJılamalı suretiyle MllJi Ko
runma Jıanunana maltalefet eden S'alHI· 

tay Kallrrddl rnalalıtim oldıı.. 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Gıda maddelerini aalı:lamalc ıuretiyle millt korunma kanununa mulıalif bere

ketten euçlu Kuzuoilu çarpanda 2 7 noda tüccar Y ako oğlu lzmirde doima Sa
ba tay Kalimidi hakkında lzmir uliye birinci ceza mahkemeaince yapılan dunıt
ması sonunda: Suçu sabit görülen suçlunun hareketi milli korunma K. nunan 
31 /4, 59/S. 63 ncü maddelerine uygun bulundujundan SO lira ailr para~ 
sile bir hafta diikkirun kapatılmasile mahk6miyetine 9/3/942 tarihinde hük-
mün katilcttiii illn olunur. 2 305 (981) 

Dwıet DenlzyoUGn işletme amam mödörlW.. 
( - idaremizin 1 /Haziran/942 tarihinden 31 /Mayıs/943 ıayesin~ --ka

dar bir ıene müddetle yaptıracağı takriben 360 bin ton kömürün yükleme. 
bopltma ve aktarma itleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konnıufttır. 

2 - Muhammen bedel yüz sekiz bin dokuz yüz liradır. 
~ı 3 - Eksiltme 12/Mayıs/942 tarihine müsadif sah günü saat 15 te idare 
alım aahm komiayonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı c6695> liradır. 

4 - Ebiltme prtnameai adı geçen komisyondan parasız olarak ahnır. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bu ite ait teklif 

mektuplannın tayin olunan günde saat 14 e kadar komisyon reialiğine mak-
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. c"767> 2S 30 4 9 228S (974) 

raJıas Limited Şlrfıetl lzmlr ŞulJeslnden : 
ı~en esld ankqına DaldBıtde ınal,,.... 

Hndccarl,,,.._ 
1 - 16/4/942 tarihinde Yeni Türkiye ve lsviçre Ticaret ve talc:aı an

laıma•nın mer'iyet mevkiihe girmesi dolayısiyle eski anlafm& mucibince 
Şirketimlı:den tak.u aatın alap ta. aplikasyon mektuplannı henüz merkez ban
kuına ibraz etmemiı olan müıterilerimizin bu aplilc:uyon mektuplannı illn 
tarihinden itibaren 1 O gün zarfında merkez banltasma ibraz ederek muame
lelerini yaptırmalara. aksi takdirde hu aplikasyon mektuplarının ipti} ecın. 
ceği. 

2 - Yine fİrketimizden isviçre takuı ntın alıp ve lı:endiaine, mukabil 
ihracaıa yapılmadan, yani prevantif ithalat için firketiınizce vize verilip mer
kez bankasına talepname teaçil ettirmiı olan ithalatçılardan henüz itballtuu 
yapmam11 olanlar mevcut ise, bu talepnameler iptil edilmq olduiundan 
prim hesaplannı tasfiye etmek üzere ıirketimize müracaatları illn olunur. 

ıs 26 21 (97S) 

ZOngaldafı •aoıı1ı Komisyonu riyasetinden : 
1 - Zonguldakta sağlık teılcilitı ifÇİ butahane.si için 300 lira aylık üc

retli bir bakteri)'oloır ve intaniye müteh&1818l ile 300 lira aylık ücretli cildiye 
mütelaaaaaaı 100 lira aylık ücretli bir bq hemtire ile 70 lira ücretli üç hem-
tire. 

2 - Sailtk tctkili.tına bağlı bölee di.pan1erleri için 15 O lira aylık ücretli 
üç ezzacı ile 70 ve 80 lira ücretli aıhhat memuru alanacakbr. 1 

Taliplerin 30/.f/942 pertcmbe gününe kadar Zo}guldakta hayza hat ~ 
kimliğine müracaatları ilin olunur. 2S 21 2 302 (980) 

.tzıniP Mahasellel Hususi-ve MftdftrNUjltnden : 
tlya Yuvakim oğlu Neeimin müterakim 72 lira vergi borcundan dolayı mu

tasamf olduğu tapı lıcaydma göre Gaziler mahallesinin Fırkat aokağmda klin 
1325 adanuı 19 1>9raelinde kayıtlı 100 lira iradı gayri safiyeli 800 lira kıyme
tindeki 23/33 nolu evin on hi.ue itibariyle iki hi1SeSinin yirmi bir gün müddetle 
icra kılman müzayedeainde talip zuhur etmediğinden müzayede müddeti on 
gün daha temdit edilmiıtir. 

4/S/942 tarihinde mezkur iki hissesinin ihaleai kafiyesi icar edilecefinden 
taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle villvet idare heyetine müracaatlan 
ilin olunur. 2309 (982) 

lZM1R SlCtLt TİCARET MEMUR-:~---------.. 
LUôUNDAN: Pivano 

Salamon Danon ticaret unvanı ile tz 
mirde Yeni yol 863 neti sokakta 17 nu Akort, Tamirat, Alını Satım, Kira 
marada 22/NiıJan/942 tarihinden itiba i ı le r t 
ren tütiln ve her nevi emtial dahili tica 
.retiyle iştigal eden Salamon Danonun iş 
bu ticaret unvanı ticaret kanunu bil 
klimlerine göre sicilln 4366 numaruına ~ 

Adil Jmer 
Ve Antil denizinde 35 bin tonluk dUşmıuı 
getnısı batırmıştır. 

&:nkli Miki 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
SEANSLAR: 11.30- 1 - 4.30 - 8 de 

Suçlularnı hükümetin tayin ettiği fiat üzerinden kilosu 1 S kW'UI 2S santim
den aatılmaaa lhım gelen Buidayı 29 kurut 8 IUltİmdea ve kiloeu 12 kUl'Uf'" 
tan satılması icabeden darıyı da 30 kul'Uf 71 santim üzerinden aattıklan teebit 
edildiğinden hareketlerine uyan 4 180 No.lu Milli Ko. K. nun 31 inci maddesi 
deWetiyle 59/.3, 63 üncU maddelerine teYfikan auçlulardan Hüaamettinin on 
g6n müddetle düWnmın bpatılmuma •tılırken ellerinde yakalanan bir ayar 
dan ile yarnn ayar buğda)'ID müaaderealne ve zahire bedellerinin milfteriaine 
iadeeine Ye .suçlulardan Mustafa Suerin evinden alınan buiday ve arpanın iade
aine, mevkuf lı:aldıklan müddete nazaran para cezasını mevkufen ilunll ettikle
rinden para cezaaa tayinine mahal olmadığına 3013/942 tarihinde karar veril-
diği ilan olunur. 2299 (98S) 

' kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 
Anafartalar C. No. 55'1 

Telefon: 3695 

LALE1e jBU HAFTAKi ŞAHANE 1 TA~, .. , 
--TEL: 7253 '~llN G T~L: 4!A~ G. 

l - YILl>IRIM GENÇLiK ~=:'-
ya1ruz LALEDE gösterilen Yahm TANDA cösterllen 

LF.SİLI!: HOVABD BETE DAVİS 
2 • 8 AN K A Olivla de Harillandın oynadıklan 

Soyguncuları 2• O gece~in 
ruyası 

Heyecan, dehşet filmL. AŞK, NF.ŞE, ZEVK FiLMi 
J •• Matlnıat il. il. Hernlelıd jarnalı.. 

4-. Yalı~ Yeni Penlıll rrdlılsL 
KOPEK SERGJSj 

öDEMtŞ TİCARET VE SANAY! 
ODASINDAN: 
ödemiş Ulu camii caddesi cami geçidi 

7 numarada bilOmum yerli ve yabancı 
manifatura iplik ve ipekli yUnlU mensu
catı alım satımı ve komisyonculuğu ile 
müştegil ödemiş manüaturacılar birliği 
kollektif şirketinin ticaret kanunun hU
kümlerine tevfikan sicilin 970 numara
sına kayıt ve tescil edildiği llAn olunur. 

2292 (977) 

Lokonıobil 
10 - 15 beygir kuvvetinde bir Loko
komobil aranıyor. Evsah ve fiatını 
bildirir mektupla İzmir İnönU cad
desi 332 numaralı haneye müracaat. 

1- 5 (971) 

2303 (979) 

\""ilayet dai&i encümeninden: 
Muhammen teminat 

No. bedeli m.ikdan 
Nevi eaki yeni kazua mahalleal sokaiı L K. L K. .izahat 
DükUn -49 39/ 41 Urla Yenice Kemalpap soo 37 so halen 39 ve ... 

numara tahbnda 

Kahvehane -46 52 c Yenice Kemalpap 800 
Fırın 14 il c Yenice Asmalı 1000 

çınar 

Dükkan 6 6 c Yeni Demirciler 2 SO 
Dükkan 8 8 c Yeni Demirciler 250 

1 - Yukarda evsafı yazalı Urla kazaıında klin idare! huauaiyei villyete ait 
mak üzere on gün müddetle temdiden al.eni müzayedeye çıltanlmıthr. 

2 düWndan 
60 tamamı 

75 tamamı 

18 7S tamamı 
18 75 tamamı 

gayri menkilllerln mülkiyetleri 

2 - Müzayede müddeti 21 / 4/942 tarihinden itibaren on g{ln olup yevmi ihale 30/ 4 /942 tarihine müaadif per-
ıembe günü saat 1 O da vilayet dalnıt enclimeninde ihaleai yapılacaktır. . . . . 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri men.külun bizaaanda göaterılmittır. Talipler bu mikdar temınatı muha-
aebei buauıiye vezneaine yatırarak mak.buzlannı encümene ibraz edeceklerdir. . .. 

4 - Taliplerden gayri menkülleri sönnek isteyenler Urla kazaaa mahaaebei buauaıye memurluiuna ve ,eraıti ~U
zayedeyi öirenmek isteyenler her cila lzmir mubaaebei buuaiye varidat daireıile mezkUr kaza muhuebei buauaaye 
memurluiuna müracaat odebilecelded ilin olunur. 23 JS 2195 (960) 



YEHIASIR · 

SİY ASİ VAZİYET IKlHCI CEPHE DAVASI En büyük ihtiyaç HARP VE YUNANiSTAN 
-············· * *·~~~-

V işi Fdonanması Norveçe Müttefikle- Makedon-
Rür ransızlara h .. k T k 
saldıracak mı? ucum te - re pek çok ya, ra ya 

* Fransızlar İngiliz bas· 
kınlarına yardım ecli· 

yorlar • İngiliz baskın• 
!arı artıyor • Alman fab· 
ril<alarında faaliyet •• 
Radyo gazetesine göre Vişinin harp 

k .. :rşısında takip edeceği yol, dünya ba-
sın ve radyolarını ilgilendiren en pnem
ı: meseledir. Lavalin iş başına geçmesini 
İugiltere ve Amerika hfila hazım edeme
mişlerdir. Gerçe Lavalin Fransız donan
masını Almanlara tesliİn edeceği hak
kında ciddi hiç bir belirli mevcut değil
dir. Fakat İngilizler Lavale lüzumu ka
dar itimad edemediklerinden donanma
nın Almanlara teslimi ihtimalini hesaba 
katmaktadırlar ve hatta karşı tedbirler 
de almaktadırlar. 

Vişi donanmasını doğrudan doğruya 
Mihvere bırakmıyacağı anlaşılmakla be
raber, donanmayı dolayısiyle Mihver 
lehinde ve müttefikler aleyhinde kulla
nabilirler. Mesela, Degolcülerin elinde
ki müstemlekelere ansızın saldırırlar ve 
bu da İngiliz donanmasiyle bir çarpış
mayı icap edebilir. 

Dün gelen bir haber, Fransız donan
masının Tulonu terk etmek üzere oldu
ğunu bildirmiştir. Rus Ajansı donanma
nın bazı kısımlarının Mihvere teslim 
edildiğini bildirmiş, fakat bu haber he
men Vişi tarafından yalanlanmıştır. 

GENERAL DEGOLE 
.tLTlHAKLAR 
Lavalin iş başına geçmesi üzerine ha

rici memurlardan elçilerden istifa eden
ler gün geçtikçe çoğalmaktadır. Vaşing
ton büyük elçiliğinden istifa etmiş olan 
beş Fransız diplomatı Hür Fransızlara 
katılmışlardır. 

SEN NAZER BASKINI VE LA VAL 
Anlaşıldığına göre İngilizlerin Sen Na

zer baskını Lavalin iktidar mevkiine 
geçmesine yardım etmiştir; çünkü bu 
baskında Fransız halkının İngilizlere 
yardım ettiği ve İngilizler çekildikten 
sonra Alınanlarla çarpışmalar olduğu 
söylenmektedir. Laval Almanlara itimat 
vermek için çalışıyor, bu sebeple de iç 
ve dış memurlar arasında geniş değişik
likler yapacaktır. 

SON 1NG1LlZ BASKINLARI 
Almanlara göre muvaffak olmamış ve 

ancak 8 dakika sürmüş olan Bulonya 
akını, İngilizlere göre iki saat sürmüş
tür ve vaziyet te bir keşif ve deneme 
hareketidir. Almanlar İngiliz kuvvetle
rinin karaya ayak bastıklarını gizleye
memektedir. Bu akınlar, maneviyat ba
kımından Almanlan sinirlendirdiği gibi 
garp cephesinde fazla Alman tutmakta
dır. 

İngilizler uçaklarının büyük faaliye
tinden dolayı övünmektedirler. Her ge
ce, hatta hazan gündüz Alman şehirleri
ne, sanayi bölgelerine bombalar yağdır
maktadır. Geçenlerde bombalanan 
Löbek şehri gibi Baltık kıyısındaki Ros
tok limanı da bombalanmıştır. Bunun 
Finlandiyaya yapılan Alman yardımını 
baltalamak icin yapıldığı anlaşılıyor. 

AMERiKAN ASKERLER! 
HlNDtSTANDA 
Hindistana çıkarılan Amerikan askeri 

meselesi de günün ilgi uyandıran bir 
meselesidir. 

Albay Conson bu kıtaları diğer Ame
rikan kıtalarmın takip edeceğini söyle
miştir. Nevyork radyosu da bu mesele 
hakkında şunları söylemiştir: 

cBiz Amerikalılar, Hintlilerle olduğu 
kadar Çinlilerle ve bütün Asya milletleri 
ile ilgiliyiz; çünkü hürriyet dAvası için 
ortaya atılmış bulunuyoruz. Biz, toprak 
ve menfaat düşünmüyoruz.> 

ALMAN FABRİKALARINDA 
FAALtYET 
Führer Alman silah ve sanayiinin ko

runması hakkında bir emirname neşret
miştir. Bu emirname kırtasiyeciliğe kar
şı bir nevi harp ilanı mahiyetindedir. 
Ve fabrikalara mühim bir muhtariyet 
verilmektedir. Fakat vergi işlerinde ol
duğu gibi bunda da fabrikacıların vic
danına inanılmaktadır. 

Führerin emirnamesi, Alman harp 
sanayünc son hızın verildiğine delildir. 
Sulh zamanında Almanyada fabrikaların 
ve miiesseselerin stokçuluk yapması ser
besttir ve hatta takdfrle karşılanan bir 
harekettir. Halbuki Almanya şimdi hiç 
blr maddenin ölü kalmasını istememek
te, fakat fabrikaların stokları hakkında 
devlet müesseselerine istatistik vesaire 
vermesini ihtiyari tutmaktadır. 

A VRUPADA AÇLIK 
Vaşingtondan gelen bir habere göre 

Almanyada ve Alman işgali altındakj 
yer1Erde iaşe zorlukları çok artmıştır. 
lsgal edilmemis Fransada bile yeni 
mahsule rağmen halk en az bir buçuk 
ny ekmeksiz kalacaktır. 

Ukrayna mahsulü hakkındaki tahmin
ler de tehakkuk etmemektedir. Çünkü 
Ukraynada bu sene kafi derecede mah
su! ekilemeıniştir. 

Bu haberin neye istinad ettiği belli 
olmamakla beraber harp sahnesi olan 
bölgelerde mahsulün az olması tabiidir, 
fakat bunun bir kıtlık derecesinde az 
olmıyacağı da muhtemeldir. ----·-·---Rıı! arlar ıtraııarını 

Çoh sevivorlar ... 
Sof~a 24 (A.A) - Bir çok sokak ve 

mc 'anların isimleri değiştirilmiştir. 
Çar A](>ksandr meydanına Kral Boris 

~ere{ınc kurtarıcı Car unvanı verilccck
tır. Gazeteler kral Borisin kurtarıcı Çar 
flı1ın;ı hak kauındıj:bnı yazıyorlar. 

lif olunuyor gemi lazım kimin? 
-*Londra, 24 (A.A) - Norveç Başve-

kili N orveçte ikinci bir cephe açılması 
lehinde beyanatta bulunmuştur. Başve
kil demiştir ki: 

- Barre ve Janhaym adalarına der
hal taarruz edilmesine taraftarım. İste
diğim şey Norveçin kurtuluşudur. O gün 
gelecektir. O zaman Almanların bize 
yaptıklarını biz de Kuislinglere yapaca
ğız. 
~~~~ .. ~·~~~ 

Son İngiliz ue Alman 
Haua hücumları.. 
Berlin, 24 (A.A) - Dün gece İngiliz

ler şimali Almanyanın sahil çevresine 
bir' akın yapmışlardır. Binalarda hafif 
hasarlar olmuştur. Kayıplar da hafiftir. 
Taarruz eden tayyarelerden dördü dü
şürülınüştür. Tek bir bomba tayyaresi 
Berline yaklaşmış ise de karşı koyma 
bat<ıryalarının ateşiyle bombalarını at
madan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. 

Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği : 
İngiliz bomba tayyareleri şimali Al

manya .şehiı-lerinı bombalamışlar ve bir 
çok kimsenin ölümüne sebep olmuşlar
dır. 

ALMAN HÜCUMLARI 
Londra, 24 (AA) - Resmi tebliğ: 
Az mikdarda ciüşman uçakları dtin 

gece cenup batı sahillere hücum etmiş
tir. İnsanca telefat olmamış ve hasar az 
olmuştur. 

Berlin, 24 (AA) - D. N. B. : Alman 
uçaklarından mürekkep kuvvetli teşkil
ler dün gece İngilterenin cenup batısın
daki asker} hed\?flere ve doklara hücum
larda bulunmuştur. 

~~~--tt---.~~-

Hindistanda 
müstakil nıüs
lüman devleti 

~~~~ ... -~~-
Bu isteğin nazarı dikka· 

te alınması kongreye 
tavsiye olundu •• 

Madras, 24 (A.A) - Eyalet meclisi
nin kongre partisi bir karar sureti ka
bul etmiştir. Bu karara göre, Müslü
manlar ayrı bir devlet kurmak istedik
leri takdirde, bu isteğin nazarı dikkate 
alınması Hint kongresine tavsiye edil
mektedir. 

-~-.-.-CI"""""'~~~ 

Günün meselesi _..,_ 
(Baştarah 1 mci Sahifede) 

Bir kısmının da emirlere itaat duygusi
le yoğurulmuş olmalarına rağmen dün
kü müttefikleri ile mücadele emrine ita
at etmiyeceklerini sanıyorum. 

Fransız harp gemilerinin çoğu denize 
açılacak haldedir. Eğer bunlar mihver 
ticaret gemilerini himaye etmez veya 
evvela ateş etmezlerse hür Fransız harp 
gemileri onlara hücum etmiyecekler
dir. • 
VİSİ HÜKÜMETİNİN BİR TEBRİKİ 
Paris, 24 (A.A) - Yeni Vişi kabine

sinde hariciye devlet sekreteri olan B. 
Debrinon gazetecilere demeçinde şunla~ 
n söylemiştir : 

- Bir Alman askerine suikast yapan 
tedhişçiyi yakalamağa muv<Ufak olan 
iki Fransız işçisini hükümet adına teb
rik ettim. Bunlar bu bareketJeriyle bir 
çok kimselerin hayatını kurtarmağa mu
vaffak olmuşlardır. 
CENUBİ AFRİKA MÜNASEBF.T
LERİNİ KESTİ 
Ottava, 24 (A.A) - Cenup Afrika it

tihadının Vişi ile siyasi münasebetleri
ni katetmesi üzerine Kanadanın da 
Fransa ile münasebetleri meselesi ehem
miyet kesbetmiştir. 
Kanadanın durumu Amerikanın 

Fransaya karşı &lacağı vaziyete bağlı 
olacaktır. 

Ottava, 24 (A.A) - Kanada başveki
li Makenzi King, Kanada avam kama· 
rasında V~i ile münasebetler hakkında 
demeçte bulunarak demiştir ki : 

• - Cenup Afrika birliği hUkümeti
nin Vişi ile münasebetlerini kestiği doğ
rudur. Böyle bir harekette bulunmak 
mecburiyetinde kalmak teessüre şayan
dır .. • 
VİSİ SEFİRİ AMERİKA YA 
GİDİYOR.. 
Pretorya, 24 (A.A) - Cenubi Afrika 

birliği nezdindeki Vişi elçisi bay Dömote 
ile refikası mayıs sonuna kadar Pretor
yada kalacak ve ondan sonra Japonya
daki Amerikan diplomatlarını getiren 
vapurla Amerikaya gidecek ve orada 
.verJec:ecektir. 
AMERİKA VE Vİ$İ 
Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye na

zırı B. Kordel Hul gazeteciler toplantı
sında sorulan suallere şu cevabı ver
miştir : 

- Cenubi Afrika hüküınetinin Vişi 
i1e alakasını kesmesi sebebini izah ede
cek vaziyette değilim. Bu husustaki ma-
1umatıın ~azcte haberlerinden ibaı'ettir. 
Lavalin iktidar mevkiine gelmesinden 
c:onra Franscı hakkında söyliyeceğim bir 
c:ey yoktur. Ben ve diğer alakadarlar 
Fransava kıll'şı va.,iyctimizi evvelce kafi 
derecede izah ettık 

~~~~*·-~~~ 

HAM MADDE AZLIGI DA 
HISSEDllıYOR _..,_ 

Nevyork 24 (A.A) - Lord Biverbruk 
bir konuşmasında ezcümle demiştir ki: 

« - Müttefikler gayretlerini yeni ge
mi inşası işlerine toplamalıdır. Gemiye 
olan ihtiyacımız diğer bütün ihtiyaçlar
dan üstündür. Uçak azlığı 1940 da nasıl 
bir buhrana sebep olmuş, 1941 buhranı 
da tank azlığından doğmuş ise, bugünkü 
buhran da gemi azlığından ileriye gel
mi§tir. 

- Diğer bir mesele de ham madde ih
tiyacıdır. japonların eline d~en ham 
madde kaynaklarunızm yerine başkala
rını ikameye gayret sarfetmelidir.> 

GEMt tNŞAATINI ARTTIRMAK 
MüMKüN 
Vaşington, 24 (A.A) - Ayanda Ami

ral Flovlend, işçilerin maneviyatı takvi
ye edilirse bu sene gemi imalatının yüz.. 
de on iki ve gelecek sene yüzde yirmi 
beş arttırılacağını söyleıLlştir. Amiral 
grevlerin şimdilik vahim bi rmesele teş
kil etmediğini ilave etmiştir. 

Roma, 24 (A.A) - Popolo Ditalya ga
zetesi diyor ki: 
«Avrupayı işgal etmenin büyük kuv

vetlere ihtiyaç gösterdiğini Anglo - Sak
sonların hala anlamamış olmaları hay
rete layiktır. Bunu anlama.m.I§ görünen 
Sunday Taymis diyor ki : •Böyle bir te
şebbüsün muvaffakıyetine en büyük 
amil taşıt meselesidir. Amerikadaki ge
mi inşaatı büyük olmakla beraber, he
nüz kafi değildir. Elverişli netice ahnak 
için daha fazla gemiye ihtiyaç vardır.• 

Demek oluyor ki 1942 de Avrupamn 
istilfü:ı yapılmıyacaktır.> 

~~~~a.--,~~~ 

ALMAN TEDBiRLERi 
-~~~ .. ~~~~ 

ln~iliz akınlarını 
kaışıiamak için 
Norveçe çok as

k t>r gönderiyorlar 
-*-

Londra, 24 (A.A) - Balde çıkan 
N asyonal Çaytung gazetesi İngiliz akın
larını karşılamak üzere çok milı;darda 
Alman kuvvetlerinin Norvec;in şimal 
kıyılarına doğru yola çılaruş olduğunu 
yazmaktadır. 

NORVEÇTE ALMAN 
ALEYHTARLIÖI BÜYÜK 
Stokholm, 24 (A.A) - Norveçte şim-

diki Kuislig rejimine muhalefet eden 
1500 öğretmen şimale gönderilmiştir. 

Bunlar nafıa işlerinde kullanılacak
lardır. Diğer 200 öğretmen Oslo yakı
nında Grini kampında göz hapsine alın
mışlardır. 

~~~~a.--ı~~~ 

Rusya muharebeleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

değil, 37 Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. Çarşamba günü 14 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Biz 8 tayyare kaybet
tik. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 24 (A.A) - Tebliğ: 
Doneç havzasında hücum hareketleri 

muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Düşmanın bir sarnıç, iki ticaret gemisi 

hasara uğratılmıştır. 
Cephenin şimal kesiminde münferit 

bir düşman grubu imha edilmiştir. 
Cephe gerisini temizleyen Macar kı

taları bir Bolşevik çetesini yok etmiştir. 
Laponyada dağ avcılarımız bir düşman 

hücumunu ağır kayıplar verdirerek püs
kürtmüştür. 

Moskova, 24 (A.A) - Diln geceki 
Sovyet tebliğine ek : Leningrad kesim
lerinden birinde iki gün süren muhare
belerde 1400 Alman öldürm.Uştür... 12 
müstahkem mevki, üç tank ve bir top 
tahrip edihniştir. 

Nisanın ilk yarısında Minsk çetecile
ri asker yüklü dört treni yoldan çıkar
mışlardır. Henüz tamam olmıyan mald
mata göre Almanlar 200 ölü ve 400 ya
ralı vermişlerdir. Ehemmiyetli mikdar
da mühimmat tahrip edilmiştir. 

Helsinki, 24 (AA) - Başkumandan 
Manerhaym, 2 nisandan 21 nisana kadar 
Svir cephesinde devam eden Sovyet ta
arruzları hakkındaki dünkü tebliği kay
dettikten sonra demiştir ki : 

- Düşmanın bütün taarruzları kınl
mıştır. Kızılların kayıpları 14 bin kişi 
tahmin edilebilir. Finlandiyahlar erime
ğe başlıyan karlar içinde kahramanlıkla 
dövüşüyorlar. G\?neral Ösçe ve askerle
rine takdir ve şükranlarımı bildirdim. 

Kareli berzahı.'ldaki muharebeler harp 
tarihimizin şanlı bir faslını ve Finlandi
ya askerlerinin savaş kudretlerinin yeni 
bir delilini teşkil etmektedir. 

Krakovi, 24 (AA) - Sovyet toprak
larının işgali Vistül havzasına büyük va
zifeler yüklemistir. Polonya umum vali
liği işgal altındaki Rus topraklariyle 
Avrupa arasında bir köprü olmuştur. 
Burası artık Alınanyaya yük olmak

tan çıkmıştır. Polonya umumi valiliği 
doAu cephesine bh· dayanak vazif•'Sİ 

-*-Bren, 24 (AA) - Ofi: Berlinde 
bulunan bir Yunan diplomah Gazet De 
Lozan muhabirine Yunanistandaki va
ziyet hakkında alaka çekici bir demeçte 
bulunmuş ve demiştir ki: 

«- Siyasi bakımdan İtalyanın talep
leri henüz bilinmiyor. Fakat ne olursa 
olsun muhakkaktır ki Yunanistan Make
donya ve Trakyanın Bulgar işgali altın
da kalmasını hiç bir zaman kabul etmi
yecektir. Çünkü bu eyaletler 1925 ve 
19 30 ahali mübadelelerinden sonra ta
mamiyle Yunanlılarla meskfuı bulunu
yor. Yunan halkının Bulgar tahakkümü 
altındaki ıstıraplarını unutamayız. Şanlı 
mazisini müdrik olan Yunan milleti da
ima Seliniği istiyecektir. 

YUNANtST ANDAKt AÇLIK 

Yunan hükümeti esas olarak dahili 
vaziyeti kuvvetlendirmeğe çalışacaktır .. 
Başlıca vazüe general açlıkla mücadele
Her on günde bir iş Yunanista
na 2000 ton hububat gönderen Türki-
yenin tesirli yardımı bilhassa tebcile de
ğer. Tarafsız milletlere ait iaşe gemile
rinin Yunanistana gelebilmesi için mu
hasımların her iki tarafından garanti el
de etmeğe çalışıyoruz.» 

uDumlupmarn 
Yunanistana gittL. 
İstanbul, 24 (AA) - Yunanistana 

yardım olmak üzere 2000 ton gıda mad
desi götürecek. olan Dumlupınar vapuru 
bugiin hareket etmiştir. 26 Nisan pazar 
günü Pirede olacakhr. 

~-~~tt~-~~ 

Amerika tah-
telbahirlerini 
ço~altıyor 
~~~-*·~~~~ 

Harp için yeniden 19 
milyar dolarlık tahsisat 

kabul edildL. 
Vaşington, 24 (A.A) - Ayan meclisi 

bahriye encümeni denizaltı tonajının 
200 bin tonilatoya çıkarılmasına dair 
olan kanwı projesini tasvip etmiştir. 
Vaşington, 24 (A.A) - Amerikanın 

Ayan meclisi 19 milyar dolarlık harp tah
sisatı kanun layihasını kabul etmiştir. 

~~------a.--,~~-

Makineye 
,,, erilirken 
El i 1 W? 1 1 ! 1 1-

AL MA NLAR I TEHOıD EDEN 
DURUM 

Londra, 24 (A.A) - Avruparun doğu 
cenup kısmında en vahim bir durum Al
manlan tehdit etmektedir. Gizli bir yol· 
dan esaslı bir surette iaşe temin eden 
Mihailoviç ordusu zannedildiğine göre 
ild yüz bin kişiye baliğ olmakta ve bü
tün Bosna Hersek bölgesini işgal etmek
tedir. Almanyayı tehdit eden diğer b~ 
olay da Almanlara karşı harp etmek için 
gönüllü yazılan Hırvat köylülerinin kaç-
malarıdır.. · 

RUS·JAPON MÜNASEBETLERi 
Tokyo, 24 (A.A) - Asahi ve Nişi Nişi 

gazeteleri yeni Japon - Sovyet münase
betleri hakkında tefsirlerde bulunuyor
lar. Bu gazetelere göre Rus - Japon mü
nasebetlerinin nazik olduğunu söyleme
ğe lüzum yoktur. Fakat iki memleketin 
harp etmeleri için hiç bir sebep yoktur .. 
Bu gazeteler Japonyanın mihverle olan 
ittifakının üçlü pakt devletlerinden her 
birinin imzaladığl muahedeye sadık kal
ması esasına dayandığını kaydediyorlar. 

YUNANf STANA GiDEN 
YiYECEK 

Roma, 24 (A.A) - İtalyan gazeteleri 
son günlerde Yunanistan& Bulgaristan 
ve Sirbistandan 6000 ton yiyecek geldi
ğini bildiriyorlar. Halka ve çocuk1ara 
verilen çorbalar için komşu memleket
lerden gelen iki milyon yumurta dağı
tılınışbr. 

BIR-1'--AN-YA,._ÔA-DURUM 
Yeni Delhi, 24 (A.A) - Birmanyada 

askeri durum Çinliler için elverisli bir 
sekilde geliş:mektedir. İravadi cephesin· 
de Japonlar Yenangyaungun cenubunda 
siperler kazıyorlar. Ja1>0n uçak1an Man
dalayı tekrar bombalamışlarsa da hasar 
yoktur. 

RUSYAYA İNRN AMERiKAN 
TAYY ARESiNİN l\IÜRETTEBATI 
Vaşington, 24 (AA) - Sibiryada ka-

raya inen bir Amerikan uçağı rvıürette
batının göz albna alındığı B. Ruzvelte 
resmen bildirilmiştir. ---

45 YAŞINDAN 64 YAŞINA KADAR 
Vaşington, 24 (A.A) - Önümüzdeki 

nazactesi ~ünü ·15 yaşından 64 yaşına 
kadar 13 milyon Amerikalının mecburi 
milli hizmet hakkındaki kanun gereğin-

2.S NiSAN CUMA.R!'ESI 

s C> N :·fI:~:~iE~J 
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lstanbulun kömür ihtiyac 

Bulgaristandan 1 mily 
kilo kömür alınıyor 

lstanllulda lıömör taşımalı için nalıll uasdaJ 
na ücretli iş mülıe llefiyeti lıonuldu. •• 

lstanbul, 24 (Yeni ~ır) - Şehri
mize mahrukat nakli meselesi esaslı su
rette hal edilmiştir. 

Ankarada bulunan ve bu hususa da
ir de temaslar yapan valimiz B. Lütfi 
KD'dar, kömür ta§ıtması için nakil vası
talanna mecburi Ücretli çalışma mükel
lefiyeti konulduğunu telefonla bildir--

miştir. 
Bugün kömür getirmek üzere b 

tör Bulgaristana hareket etmiştir. 
garistana gitmiş olan f 7 yelkenli 
tanbula mangal kömürü getir 
Yakında şehrimize Bu}garisatnda 
milyon kilodan fazla kömür ge 
olacaktır. 

''Fon der Golç,, paşa iç 
bir müze açılıyor 

Geçen harpte Kaflıas ce pheslnde bulanan IJIP 
nıan generali lınşaı re sınlnde llulunmalı ıp 

Anlıaraya gelecefı-
Ankara, 24 (Telefonla) - Alman 

büyük elçliğinde bu çarşamba günü me
rasimle, Osmanlı imparatorluğuna ıon 
devresinde uzun müddet hizmet etmiş 
olan Alman generali Fon der Golç na
mına bir müze açılacaktır. Müze Golç 

paşanın resimleriyle hatıralarını 
etmektedir. 

Bu açılış münasebetiyle umumi 
te Kafkas cephesinde bulunmuş 
Alınan generali Kur memleke 
gelecektir. 

Millet Meclisinde dünkü müz 
kereler ve yeni kanunlar 

Ankara, 24 (AA) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında Türk-Ru
men ticaret ve tediye anlaşmaları ve 
merbutlarının tasdikiyle maden arama 
ve işletilmesi hakkındaki kanun layiha
larını kabul eylemiştir. 

Kazanç vergisi kanununun 3 üncü 

maddesinin 13 üncü :fıkrasının ve 
murların talebe olaınıyacakları 
daki kanwıun birinci maddesinin 
tirilmesine dair kanun Iayihal 
birinci müzakerelerini yapmıştır. 

Büyük Millet Meclisi pazartesi 
toplanacaktır. 

Yeni hütçeleinr tetkiki devam ediyo 
---------

Ankara, 24 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeni bugün de 
Meclis toplantısından önce ve sonra iç
tima ederek 1942 mali yılı bütçesi mas-
raf kısmı üzerinde müzakerelerine de
vam etmiştir. Encümen şimdiye kadar 
Büyük. Millet Meclisi, riyaseti cümhur, 
divaııı muhasebat, başvekalet, devlet 
§Urası, istastik umum müdürlüğü, diya-

net işleri Teisliği, hariciye ve adliy 
kaletleri, tapu ve kadastro umum 
düdüğü bütçelerini müzakere e 
Bugünkü içtimada da iktisat ve 
bütçesi kortuşulınuştur. 

Masraf kısmı bittikten sonra va 
kanunlariyle Iayihalannın müz.aker 
oaşlanacakhr. 

• Maarifte yenı tayinler 
İzmir Erlıelı Lisesi muallimlerinden Bay Hlll' 

Hazlı Erzurum Maarif müdürü oldu 
Ankara, 24 (Telefonla) - Açık bu- Hilmi. Yozgat maarif müdürlü 

lunan üçüncü umumi müfetti§lik maarif Amasya maarif müdürü Alişan, E 
müşavirliğine lstanbul öğretmen okulu rum maarif müdürlüğüne lzmir e 

lisesi öğretmenlerinden Hurıit Nazlı, 
edebiyat öğretmeni Murat, Tokat maa- irt maarif müdürlüğüne Tunçeli ilk 
rif müdürlüğüne İstanbul orta okul retim müfettişi Nuri, Bingöl maarü 
Fransızca öğretmeni Ali Riza, Amasya dürlüğüne Tunceli maarif müfettişi 
maarif müdürlüğüne orta okul müdürü san tayin edilmişlerdir. 

lstanhuldaki ihtilas davası devam ediy 
bir firari dün teslim oldu 

İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Emni
yet müdürlüğü muhasebesinde ihtilas 
yapmaktan zan altına alınmış olan me
murlann muhakemelerine bugün devam 
edilmiştir. 

Geçen celsede tevkif karan verilece-

Ziraat Banlıasına 
Panaulı lıoınisyonu 
Ankara, 24 (Telefonla) Ziraat 

bankasınca satın alınan pamuklardan 27 
11/941 tarihinden evvel satılanlar için 
Bankaya yüzde bir komisyon verilmesi 
tekarrür etmiştir. 

Muş Sıhhat müdürü 
VefıaJet emrinde 
Ankara, 24 (A.A) - Muş sıhhat mü

dürü Dr. hzettin Baykal görülen lü
zum üzerine vekfilet emrine alındı. 

ğini anlayınca adliye koridorundan 
çan maznunlardan komiser Necati 
gün adliyeye gidip teslim olmu~tur. 
ğer firari şiddetle aranılmaktadır. 

Bugijnkü celsede şahitler dinle 
miştir. 

Deniz-yolları llüt~esl 
zam yapılıyor .. 
Ankara, 24 (Telefonla) - Devlet 

nizyollannın 1941 mali yılı bütç 
625 bin lira munzam tahsisat v · 
sine dair layiha Millet Meclisi 
heyetine sevkolundu. 

KÖY KANUNU 
Halılıında IJI• tefıllf 
Ankara, 24 (Telefonla) - Tokat 

busu Galip, köy kanununa ek o 
üzere Meclise bir kanun teklifinde 
lundu .• 

BUGUN , 
Matinelerden itibaren 

Ö L M İ Y E N A Ş K kadar kuvvetli ... 
VATERLO KÖPRVStJ kadar hazin ... 

R E B E K A kadar hisli \•e helecanlı, ilBhi ve ihtirasla dola. l>it 
aşkın romanı .. Nefis bir musiki, şahane bir mevzu. •. 

AŞK RUYASI 
OYNIYANLAR: Romeo Julliette filminin unutulmaz yıldm 

LF.,SLİ HOWARD - İNGRİD BERGMAN 
AYRICA: M. U. Müd. Memleket jurnali - Renkli Miki.. 
SEANSLAR : 1.10 - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10 •.. 

Cumartesi • Pazar 11.00 de .. 


