
Ankarada patlayan bomba hadisesi 

Fon "Papen,, e bombayı 
Ruslar mı attırmışlar? 
Suikast davasına "Ankara" da başlanıldı 

Rusyada şimal ccplı csindc bir sığınak 

SOVYETLERE GÖRE 
----·*----

Mahsur Alman-

Yugoslavyalı ve Rus 
maznunlar dün 

neler söylediler? ____ * ___ _ 
Beş maznundan flılsi 

Hindistan 
Meselesi 1 b• t•• ı ·· k Souyet ticaret mümes-ar ır ur UI ur- sillfğinde çalışıyor. Hu-

~enlden en*ııaranlıJı tulamıyorlar ~udu"!u~.d~n çılıan bir 
üçüncüsunun celbi için 

ı.ı,. safhaya girmi$ -*- tefebbüslere geçildi .. 
9Örünmelıtedlr.. Ruslar ~arJıofa çeuir• Ankara, ı (Telefonla) - Atatürk. 

ŞEVKET BİLGL"IJ nteJı için ÜÇ yerde birden bulvarında patlıyan bomba hadisesinin 

hın· dı'stan meselec-ı·, eriinu"n en hevc- taarruza geçtiler.. muhakemesine bu sabah ağır cezada 
.. " .,- "' batlandı. Cümhuriyet müddciumumill-

ltanlı mevzuu olmakta del>am ediyor. Moskova, 1 (A.A) - Şimal batı cep- ği salonda izdihama mani olmak için 
fngiltc.renin mührü has nazırı Sir Staf- hesinde Alman kuvvetleri Straya Rus· tedbirler alrnı§tı. Yerli ve ecnebi gaze

f~!d Kripsin tekUOeri etra(ında yapılan sada çevrilmiş olan 16 ıncı Alman ordu- tecilere, dinleyicilere kartları önceden 
rorüşıneler. kongre komitesinde esen suna yaklaşmak için ümitsiz gayretleı· dağıtılmıştı. Diğer taraftan adliye sara
bauhalefct havası yüzünden birden bire sarfediyorlar. İlk bahar taarruzu için ymın merdiven ve koridorlariyle iç ve 
~~k nazik bir sa(haya girmiştir. Anla~ı- hazırlanmış ihtiyat kuvvetleriyle piya- dışında jandarmalar ve polis kordonla
""11 Mabatmn Gandi, komitede bütiin de, topçu, tank ve hava kuvvetleri şid- rı intizamı muhafaza için vazife alını§ 
11~fuzunu kulJanarak in~liz teklifleri- detli karşı hücumlara başlamışlardır. bulunuyorlardı. Buna yağmen adliye 
".•n bugiinki.i şr.kli~·lc kabul edilmeme- Düşmanın sayı üstünlüğüne rağmen önünde hemen sabııhtan akşama kadar 
kini temin etmiştir. bu taarruzlar püskürtülmüş ve düşma- (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

l\tuhtclif kaynaklardan sızan }~?herle- na ağır kayıplar verdirilmiştir. Bir sa
~e göre, ihtilaf sebeplerini şu uç csaı; vaşta düşman muharebe meydanınd:ı 
~rinde toplamak kabildir : • 300 den fazla ölü terketmi.ş ve dört tank 

L• 1 - Dominyon statüsünün derhal tat- bırakarak Heri mevzilerine cckilmiştir .. 
~~ edilmiycrek harpten sonraya bır.ı- (Sahife 4, Sütun 4 te) 
~ası .. Yani Gandinin söylediği gibi 
.... vadeli çek mahiyetinde olması.. .t ~ • k ~] hı· n tay· 
.... ~ - icap ederse biri Hintli, diğeri !& m'- rı a •J 
"'«uslüman iki ayn Dominyon kurulma- yare yaptıracak 
~ hedef tutan İngiliz pl!nının Hinm 
'4terler arasında bazı şiipheler ye endi- --*-
tt1er uyandırması.. 1ı •' 

3 - Gandinin mutlak surette cebir Amerilıan aslıer ue u-
!~ şiddet aleyhtarlığında isrnr ederek ~ülı $UIJaylGPlftlft maaşı 
~·ndistanm mlidafaaı.mı il,?ilcndiren iş- artıyor •• 
:?de vahim akisler yapabilecek, passif 
•ır durum yaratmak istemesi.. Vaşington, 1 (AA) - MümcssilleT 

Gerçi henüz karar verilmiş ve anlaş- meclisi 31 bin tayyare yapılması için 6 
-. kapıları kapanmış değildir. milyar 990 milyon dolar aarfına salfı.hi-

krips, bu davanın fevkalade karışık >·et verme kanun layihamnı kabul ederek 
lırobJemleriyle ünsiyet peyda etmiş kuv- ayan meclisine göndermiştir. 
•etli bir şahsiyet sıfatiy)e iyi niyetin Ayan mecliai de Amerikan ordusun
a.._ h h 1 da asker ve küçük subayların maaşları~· haddine kadar giderek be eme a nın arttınlrnası hakkındaki kanun liyi-

1r netice almağa çalışacağını \ 'e dah11 
L... ~· • hasını kabul etmiıtir. Bu kanun layihası ~ fedakarlıklarda bulunabilecegmı 
'Öylenıiştir. mümessiller meclisinde de görü~ülccek-

HiNDiSTAN MESELESi 
----*·----

Tekliflerin ka-
bulü için ça

lışılıyor 
-*-

Hehru ue Krips bu hu· 
susta sılıı bir işbirliği 

yapıyorlar-
Yeni Delhi, 1 (A.A) - Müslümanlar 

birliği komitesi İngiliz tekliflerinin ka
bulü hakkında bir karar vermeden içti
malarını talik etmiştir. Komite Müslil
man1ar birliğinin Allah Abadda senelik 
kongresi münasebetiyle bu şehirde tek
rar toplanacak1ır. Komitenin reisi ve 
azaları Allah Abada hareket etmişlerdir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 
1
. lıu fedakarlıklar neden ibaret olahi- tir. 
it? -----------------------------------------------

~;m:eid;:~~:T~:;:~~~~ng~~=::: :=; ... ; .. ·~_:_ .. ··A·······s····k····e····r···,·;····v······a·····z····,·;·y·····e····t· .. ··~= .... ; .. ·~=· 
'tatUsünün \'adesi2 kunılması için, ana 
:tasaYI tanzim cde~ek olan ·mümessiller ~•••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.-•••••••••= 

aJ<ılmıvarak derhal intihabı mı? .. 

Rıısyada bir 1talyan nakli11e kolu cepheye gidiyor 

ALMANLARA GÖRE 
----+----

Bütün Sovyet 
taarruzları 

püskürtüldü 

BOYOK YILDONOMO 
----*----

Dün Halkevle-
rinde heyecan· 

la kutlandı 
--*~ ~*~ 

Almanlar ballar taar- Gençliğin dünldi teza· 
ruzlarına muuaffalııye· faürlerı milli Şeffndze 
ti temin edecelı vasıta· 'lıarıı sar&ılmaz inanı 

im-la b~lıyacaldar- ue sevgiyi gösteıedL 
Berlin, 1 (A.A) - Rcsmt tebliğ : Do- lldnci lnönü zaferinin 2 1 inci yıldö-

neç havzasiyle cephenin orta ve şimal nümü, dün akpm halkevinde toplanan 
kesimlerinde düşman taarruzları şid- münevver gençlik ve halkın içten gelen 
detli muharebelerden sonra püskürtül- tezahürleriyle kutlanmıştır. 
müştür. Bir Alman motörlü piyade tü- Halk.evi aaat 17,30 da hınca hınç dol
meni Orelin şimal babsında yaptığı bir muııtu. Bilhassa gençlik gruplannın bu 
taarruzla düşmanı mev:zilerinden çıkar- vesile ile yaptığı tezahürler, Milli Şefe 
mış ve yüzlerce esir aldıktan başka yedi kartı sarsılmaz inanını göstermesi bakı
top ve 65 bomba makinesi ve mitralyöz mından ph eserdi. 
almıştır. Törene ukeri bandonun çaldığı i.atik-

CENUP KESİMİNDE 1l1 m&J)iyle batlanml§, Gazi orta olcu-
Cephcnin doğu cenup kesiminde Al- lu tarih öğrebneni B. Ziya Tank lııtma

man avcı uçakl~ı düşman avcılarına nın, ln3nünlln hayah Vf! lnönü muharc
hücum ederek 12 Sovyet uçaiı diişUT- besi ballında .öylediği nutuk bunu ta
milştür. İki hatif piyade tümeni hafta- lcip eylcnüıtir. 
larca silren şiddetli harpler neticesinde Nutuk büyük alaka ile takip edil-

( Sonu Sahife 4, Sütmı 2 de ) mittir. 
Kız lieeai talebesinden Neaime Ka

vakıoilunun okuduğu lnönü şürlnden 
aonra ikinci liae talebe.inden Halil Du
manoğlu lnönü hakkında cidden güzel 
bir hitabede bulunmuftur. 

Törende vali, belediye reisi, parti bat
(Sonu Sahife 3, Süttin 3 te) 

Anıerika - Vişi 
----*----

Fransız fi-
losu yine 

bir mesele! 
-*

Vişioin Amerikaya 
t~minatı sözden ile-. . 

rıye geçmıyoı· 

-*-
Lauaı Vlfi lıabinesine 
girerse Amerllıa hare· 

lıetini değlftlrecelı •• 
Vaşington, 1 (AA) - Fransa bu

yük elçisi B. Hanri Hey hariciye nazırlı
ğına gideTek son Peten - Laval gÖTüş
mesi hakkında' Vitıi hükümetinin duru
munu anlatmı§tır. 

Diplomatik kaynaklaTda.n alınan ha
berlere göre B. Lava} baııvekillik istiye
rck amiral Darlana müdafaa nazırlığını 
tele.lif etmiıtir. Bilindiği gibi mareşal 
Pctcn Lavalın tekrar kabineye girmesi 
imkanını teddke timdi mecbur kalmııtır. 
Bu hususta Amerika hükümetine sarih 
teminat verilmediğinden vaziyet yine 
kararsızdır. Siyasi salahiyetler Lavala 
verildiği takdirde Amerikanın Vipye 

( Sonu Sahifo 4, Sütun 3 te ) 

Vi§i dmummasınm en kuvvetli cüz'i 
(Dünkerk) zırhl'-'1 

Almanya gaz ftarlll· 
ne rnl hazırlanıyor? .. 

Londra, 1 (A.A) - Avusturyada 
Löben ve Vitelgen fabrikaları geniş 
ölçüde zehirli gaz imaline başlamış
lardır. Bu haber adı geçen fabrikn
larda çalışıp şimdi Yugos1avyada bu
lunan işçilerin verdikleri raporlarla 
da teyit ediliyor .. 

2oaaaaaaaaaaaaaaoo~ ~ecliı.;nin bugiinkü olaganüstü şıütlnt'tı Harkof 
0 
•• 
00 

•• nde 
1
.k

1
• taraf 

~una· ihtimal ,·crilnıiyor. Çiinkü muh
lt!lır Hint gruplarının emellerini uzluc:-

1tran samimi bir anlaşmaya varılmadı'k· h ı ki d •• •• •• Belediyemiz iyi çalışıyor mu? 
~il, inJ:iltercnin mukadderatım ilgilendi· azır ı ı ovuş uy or 
~ bu diin~ n savaşında, müttefiklerin 
laarp gayretlerine hiitün Hint milletleri 
'lıniasının iştirak edeceklerini gösteren 
:Uşterek bir mukavemet havası esme· 

Keşke ekmek fabrikası 
yapılmış olsaydı! •k(·e, bugiinkii funnnsız durumda böy

!,e bir tavizde bulunmanın imparatorlu
ltı tehlikeye koyan bir tedbirsizlik ofa
'•iı ~zlenmiyor .. 
l l)iğer taraftan bir <;ok Hint liderler}, 
llgiJterenin harbi kazandıktan sonrn 

'özünü tutmaması · ihtimalini dfü~ünii
)orJar. Şu halde asıl miişkülat iki tara
::- karşılıklı şüphelerini yok edecek bir 

l'JnüJ bulmaktadır. 
kongre partisinin reisi Pandit Nehru 

(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) .____ ----------

Birmanyada 'l'ongo felll'f elden ele g~ece'Jı ue Morauyada Alman umumi hamisi 
HEGDR1CH .Japonlar oyaJanacaJı gibi görünüyor

ALMANYA VE HARP Radyo gazetesine göre Rusya cephele
rinde kayde değer bir değişiklik oldu
ğuna dnir hiç bir haber yoktur. Yalnız 
Bükreşten verilen bir habere göre bir 
kaç günlük bir durgunluktan sonra Sov
yet1erin zırhlı kuvvetleri şiddetli bir 
topçu hareketiyle beraber .Harkofun şi
mal doğu ve cenup kısımlarından şiddet
li ve bilyük bir taaITUza geçmişlerdir .. 
Tarruzun bilhas a Harkofun doğu ce-

KALENiNDE 

----*·----Moskova, 1 (A.A) - Pravda gazete
sinin Kalenin cephesindeki muhabiri ta
rafından bildirildiğ!ne göre bir Sovyet 
birliği iki gün süren çetin mlıharebeler
den sonra 34 köyü geri almıştır.. Dil~
man çekilirken, ara1arında subaylar da 
bulunan bir çok ölüler bırakmıştır.. 90 
Alman esir ettik. Top, havan topu, oto
mobiiler ve mühim mikdarda mühim
mat aldık •. 

A iman as- Elımelı meselesinde rnesullyet • Feuzlpcqa bul· 
IHll'ında - Fallı Eneıa parlıı • İzmir hafriyatı 

keri barış 
mı istemiş? 

Fevkalade tartlar belediyelerin me• 
uliyetlerini arttınnııtır. ııOt...-.:1-n-•-·-,- -·-·-·-·-•-•• -••O 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

SOHDAKIKA 

········---
Rusların yf'ni Har

·' kot taarruzu hak-

1leri görüılü bir belediye için bugünkü 
fevkalade tartlar içinde yapılacak çok 
Önemli iıler , sayısız halle hjzmetleri 
vardır ki bunlan baıarılması metodlü 
bir çalışmaya ve büyük enerji sarfına 
mutevakkıftır. 

Bagta iaşe mevzuu gelmektedir: Et, --*-- balık eti, devlet eliyle tevzi edilen iatc ! 
Bir taraftan da Alman• maddP.lerinin şehir bakımından kontro- ! 

MiittPfikl~r Avru-

ya gelecelı lıq llarlJlne lü, etiket mevzuları, pazar yerleri, tag- 1 
h 1 f titleri öğliyecek sıkı kontroller bu me-
azır anıyor. yandadı:. 

Londra, 1 (A.A) - Çek mahfilleri- (Sonu Sahife 2, Sütün 4 ele) 
ne gelen haberlere ıöre Bobemyacla -----------------'
Bardaviça kJ§laaında Alman askerleri 
arasmda bir ayaklanma olmuttur. A.-

1 kında malumat kerter: 
'ı «- 8a11f isteriz, evimize döneceğin paya ne zaman as

ker çıkaracaklar? 
.. diye baiumıflardır. 

Bükreı, 1 (A.A) - Harkof bolge- Hücmn Jotalariyle ıiddetli çaa-plfma-
sinde Sovyet zırhlı kuvvetleri üç taraf- lar olmuttur. Dört kİfi ölmüttiir, 60 ki-
tan başlıyan ve bütün gece devam eden ti tevkif edilmittir. -*-
topçu hazırlığından sonra taarruza baş- GELECEK KIŞA HAZIRLIK Ottava, 1 (AA) - Kanada silah ve 
lamıştır. Sovyetler _bir çe~irme yapmak Londra, 1 (A.A) _ Alınan hükü- mühimmat fabrikalarında 600 bin ifÇi 
için cenahları tazyık edıyorlar. Bolşe- meti Norveçten önümüzdeki aylu için- çalıııyor. 
vikler Harkofun yukarı istikametinde de dört yüz bin çift kayak hazırlanmaaı- Kanada da ikinci bir cephe kurulması 
tazyiki arttırarak son ~lman. münakale nı istemiştir. Bu talep Almanların Rus- bahsinde telit g?.ıterilmiyor. B~r~da 
yollannı kr.smt:k gayretındedır. yada yeni bir kış seferi yapılmıuıru ita- mevcut kanaate gore A~rupanın a.tili

çınılmaz. bir ihtimal telakki ettiklerini sına ne zaman baılanacagına karar ver-

Libyada büyük 1 
bir muharebe baş
laması muhtemel -·-Almanlar İngilizle
rin arlıasına aslıer 

indlrmelı 
istlyecelılermlş-

Londra, 1 (A.A) - Yorkşayr Post 
gazetesi Libyada büyük bir muhare
benin başlaması yakın o1duj,runu 
tahmin eden yazısında diyor ki : 

·Bitlerin, general Ahinlek kıtaları
nın arkasına uçaklarla asker indir
meğe teşebbüs edeceğine inanmak 
için sebepler vardır. Malta, Libyaya 
takviyeler gönderilmesine büyilk 
engel teşkil etmektedir. Bu adayn 
yapılan akınlarda İtalyan hava kuv
vetlerinin büyük bir kısmı tahrip 
edildiği gibi Alman hava filolan dn 
kısmen harap olmuştur. 

·---·-·-""-·-·-"-·-·-·-·-
Ruayoda halc'i kar var ve Alınanla, kar,,ı , l:ı~m bltmcsiııi bekliyorlar gösteriyor. mek müttefik teflere aittir. 
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eselesi 
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••• 41 ••• eledi ye la;e çalı maları 
ihtikar 

Mecli i toplandı Yeniden en Jıaranlılı 
IJir safhaya girmiş 
göriinmefıtedir •• ere ye girliyorduk aceba? ve 

vak'aları Mezbeha buzhane ücre
ti in tezyidi istenildi 

ŞEVKET BİLGİN 

areket emri verilmişti Ve yürümeğe başlam ş· -•- (Bııştarafı 1 inci Sahifede) 

muhtelif demeçlerinde Japonların J\S}'S; 
ya lllikim olmak enıellerine mııJmvCllle 
hususundn mütterıklcrle mutabık oWaı· 
ğunu söylemiştir. Krips ~ni d-1" 
ohm Nelını ile görüşmelerine de\•aın et· 
tiğine göre böyle bir formülün bulun· 
masından ümiHcrini kesmedikleri talı• 
rnin edilebilir. 

tık.. Nereye gidiyorduk? Bu eçhuldü.. Devlet demiryolları sekizinci i~lct-
dunun hemen hareket etmesi emir olun- mesine bağlı Tire, ödemi§. Torbalı, 
duğunu anlamakla gecikmedik. Bütün Sağlık, Selçuk ve Moralıdaki istasyon 
Yeniçeri ortalariyle birlikte bizim bö- binalannın bahçeleriyle hattın güzarga
liikte Paşa Çayırından hareket etti. Şirn- hında muhtelif yerlere demiryolları zi
di cenup yolunu takip etmeğe başlamış raat nıniri Ziraat Köksaldının ve fen 
bulunuyorduk. memurlarının çalışmalariyle patates, 

Bakalım, biz buradan kalkıp hangi is
tikamete doğru yola çıkacağız? .• 

Belki şimal yolunu takip ederiz, yahut 
ct"Duba ineriz. 

Biz böyle konuştuğumuz sırada bir
oen bire yanımızdan bir atlının geçtiğini 
gördük. Beygir çok yorgun görünüyor
du. Parlak tüylerinin arasından terler 
sıuyordu. 

Süvari yanımıza yaklaşır yaklaşmaz, 
ansızın hayvanını durdurdu ve bize ba
:kara k dOOi ki: 

- Yoldaşlar, Veziri azam hazretleri
nin çadırı ne yandadır?. Lütfen bana 
gösterir misiniz? .. 

Çnlık Kemal, ilerde muhteşem ve 
süslü görünüşüyle gözleri üzerine çeken 
kırmm cadın eliyle işaret ederek: 

- İşte, uzakta görünüyor! diye cevap 
verdi. Hadım Sinan paşa hazretleri, ça
yırın alt başında bıilunan şu kırmızı ça
dırda oturuyorlar. 
Hayırdır inşallah. yoldaş •.• Galiba yu

kandan ordunun hareketine dair emir 
gct iriyorsun? 

Acaba yolculuk ne tarafa? .. 
Koyun derisinden yapılmış meşin bir 

elbise giymiş olan bu adamın kıyafeti, 
onun haber getirip götürmek işini gören 
bir ulak bulunduğunu anlatmakta idi. 
Çalık Kemalin sorgusuna karşılık ola
rak: 

- Padişahın fermanını hamil bulunu
yorum dedi, bunun içindeki yazıyı 
okumadım. Ferman kapalı ve mühürlü
Öür. Hem onu okumtl§ olsaydun bile yi
ne size huna dair hiç bir şey söylcyc
nıez.dim. Çünkü bizim dilimiz mektup 
zarfları gibi kırmızı bnlmumu ile mü
hiirlenmiş bulunuyor. 
Eğer duyduğumuz, öğrendiğimiz şey

leri etrafa yayarsak vazifemize hıyanet 
ctm~ oluruz. Sonra bizi asarlar. 

Böyle diyen ulak atının karnına sert 
bir mahmuz darbesi yerleştirdi ve he
men yanımızdan uzaklaştı ... Çalık Ke
mal hiç sesini çıkarmadı. Ulağın arka
sından baka kalmıştı. Doğrusu atlının 
Çalık Kemale verdiği bu cevap tam ye
rinde idi. Aynı zamanda ulak, vazifesi 
olmıyan işlere karışmaması için, bizim 
saygısız yoldaşımıza bir ders te vermis 
oluyordu. • 

Fakat Ç8lık Kemalde o nnlayış nere 
de?" Turgut re.isten dayak yiyen Yeni
çeri kabadayısı sık sık yaptığı münase
betsiz hareketler neticesinde daima 
müşkül bir durum karşısında kalıyordu 
,ve buna rağmen, yaradılışının icabı olan 
fena huylanndan kendisini bir tilrlü 
kurtaramıyordu. 

Böyle Ialsolu hareketler yaptığından 
ötUrU, biz aramızda Çalık Kemali ten
kit ctmeğc başladık. Fakat sözümUzli 
bttirmeğe vakit bulnmadık. Her taraf ta 
küsler çalmağa başladı ve o zaman ula
ğın Veziri azama getirdiği fermanda or-

.SPOR 
··--

Yeni bütçe meclise 11erildi 11e Belediye reisi Bay 
Leblebidoğlu izahatta bulundu.. 

Bölük ağası Arslan ağa ve bizim orta- nohut ve fasulya ckilmi~tir. Belediye meclisi dün öğleden sonra B. 
nın usta başısı Ferhat ağa, diğer orta 40 ton patatesle fasulya ve nohut Reşat Leblebicioğlunun reisliğinde ııi-
usta başılariyle birlikte bizim önümüzde nlınacnğı tahmin edilen bu yerlerde trak- san devresi toplantılarına başlamı~tır. 
'd' 

1 
d B 

1 
h 'd v törler çalıgmaktadır. Riyasetten meclise gelen teklifler 

gı ıyo~ ar. ı. un ann epsı e yagız at- YENi fHTiKAR IDD'ALARI d b f lara bınınış bulunuyorlardı. Manga on- K . l ' arasın a mez aha rigo ücretlerinin art-
başıları ise neferler gibi yaya gidiyorlar- 1 eçecılerde Ana!artalar. caddesinde tırılması hakkındaki teklif okunmustur. 
dı ve her onbaşı kendi mangasiyle birlik- h~rdacı. Rube~. oglu ~esıı:ı v~ yu~a Bunda ıımonyak fiatları dört misli ·art
te yürümekte idi. Bunun icin bizim man- ~glu Elıye:ze.r ~u~sek fıatla Jelatuili ka- tığı cihetle mezbeha işletmesi masrafı
ganın onbaşısı Kııra Boğa yanımızda gıt .satarak ~htı~ıır >:aptıkları iddiasiyle nın artmağa devam ettiği kaydolunmak· 
idi. ad~ıy.eye verılmı!f1crdır. ta, yağ, peynir için frigo tarifesine bir 

Hepimiz neşeli idik Ben de silahlarla lkıçeşmelıktc çirkin sokağında bak- mikdar zam yapılması istenmekte idi.. 
zırhların teşkil ettiği · ağır yükün altın- k_al _Ahmet oğlu Süle:mnn, bir kilo pi- Bu teklif, tetkik edilmek üzere meclis 
da bunalıp kalmış olmaklığıma rağmen bncı 80 ~uruşn aattıgı, B~rno~ada Su- tarife encümenine havale edilmiştir. 
tamamiyle sen bulunuyordum aşı sokagında oturan Faık oglu Meh- REİSİN İZAHATI 

Gece görduğüm rüya artık ~Uınimden met kardeşine ait. b!r ekmek kartını 150 
lamamiyle silinmişti Yolda giderken kuruşa satarak mıllı korunma kanununa Bundan sonra belediye reisi 942 ihza
gördüğüm kırların ·güzel manzarası ay~m harck~tte. bul~nduğu iddiasiyle ri bi.itçesini meclise takdim ederek şu 
gönlüme derin bir ferahlık getirmişti. adliyeye verılmışlerdır. izahatı vermiştir : 

Kuvvetli adımlar atıyordum ve ken- . -·- aSnyın arkadaşlarım, 
dimi Zaloğlu Rüstem kad:ır kuvvetli bu- ZJRAAI' ODASINDA lfl42 mali yılı belediye bütçesini tet-
luyordı:.m. Bu vaziyct.te en ~ürbüz, en Yeni serim "apıldı.. kik için yüksek meclise arzcderken kı-
azılı duşman askerlerıyle bıle carpışa . :r' e7 saca rakamlonnı ifade eylemek istiyo-
bilirdim ve onlardan bir kaçını bho ham- " Z~r?at od:ısı .uz~n~ ~üddeti doldu- rum. 1941 yılı bütçeıniz 1.400.000 füa 
lede yere sermek, bana o dakikada çok gu ıçın _yenilerı seçılı_nıştir. Oda azalık· idi. Bu defa yüksek meclise takdim ed!

len bütçe 1.798.526 liradır. Mülhak büt
çeler bu yeklinun haricindedir. 

Bu fazlalığın sebepleri arasında asker 
ailelerine yardım tahsisatının bütçeni:ı 
,·aridat ve masraf kısımlarında knnunun 
icabı olarak gösterilmesi, maaşlara ye 
ücretlere yapılan zamdan mütevellit 
65 bin lira fazlalık, memurlar tekaüt 
sandığına ayrılan tahsisat, belediye mec
lisi seçim işleri için konulan 8000 lira 
tahsisat vardır. Bütçedeki masraf kıs
mını tevzin için bazı fedakarlıklar ve 
eksiltmeler yapılması zaruri görülmüş
tür. Ümit ederim ki yüksek meclisini
zin alacai:tı kararlarla bütçenin genişle
mesine yeni iınk~nlar bulur ve riyaseti 
dııha geniş bir bütçe ile calışmağa teş
vik buyurursunuz .. • 

TOPLANTI GÜNLERİ.. 
Bundan sonra, mecliste görüşülecek 

başka bir iş kalmndığından pazartesi gü
nü saat lG.30 da toplanılmak üzere cel
seye son verilmiştir. Meclis pazartesi ve 
perşembe gUnleri toplanacaktır. 

Zira İngilizler, müteca\'ize karşı 11111• 
kavemet diişiinccsini Hindistan için f e
laketli hir şey sayan Gandinin telkinle
rinden endişe etmekte haklıdrrlar. . 

Acaba Gandinin noktai nazan ili~ 
truıuı dışında faaliyette bulurum il•!'. 
milliyetperverlerinin eski ikinci reİ51 
Suphns Snndrasın Stafford Kripsc aÇ
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mektubunda ileri ~iirdüğü noktai o.ı•· 
nn ayni midir? .• 

Suphns Sandras bu mektubunda t1u· 
şüncclerini öyle anlatmıştı : .. 

basit ve ehemmiyetsiz bir işten farksız larma vıUiyet mer~czı~den BB. Hayd~r. 
gibi gelmekte idi. Osm~n Aydın! Huseyın Kavalalı, Mıt Belediyemiz 

. . 
çalışıyor mu? 

cıHnrbin dışmdn kalmak istcdiğiın'"' 
fiilen ispnt edersek ü~lüpakt devletle
rinin teca\'iizüne uğranuyacağımızdal1 
eınininı.. Hint milletini seviyorsant" 
onun. lı.arp fllciaJ~nn.d:ın mas~n -~'al~'t 
smı ıstıyorsnnız, lngılız askerı uslcrıfl 
llindistandaıı uznklaştınnağa çalı~ınıZ:" 
Bir ıııiiddetten heri ingilterenm tnhr1! 
polit_ikası giitfüğii doğmdur. Bu Pollt!· 
ka, Ingiliz 1.nilletinin kendi dfl\·ası ~ 
runda \'e lngilterede tatbik cdildi5" 
tnüddet<;e buna bir di~·eceğimiz yo~j 
Fakat Hindistanda tatbik cdi1mesJ1' 

ı?iddetle protesto ederiz .. • Fakat düşman nerede idi? Ve biz ne- hat Inan, ı:tefık Sandıkoğlu, Süle~m?n 
rede, kimlerle muharebeye tutuşacak- Ege,_ Hamdı ve Haydar Aryal scçılmı~-
tık? lerdır. 

Günler geçiyor, bir çok menzillere va- . Bu heyet arasından bir reis seçilecek
rıyorduk. Her menzilden kalkıp diğer tir. 
bir yere güçüyorduk -----·-----

Ömrilmüzün varacağı netice gibi, ta- Kızday Cemiyeti 
kip ettiğimiz bu uzun yolun nerede bi- Karşıyafıa ~ulJesinde 
tceeğini ve işin sonunda hangi devletin 7 

ordusiyle çarpışmak mecbudyeti karşı- Kızılay cemiyeti Karşıyaka şubesin~u 
sında kalacağımızı kcstirmeğe bir tür- yıllık kongresi toplanmış, yeni idare he-. 
lü muvaffak olamıyorduk... yetine eC?.acı B. Esat, Dr. Hamit Erciş, 

Bunu bizim gibi zabitlerimiz de bilmi- Dr. Hüsnü 'fonak, Hüseyin Avni Ozan 
yorlardı. Belki -Oe bütün lh:ıre'knta ku- ve Dr. Tahir Olgun seçilmişlerdir. 
manda eden Vctlri azam Hadım Sinan -·-----
paşa bile bunu henüz öğrenmiş değildi. B. RODOLF 

Sade herkesin bildiği bir cihet varsa NAVM'AH Gİl'l'İ 
o da ordunun Konyaya varacağından 
ibaretti. Padişah bize Konyada iltihak 
edecekti. Bundan ötesi Sültan Selimden 
başka hiç kimsenin malumu değildi. 

* lstanbuldan ayrıldığımız günden iti-
baren tam bir ay sonra, nihayet Konya
ya vardık. 

Bu çok eski, tarihi 'fürk beldesinde 
padişahın gelip bize yetişmesini bekli
yorduk. 

Rum Selçuk devletinin paytahtı olan 
Konya şehrinde öyle uzun boylu kala
tnadık. Buraya geldiğlmizin ertesi günü 
tstanbuldan bir haberci geldi ve padişa
hın yola çıktığı haberini Hadım Sinan 
paşaya tebiir etti. 

- BİTMEDİ-

Almaıı fısnrıntika enstitüsü müdürü B. 
Rodolf Nauman, Agora hafriyatında 
tetkikler yaJ>a!'ak İstanbula gibniştir. 
PO L J S 
Di11anı toplandı.. 

Pol:s divanı dün öğleden sonra toplana 
rnk bazı polislere alt tahkikat evrakıru 
gözden geçirmiştir. -----·-----NİSAN BALIGI 

Dünkü sayımızda yazdığımız Kemal 
Kamil Aktaşın balıkçılar cemiyeti ı·eis
Hğine seçildiği hakkındaki haber bir ni
san balığından başka bir şey değildir. ----·---BERGAMA HABERLERi 

Bergamnda ağaç bayramı iyi geçmiş, 
orman idaresinin verdiği çeşitli ağaçlar 
önceden açılan çukurlara dikilmiştir. 

ıyı 
İ'?te asıl me.rnk edilen şey .. 

(Baştarafı 1 inc:i Sahifede) 

Sonra nakil vasıtaları mevzuu gel
mektedir: Fevkalade zamanlarda umu
mi yapyış makanizmasının tanzim ve 
tedbiri bclediyclere aittir. Belediye oto
büs işletmektedir. Tramvay mevzuu be
lediyeye ait değilse de şehir halkının 
münnkala ihtiyacı bakımından belediye· 
nln mürakabe ve kontrolü altındadır. 

* 1:.t.mir belediyesi bu vazifesinde mu-
vaffak oluyor mu? 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ
lu bu hafta gazetecilere gehir iglerini 
tetkik etmek Fırsatını hazırlamıştır. Re
iale birlikte evvela şehrin iman işlerini 
İncekdik. Malum olduğu üzere beledi
yenin bir imar programı vardır. Bu pro
gramda henüz gerçekletmemiş ekmek 
fabrikası, şehir oteli, htıl santralı gibi 
işler mevcuttur. 935, 936 senelerinde 
belediyemiı:ce tetkik mevzuu olan ek
mek fabrikasının harbin patlak verme-
11inden önce İn§!' edilmiş bulunması çok 
anuya şayandı. Bu suretle ı:ehrin ekmek 
ihtiyacı daha kolaylıkla tanzim edilmiş 
olurdu. 

Ekmek itini dahi ahenkli bir aurette Gandi bu fikirde midir? Hindistanı0 
yürütmek için meauliyeti bir makam harp sahnesi olmanıası için harp hasır· 
üzerinde toplanmanın bir zaruret olduğu lıklanndan ve İngiliz ordnlariyle Y:J 
tecrübelerle anlaşılmaktadır. Bununla yana dövüşmekten imtina etmesini 
beraber iz.mirde tevzi işleri belediyenin i~tiyor? .. Kongre komitesine telkin et· 
idaresi ve vilayetin devamlı müzahere- tiği fikir bu mudur? 
tiyle iyi yürümektedir. Şimdiye kadar nıukavemebizliğin h~ 
ŞEHRi DOLAŞIRKEN bir yerde istilôya mani olamadığı P° 
Belediye reisi biz gazetecilere şerur riildüğii halde Hint 1iderleri Japonlara• 

ve belediye çalışmalarını gösterirken kuvvet ve cesaretini arttıracak bir d~ 
Fevzi paşa bulvarının yapılmıyan kısım- ruma sebebi~·et Vt"nneği dfü~iinebilirlet 
ları üzerinde duruyoruz. Belediye bul- tni? .. 
vann diğer kısımlariyle birlikte bu bul- Görüşmelerin son safhası muatnnt•• 
vara mücavir Kuzu oğlu çarşısını da yap nm bu kısmını da cözecektir .. 
tırmnktadır. Ayni zamanda gerek bul- ŞEVKE!' BİLGİPI 
var ve gerek güzergahtaki caddeler üze- ıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ!i;mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi' 
rinde trotvarlar yapılmaktadır. Fevzi 
paşa bulvarının açılmış olması şehrin 
jş snhasına yeni bir veçhe verecek 
ehemmiyettedir. Burada zamanla yeni 
çarşılar açılacak ve kavaflar çarşısı daha 
büyük bir rağbet görecektir. 

Fevzi paşa bulvarının açılmış olması 
Gazi bulvarının yülmü bir hayli hafiflet
migtir. Fevzi pa§a bulvannda faaliyet 
artmış, bulvar üzerinde yeni binalar 
yaptınlmağa başlanmıotır. Belediyenin 
Tepecik hattı otobüsleri de şimdi hu 
yoldan geçmektedir. 

Belediye Basmahaneden Kemere gi
den caddeyi tamir ettirmektedir. Bu ça
lışmalar belediyenin bir taraftan büyük 
inşaata verdiği ehemmiyeti, diğer taraf
tan umumi hizmetleri aksatacak mahi
yette görülen esaslı tamiratı nasıl talcip 
eylediğini meydana çıkarmaktadır. 

FAiK ENE.R PARKI 

Mefıtup 11e telgrafltıro 
Şeflıat pulu.. 
20 Nisan Pazartesi günü sabahındal' 

30 Nisan Perşembe günü akpmına 1ıts· 
dar mektup ve telgraflarını.za Ç"°"' 
Esirgeme Kurumu ıefkat pulu yap11tJrd· 
ması k&nun iktİJ:aamdan bulundufuılld 
sayın yurtta,şlara Çocuk Esirgeme K_.. 
mu sayıda hatırlatır. 

EKVArOR·PERU 
İhtilafı lıalmadı •• 
Riyo de Janeiro, 1 (A.A) - Ek"·atot 

ve Peru elçileri iki memleket arasıııd• 
nnlaşmazlığı halleden muahedenin ıas· 
dikli suretlerini teati ebnişlerdir. 

Altın çivili atletizm mü
sabakaları yaklaştı 

İlk ağacı kaymakam B. Nihat Erman, 
ikinci ağacı da Parti ve belediye reisi 
B. Hasan Çelebioğlu dikmişlerdir. 

Eskiden beri Bergamanın bahar gez
melerinin biricik yeri olan Bergama-Se
linos çayı vadilerinde Tekke boğazı ve 
yeni elektrik santralının bıilunduğu 
alan ve bayırlar ağaçlandırılmaktadır. 

Bir Alman firması lzmirin ihtiyacına 
cevap verecek mahiyette bir ekmek fab
rikasının bina ve makineleriyle birlikte 
takriben 450 bin liraya çıkacağını he
saplamıo ve planlarını göndermişti. O 
-zaman belediye :riyaseti, vehrin müstak
bel geni§lemcsini ve elcmelr. ihtiyacının 
genişliyeceğini hcsaplıyaralt daha geniı 
bir plan üzerinde çalıomakta bulunduğu 
ınrada harp ateşi çalı§maları zaruri ola
rak durdurmuıtur. 

EKMEK DAVASI 
Koordinaayon heyeti, ekmek temin 

ve tevzü İ!f}erinin idaresini be1ediyelere 
vermiıtir. Kart ultllune ba§landığı giin, 
bu büyük dava belediyeleri teıkilAt ba
kımından cılız bulduğu için yine lc:oor• 
dinasyon heyeti karariyle ve talimat mu
cibince belediye merkezlerinde bir ek
mek bürosu ihdası icap etmiı, tehir 
semtelerinde de şubeler ihdası münasip 
görülmüııtür. 

Uzun seneler belediye meclisinde ça
lıpn merhum eczacı Faik Enerin adına 
ebedile§tİrmelc düşüncesiyle Tilkilikteki 
Altınparlc:a c:Faik Ener paTkı> adı veril
miştir. Park yeniden tanzim edilmekte 
ve cidden cazip bir manzara almaktadır. 
Parkın medhaHne merhum Faik Enerin 
adını ııösterir mermer bir ta~ konulacak
tır. 

-·-·- - ._..-

Mevlôt 
Şehrimizin tanınmış tüccarlaı-uıdaıı 

merhum Abdullah Ömer Midillilini.O 
ruhuna 3/4/942 cuma günü cuma 
namazını müteakip Hisar camimde 
mevhlt okunacağından dost ve tanı
dıklariyle gelmek istiyenlerin teşrif
lerini rica ederiz .. Pazar günü Alsancak stadyomuııda 

!Albn çivili atletizm müsabakalan ya
pılacaktır. Programda 100, 290, 400, 800, 
!500 metre, uzun atlama, Uç adını, yük
sek atlama, cirit, disk, gülle atma ile 
mükelleflerin çıkaracağı muhtelit bay
rak tnkmu ile mektepliler arasından se
çilecek takun arasında ynpılacak Bal
kan bayrak yarışı vardır. 

Seçmelere 14.30 da başlanacağından 
istirak etmek arzusunda olan atletlerin 
bu saatte sahada bıilunmalan lüzumu 
bildirilmektedir. Kazannnlara üçüncüye 
b:adnr bölge atletizm ajanlığınca mükfı
f atlar verilecektir. Bu müsabakalara h~ 
kes iştirak edebilecektir. 
CUMARTF.Sİ VE PAZAR GÜNLERİ 
YAPILACAK MÜSABAKALAR 
Cumartesi gUnü yapılncak müsabaka-

lar şunlardır ~ 
Dem.irspor - Karşıyaka arasında saat 

15 tc Voleybol.. Hnkem Rasim Yıldırım. 
Altay-Pamuk mensucat arasında sa:ıt 

17 de Hentbol.. Hakem Rasim Yıldırım. 
Altınordu - Ateş arasında saat 19 da 

Basketbol.. Hakem Fehmi Eriş .. 
Paı:nr günü yapılacak müsabakalar da 

{öUnlardır : 
Göztepe - Yün mensucat arasında sn-
..-1&• M 

at 15 te Voleybol.. Hakem Arif Güven 
Ateş - Karşıyaka arasında saat 17 de 

Hentbol.. Hakem Rasim Yıldırım .. 
Altınordu - Pamuk mensucat arasın

da saat 19 da Basketbol.. Hakem Salt 
Od yak .. 

BİSİKLI!."T YARIŞLARI 
Bisiklet federasyonunun senelik faa

liyet programı mucibince şehrimizdi!, 
yaJ)llacak olan bisiklet mesafe arttırma 
(seri)yarışlarma ait programda aşağı de
rece alan bisikletçilere mükafat ve ma
dalya verileceği gibi içlerinden mukave
mete kabiliyetli görünenler Edime - İs
tanbul - Ankara ve Hatayda yapılacak 
büyük bisiklet müsnbakıılarına Bölge 
namına iştirak ettirileceklerdir. 

Yarışların tafsiHitı şudur: 

Tarih Mesafe 
5 Nisan 942 pazar 50 klm. 

12 Nisan 942 pazar 60 klm. 
19 Nisan 942 pazar 75 klm. 
26 Nisan 942 pazar 100 kim. 

3 Mayıs 9.12 pazar 125 klm. 
Birinci elli kilometrelik ko.şu kültür

parkta yapılacaktır. Diğer ko.şıilnrın yn
pılacağı yerler Bisiklet ajanlığından alı
nacak: ıruılfunata J?Öre bildirilecektir . 

w ' 
y RIN 
Matinelerden itibaren 

Fc\•kalfıdc hefocanlı, ıniil.hiş, 
Sahnelerle dolu eşsiz bir 

ahescr 

A~ N 
Filmi Yaratanlar : 

KAHRA 
SUBAY GARY COOPEB 

ANDREA LEEDS 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da .. Cumart i - Pazar 11 de b lar .• 

Bergamanın yakınında bulunan Gü
zellik ılıcasına da yeniden ağaçlar dikil
miştir. 

FAYDALIYAÖMURLAR 
Bergamaya biraz yağmur düşmüştür 

Bu lüzumlu yaf,'tnurun arkası da umul
maktadır. Bu suretle hem kışlık, hem 
de yazlık mahsıil için bereket sağlan· 
mış olacaktır. - -·-----Urlada lıonfea-ans •• 

Urla (Yeni Asır) - Halkevi edebiyat 
kolunun tertip ettiği üçüncü konferans 
maarif memuru Bedri Tanyeri tarafın
dan verilmiştir. 

•Cüınhuriyct Halk Partisi ve Halkev
leri• mevzulu olan bu konferans salonu 
dolduran erkek, kadın kalabalık bir 
l•alk kütlesi tarafından dinlenilmiştir. - - ---ZABIT ADA 

DOKTORLUK 
I' A LJY AH KABIN 
Di Amerikan tütün kumpanyasınd•ı 

çalışan Alegri adında bir kadın hakkın· 
da sattığı iluçla ayni yerde çalışan Zey
nebin hastalanmasına sebebiyet verdiği 
iddiasiyle mu_amı;Jcye ba.şlnnınıştır. 

PARAIÇIH 
K RDEŞİNİ VURDU 
Knsaplıır içinde Ali oğlu İbrahim, pa 

ra meseles:nden kardeşi Hasanı bıçakla 
yarala_mış ve tutulmuştur. 

BiR ES'RARCJ DA.HA 
Ali paşa meydanında Liya oğlu Yu

danm üzerinde zabıtaca esrar bulunmuş 
ve kendisi adliyeye verilmiştir. 

Bulunmuş bir saat 
Dü ürülınü.ş bir saat bulunmuştur. 
Kaybedenlerin idarchanemizc mii· 
rncaatları .. 

20 kitilik bir kadro belediyemizde 
faaliyete geçmiş olmakla beraber ekmek 
mevzuunun belediye reisinin çalı!imala
rını bir hayli arttırdığı muhakkakhr. Bu
nunla beraber gerek re.ialn ve gerek bü
ronun çalıt'malarının tamamen müabet 
netceler verdiğini iddia etmek imkansız
dır. 

Sebebi: Çalıtimalar dağınıktır. Bele
diye tehrin ekmek ihtiyacının temini 
hususunda müeyyedeazdir. Buğdayı 
toprak mahsulleri ofisi temin eder. Va .. 
gon darlığı karıısında buğday gelmeyin 
ce mısır ununa zaruri olarak kuvvet ver
mek icap eder. Kart itlerini ticaret ve
kD.leti bizzat idare eder. 

Diğer taraftan elemek mev:r.uiyle en 
büyük mülkiye amiri olan vilayet ma
kamının da alnkası başta gelir. Ekmek 
~cda~~inde sıltıotı çeken vatandag solu
gu viliı}·ct makamında alır. 

Bu par.le Tilkililt muhitinde ailelerin 
ve çacukların bir toplantı yeri olmul!lur. 
Bilhassa oyun yerlerine çocuklar rağbet 
göstermektedir. 

lZMiR HAFRiYATINDA 
Şehri dola§ırken lzmir müzeler müdü 

rü B. Selahettin Kantar belediye reisini 
hafriyatı gezmeğe davet ediyor. Bu da
vetin hedefini anlamak için beş on da
kika a:ıbır etmek kafi geldi. Hafriyatı ge
zerken müze müdürü belediye reısıne 
hafriyatın ehemmiyetinden bahsettikten 
sonra, hafriyatın devamı jçin belediye 
bütçesine tahsisat ilavesini rica edince 
vaziyet tamamen anlaşılmıştı. Müze mü
dürünü biiyült bir alaka ile dinliyen B. 
Reşat Leblebicioğlunun ehemmiyet ver
diği nokta, müzedeki bazı eserlerin ve 
frizlerin kültürparka nakli idi. 

Yapılan tetkikler sırasında Afrodia
yas harabelerinden gelen Frizlerin Kül
türparka nakli muvafık görülmüş, yal
nız bu hususta maarif vekilliğinin müsa
adesinin rica edilmeai kararlaşm~tır. 

ADNAN BtLGET 

(ALTIN SERİSİ) nin en büyük Filmi ... 

CHARLES BO ER'in 
l\JARGARET SUl..LA VAN ile beraber ynrattık.lafı ve bugüne kadar 

gösterilen Ciliınlerin en his5ı ' 'e müessiri 

RACK STREET 
VE ZENGİN İLAVELER 

JUATİNELElt : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - 9.15 te •• 

AİLESİ ··-· - ı -•- ıo ... ___ , ___ , ... _..,, ___ , __ .. , .. _ ..... _ .. ,_ ....... 

Ki.SACA ···-----
Şarlıtan garlJe 

ECZACI: KEMAL K. AKTAŞ 

t 

Türkün doğusu ile batısına karşı, 08-
manlıcarun ~rkı ile garbı ruhlanınızdl 
eski ülfetlerini kaybetaıiye başlndıW'· 
Evet, şark ile garbı hala kullanıyoruz ve 
fakat bunlar doğu ile balı kadar artık b~ 
ze yakın gelmiyorlar. 
Şarka bakıyorum, bugünlerde uzak• 

orla diye iki yerde görünüyor, ortalıki' 
bir uzak doğu, orta şarktır gidiyor. ~ 
kın ortasını kenarını evirip çevirıne~ 
lüzumu içinde kalanlar iki ucunu b~t 
araya getirn1iye çalışıyorlar, buna bıÇ 
§Üphe yok. Fakat şarktan garba, batıclaJl 
doğuya çalkanan ateş her sabah doğUda 
kızarıyor, kan renkli fecir, evet. her sa· 
bah orada beliriyor. Aynı ikızıllık bet 
akşam bata ufuklarına da gerilmeye baŞ
lanuştır. Yirmi dört saatlik gün, her sa· 
balı doğudan doğan ateşiyle batıda ~~
tan kızıllığa yürümekte. Ne vakit gun 
doğnıadan ıneşimei şepden neler doğar 
sözünün medlulüne kavuşacağız? 

İnsanlığa aydın günler, kızıl değil, 
pembe ufuklar dilcriın. 

Bu Akşam 
PERSEMBE EGLENCELERI 
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1ZMJR sıctLt TİCARET MD!UR-
LUG-UNDAN: SAYI 4297 

Tescil edilmiş olnn (Rlza ihracat Türk Ankarada patlayan Büyük yıldönümü 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) Borsa 

bomba hadisesi 
Anonim şirketi) nln 27/3/l942 tarihinde 

kanı. partililer ve bir çok zevat hazır ÖZÜM idi surette toplanan umumi heyeti u-
bulunmuşlardır. Bütün davetlller geç 550 P. P. Danlelsen 45 50 52 bıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine 

akçası tefrikine ve bakiyeden 5.012.10 
liranın gelecek seneye devriyle milteba
kisinin vergileri tenzil edildikten sonra 
hisşcdarlara şirket idare meclisince mu
vafı'k görülecek zamanda tevziine karar 
verildi. 

vakte kadar halkevinde kalarak kız lise- 43 S. Süleymanoviç 52 55 göre sicilin 4297 numaraı;ına kayıt ve 
ai korosunu da alkıtlamışlardır. 593 Yek\ln tescil edildi~i llAn olunur. 2 - 1942 yılı için murakıplığa B. Şefik 

Çullu seçildi. 
İnönü zaferinin yıldönümü Karşıyaka 189914 Eski yekUn ı - Zabıtname. 

halkevinde de kutlanmıştır. Törene is- 1 507 U • k • 2 H' da 1 t 1' 
3 _ Gelecek hesap devresi için idare 

mecll.si reis ve az8lan hakkı huzurunun 
beher içtima için 25 Ura ve murakıp üc
retinin 400 lira olarak tesbiti muvafık 
görUldü. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) duruşmaları Ankara ağır ceza mahke- iklal mar•iyle baıtlanmıııtır. Bundan 90 muını ye un - ısse r ar ce ve ı. 
il ı_ • h ld mesinde yapılmak üzere haklarında son " h No. 7 51 İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
t..ı~.if bir meraklı kütlesi biri~mış a e tahkikatın açılmasına karar verildiği sonra kız öğretmen okulu tari mualli- No. g 53 ıniihrü ve F. Tenik imzası. 
ı.., mi Bn. Suheyla Erencan ve Karşıyaka 9 55 R' 'h t T A Ş h" d 1 H·k· 1 h . d bildiriliyor. k 1 .. w • B K 1 B No. • ıza ı raca . . . ısse ar arı se-
l a un er eyetı tam saat on a sa- HARICTE OLAN BİR MAZNUN orta o u u ogretmenı . ema ato ta- No. 10 57 nelik umumi hc~·eti zabıtnamesi. 
oaa girdi. Heyet Sabri Yoldaşın reisli- 9 /I 1942 tarihinde Suriyeye gitmek rafından, zaferin kazanıldığı günün No. ıı 60 Riza ihracat Türk Anonim şirketi 

::~~~kk~~~i~ td!.;:a~:~:da0~~ üzere Islfıhiyeden hududumuzu terkct- ;!;:~:iı~~t ı::;~:~e~;i a::~~~~i a~~~ra8:ı 
82 

P .. Dan!~~~ 
22 22 

~~~~::i~ uv':~~ah~f;!~ns;cı:r\~; 
4 - 1dare meclki reis ve azalarından 

her birinin şirketle bizzat veya bilvası
ta muamelede bulunmağa ve şirketin iş
tigal mevzuu olan işleri şahsen biv.at 
veya bilvasıta ynpmağa mezuniyet ve
rildi. 

lt..,a cümhuriyet müddeiumumisi Cemil ıniş olan maznunlardan Stapanm Türki.- hitabelerde bulunulmuştur. Müteakiben 69 B. Mizrahi 18 50 18 50 cetvelinde isimleri yazılı ve 1900 hisseye 
Aı.an ve müddeiumumi muavinlerin- yeye celbini temincn diplomatik yoJlar· Kar§ıyaka orta okul talebesinden 3 B-

151 
Yek<ln sahip 4 adet hissedann asaleten ve veka-

den Cemal Boran bulunuyorlardı. la müddeiumumilikçe icap eden mua- den 287 faen Bayızuner tarafından ls-
1524

67 Eski yekun leten huzuriyle 27/3/1942 Cuma günü 
lılAZNUNLAR ÇAGRILIYOR melenin yapılması için birinci sorgu ha- met İnönü marşı terennüm edilmiş veyi- saat 15 te 17.ınirde Cümhuriyet bulvarın- 5 - Ticaret vekaletinin 23 12 '1941 

tarih ve 4/9522 sayılı yazısına ve yine 
ticaret vekaleti celileslnin 10/3/1942 ta
rihli ve 4/1790 sayılı yazılarına tevfikan 
aşağıda yazılı iki maddenin şirket esas 
mukavelenamesinin 100 ve 101 inci mad
deleri olarak konulmasına karar veril
di. 

11.anunlann çajrılrnasma baflandı. kirnliğince müddeiumumiliğe tezkcıe ne okuldan 2 B den 246 Yıldırım Ku- 152618 Umumi ~~k:lRE da 6 numarada kilin şirket merke7Jnde 
~le Abdurrahman Sayman, berber yazıldığı da kararnamede bildiriliyordu. zucu tarafından bugünün kıymet ve 65 65 50 akteyledi. 
~ Sağol, Leonides Kamilof ve Sorgu hakimlnin müddeiumumilikçe ehemmiyeti hakkında bir şiir okunmuş- 26 Ton Susam 400 470 lçtimada ticaret vekaleti komiseri sı-
'\'411'ai Pavlof jandarmaların muhafaza- Rusçaya tercüme ettirilmiş olan bu ka· tur. 5500 K. Balmumu fntiyle B. Reşat hazır bulunmakta idi. 
'-.la geldiler. ramamcsinin bir sureti hiç Türkçe bil- Urla. ı (Telefonla) - Büyük zafe- >00eecıcıcıı:u,c:ıccıca~~..cco Şirket statüsünün 58 nci maddesine tev-

1.eoD:ides Komilof, Abdurrahman ve miyen Pavlofa verdirildi.. rin 2 ı nci yıldönümü törenine bugün sa- Satddı ell ile dükkdn fiknn idare meclisi reisi Selahattin San-
~Yrnanın bulunduğu sarada oturmak ABDURRAHMANIN SORGUSU at ı 7 de halkevi salonunda okurların Kestelli caddesinde Çivici hamamı ver .riyaset mcvkiine geçti ve celseyi aç-
lahnıiyerek arkaya seçti. Pavlof ta ön- Bundan sonra Abdurrahman Sayın!!· söyledikleri istiklal ma.rşiyle başlandı. karşısında (2) numaralı dükkanla tı. Davet ve ilanın yolunda olduğu ve 

Madde 100 - Şirket, ticaret vekaleti 
tarafından her talep vaki oldukÇa mua
melatı hakkında malumat vermeğe mec
burdur. 

;;::- ötekilerden ayn bir yerde idi. nın sorgusuna başlandı. Bedri Tangerinin hitabesi ile okurlar-
4 
numaralı ev satılıktır. şirket hisse senetleri sermayesinin % 

onunu, pardesüaünü ve f&pkasmı Abdurrahman eliyle arka sırada otu· dan 45 Mustafa Cemil Er ve 391 Ah- Şekercilcrde (2S) numaralı mağn- 95 ine malik hisse sahiplerinin hazır bu-
~ sıraya koyınuıtu. Mahkemeye ge- ran iki maznunu işaretle : met Kırlının şiirleri ve okurların marı- zada İbrahim Zekiye müracaat. lunmasına nazaran ruz.namede yazılı iş-
tırilen tercüman Vehap tahlif edildik- • - Bunu anlatmadan önce söylemek lan büyük alaka ve heyecanla dinlendi. 

31 
_ 

2 
(
742

) leri müzakere için içtima nisabının mev-
t._ aonra maznunlann hüviyetlerinin tes- isterim ki, dedi, demin bizimle bir ara· Töreni müteakip Milli Şefimiz lnö- ıooaacıı:ıcıcıı::ıı::ıc~oHı::ıcıc:ı::ıocıoc;coc. cut bulunduğu görüldü. 

Madde 101 - Şirket sermayesiyle te
sisten sonra iştirak edecek olan ecnebi
lerin bu iştirakini kabul etmezden evvel 
ticaret vekaletinden müsaade istihsal et
meğe mccburJur. 

biti-.e batlanclL da oturmağa tenezzUl etmediler .. Buna nüye tazim telgrafı çekildi. _ En çok hisseye sahip olan hisse sahip-
MAzJliUNLARIN şimdi asla hayret etmiyorum. Zir~. kar· 1ZM1R 1 NCt İCRA MEMURLU- }erinden B. Sadullah Birsel ve Bn. Ve-
liUVIYETLERI deşim gibi sevdiğim arkadaşım Ome:ri · CUNDAN: dide Sanver rey toplamağa memur edil-
Abdanabman Sayman; babasının adı uçuran bunlardır.. Bunlardan bu da nıf;tc Sülcymanın bana tevdi ettiği sır lzmir emlak ve eytam bankasının ala- diler. B. K. Piotoff katipliğe seçildi. 

Ruznamede görüşülecek başka bir şey 
kalmadığından içtimaa nihayet verildi. ltaiıP, anasuun Ay,e olduğunu, 1333 beklenir .. • bu idi. Ba\·ulun içinde ne olduğunu bil· cağından dolayı bilmüzayede satılması- Ruz.namede yazılı işlerin müzakeresi-

~de 0.ldipte doidufuna, 938 de Zeki görünüşlü bir genç olan Abdur· ...... na karar verilen Karc:ıyaka Bahariye ne geçildi. ldare meclisi raporu murakıp 
Riza ihracat Türk Anonim şirketi his

sedarlar umumi heyeti senelik Mi içti
maının 27/3/1942 Cuma glinü saat 15 te 
§irketin 1z:mirde Cümhuriyet bulvarın
da 6 numarada ki.in merkezinde yapıl
ması hakkında idare meclisi tarafından 
vaki davet, lzmirde münteşir Yeni A .ır 
gazetesinin 7/3/1942 tarihli ve 11128 nu
maralı nüshasında ilan edilmiş ve şirke
tin merkezine müracaatla hisselerini 
gösterir vesaiki tevdi ederek duhuliye 
varakası almış olan hissedarlardan aşa
ğıda isimleri yazılı ve hisseleri mikdan 
yazılı hissedarlar içtimada hazır bulun
muşlardır . 

'J'.ız....ıı , • • ... ıyorum.... . "li' 

..-.iyeye pldiğinj,, btanbW ünıvers.ı- rahman Sayman sözlerine düzgün bir SEFARETE VERiLEN BAVUL nıahallesinde Musavat sokağında 159 raporu, bilanço ve kar ve zarar hesabı, 
'eıa& bp fakültesi dördüncü amıfmda ol- ifade ile başladı. Zaman zaman dudak- Abdurrahman Saymandan sonra Ber- adanın 23 parselinde kayıtlı 3 numaralı mevcudat cetveli okundu. Aşağıda yazılı 
~u, bekar bulunduiunu, mahkUmi- larını ısırarak Üsküpte doğduğu günde:ı ber Süleyman isticvap edildi. Berber ve 2000 lira kıymeti muhammineli vesair kararlar verildi. 
)eti olmadığını, Beyazıttaki halle partisi- maznun sandalyesinde yer aldığı ana Süleyman bavul meselesini, bunu Anka- lüzumlu izahatı dosyasındaki tapu kaydı 1 - ldare he,>·eti raporu ve murakıp 
~talebe yurdunda ikamet ettiğini; ber- kadarki vak'aları bir roman tekniği ra Sovyet sefarcthanesine nasıl teslim ve vaziyet raporunda yazılı gayri men- raporu tasvip edildi. Bilanço hesabı kar 
~ SiileyıDan s.fol da 1908 doğumlu, içinde sıraladı.. ettiğini, orada başka isimle tanıdığı şah- kulün mtilkiyeti açık arttırma suretiyle ve zarar ve mevcudat cetveli tasdik cdil-
O~lldiplU, bekir oldujuna 3 aene ev.el Ve bu sıralayış içinde hayatında iki ın Leonides Kornilof olduğunu ancak ,.e 844 numaralı emlak ve eytam bankası di. İdare heyetini teşkil eden zatları.n 

• • aeJ..1:.X.:-:, -~- !'---etL:Ahmm b s 'b' b' def hsu 1 h d . ,~ d 1 ouguu ....... 1aAU1 ---- büyük değişiklikten bahsetti ki, iri, zabıta nezaretinde bulunduğu zaman kanunu mucı ınce ır ayama s o - esap evresine aıt muamewttan o ayı 
~ Yeaİfellİnle ıiinet berber ... Anna Horvat adındaki Yugoslav kıziyle anladığını, ömeri, Papene suikast için mak şartiyle arttınnası 5/5/942 Salı gü- :zimmetleri ibra olundu. Hasıl olan safi 
°"unda kalfalık olduğunu söylemİftir. lise arkadaşlığından başlıyarak Türk "l.ll- bu Komilofun Ankaraya getirttiğiru nü saat 11 de yapılmak üzere 30 gün kardan şiıiı::et memurlanna 3000 liranın 

1908 dolumla ı .... oila Leonides bıtasının kendisini nezaret altına aldığı söyledi. müddetle satılığa konuldu. idare meclisince münasip görülecek şe-
~ilol TürkİJeye 20 Mayu 1940 da güne kadar devam etmişti; hayatındaki RUSLAR NE DiYORLAR? Bu arttırma neticesinde satış bedeli kilde tevziine ve %5 kanuni ihtiyat akça-
~ Sovyet ticaret mümesailliiin- ikinci inkılap ise, Abdurrahman Say- Gerek Pavlof, gerek Kornilof ne Ab- tahmin olunan kıymetin yüzde yetmi§ sı ve aynı mikdarda fevkalade ihtiyat ... .....:u:.-.. ~ın,· • ~= ,!1..:! ç-;;.,,. b 1 1 • rtt iha1 . 

._..,,._ ---r-· ....,..., .uu ---- manın ifadelerine göre : •Arkada.şun durrahmanı, ne de Berber Süleymaru beşini u ursa en ÇO& a ırana esı 
old.ıiam, Mo.kova fAl'k enstitüsünden Ömere karşı yapılan kancıklıktan son· katiyen tanımadıklannda ısrar ettiler. yapılacaktır. Aksi takdirde 2280 numa- Sıra No. 
..__ huluadujunu .öyledi. ra• olmuştur_ Hattı\ reis, Pavlofa Komilofu göstererek ralı kanuna göre satış geri bırakılacak-

İsim ve adresi His.5e senedi 
.mı"kdarı 

Rey adedi 

. ~ hakkındaki suale •memuriye- Abdurrahman ifadesinin bu noktasın- .:onu da tanımıyor musunuz?> deyince, tır. Satış peşin para ile olup müşteriden 
::':- bellidir.» cevahmı verince, reis da dedi ki : Pavlof gUlerek c:onu tanırım, arkadaşım. yalnız yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 

Yolcl.f tercümana ltitaben: •- Nezaret altına alındıg·ım zaman dır, beraber çalışıyoruz> dedi. alınır. İ§bu gayri menkul üzerinde her 
" «- Leonideae sö,.leniniz ki bizim hakkımda öliim cezası istiycrek sö2c MUHAKEME TALtK ED1LD1 hangi bir §ekilde hak talebinde bulu-
dt"unlanmızda sormak usuldendir, de- başJamıştun. Hareketlerimizin tasavvu- Abdurrahman Saymanla Berber Sü- nanlar ellerindeki resmi vesaik ile bir-

ı·u dahi ne kadar cirkin ve ağır olduğu· evmanın ifadelerinin Rusçaya çevrile- likte yirmi gün zarfında İzmir icrasına 
L_ Leonides Komilof Türkçe bilmekle nu biliyorum. Fakat ''aziyette bir kaça- rik tercüman vasıtasiyle Komilof ve müracaatlan lazımdır. 
~.•her Rusça konupnayı tercih eclece- k 1 d v n asınlar ben Pavlofa parça paı-r11 anlatılarak ne diye- Aksi halde hakları tapu sicilince ma-~ .:_ 1 • .,; L:ı---1::.:_.1_ y•-ı .. cevap ma yo u ara ıgunı sa m , ·r- 1 dk ı~.,. d h · k 
•-, --... ı· ..... -. .... ._. ... .... şimdi bütün samimiyetimle bu cezada ceklerinin sorulmasını, amme şahitleri- lôm oma 1 ça pay~ma an arıç a-
"etlnekten çekindiiini söyledi. ısrar ediyorum.. nin dinlenmesi için muhakemenin deva- lırlar 2/4/942 tarihinden itibaren .şart-

\' orsı Pavlof, Sibiryada Tita kasaba- Fakat tamamiyle aksi ccphedeyim. Ve mı 8 Nisan Çar§:ımba günü saat 9,5 bıra- name herkese açıktır. Talip olanların 
~l.JtW doidaiunu, ölretmen Okuluna Anna Horvattan beri kapıldığım hare- kıldı. yüzde yedi buçuk teminat akçası veya 

=-~ •""nra Mo-'·ovada •--1 dok ı kd d w d b d mil" b'ır banka itibar mektubu ve •-- ":....~:;:: tarih ~enı· ~0 .. .a..:=..-·, kctlcrden nefret ed!yorum. Dört ce se a e en agır ceza a u u- u 
:--a •cn:n:ı& va•""'.. 'ıu ....... u 21 d h't b Jd 940/16285 dosya numarasiyle İzmir bi· l ..._ ~- d-::...ı .. x...-u, e-11!, L.... --L Abdurrahman ortn halli bir aileye ruşma saat c ı am u u. 1 ~ .. tl 

.,..., ua ""'"--· vu ~ .. ~... rinci icra memur uguna muracaa arı 
'-". ibi bulundn;;.. ... u, Tiirkr• bilmedi~- mensup olduğunu, ınütcassıp bir mu- ilan olunur. 1842 (770) 

--· ...- ... hitte büyüdüi'iilnü fakat ilk mektepten :!ıtııııııııımınımııııımıı•ııınmmııımımııııı5 ili, fakat Ruıçadan bap. Uryan, Mo- 0 -

•?J. Şukosf, Eskimo lisan1anu hildiii- sonra orta ve lise tahsiline geçince Ankara Radyosu ~- lZMlR sıctLt TtCARF.:r MEMUR-
' ln.;N .. ,, • .._ ııdııt• ... .w..._ 11 sırp lisanında okutulduğu için aile mu- ~=- LUC.UNDAN: 
'Ötledi. hitine bağlılığının g!ttikçe zaiflediğini ve eucu· NKu·--NEŞRIYAT ;_=_ Osman Zeybek ticaret Unvanı iJe 1z-

:StR lDDtA tam bu sırada hayatına karışan Annanın mirde Kuzuoğlu çarşısında 62 numaralı 
~orgi Pavlo[ mahkemeden bir ricada kendisi üzerinde büyük tesirleri olddu- :inı11111111n11111111111111m1111111111111mam11111111r: mağazada gömlek imali ve manüatura 
Qulunduğunu sözlerine ilive etti. Ve ğunu •Haksızlığa karşı daima isyan e en 7.30 Program ve memleket saat ayan, \'e trikot~ eşyası alım ve satımı işleriyle 
S.rınatlyle Abdurrahmanla Süleymanı çalışkan ve gayet zeki bir kız• olarak 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 iştigal eden Osman Zeybeğin işbu ticaret 
l6atereorek tereilman tarafından Türkçe- tavsif~ ettiği Anna ile birUkte üç sene Müzik pi. 8.15 - 8.15 Evin saati.. 12.30 Unvanı ticaret kanunu hükilmlerine gö-

1 l'e Çevrilen şu sözleri söyledi: geçirdiğini, lisede bir takım propagan- Program ve memleket saat ayarı 12.33 re sicilin 4298 numarasına kayıt ve tes-
.~Bu adamlar Türkiye ile Sovyetler dalar yapıldığım, Annanın da bu propa· Müzik : Şarkı \'e türküler 12.45 Ajan<. cil edildiği ilan olunur. 1826 (772) 

~!rliği arasındaki milnasebetleri kırıp gandalara kendini kaptırmı~ olduğunu haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkı ve ----------·-----
uoz.tnak ;,.in tahrik edilmişlerdir Bugün nnlnttı türküler 18.00 Program ve ınemleke1 lZMtR 1 NCt İCRA MEMURLU-
ltotnUnist ~olarak ortaya çıkıyorlıu- yarın Aile~i Abdurrahmam Türkiyede yük- saat ayarı 18.03 Müzik : Fasıl heyeti. CUNDAN: 
~a bir maske altında ve Türkiye sek tahsile göndermekle bu yabancı le· 18.45 Ziraat takvimi .. 18.55 Müzik : Pi· İzmir emlak ve eytam bankasına ipo
~hine tahrik edilebilirler. Rica ede- sirlcrdcn kurtarmak ~yesini gütmüş yano resitali .. 19.30 Memleket saat aya- tckll olup arttırmasına karar verilen İz
~. beni bu tınette adamlar1a bir sıra- olduğunu anlatan Abduriahman Türki- n ve ajans haberleri 19.45 Müzik: Yurt· mirde &deniz mahallesinde büyük tu
~a oturtmayınız.> yede tıp fakültesine yazıldığını, arada tan sesler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 hafiyeciler mevltiinde 17 numaralı ve 

lteis: - Bunlan kimler tahrik etmiş? sömester tatillerinde Üsküpte Annayı Milzik : Saz eserleri 21.00 Konuşma 983 adanın 3 parselinde kayıtlı vesair 
da Pavlof: - Tahkikatın devamı sırasın- \'C ailesini :ördüi:fuıü söyledi. (Derdlcşme saati..} 21.15 Milzik : Şarkı lüzumlu izahatı dosyasındaki tapu Jcay. 
\7 anlaşılacağından emin bulunuyorum. Bl.K TANIŞMADAKt ESRAR ve türküler 21.30 Konuşma (Hikaye sa- dı ve vaziyet raporunda yaz.ılı 1800 lira 

., e bir Sovyet vatandaşı sıfatiyle bun- Bundan sonra berber Süleymanla na· ati .. ) 21.45 Müzik : Radyo senfoni or- kıymetindeki mağazanın mülkiyeti açık 
arı. bir arada oturmak istemiyorum. sıl tanıştığını şöyle izah etti: kestrası 22.30 Memleket saat ayarı, ve arttırma suretiyle ve 844 sayılı emlak ve 

lleis : • - Süleyman ismindeki arkadaşıma ajans haberleri ve borsalar .. 22.45-22.50 eytam bankası kanunu hükümleri daire-
- Geri sıraya geçebilirsiniz.. Üsküpten ailesi tarafından bazı şeyler Yarınki Program ve kapanış.. sinde bir defaya mahsus ohnak üzere 
İ{ARARNAME yollanmaş, bunu ıetireni, bulunduju arttınnası 4/5/942 tarihinde Pazartesi 
Bundan sonra kararname okundu.. otelde ziyarete gittik. Süleymanı oradu tZMtR BELEDtYEStNDEN: günü saat 11 de birinci icra dairesi için-
ltararnamede 24 şubat 1942 tarihine tamdım.. Berber olması dolayısiyle ara :ug sayılı sokak kanalizasyonunun 85 de yapılmak üzere bir ay müddetle .sa-

L~tlıyan salı gilnü saat onda Atatürk sıra traş olurdum. Aradon bir kaç za. metre daha uzatılması işi, fen işleori mil- tılığa konuldu bu arttırma neticesinde 
~annda İtalyan sefareti hizalarında man geçtikten sonra Süleyman adeta dürlüğlindeki keşif ve şartnamesi veç- satış bedeli her ne olursa olsun en çok 
"'il' honıba infillk ettiği, bu bombayı peşimde dolaşır gibi oldu_ Benden bir hile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif artbranm üzerine ihalesi yapılacaktır. 
~e ~ıyan şahsın berhava olduğu, bu şey rica eder cibi idi. Bir iki defa sor· bedeli 426 lira 41 kuruş muvakkat te- Satış peşin para ile olup müşteriden yal-

n sağlam olarak yalnız bacal<larile dum. nihayet bir mektup yazdırmak is. minatı 32 liradır. Taliplerin teminatı iş nız yüzde iki buçuk maıwunaim dellili
~esine ait parçaları ve damıadağınık tediğini söyledi. Süleyman benden sak· bankasına yatırarak makbuilariyle ihale ye masrafı alınır. İpotek sahibi alacaklı
~uş elbise parçalan bulunduğu, hasa- lamamak icap ettiğini anlamış olacak ki tarihi olan 3/4/942 Cuma günü saat larla diğer alacaklılann ve irtifak halda 
i~ _Ulramış bir tabancayı da infilak sa- şu şekilde bir mesele açtı : 16 da encümene müracaatları. sahiplerinln gayri menkul üzerindeki 
~da atıp bıraktığı aUlaşıldığı, zabı- 939 senesinin bilmem hanfi ayında 20, 24, 28, 2 (649) haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair 
~ Yapılan tahkikatta berhava olan Üsküpten Niyazi Yakup El adında bir olan iddialarını işbu ilin tarihinden iti-
~~ t)';-:w'plu·· olu~İstanbula gelerek sa.· hıs İstanbula •elerek buradan Mosko· 

1 
~ _ - _ _ ~ ~ _ - - -_ - haren 20 gün içinde evrakı müsbitele-

.:.Au .. k rlyle birlikte dairemize bildirmeleri Ia-a kaydedilen er Tokat adında- \'&ya hareket edecekmiş. o senelerda } Ayvalı sabunu ~ilenç olduJı.ı tesbit edildiği z.ikredil- Yugoslavlarla Sovyetln arasında mil· 1 1 zımdır akai takdirde haklan tapu sici-
_-ıen sonra doğrudan doğruya Fon Pa- nasebetler tesis edilmemiş olduğund:m ' &, yıkamağa mahsua halla zeytin-' lince rnalfun olmadıkça paylaşmadan ha
~i öldUrmek üzere adı geçen Ömeri Niyazinin Pi:riştinedeki kardeşi Fahri ile · 

1 yağ1ndan mamul Ayvalık sabunu ' riç bırakılırlar. 2/4/942 tarihinden itiba
~ttinniş bulundtlklanndan dolayı mektupl~asına bu Süleyman tavassut ' Nisanın ilk haftası için torbada fi- ren şartname herkeze açıktır. Talip 01an-
-'411'rıil fla p l f Türk kan d kti y . N" . Mosk dan, Fah ' ı ati 75 kuruttur. . ların yilzde 7 buçuk pey akçası veya tı o av o un ceza ~u· e. ece : • ~ı ıyazı ovn. - milli bir banka teminat mektubu ve İz-
t 111\ 62 ve 63 üncü maddeleri delAletiy- rı de Pinştınedcn berber Süleymana ı Hamdi Akyürek ve ortaltları ma- mir birinci icra memurluğunun 39/8579 
~SO - 454 UncU maddesine, Ömeri bu mektup gön~er~cekleriı. Sül~~ dR ı if:i: Keresteciler No. 46 ı sayılı dosyasiyle 1zınir birinci icra me-
-.....__. suçuna hazırlamak için Ankaraya bunlan adres enne yo yaca wa- ~ 1 murluğuna müracaattan ilan olunur. 
;.:~atlerinde gizlenmelerini temin et- dan başka )ine Niyaziye ait olmak üze. _ _ _ _ _ _ _ 1 _. 3 (7~3J ı lStl (

7
7l) 

2--=1tlen dolayı da Abdurrahman ve Sü- re -Osküplü bir kadın bir bavulla Ada ·- - - - - - - - - -
~~fil-~Un~ma~el~~~~un~~~~ti.~~~~~ -----------------1~-------------~le !50 -454 üncü maddelere tevfikar. \'ulu alarak muhafaza etmesi rica edil· iSr AJIBUI. BEl.EDİY ES NDEN : 
~ T emi.zlik İ§leri hayvanah için alınacak 5 O ton saman ve 140 ton kuru 

i1~~ BUGÜN LALEDE 3 FİLM 
J ••• KARr Al. PENÇESİ Büyük gangster filmi (IJk defa .. ) 

2 ••• Sil.ARŞORLER DEFİNE ARIYOR-
J -· WAl.r DiSNEYİN YENİ RENKLİ HiKiSi 

'~"""'~:-..<:~~~:..,,..:::-ı.<::Y:::'><::-,.C:~:::><::::.-c::::>-ı;:-...~~~ı;:..,..~~~~<::::. 

TEL: 
4248 T AtJDA 

Feci bir tayyare ka
msmda ölen 
Genç Yıldıs 

1 - C:AROI. LOMBA.RDllf Elf SON Fil.Mi •• 
İSKANDA!. KORKUSU 

a ._ K.tar Al. PElfÇUİ- (Hepsi de iz.mirde ilk deta ... ) 

J -. W ALI' DİSlfBYllf YENİ RBlfKı.i NiK1-

ot kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konubnuttur. Mecmuunun tahmin bede
li 19900 lira ve ilk teminab 1..ıf92 lira S O kuruttur. Şartname zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

İhale 13/4/942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupların 941 yılına ait ticaret 
odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

29 2 6 10 1693 (727) 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Ayda 1 O lira maqlı dört adet zabıt katipliği ile mahkemelerde zabıt 

katipliğinde isthcJam edilmek üzere 40 lira ücretli beş adet mübaıirlik açıl
mııtır. 

Memurin kanunun 4 ncü maddesinde sayılan evsaf ve ıeraiti haiz olan 
taliplerle bu taJipler arasında lise ve orta mektep mezunu olup daktilo 
bilenler tercih edilmek prtiyle 8 / 4 /9 4 2 çarıamba günü saat 15 te imti
hanlan icra kılınacağından taliplerin ıimdiden adliye encümenine müracaat-
ları ilin olunur. 184 3 ( 77 2) 

l 

2 

3 

4 

Sadullah Birsel Ayaz paşa 
Bosfor apartman No. 1 

- lSTANBUL -

Selahatlin Sanver Fahret
tin paşa cad. 430 İzmir 

- KARŞIYAKA. -

Vedide Sanver Fahrettin 
paşa cad. 430 İzmir 

- KARŞIYAKA -

Umit San .. ·er Karşıyaka 
Fahrettin paşa caddesi No . 
430 vekili Selahattin Sanver 

Ticaret vekileU 
murakıp komiseri Reis 

925 10 

900 10 

5{) 16 

25 10 

Rey toplamağa memur Kltip 

lıma imza hnza İmza 
Reşat z. Özker S. Sanver V. Sanver S. Birsel K. Piatıoff 

15 kuruşluk damga pulu üzerinde 27/Mart/1942 tarih ve Riza ihraClll 
TOrk Anonim Şirketi Ritaş damgası 1825 (768) 

KAMBİYO MEMuau A.LINıtC:AK 

T. C. Ziraat Bankası Umum 
müdürli:ğünden : 

Ankara, iatanbul ve lzmir şı.lbelerimizde çalıJbrılmak ve 36S9 sayq .,._ 
rem kanunu hükümleri dairesinde 85-2 9 O lira aylık verilmek Ü&eTe lawn• 
kadar kambiyo memuru, tef muavini ve tef abnacaktır. 

T) Taliplerde aranılan vasıflar tunlardar: 
1 - Askerli.iini yapmlf olmak, 
2 - En az liae mezunu veya o derece tahsil gönnÜ§ olmak, 
3 - istihdamını mani bir hali bulanmamak. 
4 - Yaıı yirmi' birden •f&iı, otuz betten yukan olmamak. 
5 - Şef ve ıef muavinliği için daha en-el kambiyo iılerinde mümare

se sahibi olmuı bulunmak. 
6 - Fransızca, lngiJizce, Almanca dillerinden birini halliyle vakıf blt" 

lunmak (bu dillerden ikillİrıe atına olanlar tercih eclilecaktir. ) 
7 - istenecek vesaiki ibraza ve memurluk teablaütnameslni İınzaJ9 

amade olmak 
B) Talipler liaan ve mesleki bilaileri hakkında yukanda yazılı fU'beleri

mizde 28/ 4/ 1942 tarihinde bir ehliyet imtihanına tibi tutulacaklardır. 
C} isteklilerin Ankara, tstanbal, lzmir ,aa,elerimize müracaat ederek 

(imtihana girme kartı) almalan lazımdır. 2 4 1821 ( 769) 

....... Deftel'daPll{pndalt: 
1 - Bornova hükümet konağında yapılacak tamirat açılt ekSiltme7t' 

ltonulmuttur. 
2 - Muhammen kefil bedeli 1489 lira 2 1 kuruotur . 
3 - MaYakkat teminat akçesi ! 12 liradır. Bu teminat ihaleyi mütea

kip kat'i teminata iblağ edilecektir. 
4 - ihale 13/4/942 pazartesi günü 11aat 15 te milli emlik müzayede 

salonunda icra edilecektir. 
5 - Talipler kqifname ve şartnameleri milli emlak müdürlüğünde 

görebilirler. 
6 - Münakasaya iftirak edecek olanlar Nafia müdürlqündea alacak· 

ları vesaiki komisyona ibraz etmcğe mecburdurlar. 2 ı 1 J 7S9 ( 767) . 

Şark Sanayi kumpanyası Türk 
Anonim şirketinden: 

Şirketimiiin 23/3/1942 tarihinde vukubulan senelik idi umumi heyet top
lantı11na ittirak eden hissedarlann aayıaı, ruznamenin müzakeresi için kanu
nen lhım gelen nisaba baliğ olmadığından esaa multave.lenamenin 25 ci mad
desine tevfikan toplantının ikinci defa olarak önümüzdeki 14 nisan 1942 ta
rihine mündif aalı günü aaat t 5 de fzmirde Şehitlerde kurulu Şark Sanayi fab
rikası dahilindeki yazıhanede yapılması takattur etmiştir. Ancak jıbu ikinci 
toplantıda hazır bulunan hissedaran hisselerinin sayısı her ne olursa olsun mü
zakere icra ve bu veçhile ceryan edecek müzakerat ve verilecek kararlar mer'i 
ve muteber olacağından, iştirak etmek istiyenlerin içtima gününden en llflliı 
be, gün evvel hamil bulunduklan hisse senetlerini tzmircle Şehitlerdeki §irket 
veznesine tevdi ve mukabilinde dUhuliye varakaaı almaları icap eder. 

RUZNAJIEiMUz.tKERıtr 
1 - 1941 senesine ait plinço ve kiruzarar heaaplannın ve meclis idare Ye 

murakıplar raporunun kıraat ve onaylanması ve ibranın verilmesi. 
2 - Müddetlerinin hitmeainden ötürü çıkan idare meclisi hasa ile bir mu

rakıbın yerlerine yenilerinin aeçilmesi ve ücretlerinin tayini. 
3 - Meclisi idare lzalannın ,üketle ticari muameleler yapabilmeleri içia 

müsaade olunmU1nın ilk içtima olan heyeti umumiyeye ı.ldifl. 
25 2 1661 (686) 



SAHiFE 4 

SiYASi VAZıYET 
--~~·-k~~~-

H indis tan mes-
elesi - japonya
da isyan çıktı 

FRANSIZ HEZiMETi 
--~-----k----~--

B. Daladye eski 
tanklanda 
hesaplamış 

-----·--- -*Hintlilerin istelıleri Jıa· Şahit generallerden biri 
bul edilirse • Japonya· eski başvekilin iddiası· 
dafıi isyanın mahiyeti nı kabul etmedi.. 

rr.echul - İllıbahar ıaar· Riom, 1 (A.A) - Mahkeme di.in saat 

ff1İzu • Bulgaristanda 16,j~~~n~~k~~k~i~nlemiştir. 
-*- FENALIGJ 

Radyo gazete.'line göre Hindistan me- Vişi , 1 (A.A) _ Riom muhakemesinin 
selesi dünyanın ilgisini üzerine toplıyan 23 ncü celsesinde şahit ola'rak dinlenen 
en önemli mesele olmağa devam cdi- General Marten, Fransız zırhlı kuvvet
yor. Başlıca beklenen üç karar vardır: le.-rinin teçhizatı hakkında dikkate değer 
l - Prensler birliğinin, 2 - Müslü- beyanatta bulunmuş ve demiştir ki: 
manlar birliğinin ve 3 - Hint kongre· « - Fransız tankları yetecek kadar 
sinin kararları. mühimmat olmadığından mukavemet 

Prensler kararı üzerinde her hangi ed.~memiştir. Tanklarımız sürat bakı
bir düşünceye yer yoktur. lngiliz. teklifi mmdan Alman tanklarından geri idi.» 
bunları korumaktadır. Sayıları altı yüze General Marten zırhlı ordunun hare
varan bu hükümetlerin idaresi altındaki ketlerindc müstakil olmamasını protesto 
Hint toprakları Hindistanın takriben etmiş ve buna o zamanki nazariyelerin 
beşte biridir. sebep olduğunu söylemiştir. Şahit, Da-

F..n mühim mesele Müslümanların ka- ladyenin bir iddiasını reddederek 1940 
rarı olacaktır. Her ne kadar Kripsin ge- Mayısında dört bin tank bulunduğunu 
tirdiği teklifte azlıkların korunacağı kabul etmemiş ve eski başvekilin moda
kaydı varsa da Müslümanlar bunu müb- sı geçmiş tankları da saydığını söylemiş
hem bulmaktadırlar. Bu nasıl olacaktır) tir. General Marten Fransız ordusunda 
Acaba. Müslümanlar her türlü hukuku müstakH tanklar bulunmaması mesuli
haiz Hintli mi sayılacaklar. yoksa ayn yetini Fransız Genel Kurmayına yükle
hükümeti mi kuracaklardır? Müslüman- miştir. 
Jar bunlar hakkında malumat aldıktan GAMLEN SUSUYOR 
sonra bir karar verebileceklerdir. Reisin bu hu:susta izahat isteyen soru-

Diğer en mühim mesele de Hintlile- suna eski başkumandan General Gam
rin vereceği karadır. Hintliler derhal len cevap venniyeceğini bildirmiştir. 
ana yasanın hazırlanmasını istiyorlar, 1K1 TARAFL~ 
lnsdlizler ise harbin sonuna kadar bu KUVVETLERİNİ MUKAYESE 
halin devamında israr ediyorlar. Hint- Riom, 1 (A.A) - Şahit sıfatiyle dinle-
liler tam istiklal istiyorlar; ingiltere do- nen yedek tüm General Kolc şu izahatta 
minyon idare;;i teklif ediyor. Hintliler bulunmuştur. 
Hint bütünlüğünü istiyorlar, lngiltere c - 1938 de Alınanyada 1500 eski 
belki de Hindistanın aynlmasına taraf- tank vardı; Almanlar bunları talim hiz
ıarlık gösteriyor. metlerinde kullanmışlardı. 1 EylUl 939 

Hintlilerin istediklerini kabul etmek, da Almanların 5000 yeni tankı vardı. 
hukukan fngilterenin Hindistandan çe- Fransanın bu tarihte 1200 tankı bulunu
kilip gitmesi demek olacaktır. Halbuki yordu. 1 Mayıs 940 da Fransanın 1500 
lngilizler çekilince, yerlerini Japonlar tankı olmuştur. 
alacaklardır. 200 telsiz merkezi vardı, ha1bu ki 2000 

Krips tarafından büdirilen teklifin telsize ihtiyaç vardı; traktör, motosiklet, 
kabul edilmiyeceği hakkında birbirine ırtibat vasıtalarımız kafi derecede yok
zıt haberler gelmektedir. Bunun için tu.> 
beklemek lazımdır. General vasıtasızlıktan bahsederken 

Japonya, Kripsin muvaffakıyetine Fransız askerlerini övmüştür. 
lnnni olmak iç.in bütün kuvvetiyle çalış- ---·----
makta ve Hintlileri sulh veya harp ara- A imanlara .. 
sında muhayyer bırakmaktadır; Hintli- go I' e 
ler esas itibariyle sulhperver oldukların
C!an japonlann propagandalarına kapılı
yorlar. 

JAPONYA YA KARŞI iSY AN 
Japonlar Hindistanı İsyana te~vik 

ederler ve Hindlstanda isyan çıkmasını 
beklerken Japonyanın büyük Formoz 
adasında isyan çıkmıştır. Japonlar bu
rasını 1895 harbinde Çinlilerden almış
lardır. Bu tarihten sonra alınan Kora 
yanm adası ile Maçuride de vaziyet 
şüphelidir: Buralarda halk Japon idare
sine çok güçlükle tahammül edebilınek
redir. Bunun için tarafsızlar Japonyanın 
Hindistana kar§ı kurtancı rolü oynama
sını gülünç buluyorlar. 

Formozdaki isyanın mahiyeti biJin
memekle beraber, Japon silahlarının 
her taraf ta galip geldiği bir sırada böy
le bir isyanın çıkması dikkate şayandır. 

iLKBAHAR TAARRUZU? 
ilkbahar Alman taarruzunun ne za

man başlıyacağı konusu da miihimdir; 
bu ilkbahar taarruzu ile diğer ilk
baharlar tnarruzlan araııında fark şudur: 
1940 ve 1941 Hkbharlannda Almanla
rın yapacakları taarruz belli değildi; fa
kat bu ilkbaharda Almanlar ne yapa
cklarını açıktan açığa söylüyorlar; eğer 
Alman hazırlıkları bunu teyit etmese 
bunu hakiki maksatları gizlemeğc mah
sus bir manevra addetmek icap edecek
tir. 

Almanlar, Rusyada kış aylarında yok 
edilmemiş ve Napolyonun akibetine uğ
ramamış olmağı bir zafer sayıyorlar. 
H<>lbuki kış başlarken Almanlar bu nğ
~ı kullanmamışlardı; yazdan kışa geçer
ken Rusların artık czilmis ve yok edil
miş olduğu hakkında kullandıkları söz
lerin doğru olmadığı şimdi anlaşılıyor. 
KJştan yaz aylarına geçerken kullandık
ları lisanın ne kadar doğru olduğunu da 
ancak olaylar gösterecektir. 

BULCARiSTANDA 
İngiliz ve Amerikan radoylarma gö

re Bulgaristanın Rusyaya karşı harp ka
Tannı Bulgarlar iyi görmemiş ve bunun 
için bazı yerlerde örfi idare ilan edil-
mi tirr ---·---İNGiLrEREDEN 
Çelıilecelı telgraflar 
san.,öre ttibl ••• 
Londra, 1 (A.A) - Amerikalı muha

bırlcr birliğinin bir heyeti haberler nazı
nnı 1.iynret ederek yeni sansör nizamı 
hakkında aydınlatılmalarını istemişler. 
clir. Nazır yabancı memleketlere çekilen 
tı.>lgrnflar i.izerinde tatbik edilecek ni
:rnmnamenin mahiyetini izah etmiş ve 
curumu olduğu gibi gösteren muhabirle
rin .bundan müteessir olmıyacaklarını, 
hakikatin söylenmesine mani olmak için 
hiç bir şey yapılmıyacağını bildirmiştir. 

. ---·---ırana buğday 11e 
'elıer gönderildi.. 
Moskova, 1 (A.A) - Tahrandan bil-

dirildiğine güre Rusya, Büyiik Britany3 
\'e Aınerikn İranın iaşe durumunun dü· 
eelmcsi için yeter mikdarda buğdny 
giindcrmislerdir. 

Tahran, 1 fA.A) - Rusya İrana to
humluk buğday, İngütere de Hind!st3n 
şekeri göndermiştir. Cenubi İrana Sov
yet Rusyanın gönderdiği un halka ucuz 
fiatlarla ~cıtılmıstır. 

(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

tanklardan da yardım gören üstün düş
man kuvvetlerinin tanrruzlarını düş
mana insan ve malzemece ağır kayıplat' 
verdirerek püskürtmüştür. 

Berlin, 1 (A.A) - DUnkü Alman 
tebliği : Merkez cephe~indc ve Don~ç 
havzasında düşmanın taarruzları püs· 
kültülmüştür. 24 Sovyet tankı tahrip 
edilmiştir. 

Hava kuvvetlerimiz s:vastopolda tay· 
yare fabrikasına ve Kerç yarım adasın
da liman tesislerine hücum ederek boın
balamıslardır. Bir çok uı;:ak ve malzeme 
tahrip edilmiştir. 
Şimalde Murmansk bombalanmıştır. 

Bir denizaltımız Murmanska giden bi..:
kaf:ileye hücum ederek 11 bin tonlu!ı: 
iki gemiyi batırmıştır. Diğer iki gemiye 
isabet olmuştur. 

ALMANLARA GÖRE RUSLAR 
Berlin, 1 (A.A) - Salahiyetli askeri 

mahfillere göre 1942 senesinin i1k üç 
ayı Sovyet stratejisinin muvaffakı
yetsizliğiyle neticelenm~tir. Sovyetlerin 
hedefi ilkbahar muharebelerinin cere
yan edeceği araziyi kendileri seçmek ve 
Alınan ordulanna öldürücü darbeler in
dirmekti. Kış savaşlarında düşman ge
niş çevirme hareketlerine teşebbüs et
miş, fakat hiç bir yerde Alman kuvvet
lerini çenbcre alamamıştır. Bu olay ço~< 
mühimdir. 

ALMAN TAARRUZUNDA 
YENİ VASITALAR 
Bu seferki taarruzda muvaffakıyeti 

temin edecek vasıtalarla Alman strateji· 
s:Ude yeni düşünüşün eserleri görüle
cektir. Rus orduları kış aylarında yap
bkları taarruzda büyük kayıplar ver
meleı·ine mukabil Almanlar kuvvetleri
ni muhafaza eden bir ihtiyatkarlık gös
termişlerdir. 

Bu muvaffakıyet ilk hatlarda askerle
rimizin tahammül ve dayanış kabiliyet
leriyle olmuştur. 
KİM ÇENBERE GİRDİ? 
Harp edilen sahanın genişliği dolayı

siyle Sovyetlerin bazı istinat noktaları 
arasında bir kaç tümenlik kuvvetlerle 
yarmalar yapması kabil olmuş ise da 
bu da kendi zararlariyle neticelenmiştir. 
Ruslar bizi çenbere almağa çalıştıkç:t 
kendileri çenbere girmişlerdir.. Bunun 
içindir ki Rus tebliğler!nde Alınan ihti
yatlarının harekete geçtiğini bildiren kı
sımlar dikkatle karşı]anmL~tır. 
Kış müdafaası yeni kuvvetlere yol 

hazırl am1stır. 
1LMENDEK1 MUHAREBELER 
Berlin, 1 (A.A) - Alman Başkuman

danlığının bildirdiğine göre, Alman kı
taları 1lmen gölünün cenup batısında 30 
Martta SoyYetleri püskürtmüşlerdir. 
Muharebe sahasının orasına, burasına 
dağılmış olan Bolşevik grupları temiz
lenmiştir. 1500 Bolşevik öldürülmüş ve 
pek çok esir alınmıştır. Bundan başka 37 
mitralyöz, yüzlerce bomba saati ve pek 
çok levazım elde edilmiştir. 

30 Martta 3 düşman tayyare~i düşü
rülmüştür. 

Ruslar 30 Martta da muharebeye de
vam etmiştir. Tek bir Alman tümenine 
yedi defa taarruz eden SoyYet kıtaları
nın bu hareketi de ağır zayiatla akim bı
rakılmıştır. Harp meydanında düşman 
tarafından 700 ölü bırakılmıştır. 

TEHi AS'IR 
sz c::s: • _:ez=::_ -

PASİFİK KONSEYİ 
~--~--"k--~--~ 

Istişari rol 
oynıyacak 

-*-
B. RUZVEL T HINDISTANIN 

PASiFiKTE OLMADIGINI 
SÖYLEDi 
-*-Vaşington, 1 (A.A) - Yarın (bugün) 

Va~ingtonda ilk içtimaını yapacak olan 
pasifik harp meclisinin tamamen istişari 
bir rol oynıyacağını söyleyen Cüınhur
reis Ruzvelt gazeteciler içtimaında soru
lan suallere cevap olarak bu harp mec
lisinde miimessillerin eşit salahiyetlerc 
malik olmalarının bahis mevzuu olma
dığını bildirmiştir. Londradaki Pasifik 
harp meclisinde çalışan Genel Kurmay
larla Vaşingtondaki yeni meclis arasın
da pek sıkı bir işbirliği olacaktır. Hin
distanın Pasifik harp meclisinde niçin 
temsil edilmediği hakkında gazeteciler 
tarafından sorulan bir suale cevap ola .. 
rak B. Ruzvelt Hindistanın Pasifik böl
gesinde olınadığıru söylemiştir. 

~------~~-----~~ 
Ask~ri vaziyet 
----~---k~~~--

( Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

ııup kısmında \'e Almanlara yöneltilıniş 
olduğu anlaşılıyor. Bu taarruzdan ev· 
vel Sovyetler Harkofa 15 defa daha 
hücum etmişlerdir. Bu defo her iki ta
rafın da çok hazırlıklı oldukları görülü
yor. Neticeyi yine zaman gösterecektir. 
BİRMANYADA 
Binnanyada Sittang vadisinde Çinli 

kuvvetler tarafından şiddetle müdafaa 
ed!len Tongu şehri Japonların eline geç
miştir. Evvela şehrin 25 kilometre ka· 
dar şimalinde bir yere. çekilen Çin kuv
vetleri kendilerine yeniden çeki düzen 
verdikten sonra tekrar tnarruz etmiş
ler ve şehrin mühim bir mevkiini elteri· 
ne geçinnişlerdir. İravadideki İngiliz 
kuvvetleri de Çinlilere müvazi olarak 
biraz geri çekildikten sonra, Japonlara 
Tromerde taarruza başlamışlardır .. Çin 
ve İngiliz kuvvetleri ayni istikamette 
harp etmektedirler. Müdafaaya elve~ii 
ve dar olan bu sahada İngilizlerin J a
ponları oyalamaları mümkündür. Fakat 
Sittangtaki Çin kuvvetlerinin mukave· 
metine devam etmeleri şarttır .. Çinliler 
şimale doğru çek:Hrlerse, İngilizlerin de 
çekiJınesi icap edecektir ve bu suretle 
müdafaaya ve harekfüa elverişli bu ara
ziden birden bire müdafaası gliç gen~1 
araziye geçeceklerdir. 

MURMANSK YOLUNDAKİ 
TAARRUZ 
Geçen gün bir Alman tebliğinde Mur

manskta b:r İngiliz ve Amerikan konvo· 
yuna yapılan hava ve deniz taarruzun
dan bahsedilmiş idi. Şimdi İngilizler, 
gelen raporlara dayanarak bu taarruz 
hakkında şu ınalCtmatı veriyorlar. 

29 mart giinü, havanın karlı ve görüş 
Ş<.irl]arının fena olduğu sırada Alınan 
deniz kuvvetleri bir kafileye taarruz et
mişlerdir. Evvela 8000 tonluk haf!f Tri
nidat adlı bir İngiliz kruvazöründe yan
gın çıkmış. fakat Alman muhripleri ge
ri çekilmeğe mecbur olmuştur. Alınan 
muhripleri tekraı· hücum etmiş ve bu 
çarpışmada Aklips adlı bir Alman muh~ 
ribi ağır hasara uğramıştır. Alınan teb
liği bu muhribin battığını, fakat müret
tebatının kurtarıldığını bildirmiştir. Bu 
çarpışmada hasara uğrıyan hafif kru
••azörle bir muhrip üslerine kadar dön
meğe muvaffak olmuştur. 
Yalnız İngilizler, başka bir tebHğdo 

başka bir kruvazörün batmış olduğun\l 
bildirmişlerdir. Bunun Trinidat olma,,1 
ihtimal içindedir. 
Bilindiği gibi Rusyaya İngiliz ve Ame

rikan yardımlarının miihim bir kısmı 
şimalden Arkanjel limaniyle yapılır, fa
kat kışın buz tutan bu liman yerine, 
buzdan masun olan Munnansk liınam 
kullanılmaktadır. Almanlar bu yoldan 
Rusların faydalanmalarını menetmek 
için yolda kafilelere, Murmansk limanı
na ve şimendlferlere sık sık taarruzla~ 
yapmaktadır. • . 

Cenupta Basradan ve Iran yolu ile 
Rusyaya y~pılan sevkiyat Hint okyano
sundan geçtiği halde şimdiye kadar Ja· 
ponların taarruzlarına uğramış değildir. 
Japonların Hint okyanosunda da faali· 
yete geçmelerine intizar olunabilir, fa. 
kat Madagaskar ve Seylanda yeni yeni 
üsler temin etmedikçe Japonların bu ta
arruzları bekledikleri faydaları veremi
yecektir. ------·-------A mt>ri k a - Vişi 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

karşı hareket hattını deği~tireceği mu
hakkak görülüyor. 

Fransız harp gemi1erinin yer değiştir
mesi, Libyaya şimal Afrikasından yiye
cek ve malzeme sevkiyatı, Madagaska
nn tarafsızlığı hakkında şimdiye kadar 
Vişi hükümeti tarafından Vaşingtona 
yalnız şifahı teminat verilmişti. 

AMiRAL DARLANIN 
KONUŞMALARI 
Vişi, 1 (A.A) -- Amiral Darlan ba

zı kolordu ve tümen komutanlariyle gö
rüşmüştür. 

LAV AL KABiNEYE 
GiRMiYORMUŞ 
Vişi, 1. (A.A) -- Lava! Paristen ge

lerek Şatodöndeki malikanesine gitmiş
tir. Paris seyahatının hususi bir mahi
yette olduğunu söylemiştir. Kabineye 
tekrar gireceğ hakkındaki rivayetlerden 
kendisine bahsedilmiş, bunların haki
katten tamamen aykırı olduğu <'t'vabmı 
vermiftir. 

beler .oluyor 
-*

Avustralya etralında 
iki taral ta hava laali· 

yetlerini arttırdı •• 
Yeni Delhi, 1 (A.A) - Birmanya çar~ 

pışmaları hakkında resmi bir haber yok
sada Çung Kingten gelen bir telgrafa 
göre Çinliler Tanguyu tahliye etmi§ler
dir. Bu şehirde hatp beş gün devam et
miştir. Çin kıtnları şehrin dolaylarmda 
tahribat yapmışlardır. 

Saygon, 1 (A.A) - Bir Çin tebliğin.~ 
göre Sittang vadisinde Tongonun doğu
sunda harp eden Çin kuvvetleri şimal
deki Çin kıtalariyle birleşmişlerdir. 

Tongonun 45 kilometre şimalinde Ye
zaşoda muharebeler olmaktadır.. Japon 
kıtaları buraya kadar sızınağa muvalfak 
olmuşlardır. · 

İravadi cephe:sinde Japon ileri kolları 
Promelin dış müdafaa hattına girmeğe 
muvaffak olınuşlardır. Bu şehrin cenu-

Sahte bordro yapan po· 
lisler mahkemeye verildi 

1stanbul, 1 (Yeni Asır) - Emniyet 
müdürlüğü bordrolarında mükerrer ve 
mevhum şahıslar namına ilaveli bordro 
yapmak suretiyJc 4050 lirayı ihtilasen 
zimmetine geçirmekten maznun komiser 
Resmi ve Emniyet muamelat memuru 
Osmanla Cemal, sabık komiser Nazif, 
polis memurlarından Cevat, Necati, Nec
mi ve Kudretin sorgu hakimliğince tev-
ki!lerine karar verilmiş ve maznunlar 
ağır ceza mahkemesine sevk edilmisler
dir. 

Bunlardan başka, tahakkuk amiri sı
fatiyle sahte bordrolarda zimmetin art: 
masına teftiş ve mürakabe vaz.ifelerinı 
ihmal suretile sebep oldukları iddiasiyle 
eski Emniyet müdür muavinlerinden 
Danış Yurdaku11a halen Emniyet umu-
miye dördüncü şube müdürü buluna~ 
Se1fıhattin Korkut, Emniyet müdürlüğı.ı 
mutemedi Fevzi, eski üçüncü şube mU
dürü Mehmet, Defterdarlık muhasebe 
memuru Mustafa haklarında da ihmal 
suçlarından müddeiumumilikçe takibat 
yap.ılmaktadır. 

Mecliste dünkü müzakereler 
bunda şiddetli muharebeler olduğu bil- -------
diriliyor. Hava hakimiyetini ellerinde roJıat mebusu 8. Hasip Ahmet A -.9*gna halılım• 
tutan Japon uçakları kara ordusunu ı• 
müessir şekilde korumuştur. dalıi men'i rnulıalıerne lıararı lıat'lleştl 

AVUSTRALYADA Ankara 1 (AA) - Büyük Millet dilmiştir. Bundan sonra Milli Müdafaa 
Sayg~n, 1 (~.~) -:- Pasifik bölg~siıı- Meclisi b~günk.U toplantısında 23/1/942 kanununun bazı maddelerinin tefsiri 

d.e harbın seyrı şun~ Av?5tralya bolge· tarihinde teşrii masuniyeti kaldırılmış hakkındaki mazbatanın muhtelit bir en
sınde toplanmıştı .. r. F. :lhakika Sunıatrad:ı olan Tokat mebusu Hasip Ahmet Aytu-

tt f k k t 1 d J cümen tarafından tetkik ve tasvip olun-
çarpışan son mu e ı ı a arı a apon~ nanın mahkemesinin men'i kararının 
lara ~e7lim olmak zorund~ k~lmı.~lardır.. kat'ileştiği hakkındaki başvekalet tezkc- muş ve Cuma günü toplanmak üzere 
Her ıkı tarafın hava faaliyetı artmıştır .. resi okunmuş ve keyfiyete ittıla kesbe- celseye nihayet verilıni§tir. 
Japonlar tarafından Port Darvine doku· ~<::::><::::>~-<::::.~..<::::ı-<:::-<::::-<::::.<:::><:::~,..c::;:><:::..<::::><:::><:::><:::><:::::.<::~><::::.<:::::.<:::><:><:><:::y;;::::...:::::. 
zuncu defa olarak havadan hücum edil
miş, müttefikler de Yeni Ginede Larok 
hava meydanını bombalamışlardır. 
YENİ GİNEDE 
Avustralya radyosu şiddetli yağmur

lar yüzünden Markan vadisi boyunca 
Port Moresbiye doğru Japon ilerleyişi
nin durdurulduğunu bildiriyor. 
Şanghaydan gelen bir haberde Japon

ların Port Moresbinin 50 kilometre şi~ 
malinde bulundukları bildiriliyor. Avus· 
tralya kıtaları son mukavemet merkezi 
olan vadiye doğru çekilınektedir. 

Port Moresbiden ayrılan asker yüklii 
iki Avustralya vapurundan b:rinin bat
tığı, diğerinin ağır hasara uğradığı bil
diri1iyor. Bu vapurlar Toresi boğazın
dan geçerken Japon hava ku\•vetlerinin 
taarruzuna uj:,1t'amışlardır. 

18 JAPON TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ ~ 
Mclburn, 1 (A.A) - 30 - 31 martta 

Yeni Ginede Kötang ve Lak hava mey
danlarına müttefik hava kuvvetleri ta
rafından ynpılnn akınlarda ve Port Dar· 
vin ile Port Moresbiye ka~ı Japon hava 
hticumlarındn en az 18 Japon uçağının 
tahrio edildiği bir tebliiHe bildiriliyor. 

YEN1 GtNEYE HÜCUMLAR 
Melburn, 1 {.t\.A) - Tebliğ: 
Yeni Ginede Laiye karşı müttefikler 

tarafındnn yapılan hava hücumlannda 
bombaların bes defa üst üste binalara 
isabet ettiği kaydedilmiştir. 

JAPONYA YENtLMELtDtR 
Kambera, 1 (A.A) - Bir kabul resmi 

esnasında General Blomey bir ~meçte 
bulunarak demiştir ki: 

« - A vusturalya her hangi bir istila 
teşebbi.isünü karşılamağa hazırlanmalı~ 
dır. Avusturalyanın bir millet olarak 
yaşayıp yaşamıyacağı görülecektir. Ja
ponya yenilmezse, biz.im için hayatın 
kıymeti olmıyacaktır.> ---·---Sovy~tlere göre 

-~--~*--~----
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Moskova, 1 (AA) - Dün geceki Sov
yet tebliği: Kıtalarımız düşman hticum
larını kırdıktan sonra Kalenin bölgesin
de daha 9 köyü geri alınış1ardır .. Bin
den fazla Alman öldürülmüştür. Elimi
ze pek çok harp malzemesi geçmiştir. 

31 martta cephenin başka bir yerinde 
mUh!m bir hareket olınamıştır. 
YENİ ALMAN KAYIPLARI 
29 martta evvelce bildirildiği gibi 25 

oeğil 36 Alman tayyaresinin tahrip edil
diği anlaşılmıştır. 30 martta 25 Alman 
uçağı düşürdük .. Biz altı uçak kaybet· 
tik. 31 mart günü Moskova dolaylarınd:ı 
5 düşman uçağı tahrip ed.!lmiştir. Bor
neç denizinde bir Alman denizaltısı ile 
büyük bir yük gemisi batırılmıştır. 
ÇETELERİN FAALİYETİ 
Kursk bölgesinde düşman i~gali altın

daki topraklarda hareketlerde bulunan 
Sovyet çeteleri 3 buçuk ayda 1463 Al
man öldürmüş, bir telsiz istasyonu ile 
üç sahra topu ele geçirmişlerdir. 

HARKOFI'A 
Stokholm, 1 (AA) - Sovyet kuvvet

leri topçu ha7.ırlığından sonra Harkofun 
şimal, cenup ve merkez kesiminde taar· 
ruza geçmiştir. Esas SoyYet kuvvetleri 
bir çevirme hareketi iç:n bu üç yerde 
toplanmışlardı. Mi~a~orof demiryolunıfa 
savaşlar yeniden başlamıştır. 

Cenup batı istikametinde Sovyetler 
tazyiklerini arttırarak Harkof şehı·ini 
müdafaa · eden kuvvetlerin gerilerine 
doğru gedikler açmağa çalışıyorlar. Sov
yetler sayıca üstünlüklerine rağmen hu 
son taarruzlarında ehemmiyetli bir iler
leme kaydetmemişlerdir. Bu bölgede 
tahkim edilmis olan Alman hatlarında 
çok kuvvetli müdafaa mevzileri vardır. 
STALİNOYA DOÔRU 
Bir Sovyet tebliği çete gruplarının 

Stalino ciYarında faaliyetlcr.i hakkındn 
tafsilat veriyor ki bu da Sovyetlerin 
hfila bu şehirden oldukça uzakta olduk
larını gösteriyor. Stalinonun doğusunda 
savaşlar ehemmiyetini kaybetmiştir. s:s 
ve havanın .so.ltukluğu buna sebep ol· 

ısrAHBUL. ANKARA 
Hava postaları başladı 
İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Ankara-İs-

tanbul hava seferlerine başlarulnuş, ilk 
tayyare bugün An.karadan şehrimize 
ge.lm!ştir. 

Maarif vekilinin 
bir takdiri-
Ankara, 1 (Hususi) - Maarif vekili 

Hru;an Ali Yücel Eskişehir İnönü koşu· 
sunda birinci gelenleri ve bunlan hazır· 
lıyan1al'l takdir ve tebrik etmiştir. 

------·---~----İNGİLİZ VE ALMAN 
HAVA HiiCUMLARJ 
Berlin, 1 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Dün gündüz ve gece İngiliz uçakları 

Almanyanın batı kıyısı üzeıinde uçm~
lardır. Bir kaç bomba atılmış, ehemmi
yet.siz hasarlar olmuştur. Az mikdarda 
ölii ve yaralı vardır. 

Londra, 1 (A.A) - Hava nazırlığının 
tebliği : Dün öğleden sonra bazı düş
man tayyareleri cenup batı kıyılarında 
uçmuşlardır. Kıyıya yakın yerlere bom
balar düşmüş ve mitralyöz ateşiyle de 
hücum yapılmışsa da ölii ve yaralı yok· 
tur. 

Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği : 
İngiliz kıyılarında orta büyüklükte 

bir vapur hasara uğratılmıştır. Mnn.şta 
dört düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Norveç kıyılarında üç düşman tayya
l"esi tahrip edilmiştir. --·-----İran 1Jaş11elıilinln 
Beyanatı.. 
Tahran, 1 (AA) - Tas : Nevruz mü

nasebetiyle başvekil Süheyli radyo He 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki : 

• - İran milleti bugünkü vazifesini 
anlamıştır .. n 

Süheyli İngntere ve Rusya ile mü
nasebetlerin iyiliğinden de bahsederek . 

•Yolumuz üzerinde çıkan engelleri 
kaldırmak hususunda müttefiklerimiz 
bize yardımdan çekinmemişlerdir• de
miş ve her sınıf halkın vazifesini yap
masını istemiş, sözlerine ~u suretle son 
vermiştir : 

a - Hükümetin vazifelerini ve İranm 
istediği cezri ıslahatı yapmak için bü
tün kuvvetiyle çalıştığına emin olmak 
lazımdır. • 

-----·------H i odistan meselesi -·-- --
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

NEHRU KRtPS ÇALIŞMALARI 
Londra, 1 (A.A) -Deyli Meylin Yeni 

Delhi muhabiri bildiriyor: Stafford 
Krıps ve Nehru sıkı bir işbirliği halinde 
çal~akta ve kongre komitesinin İngiliz 
tekliflerini kabul etmelerini temine uğ
raşmaktadırlar. 

Kongre, Dominyon statüsünün der
hal tatbikini istemektedir. Kripa harp 
içinde anlaşmanın tatbiki için bir çare 
bulunacağı fikrindedir. 

maktadır. 
Ş1DDETL1 MUHAREBELER 
Moskova, 1 (A.A) - Pravda gazete

sinin cephe muhabiri yazıyor: 
Batı cephesinde şiddetli muharebeler 

oluyor. Düşmanın mukavemeti kırılmış 
ve ağır kayıplar verdirilmiştir. Alınan
ların sağlam bir müdafaa kurdukları bir 
köyü almak için kıtalanmız çetin 'çar
pışmalar yapmıştır. Düşman köyün so
kaklannda onlarca ölü ve yaralı bıraka
rıık çıkmıştır. 

KIRIMDA ALMAN 
MUV AFF AKIYETS1ZL1C1 
Moskova, 1 (A.A) - Cepheden alınan 

ınalO.mata göre, Almanların, Kırımdaki 
Genilgigi tutmak için Fransadan getir
dikleri 22 nci tümen de yenilmiştir. Bu 
harekatta bir çok tank elimize g~miş 
veya tahrip olunmuştur. 18 nci ve 182 
tümenler de bozguna uğratılmıştır. Alı
nan esirler içinde Alın::ın olmıyan ~ker
ler de vardır. 

rEVFİK RVşrV ARAS 
rababetle uğrcqacalı 
İstanbul, 1 (Telefonla) - Tababe~ 

mesleği hayabndan uzak kalmış olan 
eski hariciye vekili ve Londra sefiri Dr· 
Rüştü Aras ııehrimizin büyük hastanele· 
rinden birinde ihtisasını yapmağa karat 
vermiştir. Bu suretle eski mesleğine d(;. 
nen Tevfik Rüştü Aras hastanede bil' 
buçuk yıl her hangi bir branşta çalışacak 
ihtisas vesikası alacaktır. 

~~-----·---~~~ AMERİKALILAR 
Japon baslıınını 
unutmıyacalılar •• 
Vaşington, 1 (A.A) - Ayan meclisi 

dün grevler ve harp kazançları mesele-
sini müzakere ederken salona bUtün 
Amerika meydan muharebesinin . paro• 
lası olan wPearl Harbouru hatırlayınız' 
levhaları asılmıştı .. 

----·--·---ARJ ANriNDE 
Komünist te11Jıifata.. 
Buanos Ayres, 1 (A.A) - KomUnist 

teşkillerine karşı bir takım tedbirler 
alınmıştır. Demokratlar blrli~ merke
zinde dün akşam araştırma yapılmış ve 
komünist faaliyetinde bulunduklanndnn 
şüphe edilen 34 kişi tevkif edihniştir. 

AMERİKADA 
Denizaltdara Jıarıı 
alınan tedbirler •• 
Lizbon, 1 (A.A) - Vaşingtondan öğ~ 

tenildiğine göre donanma başkumanda· 
nı amiral King denizaltılara karşı aJı .. 
nan tedbirler hakkında ayan deniz ko
misyonuna izahat vermeğe çağmlınıştır. ---·---

Makine ve 
,,. erilirken 

Hindistan meselesi 
Yeni Delhi, 1 (A.A) - 'Oneyted Pres 

bugün öğrenildiğine göre eğer kongre 
İngiliz tekliflerini kabul etmemesindeki 
sebepler hakkında bir demeç yapmaktan 
çekinmiş ise sırf A.merikada ve diğer 
yerlerde fena akisler uyanması ihtimali
ni gözönünde tutarak böyle hareket et
miştir. Öğrenildiğine göre kongre Lider· 
leri şimdi Gandi ve Nehru tarafından h~
hazırlanan ve İngiliz harp kabinesinuı 
tekliflerine karşı Hint tekliflerini teşkil 
eden planı tetkik ey Iemektedir. Sahiple
ri İngiliz olan Dalçuta Stalesman gaze
tesi Sir Stafford Cripse şiddetle hücuın 
etmekte ve Cripsi ölfune kadar inatçı 
Londralıların adamı diye vasıflandır· 
maktadır bir şahsiyet şu demeçte bulun
muştur. Eğer İngiliz kabinesi Sir Staf
ford Cripsin yeni bir hareket tutmasına 
müsaade etmek ve bu suretle eski reji
min tamamiyle sona enniş olduğunu ye
ni insanların iş başında bulunduğunu ve 
bu yeni insanların yeni usuller tatbik et: 
tiğini ısbat eylemezse Hindistan idaresı 
bütün otoritesini kaybedecektir. Eğer 
bu ~tlar tahakkuk etmezse Cripsin va
zifesi muvaffakıyetsizlikle neticeleıune
yc mahkQmdur. 

Öğrenildiğine göre Gandi bidayette :tn
giliz tekliflerinin mutlak surette redde
dilmesi lehinde rey vennişti. Halbuki 
Nehru bu tekliflerden bazı kayıt ve şart
lar altında kabul olunabileceği mütalaa
sında bulunmuştur. Bununla beraber 
Nehru bu nokta üzerinde Crips muvaf
fakıyetini alamamış ve bu yüzden tngi
liz projesi kongrenin icra komitesi tara
fından el birliğiyle :reddedilm~iir. 

Yeni Delhi, 1 (A.A) - üneyted Pres 
gayri resmi bir habere göre Sir Stafforcl 
Crips müzakereleri muvaffakıyetsi:zlilt
le neticelenmesinin önüne ancak Hiıı
distanın müdafaası bahsinde Hintliler" 
daha büyük bir iştirak payı veren bir 
anlaşma ile geçilebileceğini Londra ka
binesine bildjrmiştir. 


