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lhtıyaç maddeleri ve hükümet 

Zeytinyağı hakkında ka· 
rar verilmesi bekleniyor 

olacaJı 

Daha ziyade ktzıfm an 

Ankaradan akseden haberlere göre, 
zeytinyağı fiatlarında mutedil haddi ı..
rnine matuf olan kararların itt'hazı ya
kınlaşmıştır. Bu yolda alınacak karar
lann tatbikat sahasında matlup olan ne
ticeleri vermesi için tamamlayıcı diğer 
tedbirler de düşünülmektedir. Verile
cek karar çok şuınull!i olacak ve geniş 
müstehl'k kitlesini yakından a!Akadar 

Alman • Rus harbJ .. 
Belediyemiz iyi çalışıyor mu? 

edecektir. 
DAl>ITMA OFİSİ 
İaşe maddelerini toplamak ve stok 

mevcutlarını şehirler ve müstehlik kit
leleri arasında ihtiyaca cevap verir şe
kilde dağıtmak üzere kurulan dağıtma 
ofisin!n yakında faaliyete geçmesi bek

Harkof çen~ Planlı imar çalışmasının 
bere alındı f aidesi 

lenilmektedir. 
İaşe müsteşarlıi','l.Ila liağlı olarak top- --•--

görülüyor 
lama ve fiat nıurakabe umum müdür- Alman taarruzu 
itikleri de kurulacaktır. 

~!,!1 !~?:~ :.J.~~!ıere çok yaklaştı gibi ... 
nazaran manifatura eşyasile deri, kah- --*--

Ycırınfıi İzmir· Cümharlyet Jıorulağu - ıs asırlıfı 
su IJoruları 11aıa sağlam • Kadlfefıalenin imarı 

Hatay caddesinde ve .tnönü parfımda 
Singapurda kuru hauuzda tamire çekilmi§ bir Japon gemi.!i 

Sayısız 
Tertipler ____ * ___ _ 
Zihinleri mera1ıla 
lfgal etmefıtedir 

ŞEVKET BİLGİN 

Bu seneki kışın yine harp içinde ge
t~n bundan evvelki kıslan nisbetle da-
q şlddc;tll "'" ili•'•• .t.b ... IJJ ..,.ı~ .. -

Birmanya harpleri 
----*·----

Harp şid-
detli, durum 
pek iyi değil 

-+
Japonlar 'fon~oya 

ve ve çay tevzii işinin istanbulda san- H r ·· ü 1 
tralize edilmesi muvafık görülmüstiir. e gun 'lJ z erce 
Bu maddeler İstanbul t!lccar birlikleri vagon Cepheye 
umumı kAtiplifıinin hazırlayıp ticarot Alman asfıeri ve 
vekılletince tasdik edilecek dağıtma malzemesi tac.ı"Or 
plfuuna göre tevzi edilecektir. "' " 
:::==::::::::::::::::=:::::::::::::::; Londra, 2 (A.A) - Vişiden gelen bir 
~ <O habere göre Harkof muhasara altında-

Taarruz hazırhğı 

2adada 
? 

1 
dır. 

RUS TEBL1Gt 
Moskova, 2 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: 1 Nisanda cephede esaslı bir 
dcj?işiklik olmamıştır. 

Finlandiyalı kaçak askerler Vijiori 
yakınlarında bir tabur asker götüren bir 
treni yoldan çıkarmışlardır. Bir çok Al-
,,n..._... .;.;.1.,,.~~ ... ~-- ....... --.t .. --~-··-

KUVVEI'LERl CEPHEDE 
Stokholm, 2 (A.A) - Alman muha

(Sonu Sayfa 3, Süt!ln 2 de) 

Belediyemiz, yeni imar pl8nını tahak
kuk ettirme yolunda her yerde alBka 
uyandıracak kadar adımlar atarken şeh
rimizin m!lstakbel inkişaf ve ihtiyaçlan
w titizlikle göz önünde bulundurmalı 
mecburiyetini hissetmiştir. Bug!lnkü ÇB· 
bşmalar, bug!lnkü İzmir şehrinden zl. 
yade yarın doğacak ve genişliyecek iz. 
mir şehri içindir. Eşrefpasa - Kadifeka
lc asfalt yolu, yannki şehir çalışmalan· 
nın ilk adımı telakki edilmeğe layıktır. 

hınir şehri nüfus kesafeti bakımın
dan bundan 2% sene evveline kadar Ak· 
denizin baş şehri sayılıyordu. Bir aralık 
n!lfusu 400 bini geçınisti. İzmir serbest 
limanı meselesi balledHdiği ve normal 

._. • • ,. .;. • • .... 11 • •• - • 

fus kesafetinin e<lri haddi bulacağı lie-
saplanmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

HiNDiSTAN MESELESi 
----·•---

Durunı ka-
ranlıktan 
kurtulmadı 

-*-ae11unı ıı:-u•.J'v•, -·--·--

lıkıar devresinin de o nisbette uzaması
Ilı iyrap ettirdiğinden bu olayı mihver
eilerden ziyade müttefikler lehine kay
detmek lhundır. Zira, Anglo,aksonlar. 
hu sayede Rusyaya geciken yardımlarını 
hızJandırmağa vakit bulmuşlardır. Dl· 
ier taraftan Alman taarruzunun bir k:ıç 
balta gecikmiş olması yeni ihtimallere 
!tapılan açmısbr. Alman stratejilerinin 
Bürpriılere atfettiği büyük önemi göı 
Önünde tutan bazı mahfillere göre, kı' 
•ylarmda Rusya souklarının öldürücü 
lstıraplarile ka~ılasan Alman ordusuna. 
dört buçuk aydan beri kaybettiği zaf~r 
heyecanını yeniden aşılamak için B. Hıt
lerin doğudaki taarruzdan evvel daha 
lolay bir zafer araması mümkündür. 

girdilt>r, Prome doğ
ru ilerliyorlar -·-

Sısam ve diğt>r üç 
adadaki halk baş· 

ka yt>rt> µ;öndt>rilmiş 
·-· 

UZlK DOCU SAVAŞI 
----··----

Eili.,inlerde ~ö-

Jıesilmedise de anlcq· 
ma ıimdilifı ımııansız 
gibi görünüyor . . 
Yeni Delhi, 2 (A.A) - Hint mıllt 

kongresi reisi Azad gazetecilere demiş
tir ki: 

Krip9.i.n teklifleri üzerinde kongreye. 
verilen karara dair yapılan haberler va• 
kit.izdir. Çünkü bu karar henüz bildiril

Hava üstünlüğünün Kahire, 2 (A.A) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Japonlardan alınması 

icin pefı çofı tayyareye 
ihtiyaç görülüyor 

Mihver devletlerinin 12 adalarda 
faaliyetini arttırması dikkati çeki
yor. A.skeıi kaynaklardan bildiril
diğine göre Alman ve İtalyanlar 
Kalimnosta deniz ve hava üslerini 
genişletmekte, ağır çaplı ve uzun 
menzilli toplar yerleştirmektedir. 

ğüs göğüse şid
detli çarpış
malar oldu 

memşitir. 
(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Bu sebeple, Alman ordusunun İsv~çi 
lstiıı; edereğinden bahsedenler oldugu 
tibi, 

Suriyeye bir taarruz bekleyenler, 
J\faltaya karşı gere gündüz devam 

•den bava h!lcumlannı denizden ve ha-
•adan ihraç hareketlerinin takip edecc
iini söyleyenler, 

Yunan adalarında toplanan kuvvetle· 
tin nakliye tayyarelerile Obinlek ordıı
llınıun arkasına çıkanlacağmı ve Süvey
Şe karsı taiırru7n f!ec:i1eccğini dii'}iinen· 
ler vardır. 

Zihinleri işgal eden bu sayısız tertin
lere bir süphcsiz daha bir çoklannı ili
•e etmek kabildir. 

Londra, 2 (A.A) - Bugün gelen ha
berlere göre Tongonun yansı japonların 
elindedir. 

TONGODA SAV AŞ 
Londra, 2 (A.A) - Royter Ajansının 

Tango muhabiri bildiriyor: Tongo savaşı 
her gün biraz daha şiddetleniyor.Durum 
belirsizdir. japonlar takviyeler almışlar
dır. Çinliler düşman tanklarını tahrip 
için intihar müfrezeleri adı verilen kı
talar teşkil etmişlerdir. Bunlar tanklara 
benzin şişeleri ve bombalarla hücum edi
yorlar. Yüksek ağaçlara yerleştirilmiş 
japon makineli tüfenkleri Çinlilere ateş 
ediyorlar Çinli nişancı müfrezeleri de 
bunları avlıyorlar. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 le ) .. 

tstanköy ve yakın adalarda yeni 
hava meydanlan ve yer altı benzin 
depolan hazırlanıyor. Sisam, Pat

mus, Leros, llyad adalarında bil
yük deniz üsleri kurulmuştıır. Bu 
adalardan sivil halk Sikli\d adala
rına kaldınlmıştır. Bu göç gittikçe 
büyük gruplar halinde yapılmıştır. 
Boşaltılan halkın yerine Alınan ve 
İtalyan kıtaları yerleştirilmiş ise de 
12 adanın diğer noktalarındaki as
kerlerin bile buraya gelınesine mü
saade edilmemektedir. 

i· .. ;··l···A·;k~·;ı .. ·v~~~·i· y~t···l··;···l 
~ ................................................................................... . 

Uzak doğuda elde silah d~nı 
bekleyi§ 

BiR GENERALA GO~E 
---··---

Evvela /j.l-
• 

-*
Yeni Ginede Japonla-
rın durdurulacağı 
ümitleri belirdi 
Vaşington, 2 (A.A) - Harbiye Na

zırlığının tebliği: Filipinlerde japon top
çusu cephe hattımızın ~erkeziı;ıe ~arşı 
şiddetli ateş açmıştır. DU§man ilen ka
rakollan devamlı hiicumlar yapmışlar
dır. Göğüs göğüse muharebeden sonra 
düşman hücumu esas hatlarımıza var
madan durdurulmuştur. 

Di.işman sözcüsü düşman tayyareleri
nin Bataandaki hastahanelere yaptığı 
hücumun isterniyerek yapıldığını bildir
miştir. 

Gerci Alm::ınlar. Fransa harbine ba~
lanıadan 1910 baharında Norveçe sal
dırarak 'sağ kanatlnnnı emnivet altına 
•lnıdardı. 1941 baharında Balkanlara 
Yaptıkları taarruzun da Rusya seferi 
İein bir hazırlık oldııi!u sonradan anla· 
'11dı. Artık Cennp Doğuda Almanlan 
endişeye dfu;ürecek bir nokta yoktur. 
l'alnız simnl batıda, İn~lizlcrin Rusya
fa yardım nıaksadite Norvec:e asker c•· 
kannalıırını daha kolaylıkla önlemek 

Rusyade eskisine naza- rr ... anya yenı-
ren bir durgunluk var lecek, sonra 

Koregidore hücum eden düşman tay
yarelerinden ikisi düşürülmüştür. 

YENlGtNEDE 
Sidney, 2 (A.A) - Yeni Ginede japon 

ilerley;şini durdurmak için eyimserlik 
artıyor. japonlar sahilde dar bir bölgede 
tutunuyorlar ve şimdi uçaklannı her ta
rafa dağıtamıyorlar. 

İçin, İsvcci i'tila etmei:i alnllanna koy
lııu, olabilirler. . 

Mahsur Alman ordusu vaziyetini Jıurtarm11a 
benziyor • Uzalı Doğuda durum 'Mihver propagandası aylardan bcrı 

\ıı teze dayanıyor. . Radyo gazetesine göre, Sovyet tebli-
•Almanya doğuda bütün Avrupa mı!- ğinden de anlaşıldığı veçbile doğu cep- ı;.xıc:c::::cccıccccc=-=--.r.O"..co:ıCc~~ 

lctı•rinin mü,terck hazinesi olan garp hesinde bir değ!şiklik olmamı~. Le- ~ "A k • k, t f 
111edcniyctini korumak için savaşmak- ningrad ve Straya Russada devamlı bir S il ara,, SU1 as 1 ~, 
tadır. Avrupa ailesine mensup hiç bir şekilde yapılan Rus taarruılarından § d A d 2 5 
'lrıillet bu sava$!& taraf"z kalamaz. • esaslı bir netice alınmadığı anlaşılıyor. § av asın a şa· 

Bunu bir siyaset umdcsi haline koyan İlmen gölünün cenubunda hareket eden § b • t d • 1 k ' 
A.lmanya, menfaatine uygun dü~tüğü 16 mcı Alman ordusunun durumunun il l 1 n en{' ce 
riin bütün Skandinavya yanm adasına fenalaşmakta olduğu hakkındaki haber- ı 
hakim olmak istc".·cccktir. Zira İsvccin k 1' dır ·' !ere pek te itimat etmeme .= · l1 Ankara, 2 ( Telefonla ) - Atatürk'' 
Alrnanlar nnzarınd:t tRzibesini arttıran l...-.. danlı- b o ~ çünki Alınan .,.,.kuman gının u il bulvarındaki bomba davasının nisa- ıı 
ııebepler çoktur. Eğer Alman ba~kuman- 1 d · M ll danlı~..,. hu memleketin kolay yutnlnc~k orduya icap eden takviye eri gön ermış li run sek'.zindeki celsesinde Ankara·~ 
bir lokma oldui\ıma ve miitteliklcrın olduğu daha büyük bir ihtimal dahilin- R dan on, İstanbuldan onbeş şahit din-~ 
A.lnıanlar kadar çnbık hareket edemiy~- dedir. Kısa zamanda bagarılamıyan bu S lenccektir. Hadisede berhava olarak~ 
••'klerine kani bulunuyorsa, böyle hır Alınan ordusunu imha işinin bundan S ölen Ömer Tokatı bombayı sardığı~ 
t~ebhüsü yukarıda i~aret etliğinıiz i~ı- sonra da ba.,<arılması g!içtür. Çünki ge- ~paketle bulvarda giderken gören.~e ~ 
limnllerin en yakını saymalıdır. Horh•ıı çen zaman Almanlara hizmet etmekte- iotomobile binmek isteyip istemedıg;-ı 
llıııkadderntı Avrupa kıt'asında teayyiin dir. Sözün kısası bu Alman ordusunun ni soran, yani Ömerle en son dakı-
ed. ccei!ine ~öre miitteliklerin Ru<>·a hat- yok edilmekten kurtulduğu merkezin· kada görüşmüş olan taksi şoföriı ~ 
b ~ ' land k ded·ır. il Fahri Uçar da bu celsede şahit ola-
ıne bütün mevrudivetlerile baıı: ı ·- N ları muhakkakhr. Su halde Rusyamıı Do~u cephesinde muJıaı:ebcl~r. uı:nu- Srak dinlenecektir. § 

harp harici edilmesini hedef tutan dar· nıiyPtfo eski>İne n'sbeftle3 Ş$ı~•dt~~ :ır)az §ICl:CCCCCCllCCQCC::CCC:ICIQ:CCC&lll~ 
<"""" "nhifP 2. Siitun 6 da) (Sonu Saya , u un e 

-·-Sıra Japonyanın ... -·Almanlar Mosııovaya 
Japonlar Hindistana 
ve Kızıl denize hücum 
edecefıler 
Çung King, 2 (A.A) - Çinin e~ki 

Moskova sefiri General Tangşe d~ 
tir ki: 

- Almanlar Rusyada yenilmedikçe 
japonlar Birmanyayı tsti!A etmiyecek
lerdir. öyle görülüyor ki japonlar Hin
distana taarruz edecek ve aynı zamanda 
Kızıl deniz muvasalli yolunu keserek 
orta şarkla yakın şarkı biribirinden 
ayınnağa çalışacaklardır. 

Almanya llkbaharda Moskovayı ele 
geçirmek isteyecektir. Müttefikler ise 
şimali Afrikada yeni bir cephe kurara~ 
ve şimal buz denizinden Rusyaya yem 
bir muvasalA yolunu açarak Hitleri mu
vaffaluyetsizliğe uğratmalıdırlar, Avru
pa harbi bittikten sonradır ld japonlar 
yenileceklerdir. 

Amerikan tawarecileriııden biri 
UÇU§<& gidtuor 

Bikamer Mihro.cesi bfr t.aware ka
rargılhmı ziyaret ederken 
.< -... 

il 11111111111 il!! ı r . : . . . 11111111il111 il 111 !!111111111 

SON BAKİ A 

• • • • • • • • • • • 

Karadenizde 
büvük bir ha

zırlık var 
Londra, 2 (A.A) - Alınanların Var• 

na ve Köstencede vapurlar ve levazım 
topluluklarında hazırlıklar vardır. Fa
kat bu vapurları Kııradeni:z.dei:ı geçir
meğe muvaffak olmak hususunda pek 
az şans mevcuttur. Sallibiyetli mahfille· 
re göre Sivaı;topol ve Karadeniz b~kimi• 
yeti Rusların elinde bulundukça Alman
ların bu denizden geçerek Kafkasyaya 
varmalarının ihtimali azdır. Karaden'z· 
deki Sovyet filosu Balkan limanlarile 
Odesa arasındaki sahili te.;rli kontrolll 
altında tutuyor. ,,. 

1111iliilil11111111111111 il 1111111111111il111 1 
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~ENi A.SIR ıSAN UMA J942 - :ı=_ 

arihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 42 ••• 

--Allah yolunuzu açık etsin! 
R nyada da herlıes bize u Allah yolunuzu açılı 

etsin n diye dua e i ordu... 
un için zabitler, şehirde gezmek kere çok iyi bakıldığı için, yoldaşlarımın 

f.sVJen yoldaşlara hiç izin vermiyorlar hepsinin sıhhati yerinde idi. 
ve lteri toplu bir halde tutuyorlardı. Ben de yoldaşlarım gibi, kendimi hem 

Osdu Konyaya iki saathk bir mesafede maddeten, hem de manen sağlam ve çok 
o ııeram çayınna konmuştu. Civar- kuvvetli bir vaziyette buluyordum. 
• Meram adında ufak bir köy vardı. Maamnfih, arnda sırada Loranzayı ak
!hnıası Konyanın sayfiye yeri idi. Yazın lırna getirdiğim vakit üzülmekten ve ru-

in yüksek, zengin tabakaya men- bumda keskin bir acı duymaktan büs
sup clnn kibar sınıfı burada oturuyor- bütün kendimi alamıyordum. Onu ha
lailllı. tırladığım dakikalarda birden bire zih-

onya nhalisi orduyu, İstanbul halkı nimde müthiş bir fikir uyanıyordu. Bu 
g i derin bir sevinç ve samimiyet heye- bir şüphe idi. Kendi kendime: 
e le karşılamışlardı. Konyaya girdi- - Ben acaba onu büsbütün elimden 
ğ1ıllia gün bütün şehir ahalisini sokak- kaçırdım mı? Bir daha onu göremiye
! dökülmüş ve bizi karşılamağa hazır- cek miyim? Tesadüf tekrar onu benim 
la-aış bir vaziyette bulmuştuk. karşıma getirmiyecek mi? diye sonıyor-

1-Jtanbuldan ayrıldığımız gilnde oldu- dum ... 
ğu gibi, şimdi burada da her ağızdan: lcim<le doğan bir his buna daima müs-

- Sefa geldiniz, hoş geldiniz ağalar.. bet bir şekilde cevap veriyordu. Fakat 
:Allah yolunuzu açık etsin diye dua eden aynı zamanda, benliğimin derinliklerin
se r yükseliyordu. den yükselen baska bir ses daha bana 

'Ye ahali her tarafta askere hediyeler diyordu ki: 
y ııJmyordu. Köylüler silrülerle kuzu- - Gördüğün rüyayı ve Turgut reisin 
Jar ve koyunlar gönderiyorlardı. sana söylediği sözleri ne çabuk unuttun! 

Türk milleti, varlığım koruyan ordu- Bu kadın zehirli bir yılandır!.. Senin ha
suna çok özlü ve candan gelen bir rabı- yatını zehirleyecek! Ona tekrar rastla
ta bağlı bulunuyordu. Ben bir çok dığın takdirde müthiş bir tehlikeye ma
yerlere gittim ve muhtelif memleketler ruz kalmış olacaksın! Sen hemen temen
gt'tallbn. Anadolulular kadar askeri se- ni et ki tesadüf bundan sonra Loranza 
vea ve etle tırnağın kaynaşmasını andı- ile seni bir yerde, bir daha karşılaştır
raa bir rabıta ile özilnU ordusuna bağla- ma.ı;ın! .. 
~ olan başka bir millete dünyanın hiç Selim bir aklın bana verdiği bu doğru 
bk tarafmda rastlamış değilim. Hele nasihat o dakikada içimde duyduğum 
T k kadınlarının askere karşı göster- üziintüyü büsbütün arttırıyordu ve pcr
diftleri sevgi ve heyecan tezahürleri öy- vaneler yanacaklarını bildikleri halde 
le derin bir samimiyete istinad etmekte yine ateşin Uz.erine atılmaktan kendilc
idi ki bunu hakkiyle anlatmağa mukte- rini nasıl alamazlarsa, ben de gönliime 
dir olnmıyacağım. Bütün yollarda, elle- düşen aşk kıvılcıvımının biisbiitün yan
r~ bUyük bakraçlar, toprak destiler masını, parlamasını özleyip duruyordum. 
ta~an köylü kadınlara, genç kızlara Bütün benliğimi, onu tC"krar görmek için 

mıştık. Bunlar yanımıza sokularak duyduğum arzunun parlattığı alevler sa
soğuk su, ayran ve yoğurt ikram rıyordu ve ben bu ateş içinde cayır ca-
orlnrdı. yır yanıyordum . 

* Nihayet Yavuz Sultam Selim Konya. 
ya gelmiş ve Meram çayırında kendisini 
bekleyen orduya iltihak etmişti. 

lht• ar id iaları 
• ve ıaşeye 

ait işler 
-*-Tirenin Ertuğrol mahallesinde oturan 

Peynirci Ahmet oğlu Yusuf Ayvaz 95 
kuruşa satılması icap eden tulum peyni
rini 140 kuruşa satarak ihtikar yaptığı 
iddiasiyle adliyeye verilmiştir. 

Tirenin Cümhuriyet mahallesinde 
oturan manifaturacı Yako oğlu Refael 
hakkında kumaş satışında ihtikar yap
mak maddesinden muameleye başlan
mıştır. 

BİR EKMEK KARTI 1Şt 
İzmirde Ali oğlu Şükrü adında biri bir 

nüfusa iki ekmek kartı aldığı, Ahmet oğ
lu Mustafa dn aylık ekmek kartını 125 
kuruşa sattığı iddiasiylc adliyeye verll
mişlerdir. 

MÜSADERE EDlLEN 
PRtNÇLER 
!nönü caddesinde oturan üzüm tücca

rı Jak Cdfırdin, eski çuval içinde 120 ki
lo pirinci evine sevk etmekte iken zabı
taca görülmiiş ve yapılan tahkikatta 
Jnk Celtırdin bu pirinçleri 80 kuruştan 
satın aldığını bildirmiştir; pirinçleri al
dığını söylediği iki şahsın deposunda 
arama yapılarak daha 8 çuval pirinç bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. -----·-----Ticaret talebesi linyit 
madenlerini gezdi 
Şehrimiz ticaret lisesinin son sınıf ta

kbesi başlarında müdür muavini B. 
Nuri Atalay ve muallimlerinden Bay~n 
Kaderdan Ver:ın ve Bn. Nevzat Cemrt1 
Dağemre olduğu halde Cumaovasında 
bulunan B. Osman Karabıyığın linyH 
kömür madenlerine kadar giderek bir 
tetkik scyahıı.tı yapmışlardır. 

Talebemizin Cumaovası nahiye mer· 
kezinden maden ocaklarına kadar götü· 
rülmesi için kamyon tedarik eden nahi· 
ye müdiirü B. Muharrem ile maden 
ocakları usta başısının ve d:ğer amele· 
nin gösterdiği yardım ve nezaket pek 
ziyade memnuniyeti mucip olmuştur. 

E"onynya vardığımız ve Meram çayı
rıaa konarak bize burada iltihak edecek 
o padişahı beklemeğc koyulmuş ol
dıığumuz halde yine her taraftan gön
deden hediyelerin, sürillerle davarla
rı.a ve erzak, kuru yemiş çuvallarının 
nrda arası bir türlü kesilmiyordu. öm
rümde şimdi olduğu gibi bir yiyecek bol-
1 , hatın babamın yanında ve kule
Cie bulunduğum senelerde dahil olduğu 
hıddıe, hiç bir zaman rastlamış değil
dim. .. 

Ben şimdiye kadar padisahı hiç gör
memiştim. 

Sultan Selimi karşılamak için karar
guhta hemen hazırlıklar yapıldı. Yeniçe
ri kıtaları onun geçeceği yolları çep çev
re lcu~attılar. Bizim bölük te bir yol ke
narında mevki alm!§tır. Padişah bizim 
de önümüzden geçti. Her taraftan alkış 

Talebe maden ocaklarının içine gire· 
ıck 30 metre derinliğe kadar inmişler, 
maden drunarlarını görmüşler, mndenın 
nasıl çıkarılıp işlcnd:~i hakkında fikir· 
ler edinmişlerdir. 
----- -----
Yardım.seuenler 

Sclır~z-y:rdı;;scv~~1;;-cemiyeti ta· 
.. .. • . ., .,_. - .:J . . . .. 

. . 
ıvı çalışıyor mu? 

------
rafmdan 4 nisan cumartesi akşamı gü
zel ve eğlenceli bir balo verileceği habe!· 
alınmıştır. 

( liaştara.Ca 1 inci Sahifede) proğramı \'ardır. 'fatbikine başlanılan 
Eşrcfpaşa, Dolaplıkuyu, Kadifeknle bir plaru, bir proı'lılmı ynnda bırakarak 

\"e civan şehrimizin müstakbel pliııınd3 başka p!ilnlara, başk:ı ~alışma sahalarına 
~~ c'hcmnıJy'!lll yeri tutacaklardır. Bu atlamak fayda yerine :1..arnr vereceğiıı· 
ip beJediycnın başarması için mevcut den belediye _pek h:lklı olarak imar sn
i ' ' alarclan fırsat dü.şdükçe istifade yo· hasındaki çalı~ malannı tamamlayıncrı 
•- gidilmektedir. Küçük istim1aklerle yukan ınnhallelcri ele almıştır. 

Balonun miikemıneliyeti için her tür
lü fodaktırlıklnrın yapıldığı da aynca 
haber alınmıştır. -- ---Bucada belediye 
rei.si secimi 

ilk acbınlar atrlmnktndır. Kndifekale, şehrimizin iki numaralı 
CO'MHuRlyBT KORULUGU imnr sahası olmuştur. Daha iki sene (in· 

Buca bcledi;e reisliği seçimi bu ak 1 
şam Bucado yenilenecektir. Bu m~t
la belediye meclisi toplantıya çal,'l"ılmış
tır. 

A§ağı İzmirle yukan İzmirin iltisak cc kurak, çorak, ağaçsız bir saha olan 
nolkıası olan yerinde belediyemiz Cüm· kale imdi bir çamlığı kucaklamı tır. 
llmVei koruluğunu tesise başlamıştır. Kale gazinosuna ikind bir teras ilih·<' 
U. koruluk manzara ve havası itibarile edilmiştir. Kadüekalede bir otel inşası 
L.irin en gilze], mutena bir yeri ola· proğramlanımş Ye kalenin iç yollarının 
caldlr. Cümhuriyct koruluğu içinden da asfalt olarnk yapılması derpi:i olun
taı9li kıymeti haiz Altmyol -Via Dora muştur. 
g~ktcdir. Milattan sonra ikinci asra Kadifcknlc ch11nndaki sahipli araz.i 
ait olan Altmyol 120 metre uzunluğun. ve arsalar iizcrinde ınüstnkbel bir ma· 
da ve on metre geni liğinde devam el· hallenin temelleri atılmak üzeredir. Bil
mektedir. hassa gazino, otel ve eğlence yerleri tt-

-- -----
Kemeraıtında 
yapıla.calı yeni bina 
Kcmeraltı yangınında yanan mağn 

zalann yerinde üç katlı bir bina yapıla· 
cak ve bunun üst katında 20 kadar dok· 
tor kab:nesi bulunacaktır. Alt kısımch 
geniş bir pastahane ve iki tarafında ma · 
ğazalar bulunacaktır. Teaüklcrimiz sırasında bu yolda çalı- tihaz.ına elverişli olan bu mnhal turis{· 

ştlaa noktalan görmek fırsatını bulduk. lerin bir uğrak yeri olabilecektir. 
Albnyol açılırken dün eski devirlere HATAY CADDESİ ---·---Lülıs telgraf lıô.ğıtları 
ait .su borularmm çıktığını gördük. On Belediye reisile birlikte Hatay cadde· 
fiekiz asırhk su bonılan hlıli kullruııla- sini tetkik ediyoruz. Burada bir beton 
cak kadar sa!"'4mdır. Yol bütün hüvi- cadde inşa edilmiştir. 
~cille bir an içinde meydana çıkmış Beton caddenin inşası şimdi son saf· 
tallZim edilmlş mıılunacaktır. ' hada bulunduğu için Hotay caddesinde 

Cümhuriyet koruluğuna ziraat vekil- oturanlar yakın günlerde mükemmc) 
liği..in hediye etüği 1000 adet çam ağa. bir yola kavuşmuş bulunacaklardır. 
cı ~e diğer ağaçlar dikilmiştir. Dcnız İNÖNÜ PARKI 
~ kapatmaması için korulu- Jlntay caddesinden İııönii parkına gc-
ğun ön kısmına bodur ağaçlar sıralan- çiyoruz. Hala halk ağzında ve hatta ga
nuştu. Altınyol üzerinde güzel bir teras zete lisanında bile • Balıribaba parkı • 
ıney~ana _getirilecektir. Cümhuriyet ko- ııdile anılan bu parka ismile mütenasip 
l"ulugu hır sıhhat YU\'llsı, bir neşe ve IJir çehre vcrmiye karar ,·eren belediye 
toplantı yeri olacaktır. Daha simdidcu parkı yeniden tnnziın ettirmiş, park da
lınllan gö terdiği rağbetin ma~ası bu- hilindcki yotınr yeniden yapılmıştır. Bil. 
dur. has.sn parkı yukan mahallata baglıyan 
KADİFEl<:ALE merdivenli yol betondan ~~ edilmiştir. 
Evvelce belediyenin neden yalnız iın:ır Bundan ba ka şehrin muhtelif yerJc-

snhası adıııı '\'erdiırimiz Iustafnbe~ rinde de\•am eden yol ve kanalizasyon 
caddesi ve Kiiltiirpark cİ\•anna ehem· tamiratı memnuniyetle knydedilecek 
ıniyet verdiğini halkımız tenkit ederdi, mahiyettedir. 
Belediyenin elinde muayyen bir çalışma Adnan Bilget 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Fe\'knlade helecıml1, mütlıiş, 
Sahnelerle dolu eşsiz bir 

şaheser 

KAHRAMAN 
SUBAY 

AYRICA: RENKLi l\IİKİ 

Filmi Yaratanlar : 

GARY COOPER 
ANDREA l.EEDS 

SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da •• Cumartesi - Pazar 11 de başlar .. 

Her P. T. T. merkezlerinde bulunmak
ta olan lüks telgraf kfığıtlariyle tebrik
lerif!İZİ. gönderebilmek için mernw·a 
( LÜKS ) derseniz vereceğiniz l5 ku
ruş :fazla ücretle hem milletin yardım 
\"e .şefkatine muhtaç çocukları korumuş, 
hem de muhatabınıza incelik ve zarafe
tin timsali kağıtlarla tebriklerin.izi gön· 
dermiş olursunuz. -----·-----ZABITADA 

Bacağından 31araladı 
Yenibarda oturmakta olan kaynakcı 

Mustrıfa sarhoş olarak .şoför Mehmet 
Şensal.arı tabanca ile l.>acağından yara· 
fomış ve tutulmuştur. 

Bir araba lıazası 
Arabacı Sadıkın idaresindeki araba 

Kemerin Darağacı yolunda 9 yaşındtı 
Namıka çarpmış ve çocuğu yaralamış· 
tır. Arabacı tutulmuştur. 

Bir lıamyonet 
~anı~ordu 
Dün saat 13,49 da Ahmet İhsan İ~cene 

ait şoför Mahmudun idaresinde ve İz· 
mir bcled!yesindc mukayyet 152 numa
ralı kamyonet sıhhiye binası önünden 
Cumaovasına yüklü olarak giderken bir
denbire yruımağa başlam~ ve ateş ben· 
zin deposuna da sirayet etnı~e de yeti
şen itfaiye bir taraftan amyant çarşa{
Jarile benzin deposunu kapatıp yanması
na ıruıni olmuş, blr taraftan da kamyo
netin diğer aksamındaki ateşi su ile sön
dürm~ür. Kamyon ve haınulesi mu
hakkak bir yanmadan kurtarılmıştır. 
Kamyon ve haınulcsi 10 hin lira değe
rinde olduğu halde zarar ancak 50 - 100 
Hradnn ibaret kalmıştır. 

Y eıloi fiat tespit ediliyor 

Çavdar ekrr_eği yerine 
çavdar unu verilecek 

Fint murakabe komisyonu toplanmış, 
yeni mahsul peynir fiatlannı, nohut v3 
fasulye :fiatlannı tetkik eylemiştir. Pey
nircilerin de iştirak eyledikleri bu top
lantıda mutalaalar dinlenilmiş ve yeni 
fiatlar tesbit edilmiştir. Bu fiatlar tica
ret vekaletinin tasvibine arzedilecektir. 
İzmirde mevcut 2200 teneke peynirin 

hemen piyasaya çıkarılması için yeni
den vekillet nezdinde teşebbiisc girişil
miştir. 

Aslıerlilı işleri ....... -.... 

Şeker hastalıi,'l çekenlere çavdar ek
meği tedariki için iaşe müdürlüğünce 
yapılan teşebbüs üzerine ticaret veka
leti, İzmirin ihti}1acı olan çavdar ekme
ğinin belediyece İstanbuldan alınmasını 
ve bunların ekmek kartları mukabilin
de alakadarlara tevziini bildirmiştir. 
Yapılan tetkikler neticesinde bu şe

kil pratik görühnemi.şUr. Çavdar ekme
ği kullananlara istihkakları mukabilin
de çavdar unu verilmesi için vekalete 
yeni bir müracaat daha yapılmıştır. 

--~-"*---~ 
z·hinleri meralda 
işgal etmeJıtedir 

( Baştar.ıfı l inci Sahifede) 

belere karşı seyirci kalamazlar. Böyle 
bir ihtimal ger~ekleşmeden bütün kuV" 
~etlerini tc.rnzinin kefesine atmağa mcc· 
bnr olacnklardır. 

İngiliz gazetelerinin neşriyatına göz 
gezdirmek bu hakikati anlmağa Jdfn:rct 
eder. Mesela ııDaily Mirorn Rusya hnr· 
bine ait bir yazısında diyor ki : 

"313 - 333" doğum u yabancılar 
yoklama~a çağırılıyor 

•Rusyanın vnTJyeti tehlikeli olmakta 
devam ediyor. Kızılorduya her 7,runa1!· 
kinden fazla süratle yardım etmek in• 
znndır. Uzun kış seferi Ruslar İ<;İn çok 
ıaik<larda asker ve malzeme fedakiirh: 
ğına mal olnıu~tur. Alman ınuknveınctı 
munz1,aın olmuştur. Her kilometrede 
inatla muharebe edilmiş ve Alman ordıt· 
su hiç bir yerde kesin bir yenilgiye u~a
tılmanuştır. Kıl? seferi Almanların ılk• 
bahar taarruzunu imkfınsız bir hale gc• 
tirmek maksadilc açılmıştı. Halbuki Al· 
maıılarm bu ilkbahar taarru.zmın giriş· 
mcleri ihtimal ve imkfuu ortadan kalk· 
mamı.ştır. Ve hatta bu muhakkak bile 
göriilmektedir. Bunun içindir ki R~·a· 
ya la1.ım gelen her yardımda bulunın:a· 
lıyız ve bunu siiratle yapmalıY\L 

"News <·ronicleu gazetesi baş makale
sinde şunu yazıyor: 

İzmir Yabancı askerlik ıubeti başkanhğmdan: 
1 - Her sene olduğu gibi 3 1 3 dahil 3 3 3 dahil doğumlu ihtiyat erlerin 

senelik yoklamalarına aşağıdaki listede gösterildiği veçhile başlanacağın
dan cezalı kılınmaması için ayrılan muayyen günlerde sabah saat 9 dan öğ
leden sonra saat 1 7 ye kadar şubeye müracaat etmesi. 

2 - Yapılacak yoklamalara bu doğumlulardan tecil edilmiş ihtiyatlar 
(her hangi guruba ayrılmış olursa olsun) ihtiyat sakat erat, askerlikten 
ihraç edilmiı çürükler de tabidirler. 

3 - Y ok:lnmaya gelirken her mükellefin örneği aıağıya çıkarılan künye 
pusulalarından (haneyi mahsusları okunaklı ve temiz doldunılmuı olduğu 
halde) iki şer tane getirmesi lazımdır. 

4 - Yoklamaya gelirken her mükellef muvazzaflık tezkerelerini de bir• 
likte getireceklerdir. 

5 - İhtiyat hizmetlerini yapmı:ı olanlar da bu yoklamaya gelecekler
dir. 

6 - Askerlik yapmamış ve fakat sınıfı ihtiyata geçmiş olanlar da yokla
maya geleceklerdir. 

7 - 1 11 1 snyılı kanunun 63, 64 maddeleri mucibince müecceliyeti se
ferberlik müdürlüklerince ta&dik edilmiş mükellefler yaklama günlerinde 
cüzdanlarına işletmek üzere ayrıca malum vesikalardan ik:iıer tane getirecek• 
tir. 

ihtiyat yoklama günleri yoklamaya tibi doğumluların U.tesidir. 
Yoklama tarihi Yoklama günleri Doğumu 

6 - 7/4/942 
8 - 9/4/942 

10 - 11/4/942 
13 - 14/4/942 
15 - 16/4/942 
17 - 18/4/942 

'?.O. - ~!,~4.~~4.2.. 
27 - 28/4/942 
29 - 30/4/942 

4 - 5/5/942 
6 - 7 /5/942 
8 - 9/5/942 

11 - 12/5/942 
13 - 14/5/942 
15 - 16/5/942 
18 - 20/5 /942 
21 - 22/5/942 
23 • 25/5/942 
26 - 27/5/942 
28 - 29/5/942 

Pazartesi, Sah 
Çarşambn, Perşembe 

Cuma, Cumartesi 
Pazartesi, 53lı 
Çarıamba, pcrvembe 
Cumn, Cumartesi 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
J L.U tt\MrJ~8huAf'ılhes1 

Pazartesi, salı 
Çarçamba, perşembe 
pazartesi, salı 
çarşamba, per§embe 
cuma, cumartesi 
pazartesi, salı 

çarşamba, perıembe 
cuma, cumartesi 
pazartesi, çarıambıı. 
perıembe, cuma 
cumartesi, pazartesi 
salı, çaqambn 
perşembe, cuma 

KONYE PUSULA öRNEet 

.321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

A ... d As. Ş. Bşk. 
şngı a adı ve adresi yazılı erin 942 yoklnması ıubemiz aahife 

· · · · · · sırasında yapılmıştır. Künyesine me~ruhnt verilmesini reca ~d~;i~: ve 

I - Nüfus cüzdanındaki vilayeti 
2 - Kazası 
3 - Nahiyesi 
4 - Mahalle veya 1'.öyii 
5 - Hane. cilt ve sayfa No: 
6 - Baba adı 
7 - Adı ve soyadı 
8 - Doğumu 
9 - Sanatı 

10 - Sınıfı 
1 1 - Tecilli ise vazifesi 
12 - lzmir adresi 

Yabancı As. Ş. Bşic. 
Yrb. 

Hıfzı Çaltaltepe .................................... 
....... ' ........................... .. .................................... . .. ' ............................... . .................................... .................................... 
.................................... 
••·········•··•··•·••••·••••···•·•·• .................................... 
• • • • • 1 .............................. . 
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Eğlenceli Balo 
Mevsimin en eğlenceli ve güzel balosu 
Yardımsevenler cemiyeti tarafından K""lt'" k . d u urpar gazınosun a 

4 Nisan Cuınaı·tesi akşamı 
Matınazcl Lil · d · d D · Y 1 aresuı e eruz gazinosu koğanı caz ork strası iştirakile 

NOT : Servisler Deniz gazinosu tarafından yapılınalctadır. 

(ALTIN SERİSi) nin en biiyük l~ilnıi ... 

C HAR L E S B O YE R'in 
MARGARET ~~ V ~ ile. bernbe~ ynrattıkla.Ca ve bugiine kadar 

8 AgC'i(ersT·eR~E ET 
VE ZENGiN h.AVEI..'ER 

MATİNELER: 1.15- 3.15- 5.15 - 7.15 - 9.15 te .• 

ııDaha fazla hareket, daha fazla şiddet 
\'8 dnlıa fazla teşebbüs göstermemiz iste· 
niJiyor. En son olarak Sikorski de l'a· 
şington'da verdiği nutukta, ne gelecek 
sene ne de iki sene sonra değil faka! 
şimdi taarruza geçmemiz ıazımgeldiği1'1 

ısrarla söylemiştir ... 
Bu yazılardan çıkan mina İngiltere• 

nin, her ne behnsma olursa olsuıi, Jtus:)'ıl 
harbine filen müdahaleyi kat'i bir za· 
rurct sayacağıdır. Almanlar da bunu 
billyorlnr. Bundan dolayı her bakımdan 
en ehemmiyetli bir müdahale yolıı tc· 
lakki edilen Norvcçteki dunııniarını 
bir kat daha kuvntlendirnıek için isvcçe 
taarnız etmeleri akla yakındır. 

ŞEVKE!' BİLGİN 

:.ıımıı., •111111111 ı ı uı: ı •ı ııııııııı ı ııı 1111111 mıııı ı:ı ~ 

; Bir Yunanlı aile ~ = s - --~·~ - - --
~ İlıi insaniyetperuer ~ 
~ İzmirliden yardım § 
~istiyor § 
§ Ywıanistanuı Atiııa şehrinde 5 nu· ~ 
§ maralı Epichnrmou sokağında otu· :; 
:: ran Glavas Diınitriyos adlı bir Yu· ::= 
E nanlıdan beynelmilel Kwlhaç dela• ~ 
:: letile nsaP-ulalci n'IP.lctnlm nldık: :: 
§ " l\lahrumiyetlerden ıstırap çeken S 
§altı kişi1ik bir aileyi kurtarnıak için S 
:; koli halinde bir miktar un, pirinç ve S 
§tereyağı göndermek lütrunda bulu· ::= 
E nacak iki insnniyetperverden yar· § 
: dım bekliyorum. • ::: 
:ııı 1111ımıı111111ı11111111m111111111111111111111111111 ır: 

Denizlide lıoşular 
11e futbol 
Denizli, (Hususi ) - Burada yapılntı 

6000 metrelik koşuda lise, orta kısımdan 
Niyazi Ekmekçi, 4000 metrelik koşuda 
tise orta kısımdan Mustafa Peker UOO 
metrelik kızlar koşusunda liseden Semi
ha İmer birinci gelmişlerdir. 

PUTBOL MAÇLARI 
~ise öğretmenlerinden eski oyuncular 
ıle serbest meslek sahibi ve memurlar
dan olan eski oyuncular arasında çok 
t~eyecanlı bir futbol maçı da yapılmış· 
lır. Bu mütekaitlerin oyununda her 
haftayım onbeşer dakika si.irmüş ve ma9 
2 • 2 ye beraberlikle bitmiştir. 

Müteakiben Lise talebe takımı ile~ 
nizli spor ve Sarayköy spor kuliiplerinlD 
~uhtelit takımı arasında çok heyecanlı 
bır maç yapılmış ve lisenin 3 - 2 galibi• 
yetile bitmiştir . 

llzak doğu savaşı 
( Bnştarah l inci Sahifede) 

A VUS'l'URALY ANIN 
MÜDAFAASI PLANI 
Sidney, 2 (A.A) - Sidney Sun gaze

tesinin Amerikan umumi karargahı ne'%· 
dindeki muhabiri bildiriyor: 
Avu~turalya iki büyük askeri bölge

ye ayrılmıştır. Stratejik plfuı istiJA te
şebbüs~Un aynı znmanda bir çok yer
lerde bırden yapılacağım göze alarak 
hazırlanmıştır. Genc.ral Blamey, Gene
ral. ~a~ Artür ve Bert ile görüşmüştür· 
tşbırlığınln teferriiatı tesbit edilmiştir. --·---Amerilıada lıüçülı 
fabrifıalara ıoo milyon 
dolar verili31or 
Vaşington, 2 (A.A) - Küçük fabri· 

kaların harp gayretlerini kuvvetlendir
mek için ytiz milyon dolarlık tahsisat 
veı·ilmesi kabul edilmiştir. 

Mevlôt 
Şehrimiz.in tanının~ tüccadarından 

merhum Abdullah Ömer Midillilinin 
ruhuna 3/4/942 cuma günü cuma 
namazını mütenkip Hisar erunüııde 
mevlt'.'1.t okunacağından dost ve tanı
dıklariyle gelmek istiyenlerin teşrif
lerini rica ederiz .. 

AİLESi 



JHISAH CUMA 

Hindistan ıueselesi 
(Bastarafı 1 inci Sahifede) 

Muhaabo Hint partisi icra komitesi 
reisi ~e şöyle demiştir: 

- Kripsin tekliflerınde memnunluk 
veN.i noktalar varsa da maalesef hun
lıuıaı ya tamnmiyle kabulü veya reddi 
tCNeltir. Halbuki planın bazı esaslı 
n-'ı.,nları kabul edilemiyecek mahiyet
tetiir. 

Ci:VAP KR1PSE VERJUYOR 
Yeni Delhi, 2 (A.A) - Hin milli 

lceııgıesi icra komtesi Sir Stafford Krip
•in teklifleri hakkındaki karar suretinin 
Jl\Uavcttesi tasvip etmiştir. Bu suret bu 
a1-am kongre reisi Azad tarafından 
~se vcrleccktir. Bu cevabın Krips 
iiaarinde yankılarını incelemek üzere 
lı:••ite yarın sabah yeniden toplanacak
tır. 

Yeni Delhi, 2 (A.A) - Stafford 
Kı~ yeni bir demeçte bulunarak de
~ki: 

• - Hindistandan hareketimi tehir 
eta6ı.. Zira gelecek günlerde Hindistan
da •i bir it yapacağımı sanıyorum.> 

ICripı pazartesi günü hareket edece
itı.i bildirdikten sonra sözlerine şöyle 
d~am etmiştir: 

c- Müşterek bir iyi niyetle zorlukla-
11 ~i hal edebileceğiz.. 

1-tnt kongresinin resmi kararını henüz 
almadım. 
Ckımak birliğinin son kararı henüz 

ha• gelmemiştir.> 
.. diatan müdafaa meclisinde Hint

.liiııııı..len birisinin bulunup bulunamıya
cala hakkındaki bir suale Krips şu ceva
bı Yermiıtir: 

··- Lüzumlu gördüğüm takdirde Jn
WİMm kabinesiyle her an istişarede bulu
nilNlıirim. Jngiltere hükümetini her an 
h~dar ediyorum. Fakat hükümetim
le •Gzakere edecek bir meselem yok
tln.:. 

a. KRJPSiN TEMASLARI 
Veni Delhi. 2 (A.A) - Sir Strafford 

l<ıipa dün muhtelif parti ıefleriyle. bil
h.._ sol taraf parti ıefleriyle görüımüı
tilr. Hint kongre partisi reisi Azad bu
Riln Kripsele yeniden görüımüııtür. 

!SKi BiR UDERIN OMIDI 
ı-.ndiatanın eski milliyetçi liderle

riaden Corao Pondi§eriden Sir Strafford 
!<-iPae bir telgraf çekerek tekliflerinin 
lt&LW edileceği ve böylece Hindistanla 
1"9tltere ara11nda eski ihtilaflar yerine 
doaluk münasebetleri kurulacağı ümi
dinde bulunmuştur. 

TAYMISIN YAZDIKLARI 
Londra, 2 (A.A) - Hint meselesi 

l&aetelerin dikkatini çekmekte devam 
~or. Taymis baı yazısında diyor ki: 
~lıliler memleketlerinin müdafaasının 
d-.U kendilerine bırakılmasına istiyor
~- Halbuki bu nazik vaziyette bu mü
Cl ...... nın başında General Vevelin bu
i'-ıaaı genif bir zarurettir. Bu hal Hint
la. için bir madunluk teşkil etmez. in
~ tekllflerinin Hint kongresi tarafın
a.. J'eddi her ne kadar felaketli olursa 
da bu, böyle bir planı teklif etmiş olmak 
len:flınleu 1nMıtı.&.11::aı &1-.cdu ~··· --

MIW ÇlNlN CöROŞO 
Çungking, 2 (A.A) -Hindistan me-

-.ı hakkında burada her tefsirden c;e· 
ldmtiyor. cÇayna Tayma> gazetesi di
)'OR ki: 

lngilterenin Hindistan müdafaasının 
liindiatan için Atlantik demeci lngi~iz 
rneauliyetini taııması katiyyen elzemdır. 
9amlmiyetine en kuvvetli teminattır. 

AMERIKADAKI HiNT 
MOMF.SSILINE GöRE 
Vqington, 2 (A.A) - Hindistanın 

Aınerikadaki mümessili Sir Kirp Şantor 
reW cümhur Ruzveltle iki saat süren bir 
aörüşmeden sonra gazetecilere demiştir 
iti: 

- Sir Strafford Kripsin teklifatının 
bürnk dikkat ve itibare alınmaıı gerek
tir. Çünkü lngilizler tarafından ıi~di~e 
lc.cbr Hindiatana yapılan tav12.lerın 
l.epainden büyüktür. Bununla beraber 
bu tekliflerin kabulü ihtimalı pek az ise 
de aon dakikaya kadar ümit etmek la
rnızdır. 

Müme1Sil. reisi cümhur Ruzveltle gö
'Üfmesinde Hint • lngiliz mGnasebetlc
line temaa edilmediğini söylemiştir. 

Alınan - Rus harbı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

birleri cephe gerisindeki küçük şehirlere 
çok sayıda yeni kıtalar geldiğini ilk defa 
olarak bildiriyorlar. Sonkanunda Al
manyada askere alınan gençler Şubat ve 
Martta talim görerek cepheye gönderil
mişlerdir. Her gün yüzlerce tren doğuya 
asker ve harp malzemesi taşımaktadır. 

Yeni kıtalar daha ziyade Kırım ve Do
neç bölgelerine varmışlardır. Burada va
ziyet karışıktır. Bitaraf müşahitlere gö
re bugünkü hat henüz Almanlar elinde 
bulunan Jogoradan itibaren Balıkl:ıva 
(yeni ismiyle Movoşerbaşef) istasyonu
na kadar uzanan düz bir hattar. Har
koftan ve Poltavadan Lodovanaya var
maktadır. 

D!NYEPER VE PETROVSK 
VE sıv ASTOPOLDA 
Ladovana ve Dinyeper Petrovskta 

çeteler faaliyettedirler. Ruslar 25 kilo
metre daha şimalde hatlarını genişlet
mek için hücumlarda bulunmuşlarsa da 
netice alamamışlardır. 

Ruslar Sivastopola da takviyeler gön
dermişlerdir. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 2 (A.A) - Alman resmi teb

liği: Doğu cephesinin bir çok kesimlerin. 
de düşmana hücumlarında ve mukabil 
taarruzlarda ağır kayıplar verdirilmiş
tir. 

Topçumuz Leningradda askeri hedef
leri dövmüştür. Havalarda yeni muha
rebelerde ve yerde Sovyctlcr 44 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

Berlin, 2 (A.A) - Alman başkuman
danlığının bildirdiğine göre Alınan klta
lan, tlmen gölünün şimalinde So\•yetle
rin 31 Martta haşlamış olan hücumlarını 
kırmıştır. Tankların himayesinde sevk 
edilen piyade alayı imha edilmiş, bir çok 
tnnk tahrip edilmiştir. tlmenin doğu
sunda Alman hücum hareketleri muvaf
fakıyetle nE'ticelenmiştir. Burada çem
ber içine alınmış olan Sovyet askerleri 
çemberden kurtulmak için bir gecede 4 
defa hücum yapmış, fakat hepsinde ac 
püskürttilmi.iştür. 31 Marttan 1 Nisana 
kadar geçen müddette bunlar 100 ölü 
vermişlerdir. 

Berlin, 2 (A.A) - Elde edilen vesi
kalar Sovyetlerin Alınan esirlerini öl
diirdüklerini göstermektedir. 32 nci Sov
yet .istihkam taburu siyasi şefinin elimi
ze geçen bir gündelik emrinde denili
yor ki: 
Başkumandanlığın emriyle Alman SU· 

bay ve askerleri bundan sonra cephede 
kurşuna dizilmiyecekler, ancak geride 
sorguları yapıldıktan sonra kurşuna di
zileceklerdir. -----·-----

Asktııri vazİ)1et 

YEHJ ASIR 
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Ankara lladyosn _ 
-------- ::: Borsa 

OZOM - BU'iONKO NEŞRlYAT _ 
5 lllllllllllllllllllllllltıılllllllllllllllllUlllllllllllr 45 Hüseyin Şen. 

7.30 program ve memleket saat aya- 20 Cayım Ah. 
56 25 56 50 
54 25 54 25 

n. 7.33 müzik: (pl.) 7.45 ajans haber- 65 yekun 
· ( 1) 8 15 8 30 190507 dünkü yelcun leri. 8.00 müz;.:: p . · - · evin 

190 saati. 12.30 program ve memleket saat 5 72 umum yekun 
ayarı. 1 2. 3 3 m\izik: suzinak makamın· No. 7 
dan şarkılar. 12.45 ajans haberleri. 13. No. 8 

51 
53 
55 
57 
60 

00-13.30 müzik: karışık şarkılar. 18.00 ~~: 1~ program ve memleket saat ayarı. 18.03 No. 1 1 
müzik: fasıl heyeti. 18.45 ziraat takvi- ZAHiRE 
mi. 18. 5 5 müzik: genç bestekarlarımız 
19.30 memleket saat ayarı, ve ajanı ha 320 ton susam 62 67 50 

berleri. 19.45 müzik: klasik müziği pro- r-c.· ;::,..o:;;:::::.<:::::.<:::::.<::::.<::::.<::::.<::::.<:::::.<::::.<::><::><::><::><:11 
gramı. 20. 15 radyo gazetesi. 20.45 mü- i' -
zik: koşna ve türküler. 21.00 konuşma ı Katip aranıyor .. 
(iktisat saati). 21.15 temsil. 22.00 mü- 1 İzmir Cumaova11 nahiyesinde 
zik: r:ı.dyo salon orkestrası 22.30 mem- ı) İzmirli Osman Karabıyık kömür 
leket saat ayarı, ajans haberleri ve bor- 1 madeni ocaklarında istihdam edil
salar. 22.45-22.50 yarınki program ve ı mek üzere bir katip alınacaktır. Ta
kapanış. ı !iplerin Gazi Bulvarında 46 No.lu 

ı) mağazaya müracaat eylemeleri. 
iZMlR SiCILt TiCARET MEMUR- ) 1 3 5 ( 765) 
LU~UNDAN: 1 

--:><:::..<:::>"">":::><::><:::::><:).<:>-r;;:::..<:::..<::><:::..<:::> 

tzmirde Atatürk cadesinde Cendeli 
hanında 14 numarada bilumum mahsu
latı arziye alım şalımı ve komayoncu
lukla iştigal eden Stanley A. Peartree 
bu kerre komisyoncukluktan vaz geçe
rek bundan böyle yalnız bilumum mah
sulatı arziye ticaretile iıtigal edeceğine 
mütedair beyanname ticaret kanunu 
hükiimlerine göre sicilin 4301 numara
sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur . 

1856 (775) 

1ZM1R StC1Lt T1CARET MEMUR
LUôUNDAN: 

(Nafız ve Mehmet Şamlı ve şerikleri) 
l:i'aret unvanilc tı:mirde Odun p<ızarında 
~4 numaralı mağazada her türlü emval 
ve hususile tuhafiye, manifatura ve 
mensucat eşyası alım v.'.! satımı ve tica. 
retile iştigal eden işbu şirketin ticvet 
unvanı ve şirket mukavclenamesi Tica
ret kanunu bükümlenne göre sicilin 
4300 numarasına kayt ve tescil edildiii 

- ti!ln olunur. 
tZMtR ASLiYE JKJNCt HUKUK l _ Mukavelename. 
HAKtMUG.tNDEN : İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
İzmir Karııyaka Tahir hey sokağın- mührü ve F. Tenik imzası. 

da 20 nolu evde oturan Faden karakaı 1 l 
tarafından Gehzede hacı Ali mahalle- (Bezzaz Şam 1 Şükrü ve birader eri 

Nafız ve Mehmet şirketi) şeriklerinden 
Sı.ndc beş node. mlıkı·m Sami Zorlu aley-

Şükrü Şamlının vefatı hasebiyle şirke
hine ikame olunan boşanma davasının · k 1 h k . d tin diğer şerikleri Nafız ve Mehmet 
ıcra ı man mu a emesı sonun a: 

Şamlı ile merhum Şükrü Şamlının şir-
Mcdeni K. nun 1 32 nci maddesine ketteki hissesine ait hak ve vecil>elerinl 

tevfikan tarafların yekdiğcrinden bo- diğer veresesinden temellük eden evlat
şanmalarına ve Saminin bir sene müd-
detle evlenmemesine ve bakiye hüküm ları Şefik Şamlı ve Metin Şarnlı arala

rında şirketin aşağıda yazılı hüküm ve 
harcının 300 kuruşla mnsarıfı muhake- şartlar daiı-esinde devamına karar veril
me olan 1487 kuruşun dahi Samiye tah-

li k b l 1 k .. 21 / miştir. Şöyle ki: 
mi ·ne temyizi a i o ma uzere 3 Maddel _ tşbu mukavelenamen.iıı 
942 tarihinden davacının vicahında ve tanzim tarihi 28/3/942 senesi Cumartesi 
müddeialeyhin gıyabında karar verildi- günüdür. 
ği ve usulen tanzim kılınan gıyabı hü- Madde 2 _ Şirketin şerikleri 1zmir-
küm ihbarnamesinin müddeialeyhin de İnönü caddesinde 810 saylıı evde otu• 
ikametgahının meçhuliyetine binaen ran Nafız Şamlı ve 1zmirde tr.önü cad. 
mahkeme divanhanesinde talik kılındı- desınde 806 sayılı evde oturan Mehmet 
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere Şamlı ve İzmirde 1iıönü caddesinde 568 
ilin olunur. 1865 ( 7 7 6) sayılı evde oturan Şefik Şamlı ve lzmir

DEMtRCI TASARRUF TORK 
ANONtM ŞtRKETiNDEN : 
Şirketimizin 1941 senesi alelade se

nelik kongresi 24/4/942 cuma günü sa-

de İnönü caddesinde 566 sayılı evde otu
ran Metin Şamlıdan ibarettir. 

Madde 3 - Şirketin ticaret merkezi 
tzmirde Odun pazarında 24 numaralı 
mağazadır. 

Madde 4 - Şirket kollektif nev'inden-( Baştarafı 1 inci Sahifede) at 15 te şirketin merkezi olan Demirci-
ka be . .. .. kt d' C de ve şirket binasında yapılacaktır. Or- dir. 

Y tmış gorunme e ır. enup cep· takların o gün ve o saatte tesriflerı' bu- M dd 5 ş· k · ' (Naf 
besinde faaliyet eski hızile devam el-

1 
• a e - ır etın iınvanı ız ve 

d b 1 d U b unamayacakların ,irket merkezinde bu- Mehmet Şamlı ve şerikleri) dir. 
mekte ise e, un ar an önem . ir ne- 1 nan birisinin tevkif eylemeleri ve jeti- Marırı. ,ıR ~ SiPl-otl 1t1 ...... ~·· •-·•l! 
Y,BereWJ>iroıpı~f~RWr."11t~ı1ob'j d:kları aksiyon numaralarını şirkete mına vaz ı ımzaya şerikleroen naı 
Almanlaran şiddetli mukavemetı Ruslur bildirmeleTi ilan ounur. Şamlı ve Mehmet Şamlı münferiden se-
lehine esaslı bir gelişmeye meydan hı- Ruznamei müzakerat: 18.hiyettardırlar. 
rakmamıştır. Kerçte de va7.iyet böyle- 1 - idare ve mürakaba heyeti ra- Madde 7 - Şirketin mevzuu; her tür-
dir çünki harekat sahasının hemen için- porlarının okunması. lü emval ve hususiyle tuhafiye, manifa. 
de 'bulunan Teodosya şehri hala Alınan- 2 - 941 ıenesi muamelat ve hesaba- tura ve mensucat eşyası alım ve satımı 
ların elinde bulunmaktadır. tının tetkik ve tasdikile idare ve müra- ve ticareti ile iştigaldir. 

UZAK DOGUDA kaha heyetinin ibrası. Madde 8 - Şirketin sermayesi: 
Japonlar Avusturalya ve Yeni Gine- .3 - Tahakkuk eden temettüün tev- 1 - 25000 yirmi beş bin lirası Nafıı 

de, müttefiklerin Birmanyada yaptıkları zilne karar itası. Şamlı, 25000 yirmi beş bin lirası Meh-
gibi hava üslerine devamlı taarruı.laraa 4 - Teciline karar verilen tezyidi met Şamlı, 12500 on iki bin beş yüz ll
bul~nmaktadırlar. Japonlar Avustural- sermayenin tatbikine geçilmesi. rası Şefik Şamlı ve 12500 on ilti bin beş 
yada ilkin müttefik hava kuvvetlerini 5 - Mukavelenameye bazı maddele- yüz lirası Metin Şamlı taraflarından 
yok etmek veyahut tesirsiz b!r hale sok- rin ilaveai. vaz olunarak cem'an (75000) Yetm.İf bet 
mak istiyorlar. Şimdilik Avusturalyaya 6 - idare heyetine alman bir azanın bin Türk lirasıdır. 
asker çıkarılmış değ!ldir. Yalnız Darvinc tasdik ve müddetleri biten idare ve Madde 9 - Şirketin hesapları her tak. 
ve Morezbi hava üslerine şiddetli akm mürakaba heyeti üyelerinin yerine se- vım yılı sonunda rüyet edilir. Hesap ne-
ve taarruzlar yapılmaktadır. çim yapılması. ticesinde tahakkuk edecek kir ve zararı 

b 7 M.. k b 'd h tler·ı uuz·· de 1--'-ı Nafıı. Şamlıya, yi.izde kırkı Japonlar, eğer Avusturalyaya ir tn- - ura a a ve ı are eye J ıunı;. 
arruz niyecnde iseler, buna Avustural- üyelerinin ücretlerinin tayini. Mehmet Şamlıya, yüzde onu Şefik Şam. 
va kıyılarına asker ihracile başlıyaca~ 1646 ( 780) lıya ve yUzde onu Metin Şamlıya ait ol

mak üzere taksim edilecektir. 
lardır. Böyle bir hareketi az zayiatla ya- Madde 10 _ Şirketin müddeti on se-
pab.ılmek için ilkin buradaki müttefık ~ı::ıı::ıı::ı::ıı:ıcrcı::u:ıı::ıı::ıı:ıoao=:ı:ıı:ıaaoe 

Hı .-...ı pannıor neden ibaret olup l/Nisan/942 tarihin-
hava kuvvetlerini yok etmek veya za- znlco•~· .. ,, den itibaren başlar ve 31jMart/952 tari-
rarsız bir hale sokmak zorundadırlar. . h·ınde nihayet bulur. 28/U• ... /942. AKDENiZ VE LİBYADA Çocuk bakmak \•e ev hizmeti gör· Şamlı, .... .r.cu~. Ş 

Akden!zde bir değicıiklik yoktur; mih· mek üzere bir kadın aranıyor. Ş. Nafız imzası, Metin u:nzası, · 
... f Taliplerin Yemiş çarşısında (50) Mehmet imzası Şefik Şamlı imzası. 

SAHiFE J 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
şirketinden: Anonim 

Şirket hi8sedarlarının 18 eylül 9 39 tarihli fevkalade heyeti umumiye 
toplantısında §irket sermayesi bir milyon liraya ve her hisse senedi elli lira-
ya iblağ edildiğinden elinde ıirketimiz hisse şenedah bulunanların keyfiyeti 
ııerh ve kayt ettirmek üzere 1 /niaan/941 tarihinden itibaren lzmirde şehit· 
lıırde kain ~irket merkezine müracaatlan ilan olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

Izmir Vilayet Daimi Encüme
ninden: 

(Katl'an lıazanı yapt•dacalıtae) 
1 - lzmir vilayeti turUtik yollerı idaresinde açık ekailtme ile beheri 600 

lira muhammen kıyntetinde .3 adet katran kazanı aatın alınacaktır. 
2 - Oçünün muhammen bedeli 1800 ve teminat mikdan 135 liradır. 
3 - Eksiltme 13/4/942 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de 

vilayet daimi encümeni odasında yapılacalcbr. 
4 - istekliler nümune ve şartnameyi İzmir turistik yollan mıntaka mU. 

dürlüğünde görebilirler. 28 3 17-45 ( 720). 

Sılılaat ue içtimai Maauenet Velıaıetınden: 
Gözliilıçü olmalı lstlyenlePln dllılıaı nazCll'ına 

.3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 inci maddesi mucibince gözlükçüllilıc 
kursu 1 /7 /942 tarihinde lstanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam ede
cektir. 

Kursa iatirak etmek istiyenler kursun açılma tarihinden en geç bir ay evvel 
bulundukları mahal sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri vaS1tasile veka
letiınize bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki veıi
kalan bağlamıı olmalan lizımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsilfahadetnamesi veya bu derece tahsil gördüğüne dair m•· 

halli maarif müdürlüklerince muaaddak vesika sureti 
3- Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir anzaaının bulunma

dığını bildirir sıhhi heyet raporu 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı 
Keyfiyet ilan olunur. 25 27 30 3 6 16.f6 (692) 

1ZM1R sıctı..t TİCARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 4302 

Tescil edilmiş olan (Savel Türk Ano
nim şirketi) nin 27/3/942 tarihinde Adt 
surette toplanan umumi heyeti zabıtna
mesi ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4302 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Savel Türk Anonim şirketinin 1941 

hesap senesine ait 27 Mart 1942 tarihli 
umumi heyet içtimaı zabıtnamesidir . 

Savel Türk Anonim şirketi hissedar
lar umuml heyeti, bağlı hissedarlar cet
velinde isimleri yazılı hissedarlar hazır 
olduğu halde 27 Mart 1942 Cuma günü 
saat 10.30 da !zmirde İsmet paşa bul
vanncia kain şirket merkezinde top
landı. 
İçtimada ticaret vekaleti komiseri B. 

Ekrem F.diz hazır idi. Komiser davet ve 
ilanın yolunda olduğunu ve içtin-ıs nisa
bının mevcut bulunduğunu bittetkik be
yan eyledi. 
y.J."~m~i..ci ... ~~,t. Ju\7.A.\' buJ·~ 
hisseye sahip olan hissedarlardan Mithat 
Nemli vekili Nazif İnan ve Kazım Gürel 
rey toplamağa ve Kazım Musal katipli-
ğe seçildiler. . . . 

Ruznameye geçilerek ıdare meclısı ve 
murakıp raporları, bilanço ve klrüzarar 
hesaplan okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde raporlarla 1941 takvim yılı 
muamelltına milteallık bilAnço ve klril
zarar hesaplan ve mevcudat cetveli tas
vip ve tasdik edilerek idare meclisini 
t.E.şkil eden zevat ile murakıbın zimmet
lerinin bu devreye ait muaınellttan do-
1.&yı ibrasına ittifakla ka~ verildi. 

Temettütin idare meclısı raporunda 
teklif olunduğu veçhile tevı.ii ve tevziata 
iptidar tarihinin idare m~lisince tayin 
edilmesi müttefikan karargır oldu. 

1942 senesi için murakıplığa tekrar B. 
Galip Hanaylı seçildi ve Ucretinin de ke
mafıssabık senevi T. L. 250 (iki yüz elli 
lira) olarak tayini muvafık görUldU. 

Ruzn.amebin beşinci maddesine geçil
di. tık idare meclisi, şirketin esas muka-

No. tsim ve adresi 

1 

velenamesinin 22 nci maddesi veçhile ilt 
sene için intihap edilmiş olduğundan ve 
bu müddet henüz dolmBI1U4 bwundu
ğundan bu maddenin yanlı§lıkla nıma
meye geçmiş olduğu anlaşılarak bu sene 
için kura ile aralanndan kimsenin çık· 
masına mahal olmadığına karar verildi. 

ldare meclisi aziları için huzur bak1u 
olarak eskisi gibi her birine beher içtima 
için T. L. 20 (yirmi lira) verilmesi ten
sip edildi. 

Badehu ruznamenin altıncı madde.sine 
geçilerek ticaret veklletinin 23/12/941 
tarihli ve 4/9522 sayılı tebliğine zeylea 
gelen 10/3/942 tarih ve 4/1790 sayılı 
yazısına tevfikan idare meclisi raporun
da teklif olunduğu veçhile şirketin esu 
nıukavelenamesine ilave edilecek iki 
madde hakkında müzakereye girişildi. 
Bu ilaveler için fevkalade içtima akdine 
lüzum ohnadığı ve esasen şirket muka
velesinde musarrah nisabı ekseriyet 
mevcut olup keyfiyet rumameye de aluı
mış olduğu cihetle derhal karar ita edi,. 
lebileceği vekAlet komiseri tarafmdım 
beyan olundu. Şu iki maddenin 100 ve 
101 inci maddeler olarak ~rketin esa 
mukavelenamesine ithali ittifakla karar 
:aıı.~ .ı. .. ~.. -
melali hakkında malOmat vermeğe mec-
burdur: 

Madde 101 - Şirket, sermayesine te-
sisten sonra iştirak edecek olan ecnebi
lerin bu iştirakını kabul etmezden evvel 
ticaret vekaletinden mUsaade istihsal e\. 
meğe mecburdur. 
Başkaca görüşillecek bir cihet kalına

dığından içtimaa nihayet verildi. 
Savel Türk Anonim şirketinin hilN

darlar umuml heyeti senelik toplantm
nm 27 Mart 942 Cuma günU saat 10.30 da 
şirketin lzmirde İsmet paşa bulvannda 
kAin idare merkezinde yapılman hak.
kında idare meclisi tarafından vaki d&
vet hmirde münteşir Yeni &ar gaze. 
teslnin 28 Şubat 942 :tarihli ve ıtızı 
No. lu nüshasında ilAn edilnüi ve şir~ 
tin merkezine müracaatla hisselerini 
gö.rterir vesaiki tevdi ederek duhuliye 
varakası almış olan hissedarlardan ap
ğıda isimleri ve hisseleri adedi ile rey
leri mikdarı yazılı hissedarlar içtimada 
hazır bulunmuşlardır. 

Hisse senedi Rey adedi tmı.ası 
mikdarı 

AMERIKADA HEYECAN 
Vafington, 2 (A.A) Stafford Krip

•in Hint liderleriyle görüımelerinin mu
'\raffa]uyetıizlikle karşıla,mlf olması 
~eriltan mahfillerinde heyecan uyan
Cltrnuştır. Zira bu mahfiller Kripsin tek
lüierindekinden daha fazla fedaUrlık 
Y-...Iabilmeaine imkan görmiyorlar. Hint 
!iderlerinin uzla1111azlıkları ıiddetli hü
kürnlt!re sebep olmu9tur. 

ver tayyareleri Maltaya dün dört de 3 lan Genel sayı·. 3933/33 
k ld ~ numaraya müracaat . 

taarruz etmiştir. Hasarın ço o ugu 1 _ 5 (7S3) l§bu 28/3/942 tarihli şirket mukave-
bildiriliyor. 'aaaaaHDHHı::ıı::ıı::ıaaı::ıcıı::ıı:ı~ le-namesi altındaki iını.aların zat ve hü. 

Nazif lnan (1stanbulda mu
kim Mithat Nemliye vekl
leten) 33 10 okunamadı 

AMERIKANIN ARZU VF. 
SEMPATiSi 

iNGiLtZ HAVA AKINLARI viyetleri dairece maruf 1zmirde hıönü 
Batı cephesinde İngilizler, şimal Al- DEN1ZL1 BELED~tNDEN: caddesinde 810 numaralı evde oturan 

manyaya ve işgal altındaki Fransarun Belediyeye ait 939 modeli Ford ınark.a Nafız Şamlı ve lnönü caddesinde 806 
bazı yerlerine şiddetli hava akınl~ yaı: otobilslerden çakan 22 kişilik maroken sayılı evde oturan Mehmet Şamlı ve 
maktadırlar. Bunlardan blr tanesı, Parı- kanapell İzmir mamulltı ve beheri 200 İnönü caddesinde 568 sayılı evde oturan 
sin 6 kilometre uzağında bulunan bir lira muhammen bedelli iki kalisör açık Şe.fik Şamlı ve lnönU caddesinde 566 sa· 
fabrikaya yöneltilmiştir. Burada Alınan arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. yılı evde oturan Metin Şamlınm olduğu 
av uçaklarına rastlanmamıştır. Fakat thale 10/4/942 Cuma gUnU saat 11 de ve kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz 
bir taarruzda avcı kuvvetlerine rastla- denizli belediyesi daimt encümeninde olup bizzat yanımızda vazetmiş oldukla
mamak, orada avcılar bulunmadığına yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 temi- nnı tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 

Vaşington, 2 (A.A) - Vaşington hükmettiremez. nat akçasiyle mezkGr gün ve saatte mü- iki senesi Mart ayının yirmi sekizinci 
Post gazetesi, Hintlilerle lngilizler ara- Almanyada da, İngilteredeki gibi sağ- racaatları ilan olunur. Cumartesi günü 28/3/942 
aında bı'r uzla ...... a teıebhüıünün Hindis- b h ··d f ··ruım:ı ... u"r· 1 3 5 1816 (758) 3965 ...... lam ir ava mu a aası go ~· • , ' Genel sayı: 
tanda fena gözle görülmiyeceğini ve bunu İngil!zlerde itiraf etmektedirler. _ _ _ _ _ _ _ İşbu mukavelename suretinin dairede 
Anıerikanın Hintlilere karıı derin bir ---------------=--=-=-:: ~ i- -- - - - - - • - - - - ı .saklı 28/3/942 tarih ve 3933 genel sayılı 
aeınpatiai olduğunu yazıyor. 1 -,<:::~~.<:;:::ı.<:::>-<::><::>-<::>'~~;::::..<::::..<::>.c:;-:>CJ : Ayvalık sabunu ) aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
--------------- Rir muhasip ) ~ dokuz yüz kırk iki senesi Mart ayının 

IZMIR tKtNCI ASUYE HUKUK Baı yıkamağa mahsus halis zeytin- tuzuncu Pazartesi günü. 30/3/942 
llAKtMLtctNDEN : ~ i Ş 8 r İ ~ 0 r l > yağından mamul Ayvalık sabunu . ı ı o 45 kuruşluk damga pulu üzerinde 
iz.mirde Kiıtipoğlu Seyit Ali mahalle- 1 _.., 1 Nisanın i1lt hafta11 için torbada fı- JO/Mart/942 tarih ve 1zmir sicili ticaret 

li 524 üncü sokak 27 sayılı evde oturan 1 Günün bazı saatlerinde çalıımak ı' ati 75 kuruıtur. 1 memurluğu resmi mUhrü ve Reşat Köy-
Riiıtem kızı Mü,erref Muz tarafından üzere bir muhasip iı arıyor. ~ Hamdi Akyürek ve ortakları ma· : ı men imzası. 1855 (778) 
fz.nıirde Kadriye mahallesinde 116 ıncı 1 Garaj aantralda benzin bayii Ri- (/ ğazası. 
•ole.akta 5 No.lu evde Haydar Muz fat Atam Er'e müracaat olunması ı Eski Keresteciler No. 46 ~J 
aleyhine ikame olunan boıanma dava- ~ rica olunur. 1 • 2 (764) ~ - _ _ _ _ _1 • 3 (7~31 -:. l 
•ının icra kılınan muhakemesinde: Müd- - - - - - - - - Vilayet Daimi 

2 

3 

4 

5 

Feyyaz M. Savul: İzmir 
Kadoğlu Apt. No. 4 

Kazım H. Gürel: tzmir\ 
Karşıyaka, Berin Apt. 

Kiizım Mu.sal: İzmir Ata
türk cad. No. 326 

Feyyaz M. Savul (lzmirde 
mukim Kemal Gencol'a ve
kileten) 

15 10 > 

15 10 

12 10 

5 5 > 

80 45 
Yukarıda isimleri yazılı hissedarlar veya vekilleri, is~eri hizasındaki imza. 

lannı huzurumuzda koymuşlardır. tşbu hissedaran cetveli tarafımızdan tanzim 

ve imza edildi. 1 ıı. 
Ticaret v eklleti Rey top amaöa . 

komiseri Reis memur Kiüp 
lrm.a okunamadı tmza okunamadı İmza .okunamadı tınz.a okunamadı 

15 kunr1uk damga pulu üzerinde 27/3/942 tarih ve Savel T. A. Ş. dampaı 
i' 1867 (781) 

encümeninden: 
izmll' Nafia Müdürlüğünden : 

No. 
15 

Nahiye.i 
Buca 

Mahallesi 
yukarı mahalle 

sokaiı 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 
4000 Dokuz çeıme 

teminat 
rnikdan 
L K. 

300 00 

izahat 
tamamı 

deaaleyh Haydar mahkemeye ve onu 
takip eden celsede iıbatı vücut etmiyerek 
ıta.bıtaca yaptırılan tahkikatta yerinin 
rnaH~m olmadığı bildirilmiı olduğundan 
f'Yap karannın ilinen tebliğine ve mu
nalr.emenin 17/4/942 cuma günü saat 
1 O a talikine karar verilerek bu bapta 
tanzim kılınan gıyap kararnamesi usu
len mahkeme divanhanesine talik edil
trıiş olduğundan Haydann tayin olunan 
Rlib .. n ve saatta bizzat mahkemede hazır 

Cümhuriyet Kız Enstitüsünde yapılacak beton yol işi 3426 lira 7.3 kuruı ke
ıif bedeli üzerinden 31/3/1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yaaa hükümlerine tevfikan .ha
zırlayacakları 25 7 liralık teminatları veehliyet vesikalan ile birlikte 15 Nışan 
1942 çartamba günü saat 11 de Nafıa müdürlüğünde müte,ekkil komisyona 

Nevi 
Ki.rgir 
hane 00 75 00 tamamı 

camii kebir Ak tat I O .. blmak üzere 
1 c_ y ~ıarıd~o::;ha yazılı idarei hususiye! viliyete ait olup gayri menkullerin mülkiyetleri 

ıılllnnıaaı veya bir vekil göndermesi 
llkai takdirde bir daha muhakemeye ka· 
~al edilmiyerek hakkında gıyaben hü· 
«Una verilec:eii tebliğ makamına kaim 
01ınalt tlzere illn olunur. ( 782) 

baı vurmalan. 1790 (774) 

lzınJr lnhlsarlGP Bq Müdürlüğünden : . 
Alaancakta yaprak tütün merkez bakım evi zemin katı döşeme taınıratı pa• 

zarlığa konulmuıtur. Keşif bedeli ~ 1 S.12, muvakkat teminatı 46.1.3 liradır. Ke-
ıif ve tartnameleri levazım . ı~em~~e görülebilir. .. .. 

İsteklilerin 8 / .f /942 tarıhıne muaadif çartamb~ günü saat 1 S te bat mudur-
lüğümUzdeki komiayona gelmeleri ilin olunur. 1864 .(777) 

aleni müzayedeye çıkanlmıtbT· . d . . b 2 t .. üzayedeye ve ihale muamelesi yevmi ihale olAla 
2 - Müzayede müdde~. 31 (3/942 tar~ en ıb aren gunetdaimt encümeninde yapılacakbr. 

20/Nisan/942 tarihine musadıf pazartesi KU.nü ~~eli Od:. villyd aösterilmiıtir. Talipler bu mikdar teminatı yatın-
3 - Muvakkat teminat mikdan her gayn meıuı;u un azasın a • 

rak makbuzlarına encüme~e ibraz edece~erdir.. uca ve Bomovada muhaaebeyi hususi.ye tah.Udarlanna ~ 
4 - Taliplerden gayn menkullerienl godt ·~enlerh B b i huauıiye varidat daireaine müracaat ede'bileceklen 

tcraiti müzayedeyi öğrenmek iıtey er e er gun mu ase ey J U 1744 (773). 
ilan olunur. ~ • 



Siyasi Vaziyet 
~~~~-k·~~~~ 

Bul~ar askeri 
Libyada lngiliz

lere karşı mı 
harbedecek? 

-*-Krips Hindistandan 
harehetini tehir etti 
itaı31a ve Romanyada 
darlılı • Rusya 
ve Japon~a .. . . 
Radyo gazetesine gore Hındıstan 

meselesi dünya efkurını ilgilendire1? en 
önemli mesele olmağa devam edıyor. 
muhtelif kaynaklardan gelen haberler
de Krips teklifinin Hint partilerinin mü
him bir kısmı tarafından 1ededildiği 
bildiriliyor. Kongre heyeti itibariyle 
teklifi kabule J.nyık görmemiştir. 

Kıips teklifleri verirken Hintliler~ 
teklifin ya hepsinin kabulü veya 1eddı 
M:ap ettiğini de bildirmiştir. Bu aebcp~e 
teklif 1ed edilmiş olmakla beraber mu
zakereler henüz kesilmemiştir. Fakat 
Krips daha fazla beklemiyer~k • Hindis
tandan aynlmağa karar ver~ştır .. Yeni 
bir habere göre de hareketim tehır e!
miştir. Buda ümidin henüz devam ettı-
ğini göstermektedir. . 

Zorlukların müdafaa meseleaınden 
çıktığı sanılmaktadır, !"fintliler .~üd~faa 
ifinin sadece kendilcnne devrını ıste
mektedir, İngilteıe buna yanaşmamak
tadır. 

Japonların Hintlilere tcl~n etmek 
istediği en mühim nokta ıa~onya~ın 
Hindi istila emelinde olmadıgıdır, ıa
ponyanın Hindstana düşmanlığı yoktur. 
Bilakis dostluğu vardır; fakat İngiliz as
kerleri Hindistandan kovulmadığı tak
dirde Hindistana girmek zorundadır. 
Bunu sağlarlarsa japon Hindistana gir
miyecektir. 

Hintlilerin memleketlerini harpten 
masun bulundurmak istedikleri şüphe
sizdir. Gandi taraftar değildir. Son gün
lerde propagandacılar lngiliz1er çek~r
lerken her yeri yakıp yıkacaklannı Hint
lilere telkin etmişlerdir. 

Şimdi Hintliler İngiltere. ile. a~~~ala: 
nnı kesecekler mi, yokt1a ı~ bırlıgı nu 
yapacakar} 

Tanınmış Hint muhalif liderlerinden 
birisi, japon radyosunda İngilizlerin 
cayır ve buyur> siyasetini hala ~~i~ ~t
tiklerini ve Hintliler arasındaki ihtılaf
lan kürekliyerek hakim olmak istedik
lerini söylemiştir. Bu Hint sözlerile _ia
ponyadan Hindistana hiç bir tehlike 
gelmiyeceğini de ilave .et~o~r. . . 

Birle~ Amerika Hintlilenn lngılız
uo:: a mıouc::u 0ULlll~Oıagı\ ''allvet e(meKte 
ve kendilerini kar11layacak tehlikeleri 
belirtmektedirler. 

İtalyan radyo ve basını da Hint mese
lesiyle ıiddetle alakadardır. İtalyanlar, 
!ngiliz imparatorluğunu japonların yı
kacağından teselli bulmaktadır. 

JT AL YADA DARLIK 
halyada vaziyet çok daralmıştır. 

ltalyan halkına sulh için telkinler yapıl
maktadır. Son zamanlarda meydan alan 
gizli bir ltalyan radyosu tunları söyle
miştir: cltalyanlar kendilerinden olmı
yan bir harbe karıımak suretiyle büyük 
bir felakete uğramışlardır. italyanlar, 
boyunduruk altında bu harbi zorla ya
pıyorlar ve için için inlemektedirler. 
ı talya halkı harekete gelerek milletin 
mukadderatını kendi eline almalıdır. 

Harbin bitmek tükenmek bilmiyen 
faciaları güzel İtalyan milletinin çehre
sinde sim siyah bir gölge vücude getir
miştir. Harpten ve faşÜıt jdaresinden 
bıktık, italyan halkı sulh istiyor. Hürri
yete, ıpğa, adalete ve medeniyete ka
VU§mak için aon hedefini aramaktadır.> 

Bu radyonun ltalyanın içinden olup 
olmadığı belli değildir. 

INCILTERE VE 
ROMANYA 
Avrupanın her yerinde hır iaşe sıkın

tısı ve iktisadi darlık olduğu da muhak
kaktır. Netekim lngilterede yeniden gi
yecek eşyasında yüzde yirmi beş bir kı
sıntı yapılmıştır. 

Romanyadan gelen habere göre bu 
memlekette de oiddetli iaşe güçlüğü var
dır. 

Ruslar Romanyanın bu durumundan 
faydalanarak Moskova radyosunun Ro
mence neşriyetiyle Romanyalılan isya
na ve hükümeti dcvirmeğe davet edi
yorlar. Rus radyosu ıon ne§rİyatında 
diyor ki : 

cRumen askeri, ııana hürriyetini ve
recek Sovyet askerine ateş açma. Mille
tini Almanlara satan Antoneskoyu ko
vunuz; silahlarınızı bırakınız ve bunları 
her kese anlatınız. Yeniden aile sükune
tine kavuşmak için Sovyetlere teılim 
olunuz!> 

RUSYA - JAPONYA 
Rus - japon münasebetleri hakkında 

Tokyonun Ni§İ - Nişi gazetesi yazdığı 
bir yazıda: Biz japonlann hattı hareke
ti, Sovyetlerin hattı hareketine bağlıdır! 
Biz bn.ııkalarının itine kanşmak istemi
yoruz. H;ıtta müttrfiklerimiz.le olan ha
reketlerimizde de böyleyiz; hissemize 
düşeni yaptığımız zaman müttefikleri
miz de kendilerine dü§eni yapacaklar
dır. Bunun için Rusyaya kartı harbe baş 
lamamızı Almanya bizden istememeli
dir. Ruslarla harp için hiç bir ~hep yok 
tur. Y eterki Rusya bize karşı tehdid ha
reketlerinde bulunmasın.> Demektedir. 

BULGARLAR VE HARP 
Bulgaristıında harp hazırlıklarının 

YENi ASIR 
> === 

Hindistan işi PASiFiK HARP MECLiSi 
~~~~"k~~~~ 

Mihv~r pro- lik içtimaı-
pagandası nı Y,,.aptı 

işliyor ÇINE MÜHiMMAT VERllMESI 

-*-
HiNTLiLERi KANDIRMAK 

IÇıN NELER SOYLI· 
YORLAR? .. 
-*-Roma, 2 (A.A) - c.Azione Koloniale~ 

gazetesi Hindistan durumu hakkmdnkı 
yazısına cmuazzam bir barut fıçısı> adı
nı vermiştir. Gazete diyor ki: 

Hürriyetini elde etmek için hil bir za
man Hindistanın eline böyle Dır fırsat 
geçmemiştir. Fakat Hindistan elli ayrı 
ırktan 2400 mezhepten mürekkeptir. 
Orada' 220 milyon mccusi, 90 milyon 
Müslüman, 60 milyon mezhepsiz vardır. 
Bu mezhep, ırk ve din rekabeti.nd~n İn
giltere daima faydalnnarak Hı~dı~tana 
tahakküm etmiştir. Hiilen Hındıstan 
muazzam bir barut fıçısıdır. Herkes, ile
riye sürülen İngiliz tekliflerinin kabul 
edilemiyeccğini anlamıştır. Fakat Hint 
milliyetperverleri Hindistanın istiklalini 
korumağa karar vermişler midir? Yok-
sa şimdiye kadnr kendilerine ~ulü.m Y~: 
panlardan hürriyetin elde edılebilecegı 
hülyasiyle mi avunuyorlar? Do!11inyon 
idaresi Hindistan için hiç bir temınat ve-
remez. İngiltere Hindistann yırtık bir 
imparatorluk kisvesi vadetmiştir. Halbu 
ki japonlar bu meml~ke~e hürri~et ve 
refah vadediyorlnr. Hındıstan Brıtanya 
için büyük bir üs halinden çı~arsa. jn
ponlar burasını işgnl cbnek istemıye
ccklCTdir. O vakit japonlar ve Hintliler 
işbirliği yapabilirler. ,, 

KAÇAK HtNTLlN!N 
SöYLED1KLER1 

Berlin, 2 (A.A) _ Hint milliyetper
verleri ikinci reisi Suphas Sandras son 

MESELESi 7 NiSAN TOP· 
LANTISINOA KOfı'UŞULACAK 

-*-Vaşington, 2 (A.A) - Pasifik harp 
meclisi ilk toplantısını dün reis Ruzvel
tin reisliğinde yapılmış. Pasifik harbi ile 
ilgili umumi meseleleri ayrı ayrı incele
miştir. Mühimmat komitesi reisi Hoı>: 
kins ile Britanya, Avusturalya, Yem 
Zelanda, Knnnda, Hollnnda ve Amerika 
mümessilleri görüşmelerde hazır bu
lurunuşlardır. Mühimmat komitesine ge
lince Avusturalyanın yeni komitede mü
messili olınnmakla bCTabcr komite işleri 
milştcrek kurmaylar tarafından ve 
Londra Pasifik harp meclisinin siyaseti
ne göre verimlendirecektir. Ruzveltin 
misafiri olan Hopkinsin komitede bulun
ması manalı sayılıyor. Mumaileyh mec
lisle reisicümhur anısında irtibatı te
min edecektir. 

Meclis 90 dakika sürmüştür. İngiliz 
büyük elçisi Lord H:ı.lüaks toplantının 
çok faydnlı olduğunu söylemiştir. 

Avusturalyn delegesi Evard ve Yeni 
Ze1anda delegesi Naşda memnun göril
nüyorlardı. Cephe mümessili Soking ga
zetecilere demiştir ki: 

- Şimdi gittikçe durumu kavrıyo
ruz. 

Çine hususi bir teşvik yapılıp yapıl
madığı sualine cevap olarak: 

- Müttefik milletlerin durumları 
umumi olarak gözden geçirilmiştir. Sa
nıldığına göre mühimmat verilmesi me
selesi 7 Nisan toplantısında görü§iile
cektir. 

~rn;r:·e;i;{;~ · 
münasebetleri 

vaziyet hakkında şunları söylemiştir: -----
- Kripsin tekliflerini kabul edecek Bir Alman gazetesine 

bir Hint Lideri bulunabileceğini zanne- göre arad<dıi 
den İngiliz siyasileri varsa bunların ~kıl- do•tlufı fevfıalô.de 
larınn şaşarım. Böyle sudan teklifler .-
geçen harpte de bize yapılmıştı. Münih ,2 (A.A)-Münher Nahrih-

İngiltcre Hindistandak.i askeri hüküm- ten gaı.etesinin Sofya muhabiri ver-
ranlığını kendi elinde bulundurmak v~ d!ğj bir haberde diyor ki: · ı 
Hint kuvvetlerini kendi davasının zaferı Bulgaristan ile Türkiye arasındakı 
lehinde olarak kullanmak istemekt~ dostluk münasebetleri fevkalade yo-

dir. lund:~· ~~fya ve.~~~~~~~~~ 
Hintlilere hitap ediyorum: Eğer İngil- nas{e l t crını getlrgm eks' tesır· yap- ~ 

· · ~ ı.. • .. ] bnln ~' r sar o unan gayre er a ı tfirıu.Y• t\!UiVın! ıt:~Yı'iefc!ı1~ ~ J.'ltllllı:.'ta: o.IU..) U.l\. ıJ4 l.)'liU\. !)UlU!Uyur. J.'UrtUl' C 

nın harp sahnesi olmasına imkan yok- S için Bulgaristan Avnıpaya açılrn1~ ~ 
tur. § bir kapıdır.Daima dilrüst bir tarafsız 1 

!ngilterenin zaferi bizim ebedi esirli- 8 Iı~ h~ckct hattı muhnfnz.a eden 
ğimizidir. Hürriyetimiz üçlü paktın za- § Turkıyc l7 ~~bat 1941. dostluk p~
ferine bnğhdır Büyük Britanyanın yıkı- R tının kıymetını de takdır etmektcdır. g 

· X~JOl'"'A""..r.r.r.r.r~.xr..Q'"..r~.r..r.r.r..ıeıclf 
lJ§ı yakındır. Bu devletle görüşmelerde 
bulunmnk çılgınlıktır. İngiltere ve müt
tefiklerinin kurmak istedikleride stizdc 
nWım Hindistanın istiklali aleyhindedir, 
Bunların dışında hakiki hürriyet bizi 
bekliyor. --·---yeni Inl?iliz ha-

va hhcumları 
-*-

Batı Almanyada da 
bazı yerler ve Paris 
bombalandı 
Londrn, 2 (A.A) - İngiliz hava 

tebliği: 
Dün öğleden sonra lngiliz bomba 

uçakları, avcıların himayesinde Bulong 
doklarına hücum etmiştir. Tayyareleri
mizden birisi kaybolmuşsa da iki kişilik 
mürettebatı yaralı olarak kurtarılmıştır. 

Londra, 2 (A.A) - Haber verildiği
ne göre İngiliz hava kuvvetleri gece A
manya ve iıgal altındaki arazi üzerinde 
faaliyette bulunmuştur. Bombalanan 
hedefler arasında Parisin 6 kilometre şi
mal batısında Puatyedeki Makfort fab
rikası da vardır. Bu fabrika 6 martta
da lngiliz hava kuvvetleri tarafından 
bombalanmııtır. 

Berlln, 2 (A.A) - Alman resmi 
tebiği: 

Dün gece İngiliz bombardıman tay
yareleri batı Almanyaya izaç hücumla
rı yapmışlardır. Sivil halk arasında ölü 
ve yaralılar vardır. Harp ekonomisini 
ilgilendiren pek az zarar olmuştur. Av
cılarımız ve uçak savar bataryalarımız 
on bir dü§tnan tayyaresi düıürmüştür. 

Vişi, 2 (A.A) - Dün gece saat 4 te 
Parisin batı ve ıimal batı varoşlarında 
bir buçuk saat süren tehlike ifaretleri 
verimiştir, lngiliz tayyareleri muhtelif 
yerlere ve buarada Röy, Komöy ve Pu
vatyeye bombalar atmışlardır. Bir kaç 
ölü ve bir çok yaralı vardır. --·---Berfin so'lıalıları mııha· 

Rusyanın ro?ü 
ve In~ilizler 

-*-
İngiliz işçisi Rusyaya 
her yardımın 
yapılmasını istiyor 
Moskova, 3 ( A.A ) - İngilteredcn 

dün dönen Sovyet sendikalarının reisı, 
raporunu okuduğu bir toplanbda şu de
meçte bulunmuştur: 

• - İng:liz işçileri bütün kuvvetlerini 
zaferi kazanmak için harcamağa hazır
dır. İngiliz işçileri, Sovyetlerin harpti? 
kesin bir rol oynadıklarını ve Rusya için 
l>er şeyin yapılması lllzım olduğunu an
lıyorlar. » 

Reis, İngiliz işçilerinin maneviyatı 
mükemmel olduğunu söylemiş, mesai ve 
gayretlerini överek şunları da ilave et
miştir: 

• - İngiliz endüstrisi, böyle bir çalış
manın iycap1annı karşılayacak bütün 
vasıtalara mal!.ktir. Büyük Britanya ile 
Tred - Uniyon'lar arasındaki münase
betlerde gelişim çoktur. • --·---Bir ltalyan kruva-

zörü ha tırıldı 
-*-

Roma, 3 (AA) - İtalyan tebliği: 
Bir kruvazörümüz Akdenizde bir 

düşman denizaltısı tarafından batırıl
mıştır. ---·---İsveç vapurları 
IJatırılıyor 
Stokholm, 2 (A.A) - iki gemi çar

şamba günü Gotbörg'ün şimalinde batı
rılmıştır. Üçüncü bir geminin de hasara 
uğratıldığı haber alınmıştır. İki gemi 
Gotbörg'e dönmeğe mecbur kalmıştır. 

"Atlantik,, te 
~~---------k-------~ 

Mihver 25 
denizaltı 
kaybetti 

-*-
BU ZAYIATI KOLAYCA TE· 

LAFI ETMEK MOMKÜN 
GORULMOYOR 
-*-Nevyork, 2 (A.A) - Amerikanın 

doğu kıyısı deniz müdafaa komutanı 
amiral Simons dcmi~tir ki: 

- Mihver devletlerinin Atlantik de
nizaltı taarruzları denizaltı ve mürette
bat itibariyle kendilerine çok paha~a 
mol olmuııtur. Bununla beraber denız
altı bizim için en büyük bir tehlikedir. 
Fakat tayyarelerimiz bunların torpille
me faaliyetini az.altrnı§tır. 

'* Radyo gazetesine göre Amerika hah~ 
riye nezareti, Atlantikte ve Amerika kı
yılarında batırılan mihver denizaltıları
nın sayı~ yirmi beşi bul~duğunu ıöyle
miftir. Kayıplann kısa hır zamanda tc
laf.iai mümkün değildir; bir tahtelbahi
rin inpsı oldukça uzun_ bir ~amana m~ 
taçtır. Kolay inp.sı mumkun olsa bae 
mürettebat bakımından güçlük çok bü
yüktür. Buna göre dört ay gibi kıaa bir 
zamanda 25 denizaltının batınlmaaım 
a:zımsamamak gerektir. --·---
Fransanın bu-
•• •• gunu ve yarını 

-*-
(( Fransa tarihinin 
en büyülı ildUtillne 
girdi?» 
Londra, 2 (AA) - İngiliz basını baş

lıca Fransanıiı durumiyle meşgul olu
yor. Taymis gazetesinin siyasi yazan ~
vallc yapılan mUzakereler dolayısıyle 
diyor ki: . 

Almanlar kendi adnmlan olan Lavali 
iş başına geçirmeğe çalışıyorlar. Amiral 
Darlanın da her ne kadar Alınanlarla iş-
birliğine taraftar olduğunu söylüyorlar
sa da muvaffak olıımndığını, korkak 
davrandığını ilAve ediyorlar. 

Gazete bundan başka Riom muhake
mesini inceliyerek diyor ki: 

Bu muhakeme uzadıkça Fransız umu
mi efkarı ittihamlann değersizliğine 
ı.5~-aeb-ıv:~ykiMiı: .Bfüıl.cce m.i\U...Rk-: 
Vişi bu muhakeme ile müttehemlere 
dünyaya hitap için bir kürsü vermi! 
oluyor. 

Londrn, 2 (A.A) - Hür Fransızlar 
reisi General Degol şunları söylern.İ§tir: 

- Fransa meselesine Mkim olan bir 
olay vardır. Bu olay. ihtilAldir. Kendisini 
idare edenlerin süikastlerine uğrayan 
Fransa tarihinin en bUyük ihtilAline gi
rişmiştir. Bütün bu gürültüler arasında 
hürriyetini bulmağa çalışan Fransayı 
yeni şefler idare edeceklerdir. _______ , ___ _ 

Akdenizdeki 
son hareketler 

-*-
" Malta n dan baş'lıa 
" Cebelüıtardı » da 
mihverce bombalandı 
Malta, 2 (A.A) - Hava şartlarının 

düzelmesi Üzerine mihver tayyareleri 
kütle halinde hücumlanna tekrar ba~la
mışlardır. Uk alınan haberler, 6 dü~man 
uçağının muhakkak surette, bir Yunkere 
86 in muhtemel olarak düşürüldüğünü 
ve he§ uçağın hasara uğratıldığını bildi
riyor. 

lngiliz avcılan bu mücadelede hiç bir 
kayıp vermemişlerdir. 

llk yüksek hücum saat 1 O da olmUf
tur. Defi bataryalan şiddetli bir ateş 
açmıştır. Düşman tayyareleri bir ticaret 
vapurunu alçaktan mitralyöz ateşine 
tutmuştur. İsabetler olmuosa da insanca 
zayiat yoktur. 

3 1 martta yapılan hücumlar devamb 
ıurette Mesaer Şmit himayesinde o1mut
tur. 

Binalarda hasar vard11. 
ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 2 (A.A) - Alman resmi teb

liği: 

Şimal Afrikada Mannarik etrahnda
ki askeri kayıplarla demiryoluna ve Mı
sır kıyısında İngiliz motörlü kollanna 
tayyarelerimiz muvaffakıyete bombalar 
atmışlardır. Maltadaki hedeflere hücum 
edilmiştir. Oç düıman tayyaresi düşür
dük. 

lTAL YAN TEBUôt 
Roma, 2 (AA) - İtalyan tebliği: 

JNISAN CUMA 
ZW:--- i!E!LS!!1 

Yüksek bir takdir 
l 

Reisicümhur lnönü genç
liğimizin spor çalış

m alarııı dan memnun 
~~--------~-~----·._,,,., ____ ~----~--~~ 

Ankara, 2 ( H~ ) - ~ehir İn
önü kır koşusu neticelerini ve Milli Şefa 
gençliğin bağlılıklarını bildiren beden 
terbiyesi genel direktörünün telgrafına, 
Cümhurreisimiz tarafından şu telgrafla 

cevap verilmiştir : . . 
.. Sporda gençlerimizin gösterdikler• 

çalısmnlardnn c;ok memnun olduğwıll~ 
teş:kklirlerimle birlikte bildimıellİZİ l'J• 

ca ederim. • 

Demir yolları bütçesi hazırlandı 

Umunı müdürlük 15 mil
yon lira borç alabilecek 

:Ankara, 2 ( Telefonla ) - Demir yol
lan umum müdürlUğU 1942 malt yıJ.ı 
bütçesi geçen bütçeden 17,276,000 lira 
fazlasile 77,580,000 lira olarak meclis.e 
verildi. Artan iş hacmi ve işletme faali
yeti dolayısile kadrolara bazı ilaveler ya
pılmaktadır. İdare önümüzdeki malt yıl
da 15 milyon liralık istikraz aktedebi
lecektir. Bu paranın 5,5 milyon lirası 
şebekenin muhtelif yerlerinde tahkim 

ve takviye işlerile hattın 195 kilometre
lık kısmının yenilenmesine h81'Cl8DIM8lr-
tı.r. 

Milli Şefimizin de bu yolda vaki ano 
ve işaretleri veçhile idare iş yer~eld 
işçilere günde bir övün yemek verilme'-
sini kararlaşt.ırm.ı.ştır. 
Diğer taraftan fidanhldarda ekim ya

pılması için bütçeye 200 bin lira da kon
muştur. 

Burdur - Antalya hu
dudunu su bastı 

Burdur, 2 (A.A) - Korkut ili ırmağı 1 Sular bazı yerlerde iki metredir. KOl'll" 
taşmış, Burdur ve Antalya vil~yetled ma ve korunma tedbirleri almmlftJr• 
hududundaki köylerin bulundugu 4000 Şimdilik hasar yoktur. · 
hektarlık arazi sular altında kalmıştır. 

Bir er tayını bedeli alacak memurlar 
----~~----~---~-----

Ankara, 2 ( Telefonla ) - Emniyet umum mUdürlUğU ka~s~da ve gibn
rük muhafaza teşkilat kadrosunda bulu nan maa_şlı ve d~. Ucretli memur~ 
ordu mensupları gibi bir er tayını istihkakı ve_rılece~, bu uı~~ak mahalll ra~ 
esası üzerinden bcdelen &leneccktir. Buna daır ll\yiha bugun meclise verileli. 

---...-....~ 

Ahşap evlerin sigortası işi 
'.Ankara, 2 ( Husus! ) - Değeri üçbin 

liradan aşağı olan ahşap binaların da, 
civariyet farkı gözetilmeden binde 6 
nisbetinde ücretle sigorta edilmeleri 
hakkındaki karar 1 nisandan itibaren 

meriyet mevkiine girmiştir. Bu ırunıle, 

bu gibi binalarda yangın tehlikesme 
karşı korunması imkam filen basil oJ.. 
muştur. 

lstanbulda büyük bir köşk yandı 
-------~--- ---------- - ---

latanbul, 2 (Yeni Asrr) - Sabaha ka11ı Osküdarda Bağlarbapnda Frenk 
tepesindeki 20 odal köşkten yangın çıkml§tır. Kö~ tamamen yanm11 ve iki bin 
liralık qya ile iki dolap dolusu kıymetli kıtap ta mahvolmuştuT. 

iaşe müfettqllğl J 

Ankara, 2 ( Telefonla ) - Ticaret ve
kAleti iaşe millettişJerinden Selma.-ı 
Kaptanoğlu birinci sınıf müfettişliğe ta· 
yin edildi. --·--Rirmanya harpleri 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

TONGO JAPONLARA 
BIRAKILDI 
Çung King, 2 (A.A) - Çin tebliği: 

Çin kıtaları Tongonun şimal doğusuna 
çekilmişlerdir. 

MEYDAN MUHAREBESİNE 
DO(';RU 
Nevyork, 2 (A.A) _ 'Onayted Presin 

Tongo cephesindeki muhabiri bildiri
yor: Şehrin şi.malindeki müdafaa bölge
slııi tutan düşmanın şiddetli topçu ate
şiyle Mandelan cenubundaki ovalarda 
bUyük meydan muharebesi başlamak 
üzeredir. Dün gece japonlar ormanları 
geçerek taarruzda bulunmuşlar ve ağır 
kayıplarla püskUrtülmüşlerdir. Bu böl~ 
gedeki kuvvetlere kumanda eden Gene
ral bu malömatı vermiştir. General bunu 
söylerken düşUnceli görünüyordu. Fakat 
yorgun değildi. 

JAPON İLERLEYiŞİ 
Vaşington, 2 (A.A) - Birmanya cep. 

hesinden gelen haberler iyi değildir. BU
yük japon kuvvetleri müttefik sol kana
dına taarruz ediyor. japonlar lrevadi 
nehrinin bütün batı kıyısını kontrölleri 
altında bulunduruyorlar diğC'l" düşman 
kuvvetleri de Prom istikametinde ilerle
mektedir. 

JAPON HAVA ZAYİATI 

Yeni sılıhat müdürlel'I 
Ankara, 2 ( Telefonla ) - Adapazar1 

hilkümet tab!bi Sami Yozgat sıhhat mil· 
dürliiğüne, Yozgat sıhhat mUdürll Dr. 
K&zı.m ÖmUr Eskişehir sıhhat mUdUrlfi
ğUne tayin edildi. ---·---Fin landı ya - Dani-

marka ticareti 
Helsinki, 2 (A.A) - Son gUnlerde 

Hclsinkide Finlandiya ile Danimarka 
arasında cereyan eden müzakereler bir 
anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşnaya gö
re D:ı.nimarka Finlandiyaya mlihim yi
yecek maddeleri, karşılık olarak Finlaıı· 
d.iya da Danimarkaya kendisinde buhı· 
nan maddeleri verecektir. ---·---Roman yaaa zorluh-

lar ve veni bütce • 
Bükreş, 2 (A.A) - Rador Ajansı bU... 

diriyor: Maliye Nazırı General Tuvetes
ko geçen malt yıldaki zorluklardan. 
devlet masrafının 150 milyar leye yak
laştığından bahsederek demiştir ki: 

- 1942 de masraf bütçesi 212,5 milyar 
leye varacaktır. Vergiler arttınlmam.JŞ· 
tır. --·---At/antikte bir vapur 

daha battı 

faza altında değilmiş 
BerJin, 2 (AA) - Stefani bildiri

yor: 
Alman hüküınctinin Berlin sokakları

nı S. S. teşkilatının muhafazası altınd:ı 
bulundurduğu hakkınd:ıki Rus haberi 
muvaffak olmamış bir propagandadır. 
Folki.şer Bcobahter gnzetesi Berlin so
kaklarında tahkimat haberinin doğru ol-

Batırılan gemilerin mürettebatının, 
batıran harp gemileri tarafından kurta
rıldığı sanılmaktadır. 

Martta Almanların 
batırdılılarını 
söyledilılerı vapurlar 
Berlin, 2 (A.A) - Alman resmi teb-

Sirenaikada düşman keşif kollariyle 
çarpışmalara ve normal tayyare faaliye
ti olmuştur. 

Mühim mihver tayyare teşekkülleri 
Maltaya gece ve gündüz hücumlar yap
mışlardır. Halfar ve Mııkabbar tayyare 
meydanlarına mühim hasarlar kayeddil
miştir. 

Bir çarpı§ma neticesinde 2 düşman 
tayyaresi düşmüştür. 

Çung King, 2 (A.A) - Çin tebliği: 
15 gün içinde Amerikan grubuna men
sup pilotlar 36 japon tayyaresi düşür
müşler ve sekizini hasara uğratmışlar
dır. Bunların 32 si §İmali Taylfındda , Şi
yengmoyda tahrip edilmiştir. 

ÇOK TAYYARE LAZIM 

Nevyork, 2 (A.A) - Atlantik aÇ'Jkla· 
rında torpilJenen bir vapurun mtirette
ba tından 13 kişi doğuda karaya çıkmış.
ur. 45 tayfaya kaybolmuş nazariyle ba
kılıyor. .... 

brezil yadaki Nazi 
casuslarının reisi 

buiunamadı liği: CEBELOIT ARIKTA 
ilerlediği habeleri gelmektedir. Bir ha
bere göre Bulgar askerleri Rusyada de
ğil, Lihyada in~ilizlere karşı harp ede
cektir. 

madığını, sokaklarda görünen mitra.
yözlerin meşhur şanlı stratej!k ricatler
de bırakılmış silah.Jnrın tn kt>ndisi ol
duI,runu yn7.maktadır. 

Mart ayında deniz ve hava kuvvetle
rimiz 646 bin tonilatoluk 105 ticaret ge
misi batırmıştır. Bundan başka torpıl 
ve bomba isabetile 79 ticaret vapuru da 
ciddi hasara uğratılmıştır. 

Cebelüttarık ta tayyarelerimiz tarafın 
dan bombalanmıştır. Limandaki iki mii
him askeri hel:ıcfe bir çok tam isabet 
kaydolunmuşlur. Bijyiik yangınlar çıka
rılmııtır. 

Çung King, 2 (A.A) - Çin sözcUsü, 
Birmnnyada hava üstünlüğünü temin 
için çok tayyareye ihtiyaç olduğunu1 bir 
Çin tümeninin sayıca çok üstün japon 
kuvvetleriyle muvaffakıyetli dövüştüğü
nü, Çin askerlerinin maneviyatı kuv
vetli olduğunu söylemiştir. 

Rio de janeyro, 2 (A.A) - Nw ea
suslannın reisi General Kimse adHMla 
birisi olduğu anlaşılmış, fakat bu isim
de biri zabıta taramından bulunamamış
tır. 

I 


