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tl5.n milndcrecatından mesuliyet kabul edilmez_ Cümhuriyetm ve Cümhuri11et eserlerinin bekçiri sabahlan ~kcı,. aivasi ga.zetedfr. YENİ ASIR Matbaasında basılmı$hr .. -

Alman - Rus Jı<ırbtnden yeni iki görüniiş 

/ 4n1erika Alman hazırlıkları 
----*---

Japon iİıtirasım Hedef K.af-
Bo~maia kas ve pet-

o-·-·-·-·-·-·- - ·-·- -··ı j Rus-Alman harbi 
.ır!·•-tı-·-·-·- - -·-·- -·-·-·- 6 

Almanlar 
yeni usul 

kullanacak ____ * ___ _ 
Ik i taraf ta merkez

de muvaffakıyet 
iddia ediyor! 

-*-Ruslaf' AlnaanlCll'ın lııPfı 

'

ilin ölü 11e J'J yeıe 11ef'• 
dllılef'lnl, Alrnanlflf' da 

'9 yel' aJdıJıfCll'ını 
söyllyof'lar .. 

Moslrnva, 6 (A.A) - Bu sabahki Sov· 
yet tebliği : 5 nisanda cephede mühim 
çarpışmalar olmamıştır. 4 nisanda hava 
muharebelerinde ve yerde 102 düşma."'l 
tayyaresi tahrip ettik. Bizim kayıbımtz 
16 tayyaredir. 

:S: EL 

Ankarada patlayan· bomba hadisesi 

Hidiseyi aydınlatıcı yeni 
ip uçları bulunuyor 

Parçalanan önamn ta• 
lıancası falJl'llıaca nef'c· 
ye satdnaqtı?. • Fon Pa· 
penin yazı Ue 11erd10i 

nacdOmat .. 
Ankara, 6 (Telefonla) - Atatürk bul
varındaki bomba hadisesinin ilk muh,1· 
kemesinde müddeiumumi, elindeki 
bomba ile berhava olan Ömerden kalım 
Walter markalı tabanca parçalarındaki 
numaranın okutulduğunu ve fabrjkasm· 
dan bu numaradaki tabancanın hangi 
memlekete satıldığı sorulduğunu bildir· 
mişti. Öğrendiğime göre cevap gelmi!i, 
üzerinde P. harfiyle 178190 numarası 
olan tabancanın sonradan Sovyet Rusy'l 
işgaline geçen Baltık memleketlerinden 
birine satıldığı fabrikaca bi1diri1miştir . 

FON PAPENİN TAHRİRI 
İZAHATI 

llazırla!1ıyor rol sahaları MERKEZ CEPHESİNDE Japonlann veni hareketlerinde faydcılan-nuıkta o1du1cLın SingcıJNt°dan 

Diğer taraftan muhakemenin bu çaı - . 
şamba günkü celsesinde bir kasde hedef 
tutulan Fon Papenin hA.dise dolayısiylc 
Cümhuriyet mUddeiumwnillğine yazı MUVAFFAKIYETLER bi7' göf'ÜttÜ§ 

ŞEVKEI' BİLGll-4 
Moskova, 6 (A.A) - Bir tebUğe göre --------------

l··-·-·-·-·-' .... -· ·-·-·-·-..:. (Sena Sahife Z, Sütün Z de) 

-*-
Pasifik S3\'a!:Jnda en fazla ha}'J'l,~ Boğazlardan ~Pçme 

"Yandıran şey, Amerikan donanmasırun 
lıiiyiik Okyanus hakimiyetini, geçici bir teşebbüsü ~eci kebi-
laınan için bile olsa, Japon donanması· ' 1 

ııa bırakmak :zorunda kalmış olmasıdır.. lir denı·ıı·yor? 
Birleşik devletlerin prestijine bir darbe · • 
teşkiı eden bu durumun menşei sadece -•-
•Pearly Harbourn baskım mıdır? Ger- AlmanlGI' SUl'lyeye Sal• 
~ekten bu darbe, iki donanma arasında· d 1 
li :l - 5 nisbetini birden yok ederek Ja- lf'lf' Gf'Sq? • RaslGI' yeni 
Ponlar lehinde yeni bir nisbet yarata- yıld•ıın ltGl'IJlne 
fa~ kadar ağır mı olmuştur? dayanalJllecelıler mi? 

Uzerinden aylar reçtiii halde, bu mu· Vaşington, 6 (A.A) - Ordu merkez 

23 marttan 4 n:sana kadar geçen müd
det içinde merkez cephesindeki hare
ketlerde Rus kıtalan 161 köy ve kasa· 
bayı kurtarmışlar, 40 bin Alman aske· 
rini öldürmüşlerdir. Bir çok harp mal~ 
zemesi ele geçirilmiştir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

.,. . ._.,_1••·-·-·- 4-·-·-..-~~ 

Japonların Rusya
ya ne zaman saldır
ınası muhtemet? ---··-----•nınıa halledilmiş değildir. Salahiyetli istihbarat servisine gelen haberlere göre 

A~,. 'L- .. _-:..-ı-• L.... l "d Vaşington, 6 (A.A) - Japonların 9'111.,.n-n .....-3-&I, -yıp arının CJ • Battıktan Karadenize kadar biltiln Rus .ln•x.• • itiraf '"--LW~ ..... __ ..... _ Ja "d Sibiryaya taarruzları ve bir ...... ırt-
.,..u,.ını e..-- ucnouıcr, pon 1 - c<.,,...hesi boyunca Almanlar pek büyük ......, 
411aJ ··1..'IJ:.-1. ld ~-- bat 1 ·r ma hareketine girişmeleri ihtimali annm mU..--ıgau o U5 .... U, ın • bir taarruz hazırlamnktadlJ'lar. Bu cen.. 
ol.!!. bildiril ·ı · k k d r· hakkında Vaşington salahiyetli m~ -cı en ıemı erın pe ya m a hede dört milyon asker toplanmı<>+ır. 
"'-=d faali 1 • b J kik :i• f:Uerinde beslenen mütalaa şudur . 
<#,'"au en yete geçme en u ıa a- Alman ordusunun yansı merkez cephe-
ti dana k ğı •· ] elet d' ı Sovyet ordusu Alman baskısı al-bıey oyaca nı soy em e ır er. sinde ve Moskova karşısında yer almış· 
ı._Müttefiklere ıöre, Japonyanın cenut> br. tında tamamen ezilmeden evvel Ja-
llilh Pasifikte elde ettiii hakimiyetine ALMAN HEDEFLER! ponlann Rusyaya saldırabileceği dü-
~ ınübim sebebi Amerikadan diinyanın Almanların Rus ordularını tarnamile şünülcmez. Japon devlet adanılan, 
.... rt L• • h ı · · 1938 yılında Dış Mogolistan hudu-&öşesı9e arp ma zemesı ve yıye- ezmek istedikleri muhakkaktır. Japon-
~k taşıyan vapurlan, Amerikan donan- Jarla birleşmeği de istemektedirler. Bu- dunda kendileri için yenilgi ile ne-
~ himaye mecburiyetinde buluıı· nunla beraber yanlarında ve arkalann- ticelenen muharebeleri henüz unut-
~dır. Himayeli konvoylar meselesi, ( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) ;!'1!1?1.!şl~ır. ,,_ -·-·- -·-·-·- -..:
~ırleşik devletleri, Japonlara karşı ezi- ----------------------------
~ bir deniz hakimiyeti fikrinden şimdi
~ fedakarlıkta bulunmağa sevketmiş· 
~~· Zira, bu yardım yapılmadıkça, bar
•ın kazanılmasına imkan yoktur. lngil
tere harbinin mukadderata kadar Rus
l~ ve Libyada yapılan savaşların mu· 
~deratı da Amerikan yardinılariyJe n
Cilitiir. Vaşington diinya harbinin kat'i 
'-'ticesi ancak Avrupada ahnabileceğine 
kanidir. Bundan dolayıdır ki, Japonya
•1rı geçici hi.kimiyeüne tahammül gös· 
~rek gayretlerinin büyiik kısmını Al
bıanya aleyhindeki mücadeleye yönet
~'i hayati bir :zaruret saymıştır. 

i···;··1···A·;J;;·;i"···v~~·i·y;ı··I··;··:1 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

la .\ınerikanm dünya denizlerindeki hu 
Udul<nız mcsuliyetine kendi sahillerini, 

\re batı yan kiirresindcki biitün toprak
.. rı müdafaa mesuliycti ilave edilirse 
.karsılaştığı :zorlukların azameti daha iyi 
•nlıtşılmış olur. 
. Jap0nJar, Birleşik devletlerin bu na• 

\ik durumdan kolay kolay lnırtulaını· 
)'a~inu :zannediyorlar. 
._. Jap0n donanmasının sözcüsü uDomei• 
Jansına beyanatında, Amerikan donan

'-'asının on yıl sonra bile Japon donan
..._sly)e kat'i savaşa girişecek kudreti -- CSonıı ~ahife 2. Sütun 6 da) 

1 
....... ._.._.~~-G- 1_D_e~.._.~ .. :. 

lng:i liz - ]ta 1 yan 
•

1 irl~rinin miiba
deltısi ve l'ürkiy~ . 

İngiliz siycırsi ınaltf il· 
lep; ve Kızılhac 
lhinnettar-. ~ 
Londra, 6 (A.A) - İngiliz. siyasi 

jahfmerl İngiliz - İtalyan harp esir
erinin ıni.ilıadelesinde Türkiyenin 
Yn.rdımından takdirle bahsediyorlar. 
liariciye nazırlığının bir sözcüsli 
Şı.ınları söylemiştir : le ~emnuniyetlc ö[,rrendik ki ına
d ıl . cs:rlerin değişimi İngil terenin 
d c~ın d.ostluk hisleriyle bağlı bulun-

ulgu hır devletin karn sularında yn
Pı •l<~aktır. 

d l<ızılhaçın hir müm<'ssilı de şöyle 1 
<'mi tir: 

d- Mii7.nkercleri kolaylnştırdığm · 
1 an dolayı Türkiyeyc minnettar ol 

lngilizler seylan adasını 
' 

müdafaa edecekler · 
Bütün ceplteleıede lıaf'ad a lriiyülı faaliyet yoll

Rusyada ha11a Jtaf'elıetlef'I antı.. 
Radyo gazetesine göre bütün cephe- l"U ise, İngilizlerin bu adada iyice hazır

lerde kara harekatında önemli bir faa- landıklannı kabul etmek lAzımdır.. Bu 
liyet yoktur. Hava harekAtına gelince; taarruzun uçak gemilerinden yapıldığı
Uzak doğuda kayde değer bir değişiklik nı, kısa menzilli olan llV uçaklarının 
olmamış, yalnız Japon hava kuvvetleri- bomba tayyarelerine refakat etrnesin-
nin .faaliyeti n!sbeten artmıştır. den anlamak mümkilndür. 
Japonların Seylan taarruzunda yirmi Seylanda İngiliz bombardıman tayya-

beş tayyare kaybettiklerini İngiliz kay- relerinin mevcudiyeti bilinmiyor, fakat 
nakları bildirmiştir. Eğer bu haber doğ- (Sonu Sahife Z1 Sütün1 de) 

f ~ntyız .. Brit, n:-.; a bu h:ıbr.ri scvlnr- ' 

(.--arşıı!1~~.:..-- ---- -~-·:·I R11S1;ada döviişeıı Alınan tayyarecileri 

·-·-·-·- .. -·-··· - - - T 

1 Ankaı·a suikastı 1 
•- -•- •-•-•-•-•-•-•-r-4 

Rusya mah-
kemeyi ten
kit ediyor 

....._:. __ ........ ___ _ 
Sovyetl~r~ göre mev
kut 2 Busun suikast

le alakası yok 

llzak doğu harbi ı 
~- ·-·-·-·-·-·-·· ,-·-·-·-·-.. 
Rangonda 
yangınlar 
cıkarıldı 
' ......._ ___ . ___ _ 

Aınt,.rikan uçakları 

kayıp vermeden 
Rangonu bombaladı 

~*~ ~*~ 
Dlyof'laf' lıl : ccMaltlıeme· Bif'naanyada değlşllılllı 
nin tGl'af glf'lfği, halıilıi yolı • Suınatf'a ile CCIUCI• 
mücrlmlef'I glzllyen fi· da ~ete luırlJI delHDtl edi· 
lıayetçlnln lddlalaf'ı yol' • .JaponJGI' temmuz· 

lııyıneti lltilz deflldlf'I> da petf'ol alalJllecelı-
M~kova. 6 (A.A) - Royter ajansı Bombay, 6 (A.A) - Amerikan resmt 

bildiriyor : Resmi Sovyet ajansı pazar tebliği : Aılır bombardıman tayyareleri· 
akşamı neşre-ttiği bir yazıda Ankarada mizin lıücum ettikleri Rangon doklar 
Almanya büyük elçisi Fon Papenin kur- çevresinde üç bUyUk yangın çıkını~r .. 
tulduğu bomba hadisesi dolay:ısile iki Uçaklarımız takip edil~ de kayıbı
Sovyet vatandaşile iki Türkü suç ortak- uuz yoktur. 
lığile itham eden Aıikara mahkemesini BİRMANYADA 
tenkit ediyor ve diyor ki : 

c lstanbulda bir Sovyet müessesesin
de çalışan iki Rus vatandaşını bu hare· 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Yeni Delhi, 6 (A.A) - Birmanya res
mi tebl!ği : İravadi cephesinde durum 
değişmemiştir. Dünkü düşman hareket
leri hava bombardımanlarına ve keşif 
hareketlerine inhisar etmiştir. Doğu sa
hilindeki Japon ileri kıtalan Yung-Sing 
Sek cenubunda görülmüştür. 

YERLlLERtN lHAın:r.t 
Londra, 6 (A.A) - Royterin askeri 

muharriri Annalist yazıyor: İngiliz ve 
Çin kuvvetlerinin parlak mukavemeti~ 
ne rağmen Japonların sayıca üstünlüğü 
ve BirmanyalılAnn ihaooti yüzünden 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Hindistanın alacağı kat'i ooziyette 
biiyük rolii olan B. Ne1ı.nı 

HiNDiSTAN MESELESi 
----*----

Hintliler müda-
faa konseyine 
iştirak etmek 

istiyorlar 
- *-

Hint lldef'lef'I Azat ue 
Hehru B. Ruzueltln mü· 

messlll ile IJll' saat 
göf'Üftülef' .. 

Yeni Delhi, 6 (A.A) - Hint liberal 
partisi reisi Bahadır Saku ve diğer bir 
parti lideri J ayakar tarafından Stafford 
Kripse verilen muhtırada Hint müdafaa 

(Sahife 4, Sütun 4 te) 

Manifatura ihtiyacı ve fiatler 

Bomba hadisesi maznunlanndan 
Y orgi Pavlof 

~~ 
il 11111111111111111111111111111111111111111111111111ilil11 il 
~~~ 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Valinin reisliğin
de toplanıldı 

lngtlızler Vifinin -
Halfıın eline naanlfatUl'a eşyasının pallaJılanına· 

durumu ile mefgul dan g~esi için derhal faaliyete IJaşlandıyor 
~*~ ~*~ 

Londra, 6 (A.A) - İngiliz gazeteleri Mlnifatura ithalabndan lzmir merk~ 
Fransanın durumu ile meşguldürler. zi için aynlmı;t olan kıamın tevziat ~ 

Taymise göre Ahnanya Vişi ve Kom- lannı tesbit etm~ üzere dün . ıehrimiz 
P; · t daınl asında bir tek Ticaret ve San ayı odasında vali B. Fuad 

.yen aıyase a an ar T k lı · liw· d b. l }taraftan olmasa bile yalnız elindeki yUz u sa n reıs gın e . ır top anlı ya~ı. 
bin} ... ted"W• gı"b" t-·.11---caguuw mııtır. Toplantıda Tıcaret odası reısı, 

erce esırı ıs ıgı ı AUllililCI ... k"' ibi fi .. kah h . 
söylemekle tehditler savurmak iınldinı· uilm~thmı 1 ... ab ~~ at mub~liL, e 

1 
eyetl 

l"ktir e ı a atçı ve ınracatçı ır .ıuer umu--
na ma ı · mi katibi B. Atıf inan ve ,ehrimizin bü. 

Denizlerdeki Fransız bitaraflığı hak- tün manifatura tacirleri hazır hulunmu,.. 
kında verilen vaitler ve Libyaya inı.,c:;e tur. 
maddeleri vermemek teminatı Vaşingfo· Muhtelif zamanlarda yurda sctiril· 
na gelmiştir. Orada müzakere mevzuu miı olan manifaturalardım lzmir viliye-
olmaktadır. ti emrine ayrılan kısımların aahf ve tev· 
TıiıYıiı~~~lt~ :zii işleri görüıülmüş, fiat yükselişlerinin 
~ ~ '"' ....... '"'~~ (Sonu Sahife Z, Sütün 4 4e) 

C-••-• o-•-•-·-•-•••-•-• ı -

j Bulgar şehirleri 
' tehlike geçirdi 
Dıtşman tayyareleri 

uçtu, falıat IJomlJa 
atılmadı... 

Sofya, 6 (A.A) - Bazı Bulgar şe
hirleri üzerinde dilşman tayyareleri 
görüldüğünden alarm verilmiştir. 

Bomba atılmamışur. Halk clisiplinli 
hareket etmiştir .. 



SAIRFB2 YBNI A$1R 7 HISAN SAl.I 
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. 

ŞEHİR HADERLERi Amerika ______ ... _____ __ 

Tarifti Roman Yazan: Şahin Alıdurnan 
••• 46 ••• Belediyenin ge

Ç.en Marttaki işte harp başlamışh .:. 

çahşmalan 
Yavuz Sultan Selim Merddallıl: sahrasına varır 

uarmaz düşmanı harbe zorlamıştı... -*-365, lirayı IJaJdu .. 
Bu kısa söylev bana o derecede tesir 

etmişti ki o dakikada sevincimden göz
lerim nemlenmisti. Benim gibi bUtün 
yo1daşlartm, ani bir sevinç heyecanına 
kaplmaktan kendilerini alamamışlardı 
ve boıluğa yayılan alkış ve dua SC!ileri
nin husule getirdiği velvele, o dakikada 
bane en müthiş fırtınalann uğultusun
d~ .daha üstün. daha korkunç ~ibi gel
miştı ... 

-3-
MERC1DABIK SAV AŞI 

Ertesi gilnU, seher zamanı Konyadan 
kalktık. Ordu bu sefer gayet hızlı yü
rüyordu. Askerlerden yollarda dökülüp 
kalanlar olmuştu. Fakat Sultan Selim 
düşman ordusuna bir an evvel kavuş
maktan başka bir şeye ehemmiyet ver
miyordu. Süvarilerle birlikte piyade as
kerlerine de gece gündüz yol yürütü
yordu ... 

Ordu menzillerde bir kaç saatten faz· 
la durmuyordu. Uğradığımız menziller
de yemek yedikten ve biraz dinlendik
ten sonra tekrar yola çıkıyorduk ... 

Bu suretle tam yirmi gün geeeli. gUn
düzlü yürümeğe devam ettik. Nihayet 
Halep yolu Uzerinde Mercidlbık sahra
.sına vardık ... 

Sultan Kansuğori ordusile bizi burada 
beklemekte idi. Geniş ovanın sağ tara
fında yükselen tepelerin yamacında, 
CÜ§man ordusunun burada bulunduğu
nu anlatan çadırlar görünUyordu ... 
Osmanlı ordusu düı.lüğe vanr varmaz., 

hemen muharebe nizamına göre vazi
yeı almağa başlamışb ..• 

Sultan Selimin daima riayet ettiği 
harp usulü bu idi : O düşmanla karşı
la§tıktan sonra bir dakika bile vakit ge
çirmek istemezdi. Derhal askerini tan
zim eder ve düşmanı kendisile temasta 
bulunmak mecburiyeti karşısında bıra
kırdı ... 

çaldıranda kendisine parlak bir zafer 
kazandıran bu plim, şimdi Sultan Selim 
Mercidlbıkda da aynen tatbik etmişti. 
Osmanlı ordusunu üç parçaya ayırmış
tı : sai ve sol cenahlar, bir de merkez ... 
Merkezin kumandasını biuat padişah 
kendi üzerine almışb. Sağ cenahın ku
mandanlığına vezirilzam Hldim Sinan 
papyı, sol cenaha da vezirlerden Yunus 
papyı tayin ~· Biz, böliiiümüzle 
birlikte Dl cenahta ve Hldim Sinan pa
~ emri altmc1a bulunuyorduk. 

Birden ilerideki dağın yamaçlarında 
kara bulut kU.melerini andıran bir takım 
karaltılar peyda oldu. Ben bunlan bu
lunduium yerden sarih bir surette seç
mekte geçikmemi§tim ve o dakikada 
içimde, blltün benlilimi saran müthiş 
bir heyec:An peyda olmaia 'batlamııtı. 
Fakat hayır!.. Bu heyecan bir korku 
duyguaı detiJdi. Adeta sevinci andıran 
tatlı bir his, o dakikada bütün ruliumu 
kaplamış bulunuyordu ... 

Ve birdenbire gözlerimin önünde bir 
şimıek panltuınm belirdiğini sezer gi
bi olm~tum. Aradan daha bir saniye 
geçmeden, bu parıltının arkasından bir 

ı\~kPri vaziyet 
t&aştnafı 1 illCi Sahife4e) 

av uçaklaı ı bulunduğu muhakkaktır. 
Seylanın Hint okyanUMUıda atratejik ve 
mühim bir m~ii vardır. İngilizlerin bu 
adayı müdafaa edecekleri anlaşıhyor. 

RUSYADA 
Doğu cephesinde hava hareketleri 

artmıştır. Alınan - Fin kuvvetlerinin şi
malde .işbirliği yapmakta olduğu da gö
rUlmektedir. Berline göre Fin ve Al· 
man hava kuvvetleri bir taarruzda Mur· 
mansk limanındaki gemilere tam isabet· 
ler kaydetmişler ve liman tesislerinde 
mühim hasarlar yapmışlardır. 

İki tarafın verdiii malOmata balalın· 
ca .son iki gün içinde Rusyada hava ha
reketlerin!n genişledi~ görülmekte ve 
Lunun böyle devam edeceği de anlaşıl
maktadır. __ __,_. __ _ 
Rusyada ltayat 
,,,,.,..,., fena lmif-
Helsinki. 6 (A.A) - Japonyamn 

Sovyet hükümeti nezclindeki eski bü
~ ilk elçisi general Tatakava Tokyoya 
hareket etmek üzere bugün Rusyadan 
buraya gelmiştir. General Rusyadaki si
yasi durum hakkında bir şey söylemek 
istememiş ve hükümetine rapor verme
den evvel hiç bir demeçte bulunamı)'3-
cağmı bildinni~r. ESlri büyük elçi 
gazetecilere yalnız bunları söylemiştir: 

- Sovyet Rusyada hayat şartları o 
kadar fenadır kl İngiltere veya Ameri
ka halkı buna benzer şartlara bir hafta 
hile dayanamazdı .. 

çlÇEKl.ER VE BUZ-
Kopanlmamış çiçek fidanı üzerinde 

dururken kt.rağt düşerse bozulur, har:ıp 
olur. Halbuki koparılmış f,\içek buz sa· 
yesinde epeyce uzutı müddet mubaf aza 
edilebilir. hem de tv.eliği h~ bozulrn:ı
dan .. 

Bu birl\z garip görünü)·orsa da tabii
dir. Çünkü ~çek c;ınlı iken, yani fidanı 
üzerinde iken fvla ~ğuktaıı müteessir 
oluyor.. Koparıldıktan sonra ise çiçek 
ölıniiş demektir ve buz sadece onun bir 
milddet oldutu gibi kalmasını, dağılıp 
bozulmıunasuıı temin ediyor .. 

topun gürlediğini ve bunun bastığım 
toprakları yerinden oynattığını farket
tlm. Şimdi tüfonkler ve tabancalar da 
işe girişerek, düşman atlılarının üzerine 
her taraftan müthiş bir kurşun yağmu
ru )'ağdırmağa başlamışlardı ... 
Karsıki dağın sırtlarını karartan düş

man atlıları hu dakikada ovaya inmiş
ler, Osmanlı ordusunun safları üzerine, 
fırtınalı bir denizin dalgalan gı'bi yer 
yer hücum etmeğe kalkışmışlardı ... Ve 
yüksek bir dağın zirvesinden yuvarla
nan müthiş bir çığ gibi birdenbire ordu
muz yerinden oynamıştı ... 
Mısır ordusunun bütün kuvveti atlı 

askerlerden ibaret bulunuyordu. Bizim 
ordunun atlıları ise onlarınkine nisbet
le çok azdı. 

Fakat bizim en büyük kuvvetimizi 
malik olduğumuz. toplar teşkil ediyor
du. Ayni zamanda bizim askerlerin, Mı
sır ordusunda hiç bulunmtyan büyük 
caota tüfenkleri ve tabancaları da vardı. 
Şimdi bu ateşli silahları kullanmak 

zamanı gelmişti. .. 
Yavuz Sultan Selim topları merkez 

cephesinin önüne dizdirmişti. Bunlar 
kalın zincirlerle birbirine bağlanmıştı 
ve düşman süvarisinin buradan aşama
mas:ı için de topların önünde araba ve 
eşya yığmlarmdan müteşekkil kuvvetli 
bir siper vücude getirilmişti ... 

Bu siperin önünde. bunu gizlemek 
ıçin, savaş başlamadan evvel baz.ı askeri 
kıtalar mevki almış bulunuyorlardı ... 
Bayırdan inen Mısır askerleri ilk ön

ce, arkasında gizli bir siper bulunan bu 
askeri hattın iizerine alılmışlardı. Fakat 
siperin önünde duran ve topları düıima
nın seçmesine mani olan yeniçeri kıta
ları, bu hücumun önünde kademe kade
me g~iye c;ekilıneğe başlamışlardı. 

Yine o SJrada, sağ ve şol cenahlanmız 
da, yanlardan ilerliycrek hücum eden 
düşman süvarilerini ortaya almışlardı ... 
Topların önüne kadar ilerliyen ı.foar 

eskerleri siperin ötesine geçmeğe vakit 
bulamamışlardı. Birdenbire bütün os
manlı topları hep bir ağızdan gürliye
rek düşman atlılarının üzerine ateş saç
mağa başlamışlardı ... 

Aman yarabbi! .. Bu dakikada öyle 
korkunç bir gürültü kopmuştu ki ben 
adeta dünyanın yerinden oynadığına za
h ip olmuştum. Birdenbire husule gelen 
sarsıntının şiddetinden kendimi ayakta 
tutmağa muvaffak olamıyarak yüzü ko
yun yere yuvarlannmıbm ... 
Ayağa kalktığım vakit, ilk önce boş

luğa yayılan bembeyaz bir barut duma
nından başka bir şey farkedemedim. Bi
raz sonra bu duman bozulunca gördüm 
ki Osmanlı ordusu, büyük bir dagı an
dtran o heybetli görünüşile yine yerinde 
duruyordu. Buna mukabil düşman or
dusunun yerinde §imdi yeller esiyordu._ 
Topların önünde, parça parça olan in

san cesetleri dağ gıöi büyük bir yıgın 
vücude getirmişti ... 

- BİTMEDi -

Ankarada patluyan 
homha hadisesi 

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ile verdiği malumat okunacakbr. 
Papenin infilik dolayısiyle bir kula

ğında hhıl olan inzarnn tedavisine de
vam edildiğine dair rapor aa çarşamb~ 
günkü celsede okunacaktır 

Tahkikat evrakiyle ifadelerin okun
ması öğleye kadar devam edecektir. 
DİNLENECEK ŞAHİTLER 
Öğleden sonra İstanbul ve Ankaradan 

çağırılan şahitler dinlenecektir. Bu şa
hitler arasında fstanbulda Rus konsolos
hanesinin karşı sokağındaki esnaftan 
Pavlofu alış veriş esnasında taruyan ma· 
nav F.nver, tütüncü Yusuf ve Ömerle 
Pavlofun yemek yediği lokantanın gar
sonu vardır. 
Bazı gazeteler Üsküpten Adapazarına 

gelen ve berber Süleymana bavulu ge
tiren kadının aranmak1a olduğunu yaz
mış1ardll'. Halbuki kadın ilk günü bu
lunmuş ve malumatma müracaat edil
miştir. 

İFADELERİN RUSÇASI 
Muhakemenin ilk celsesindekl ifade

lerin Rusçaya çe\Tilerek cümle cümle 
Rus mamunlara anlatılması tekarrlir 
etmişti. Pavlofla Kornilof bugün (Dün) 
adliyeye getirilm~. evrak Rusçaya çev
rilmiş ve kendileri bunlardan notlar al· 
maşlardır. 

Olwrlanmmıı Mektuplan 

Alınan para cezası 
Geçen mart içinde belediye zabıta 

teşkilatınca lzmirde 98 kilo sucuk, 1 5 
kilo et, 1 40 ltilo turşu, 14 kilo balık, 
14 kilo meyva, 31 kilo 1cüflenmİJ pey· 
nir, 4 7 adet çatlamı~ fincan ve tabak, 
432 adet karamela, 1790 adet çürük 
portokal ve 1250 adet bozuk yumurta 
müsadere ve imha edilmiştir. 

Ayrıca 220 kilo kaçak et müsadere 
edilmiş, kuduz oldukları sanılan 15 hay· 
van müşahede altına alınmış, 1 1 tehli
keli dıvar yıktınlmış, tezkeresiz inşaat 
yapan 3 kişiden ceza ahnnut. 128 adet 
gıda maddesi tahlil ettirilmiş. 979 dük
kanın sıhhi durumlan tetkik edilmittir. 

Yine martta tehrimizde 877 emaf 
sağlık muayenesine sevkedilmiı. 128 
inp.at tezkeresi tetkik olunmuftur. 11 
dilenci fakirler evine sevkedilmiş, 2 7 
tretüvar yaptınlm1Ştır. 76 kör kuyu ka
patılmış, 15 muhafaza dıvan yaptırıl· 
mıstır. 59 seyyar satıcı ceza görmüıtür. 

Belediye zabıtasınca mart ayında 
3659 lira para cezası tahsil edilmiıtir. 

-------------~----------
Gedikli hava tale-

hesi alınıyor 
Hava gedikli hazırlama yuvasına 942 

yılı için talebe kayıt ve kabul muamele
sine bll§lanmuı Türk Hava Kurumu ge· 
nel merkezinden lzmir ıubesine bildi
rilmiştir. Bu sene de hava gedikli hazır· 
lama yuvasına fazla miktarda talebe alı
nacaktır. 

924, 925 ve 926 doğumlu orta mek
tep mezunları arasından seçilecek genç
ler haziran ayı sonuna kadar kaydedile
bileceklerdir. 

Havacı olacak gençler sıhhi durum
larına göre pilot, motör makinisti, tel
sizci, silahçı ve ekipman kısımlarından 
hangisine ayrılırlarsa bu kasımda ihtisas 
aahibi olacaklar ve istikbalde hava or
dumuzda faal vazife alacaklardır. 

---------~~-------
VALİNİN 
Dünltü tetlıilıleri •• 
Vali B. Fuad Tuksal dün Urlanın Kt· 

zılbahçe nahiyesine giderek tetkikatta 
bulunmuş, zcriyat işlerini gözden geçi~
miştir. Nahiyenin zirai vaziyeti gayet 
iyi olduğu, çiftçilerin şevkle tarlalarda 
çalı.şmakta oldukları görülmüştür. 

Vali, Urla şosesine iltisak pcydn eden 
yolun tamiri ve Kızılb:ıhçe - Urla yo
lundaki bir köprünün tamiri için de 
icap eden direktifleri vermiştir. ---·---Ziraat IJanlıuında 

Ziraat Bankası merkez kredi müdürü 
B. Mümtaz Ankaradan şehrimlze 
gelmiştir. Bankanın İzmir şubes!nde tet
kik.atta bulunacakt1r. ---·---ıı.x OKULLAR 
Korama cernJyetlerl 
yeni idare lteyetl 
sepldL. 
İlk okullar koruma cemiyetleri genci 

kurultayı dün saat 16 da Halkevinde 
şubelerden gelen ikişer murahhasm iş· 
tirakiyte toplanmıştır. Kongreye Hlki 
Erol riyaset etmiştir. Koruma cemiyet· 
lerinin bugünkü durumunu izah ede:1 
rapor okunmuştur. 

Genel merkezin yeni idare heyetine 
Hiki Erol, Gaffar GUneri, Necati Zen· 
ger, Naciye Cingu, Leman Zenger, Ali 
Zorlular, Ziya Somar, Abide Berkin, 
Nadide Acıl, Necip Aysu, Hüseyin Va· 
rol seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvaffakıyet eli· 
]eriz .. ---·---.,,.,.,,,. eulenenler-

Mart ayı içinde İun:ir Belediyesi ev· 
lenme dairesiyle Karşıyaka şubesine ev· 
lenmek üzere 174 çift müracaat etmiş, 
bunlardan 128 çiftin Akitleri yapalmış· 
tır. ~ senenin martında 155 çift 
evlenmişti. Bu senenin mart ayında ~ö
rülen evleıın1e azalmasının ciddi bir se· 
bebi bulunamamıştır. -----·------Danlıü yağnıur_ 
İzmir civarına dün faydalı yağmud:ır 

yağmışbr. Yağ~ Egenln muhtelif yerle
rinde devam ettiğinden yağmur bekli· 
yen mahsullerin bundan büyük istifade· 
si olacağı muhakkaktır. -------·--------ZABITADA 

Pazartesi günleri DORr ÇUVAi. 
un 11el'Undyor mu?.. A 11·1ı,.Q ı. 
cHer pazartesi günü ekmek karnesi rpamn 1 uyes • 

mukabilinde un verileceği ilan edilmiş- Toprak mahsulleri ofis anbannd1 
ti. Bugün {Dün) pazartesi olduğund:ın bekçi İbrahim ve Ahmedin ofise ait an· 
Kemalpaşa caddesinde (178) numaralı bardan 4 çuval arpa çalarak kilosunu 
f ..-ından ekmek yerine un almak iste- 25 kuruştan arabacı Ömere sattıktan 
ı ... ,,. Red cevabiyle karşılaştım. Evlerin· iddia edilmiştir. Bunlardan İbrahim tu. 
de ekmek yiyemiyecek hastasına bir un 1 tulup adliyeye verihn~ir. Ahmet kaç
çorbası ha7.U'lamak ihtiyacında olanlar tığından aranmaktadır. 
oe ya~Iar?.. Bir otomollll lıazası... 

Un verilmesi kanunt b:r haksa bu- Ahmet oğlu Ferhadın idaresindeki 
nun temin edilmesi için salihiyettarla- otomobil Anafartalar caddesinde 13 ya· 
nn dikkatini çekmenizi rica ederim .. • şında Neziheye çarpmış, kızın yaraları· 

!Urşı.yaka Dil.içer aokağmda 22 nu- masına sebep olmuştur. 
maralı evde A. GOÇLC Soför tutulmuştur. 

Belediye meclisi dün toplandı 
Japon ihtirasını 
Bo~maia 
Hazırlanıyor :Mezbaha soğuk hava 

depoları ücreti arttırıldı -·-ŞEVKi!.""!' BlLGİN 
(Baştarafı 1 inci Sahil-) . 

~ğretmenlerln otolJüslerde tenzUatlı tarifeye 
tdlJi tutulması haJılcındalıl miil'aeaat reddolundu 

bulanuyacağını söylemiştir. Buna rat:· 
men Birleşik Cümhuriyetlerin siliJılaıl• 
ma ve taarruza hazırlanma p~ınl 
büyük azimle \.'e hızla ileri götünnekie 
olduğu muhakkaktır. 

Belediye meclial dün akşam B. Rept 
Leblebicioğlunun reisliğinde toplanarak 
encümenlerden gelen işleri müzakere 
eylemiş ve karar bağlaırutbr. 

öC.RETMENLER VE 
OTOBOSLE.R 
ilkokul öğretmenlerinin belediye oto

büılerinde tenzı1atlı tarife ile seyahat 
etme1erine dair yapılan müracaat tarife 
encümeni tarafından kabul edilmemit
tir. Buna dair mazbatayı umumi heyet 
tasvip etmiftir. 

FRiCO OCRETLERI ARITI 
İşletme masraflarının artması müna

sebetiyle mezbaha soğuk hava depoları 
frigo resmine ait tarifenin tezyidine da· 
İr riyaset teklifi hakkındaki tarife encÜ· 
meni mazbatası mecliste okunmuıtur. 
Meclis tarife encümeni teklifini tasvip 
ve frigo ücretlerinin arttırılmasını tensip 
eylemiştir. 

Ankara suikastı 
(Ba§tarafı 1 iaci Sahifede) 

kete hiç kar.ışmamış olmak.la beraber 
keyfi olarak mahkemeye sevkcdilmelerl 
mazeret bbul etmez bir harekettir. 
Bunların suikastla alakadar olmadıkları 
bir hakikattır. Pavlof ve KomiJofla te
masta bulunduklarını söyliyen iki maz
nun Türkün iddialan doğru değüdir. Ne 
mahkemenin tarafgirliği, ne de hakiki 
mücrimleri gizliyen ve başka suçlular 
kat eden şikAyctçinin jddialan bir kıy
meti haiz değüdir. 

Rus maznunların tahkikat dasyasının 
metnini Rusça olarak görmeği istemek 
gibi en iptidai haklannın tanınmaması
nın da hiç bir kıymeti olnuyacaktır. > 

---.-----~ttıww---------

Ma n ifa t n ra ihtiyacı 
ve tiatl~r 

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 
önüne geçmek Üzere alınacak tedbirler 
tesbit edilmiıtir. 

Yeni tarifeye göre bundan aonra he· 
her teneke beyaz peynirden 50 kuruş, 
sade yağından 75 kun11, kremadan 60 
.kuruJ, yarım teneke beyaz peynirden 25 
kuruı. beher yarım teneke lor ve yoğurt
tan 1 5 kuruı, pastırma ve sucuğun kilo
sundan 6 kuruı, tuzlu balık, kuru mey
va, reçel vesairenin kilosundan 8 kun11. 
tuzlu etlerden kiloda 4 kuruı Frigo Ücreti 
alınacaktır. 

DIC.ER iŞLER VE BOTÇE 
Bundan aonra bazı teklifler ait olduk

ları encümenlere havale edilmif ve be
lediyenin 1942 yılı mali yılı bütçesiyle 
belediye müeaseseleri mülhak bütçeleri
nin matbu nüshaları azaya tetkik için 
dağıtılmıştır. 

Aza yeni bütçeleri hafta içinde tet
kik edeceklerdir. 

Mecliıı 1 3 Nisan pazartesi günü top
lanacaktır. 

l 1zak doğu harbı 

Baş döndürücti rakamlara dayaıı'° 
bu Procramm realite bakımından kıY" 
metini zail gören Japonlar ümitlerİOi 
bilhassa şu iki noktaya bağlamışlanlı!' 

1 - Amerikan endüstrisi, kendisiJlel 
verilen dev cüsseli inşaat prograınıOI 
aynen gerçekleştirmqe muvaffak olsl 
dahi yenilmesi imkansız kadro 2orıukla· 
n, yani Amerikanın lifi derecede ye
tişkin elemanlara malik olmaması bd 
programdan beklediği neticeyi almasın• 
en büyük engel teşkil edecektir. 

2 - SilAhlanma programının muhtaç 
olduğu muazzam kadronun yetişllıesi 
İ(in gereken zamandan çok evvel J,.poO
ya ve müttefikleri kat'i darbeyi indir' 
miş ,.e son zaferi kazanmıs bulunacak• 
lardır. 

Demek ki zamanla yan~ mefhUJllllı 
her şeye rağmen, kıymetini muhafa~ 
etmektedir. 

Fakat ı,imdi Amerikalılar da ümitleri· 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) ni yalnız 7.amana bağlamış değildirler.• 

müttefikler travadi ve Sitang vadisinde Zamanın vefalı bir müttefik olmuaıas1 
ihtimalini dü.ninerek bir taarruz stratr ağır ağır çekilmektedirler. Geçici bir za- ... - r 

man için olsun mühim hava istinat nok- jisine da)·arunayı lüzumlu görmilşle 
talanndan mahrum kaldık. Birmanya dir. Amerikan hava filoları ve (lonamrıa· 
ve civarındaki hava muharebelerinde sı bu sahada ilk büyük tecrübeeioi 
kayıbımız azdır. Yerde çok tayyaremiz Avustralya savaşında yapacaklardır. 
tahrip edilmişse de tayyareci olarak faz- Birleşik devletler, Avustralyayı bd 
la kayıp vermedik. ne pahasına olursa olsun müdafaa et· 

DtOER YERLERDE meğe, Jj\pon taarruz silahını burada kır· 
Diğer lo.Aaftan batı Pasifikte Timorun mağa karar vermişlerdir. 

merkezi olan Kobangta ve Port Oarvin- Japonlann asıl üslerinden çok uzak 
de hava muharebelerinde durumun laşmış olmaları, kontrol sahalarının fe\•• 
müttefikler lehine döndüğünü gösteren kalide ıenişliği, Japon deniz ve hav• 
alametler vardır. kuvvetlerinin dağıbnı.ş bu1UlllD8Sl ,._-

En mühim haber Kolombaya hücum rikalıların lelüne kaydedilecek baıl 
eden Japon tayyarelcrinden elli tayya- avantajlardır. Bugünkü vaziyette Jı· 
renin düşUriildüğü veya hasara uğratıl- ponlar yalnız zamam değil, mesafeleri 
dığıdır. de yenmek zorundadırlar. 

PORTMORESPtYE Ayni derecede önemli diğer bir no~· 
ta Japonlann yaz girimi savaşlan i(hl 

JAPON HOCUMU Almanyaya yaptıkları vaitlcrclir. 
Melburn, 6 (A.A) - Resmi tebliğ: Hasra yolunun körletilmesi işinde Jr 
A vcılann himayesinde hareket eden pon donanmasına mesullyetler teveccilb 

yedi Japon bomba uçağı bugün Portmo- etmektedir. Japonlar Hint Okyanusun• 
respiye 23 üncü hücumunu yapml§tır. -•-· 1 ... _~Ye 
Henüz tafsilat alınamamıştır. Fakat ha- ya.,auuağa teşebbüs eder erse, resnıa~ 
sar ve insan kayıbı olmadığı bilinmekte· ister istemez zaiftiyecelderdir.. Bili 
dir {aaliyetlerinin kesafetini Pasifılde Jllll-

A VUSTRALY ALILARIN HÜCUMU ha~7.a ~er~~se Hint okyanusunda ÜJlllt 
M ]b 6 (A A) A tr 1 ha 

ettıklen tesın yapamıyacaldardır. 
e urn, . - vus a ya va •m:wvırr~r .... afif 

kuvvetleri dün Köpanga yeni bir akın •c. ~ aa. 
yapmışlardır. 

Malların tevziatını vil&yetin vereceği 
talimat daireainde icra etmek üzere bir 
komite seçilmiştir. Bu komite tüccardan 
Kazım Serter. Hüseyin Hüsnü ikbal, 
Himmet At.berk, İbrahim Sezai Berki, 
Raif Cilosundan müteşekkildir. Vila
yetçe tayin edilen bir mürakip le tev
ziata nezaret edecektir. Satıştan haaıl 
olacak temettü bu işe iştirak edenler 
araaında İştirakleri nisbetinde tevzi olu
nacaktır. Bunun teferrüatı hakkında bir 
talimat projesi hazırlanacak ve bir kaç 
güne kadar viliyetin tasdikine arzedile
cektir. Bu auretle lzmirde manifatur• 
eşyaaının perakendecilere en isabetli su
rette tevzii kabil olacaiı gibi halka da 
hükümetçe verilmit olan kir hadleri da
hilinde sabf yapılması temin edilecektir. 

CAVA VE SUMATRADA :~- - · - -·- -- - F • 

VLKV KOYCI 

Dünkü toplanhnuı neticesi hakkında 
Ticaret veklaetine malömat verilecek
tir. 

Sidncy, 6 (A.A) - Felemenk Hin
distanından gelen haberlere göre Cava 
ve Sumatranın bir çok yerlerinde çete 
harbi devam diyor. Çeteciler Cavanın 
batısında saklanmış olan stoklardan fay
öalanmaktadırlar. Bandoengin cenubun· 
da Avustralya askerleri de Felemen'k 
askerlerinin yanı başında dövüşmekte· 
dirler. 

JAPON PETROL İJITİYACI 
Tokyo, 6 (A.A) - Nişi Nişi gazetesi· 

--·--- nin Cava muhabirinin bildirdiğine göre 
JIİJ.f,J KORUNMA Japon mühendisleri Hollandalıların tah· 
... ~·-•ar- •-•an rip ettikleri petrol borularını tamir edi-
.,...,... -·- UUH yorlar. Petrol mıntakasında çıkarılan 
Maltlıeıneıdn yerL yangmlar tamamiyle söndürülmüştür .. 
Milli korunma kanununa temas eden Naneç tasfiyehanelerinde tekrar işe 

dnvaları rüyet etmekte olan husus! başlannuştır. Surabayada petrol istihsa
mahkeme rıhtım hanı binasında Iaaliye- linin temmuzda başlıyacağı sanılıyor. 
te başlamıştır. JAPON DOKTORLueu 
l[onaJı d_.. .. ~.-•-- Tokyo, 6 (A.A) - Bugün japon hal'

...--,I nuu~• biye nazırlığı sıhhiye dairesi reisi Çu-
slnde iSftli geçen genç-• seriçi cenup batı Pasifik harbinde Ja· 
Dilnkü sayımızda bahsedilen Konak pon doktorluğunun başarılarım i7.ah ct

durağı hadisesinde ismi geçen gencin mi.ş ve demiştir ki : 
toprak ofis memurlanndan olduğu ya- - Üstüva muharebeleri daima büyük 
zılnuştı. Aldığımız malılmata göre Er- sıcaklardan doğan salgın hastal.ıklarla 
tuğrul Bilginer ofis memuru değildir, mücadele ile geçmiştir. Japon ordusu bu 
kantarcılıkta 110 kuruşla çalışan bir mücadelede büyük başarılar elde etmif-
ameledir. tir. Japon askerleri arasında tek bir ve-

---..e--- ba veya kolera vak'ası o.lmamıştır. Sıt-
Bahçe Saldplerfne ma vak'alan ise binde ikidir. Yarahla· 
.,,...__. .... ....- rın tedavisinde de iyi neticeler alınıyor. 
_........., - .r-ı1- ÇJNDE iKi TARAFIN 
Sebze ve meyve bahçeleri sahiplerine KAYIPLARI 

motörlerini çalıştırma1an için mazot ve Tokyo, 6 (A.A) - Doiu Asyada 
ince makine yağı verilmesine baılam•- Çinde bu yılın bqmdanberi yapalan 34 
caktır. Bah~lerin ihtiyaçları tetkik edil· muharebede Çungking kuvvetleri 76 
mektedir. Bahçe sahiplerine alb aylık bin ölü, yarah ve eair vennitlerdir. Ay
ibtiyaç1arına tekabül edecek nisbette ni devrede Japon ltayıplan 25 16 ölü, 
mazot verilecektir. 6382 yaralıdır. Bq uçak, 1 7 tank, 14 3 

Ticaret vekiletince hazırlanan esasa mayn atan, 201 muhtelif çapta top, 
göre dört beygir kuvvetindeki motörler 1252 makineli tüfek., 12552 tüfek iiti
için günde 16 dönüm sulanmasına ye- nam edilmif, 52 uçak düıürülmüı. dört 
tecek mazot verilecektir. top çeker babnlmıttır. 

--..-·--- FIUPJNL.ERDE VAZIYET 
EŞlfEDE Vqington, 6 (A.8) - Filipin)erde 

Bataan yanın adumda 4 niaanda tid-
kldkıJarl.. detli muharebeler olmuftUr. Japonlar 

Çepıe lı:zaaının Hurmalık caddesinde ağır kayıplar vererek baza kazançlar el
yoğurtcu Ömer V ardar yük.ek fiatla de etmitlerdir. Bataanın prk §imaline 
yoğurt sattığı iddiaaiyle ibtiilr madde- asker çıkannağa tefebbüa eden Japon· 
sinden adliyeye verilmiftir. Yine Çeş- lar topçumuzun ıiddetli ateıi bir çok 
mede Seyit Ahmet ve Hasan Gören tah- maunaları batınnca diğerleri kaçmağa 
ta yemek kaşıklarının adedini IS kurup mecbur olmuşlardır. Koregidor 24 
sattıktan iddiasiyle bu fiat fahif görül- marttanberi bombardıman edilmemiş--
düğünden tutulmuı.lardır. tir. -·-2'İCARE2' 
Veldllnln tetlılludı 

-·-İSVEÇ 
BOMBAl.ANMADI 

İstanbUl, 6 (Yeni Asır) - Şehrimizde Londra, 6 (A.A) - Tas ajansı İsveç 
bulunan Ticaret vekili B. Mümtaz Ök- Finlandiya hududunda Hatarandanın 
men yarın (Bugün) tetkil<ler;ne devl\·r. Rus tayyareleri tarafından bombalandı-
edecektir- ğını ya1anlamıştır. 

Nusret KÖYMEN 

Bir köyüm var benim de .. 
Ben <> köyde doğmadım, 
O köy benim icimde. 

Hep bu köye kaçarım, 
Dışardaki dertlerden; 
Üzüntümü açarım. 

Neler yapmam ben onda .. 
•Olamaz• ı dünyanın 
Onda olur en sonda. 

' 

Bu köy benim ülkümdür; 
Yurdum için örneğim, 
Sazım, sözüm, türkümdür .• 

·-·-•-ı• "-·-·-·-·-·- . .... 
PARiSrE 
Yeni llCl)'Clt sergisi.. 
Paris, 6 (A.A) - Yeni hayat sergı>i 

açılmıştır. 

KISACA ------· 
BAHARlll HARBİ 

ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

Dün bahçede mor salkuriları açııul 
buldum. Her sene bahan miljdeliyen bU 
güzel çiçekleri neşeli, şakrak bir habı1f 
piştarı diye sever, okşar, koklardıJlı• 
Evet, bahar genç, taze, saf bir ~t 
sembolüdür. Her sene baharda tab;... 
süslenir, kuşlar neşelenir, insanlar abuS 
yüzlü kıştan kurtulur, onlann da da· 
marlarında kan; neşe ve aşk kaynar. 

Bu sene baharı bekliyenler harbi t>ek· 
liyorlar. Baharın çiçekleri, tlık havası. 
kuŞları, kelebekleri, her şeyi baştaP 
başa harp olmuştur. 

Salkımlara bakbm, mor rengi katı 
rengi gibi gördüm, mahnıti şekli born· 
baya benzettim. salkınun o güzel koktı· 
su da baktım. barut kokuyor! .. 

Halbuki bahar ile harp birbir!ne ne 
kadar ters iki meflıum?.. li 
Baharın n~si, gençliği, yazın itida. 

ve olgunluğu. sonbaharın gamı ve inh~
tatı, kışın asabi, hırçın, hasta hali birb 
rini takip ediyor. Tabiat yürüyor, ebe4 
diyet dönüyor. Yazlk, insanlara çok Y.
zık! .. Evet, barışın, huzur ve sükOnııtl 
ftşıktyız.. a Hazırol cenge eğer ister t.cıeO 
sulbü selah• diyen insanlarız.. Ternerı 
nimiz insanların baharın neşesine, kele
beklerin kırtk hamleli cilvesine, çiçe~ 
rin renghenk işvesine kavuşması, 17" 

baharlar, iyi mevsimler, iyi gilnlet' ys.· 
şamasıd1r, Allah büytıktiir-



SAl.1 lfA1 .... ,, ...... 
Bir medeniyet hastalığı ~~~-~~~~· K~~giiib~YE HUK~1~-

Nazilli Çapahasan mahallesinden ka-

Ka nser nedir ve vahşiler Dış kulağın ~~4~~:'.:E Sa.!·lıgıv Bandırmalı Mehmet oğlu Ahmet Işlak 

b d l 
? , aleyhine açtığı terk sebebile badelihtar 

Kültürpark tenis kulübünden: 
Senelik adi toplantımız 1O/4 942 cuma ııünü saat 14 te yapılacajından 

azanın tetrifleri rica olunur. 
Rümame: 1 - idare heyeti ve müraltip raporlarının okunman 
2 - Heap bliliaaanm tetkik ve kabuli 
3 - idare heyeti azalariyle mürakiplerin ihram 
4 - Nizamnamenin tadilinden aonra taadiki 
5 - Yeni idare heyeti Ye mürakip aeçimi 
6 - 1942 l>ütçenin tetkik ve kabulü. 1931 (812) una ne en tutu nı ı yor e smKı utelamınğ':° gı·,.~~-d. iliil-on.*unişlerinu··ç· kboz.ısmmmulmamdaa- ~ı:=h::~~ :~re~:~~ 

,,.... met namına çıkarılan davetiye kendiai-
---------------- sağlığına ayrı ayrı dikkat etmek lazun- nin gösterilen adreste bulunmadığından --------·------------------... '°" ....... ömürlü ınıııeııerde oe lıadınJarda dır .. Kulak butahklan en ziyade ço- bahisle blll teblil Mide edlldllinden Deulet u...... işletme Vnaam Madürlata 

.. 
..K.lll.. y-_.. • ..._._ ....... .,_. -•--h•I culdukta başladığı için, kulaklara dik· mahkemece müddeialeyhe ilAnen tebli- iz,,,,,. •alledncfen: . 

wer -----YGI'. cua,....... _,_,_,. ............. e kat te çocuk doğar doğmaz başlamalıdır. gat yapılmasına karar verildiğinden ., ,,.._,. ..................... ellet? Küçük çocuklann dış kulağında dik- müddeialeyh Ahmedin bizzat veya bir 1 - Gümrük anbarlanndaki kahve anl>an çinko dereJ.ri tunirile kiremit 
YAZAN : Dr. SADİ IRMAK kat edilecek başlıca ilti şey vardır : vekil dAvasmı takip etmesi ve 21/4/NZ ~::.::.ıa iıleri açık eksiltmeye konulmuthl1'. Muhammen luıtif bedeli 2131.H 

Soa. istatistikler, insanların. yüzde clo- şua ile tedavi edilebilmektedirler. . Biri kulaim büklüm >:~terinde deri- tarihine miisadif sah gilnU saat lO da , 2 - Ş.rtnamel_ er ve mukavele projeleri fen memurluı..ndan aldınhıbilir. 
k11111aım L--~- ... 1..ın.ı.n .. ıı -..-ı_ * nın soyularak oralarda bırikmesi ve ""- Nazilli asU,e hukuk nwabkemesine ya 3 C'L_,, 15 5u --- -.--:naeu u.&"'"6MAAu .....-• culı: .... ~ b'zzat b" k"l ·· d · · · ' . - ~. tme, ıU.an 942 çarpmba günü saat IS te Devlet limanlan 
,_._ Veremle at bap giden bu afet, son Şimdi kanser hakkındaki araştırma- süt emerken almun kenarmdan sı- ızza veya ır ve 1 gon ermesı ıçm Jzmır tubeaınde toplanacak komi.vonda yapılacaktır. 
)hımi senelik tıbbi arqtırmaların en larm en yeni safhasına geçiyoruz : Ha- zan, ~ahu~ ~ uyurken aAzmdan ge- davetiye makanuna kaim olmak üzere .. - MUYakkat teminat 1 S9.84"' liradır. 
&aemıi mevzuunu tefkll etml§tir. He- nover hekimlerinden Joaser, Viyana len sutler:n yataktan geçerek kulağa ilAn olunur. _5 - latekıilerin bu iti yapabileceklerine dair v•ikal•rile zamamada ko-
lllen her bilyilk ilniveraitede bir kanser haftalık tıp mecmuumın son nüsbala- kadar gidip 0 bilklüm yerlerinde birik- ---------- mısyonda ha.zır bulunmaları ilan olunur. 1 7 1808 (7S4) 
enatitilaü açılmıı olduju libi aynca ha- nndan birindeki enteresan makalesinde mesidir. Bunlar orada birikince çocuğun NAZllJ.t ASUYE HUKUK HA-
:rar .-hipJeriDİD vabflariyle de kanser yepyeni bir fikir ileriye sürmektedir. Bu kulağını tahriş ederler, iltihap yapması- KtMLtQtNDEN 942/315 
11'8 cderi kurulm\lflur. Yalmz kan- müellife &öre kanser, sinirlerden mah- na sebep·olurlar.. Sultanhisarda Ahmet kızı Nimet Ya- İzndr İnldsGPICIP ldaPeabld ... : 
- mevzuu Uzerincle nepiyat yapan mil. rum bir nesic olduğu için kendisi gibi Bir de kuJaim arkasında. sıcaktan ve fiil tarafından ayni yerden Ziya otlu ko- latanbulda Papbahce fabrikamızda tealim tartile ha aene mahıulü bir 11\lk-
te.ddit illin mecmuaları vardır. Ameri· sinirsiz bir nesicden. husule gelebilir. Vil- terden cildin •sJaıgnaın vardır. BUndan cuı Yapr Yqın aleyhine açblı ıiddet. dar anaeon atın abnacakbr. 
~e, Alman, Japon kamer mecmuaları cudun sinirsiz nesicleri §UDlardır : Göz. dolayı çoculun kulağınm arkası kaşınıı li geçimsizlik sebebile boşanma dava- Eeane nımeti yüzde ~n aşaia mevaddı eenehiye mikdan yüzde betten 
uunJarm ba§mda geBr. de adese, gözde cam cisim, kıkırd.ıdar, ve ekzema hastalığına sebep olur. smdan dolayı müddeialeyh namma çı- yulran olduiu takdirde fiattan tenzillt yapwr. 

kaı:uıerilı olup ve tedavi tecrübeleri rahimde. ceninin ~enmeslne ywıyan Onun için. çocujun kuJajlnda bük- karılan davetiye gösterilen adreete bu- Allkadarlann aon fiatleriııi havi teklif mektuplari,,le nümunelerinl 1 S / 
lla•iıııdıt •719 on bini seçen ihnt tnvay son !! ~ nescL . .. lüm yerleri.vle kldağınm mbsa her gilD lı10MNıdimdan bill teblii «eri teldi- Niaan/942 tarihine kadar U. nriidUrliik mu.ldrat muamelat ... eaine tevdi 
•ardır. Muellif her kanserm bu son ve gobek dikkatle muayene ..ıtlmeliclir. Ora1an jinden m6ddeialeyh Yapr YafUl& lla.. etmeleri. 7 8 1916 (810) 

Cidden azametli olan bu hummalı nescinden meydana gelcliiini söylüyor. kirli göriltıne ıhk su ile ydranılır eon- nen teblitat ifasma karar verildJtinden 
lra§tınnalar, ı...taııtm olutunu dah8 Ona aöre kan.ser daha cenini hayatta ra tülbentle, yahut temiz pamukh. ku- mtlddeialeyhin bizzat veya bir vekil ile 
taıDamen aydmlatmmmıtlanhr. r.ıtat lbıı imana bulaşan bir ad hastalıktır. ru1amr Oraları tabriPen lazamut olur- dlvasını takip *1eal ft 14/4/9'2 sah 
becwe o kadar çok cephelerden yilriin- Kadınlarda fazla olması kanseri bulaş- sa üzerl talk pudnıdyle kapatılır IÜllÜ aaat 10 da Nailli uliye hukuk 

Cbu~~ :ı:~tı::C:e h,~ v::;: =~=J::.dın vücudunda meydana Coeulun tuvaleti yapdırken bJaj)na =:ee::::n~i~=-~::; 
•. Jfmf!r kanserin oluıu hakkında bu SU. hele sabunlu su bemamasma çok olunur. * hilkme vardıktan sonra tedavisi için de dildrat etmeliclir. K~lına su ka~ ---· ------------
~~ ilzeriDde ilk ilınl faaliyet sa- yepyeni bir teklif yapmaktadır. o §(Syle ilkin. (OCUfun hafı ote1d ~ .elilerek tZMtR stCtIJ TtCARET MEMUR-
._ mUphedelere dayanmakta idL d(ljiinilyor: su akıtılır. Sonra kulaim delığine pa- LUQUNDAN : 
V... yıllar allrm. bu m"-l.edeJer bazı 'iT----- mademki öbe" L •• n.· muktan fitil yapıJarak onunla temizle- llehme"' Fldan •1---t ...... anı ile •-~ ...,.... . ~ . ~ve g a. ....,1 ra- nlr .. Ka..:ıL -..a.. ... kulak d-1::w L • ~ --· .Aa-
,._. 

1 
neticeler ftl'mekle beraber bu himle aWWı bır nesıçten meydana gel- az ~'bıaJt d~ ı1fta.,., mirde Balcılarda 286 numaralı maiaza-

6'nwLiı ~ ~rWt-11;.:i: ~ ~~ ~ =:-:= da bir defa temizlemek yetifir. - ~~e-::.ıv~~~F7.L.!':1; 
~ ._verdili belli batlı neticeler §UD)ar- a& lhımdır. Rahim i1zerine en çok.o v.ır Çocuk büyücek olduktan sonra, başı- bu ticaret unvanı ticaret kanunu bU.. 
uır eden ve onu devamh tabllilslere sn- na geydirileıı kasket fula geniş ollU'A ldlmlerine göre .sicilin 4309 numarasına 

1 - Tam bir irsiyet tesblt edileme- keden nebati .i1lç çavdar mahmuzudur. 9>Cuiun kuJakJarma kadar iner, kulak- kayt ve tescil edUcfiii iJAn olunur. 
~--~ur' ekamutm_1....a.-~~. aUelerde Omm için mUellif çavdar mahmuzu hü- lan ı.. kemilinden fazla aYUll'o yelpaze 191 'l (809) 
-... ıua MAii lllAMJUlol' lisasmdan yaptırc:btı tabletleri kamerli kulakh çocuklaım çoju bundan dolayı -------------

1..- B rt hk, toiua elli :JafUUD 6'e- b~ Yermlftir. Kendi mUpbedele- ~~ olurlu- Cocuia dar bir takke ıey- t LA N 
ldacle bq g&temıektedlr. ( fstisnat va- nne nazaran bu :1A- yalnız kamer araz- dirillrse kulakları bapna yapllll', o da 
lraJarda çok genç y8f)arda da görülebi- lanm haftfletmeki: kalmamış, bir çok kulaklar içiD iyi bir durum deiHdlr- 1zmlr P.naf,,. Ahali Bankumdan al
~··> O.un içia uzun ömilrlü milletler- Yakalarda ameliptsız olarak katt tifayı Bununla beraber kulaklan baelanndan dJiDn hime leDedbai kaybettim. Yenili
.... C ~ Jlapimarkalılanla. Al- temin etmiftir. Müellif bu neticeyi gtir- fazla açık olan çocuklara aem'eri - ku- ni .W.iJmdan hflkmü yoktur. 
...... ) na-. nt.beten daha fazla dükten aonra iptida! milletlerde kanse- labn bilkillmemesi için - arabklan ge- Mecdi S. Saymuı 
te.adUf edilmektedir. rin az olmasını buğdayın tasfiye edilme- ni1 ÖJ'l\ideD bir takke geydinnek iyi 

3 - Kadmlaıda kamer erkeklerdeki- den ve kaba olarak öjiltülmeaine atfedi- Qlur.. Bu takke k11leklann baıeıa daha 
be nazara yi1zde elli aisbetlncle fala- ,or. Çavdar mahımmı b~ tarlasın- ziyade yaldarapnp claa f.,dahdır. 
dır. ela biter. Mahsul ayılrlanmadan öğUtü- Kqın quk ziyade ohmea ~ 

4 - Kanser iptidai kavimlerde nisbe- lürse içine çavdar mahmuzu da karışır. kuJaimı damnaktan korumak' ~ iki 
teJa azdır. Battl vahfi kabilelerde bu Bö l k rin h u}Un • 1 lın beeuıh.ıı.a hiç tesadüf edilınediM iddıa" Y e un anse us e manı o ur.dalım bir ,..kla bpatmak elbette . ._ a• Şehirlilerin yediği ince un ise bundan •. __ ....__..___ G • 
'ft ektedir. mahrumdur. uuu.-.. · ~ 
~ rolU.~ buı dnmnlı tahrifle- * iflllllllH ........ M•ı••l'IHllllllUl .. llllfte! 

·- Kaıuıer tabii nescin bir §8kil de- Jösser'in bu bulU§lan tamame~ veya i Ankara Radvosn ! 
~ ( metaplul ) meydana kısmen doiru mudur?. Yoksa şımdiye 5 , 5 

~ve ;pu.ı.ı ....ıç hlleıeleri ~~ ":°"" ııe:':!...-:m~ i BUGUIKO:!JRIYlT 1 
GDık s8niJe çıolalalar. S.lfam ııelCI bir Buma tecri'beler sUsterecektlr. WlllltlllllHmlfflllt nınmummmr. 
~ ı.ı.. tfıın'.n uavi)ale _.. ,,._ Falrat fUl'8ll mnbQblrtar ki iumm 7.30 Pıooam ve Memleket saat ay~ 
• tMlr ..... SaMeı....,_ .... bazı ~ rit ~_..~,-~~ t• lltldk pi. T.G Apns haberleri 8.00 
t.aa.ıe.. vücudua bafka umvlanna &i- ... .., .. uam- ____.. .._.. ~ lltlzik pL 8.15 - 8.30 Evin saati. 12.30 
!il* oralarda Qııi IUratle çoialmala ıe1işl ş:imalt A~ ameH- Program ve memleket saat ay~ 12.33 
-.ıarrar. ( Metasdu. ) Böylece uzvi- yatlardan sonra Sik görülen _cdamarda lltlzik : Tarkçe pllklar .. 12..45 Ajans ba
)eti blrbe cepheden vurarak ergeç ölil- kan pda~l"fl!'"'• (trom~) bmle gayet berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkçe pi. 
lbe sürikferJer. seyrektir. Bunda da beslenış farkuım ıo) 18.00 Proenm· ve memleket saat ayarı, 

llUphecle devriDlD başlıca verimi oynaması çok muhtemeldir. 18.QS JIOzilt : Radyo salon orkestruı. • 
~- ~or kl ~ ~vir: ı.ü.. ..ilA. ._ ._.._._ 18.45 Ziraat takvimi .. 18.55 Müzik: Fa-
ı... mabl,.tl ft aellebi naumaa hiç -fllSW De ..,.....,......... mi heyeti 19.30 Memleket saat ayan ve 
uır ip ucu vennemiftlr. Ba:a ...,.._ ...._. bUyUk, but- ajana haberleri 19.45 Konutma {Kitap 

.. lannki .. kUlik o1ar. Karm ~ suU..) 19.11 lltlzlk : l'-1 ı.,ed.. 20.15 
ltamer arapmnalarmm ikincl w da- müla v6cudun w midenin ~ Radyo ~- 20.45 Müzik : Piyano 

ha feylzll aafhuı tecrilbl devUdir. ın iii, toçUkJup, abam bJoriDiD ....... ReaH.B.. n.ıs Konupna ('l'Urk hukuk 
oluak .ı.- k.....aleri ... m hay- ili ve çaı, .... 18kJi nl .-. sDıl :J9o lmrmmı adma..) 21.31 lllbdk: Kr-nıfo 
"-larm cildine clevamJı surette ~ DIJen lolmwJvm. b1l78k ...,. k&cUk ol- W Kealem pllk)an.. 21.41 11Uzik : ICIA
lflrmek suretiyle 9UDI olarak kamer .....+ ..... lıiciml "'*iul ~ .. ilik Türk mtlzill. iZ.ii Me=lebt IUt 
!lel-- _.=• aunlllfak oWular Ba h....,_ ;r.ı.. Wr cmh hayym llPrl. .,_ llBerleri w ~ ZZ.45 
~ tecrtl1'e 1aaa eKl müph.Were yeni mUstesnadır, 0 da J'l)mııllr.. 22.50 Yannii program ve kapw!f.. 
jb'~ w:pmlf oldu. ÇUDkfl baca temfs. Yılan için ;r• ....... Jolrmenm 1-0k 
..... 'ı ın hmyeJııımDa.. p1po 1çea1er1n w:va kücük oım.a 111r wıe telldl et- ızvm ım:.mtYIBINDlll: 
+' im'•, lllar çata ~ mer.. Çtlak(l lolm.ewne _... lllam -car. Kültar meJ.aDwdnde VoftJfllof W.... 
-•mrmda ilk mk aGrUlen bnserferde AWemum :JJ]anJarm ı..ıan Jdlf8k aloo nada M nctl adam 2'11 metre murab
devamıı tahrişlerin rolU bu suretle teyit dala halde kurl-lr, bf. fare, ta..-. hewlelrf S ~ m r zmıri-., :;t 
edll,wdu. batta~ kum" damım ya.- illi mUclllrl...,...... ~· 
. 'l'eCru.bl kamer ..,ıırmalarmm ikia- rma )'Utabllmelwl bundancllJ'. Yılanm bpab zarfla .ıtmnQa JmnulmUflm', 

eı aafhuı Amerikalı c Roua • un bir ta- nlanm ~inemeden mldeledne c:ala lııfnMmnum becleU •so lira IDUftkbt 
~ hUIUll b1r kamer ketfetniemyle emir Wlrlrllr. teminatı 521 lira 2S kuruftur. .... 
~· Bu mDeDlftn baJclula buerln 21.UMZ pıpnnhe 11DO mat H.11 da-
- wi)eti., .... ~ ...,_,,.._ - w --'·bilim ~ .L.."-111~ 
:=.ıe..~~~:r.;;::.: Borsa ~~~~ 
~ kanı pnap etmek suretiyle al- eacClmeDi !V..tlne Ywlllr. 
La bir hayvanda kamer ~ b- t)ZOM 'l 11 11 39 1915 (80'I) 

- olu,.da. Bu ~ bmeria * 
lllri olmaaı ihtimalini doluruYorda. JPa- ı• Ödirk lir. 50 5Z Mnıtalra '1'lcant müdürltllünde m. 
kat bu tavuktaki laumll kamer mU.ı 21 Baı=tbi Ş..Jer 51 SO 56 50 tJhen1vı yaplmek ibere ~ 
._ olmak üzere diler uzviyetlerlıı km- 1M Yek6a .,_ memur lllUllViDllllDe • lira .,.,._ 
._ ..._,.um aplNMk .meti7)e kan- 191m Ml ~ le bir memur ahnacaJrtsr. Taliplerin U.. 
'- 7Uatmak kabil ol•!IWDapıt. x.._. 19U70 Umaml ,..._ ve orta mektep !Q8P•nlın o1muı ve u-
~ S1ti bir butehk olup olmwlıiJ me- Ho. 'I 51 keri1kJe eJlblı bal"""*lftMI prttır. 
~~gQn de haDedllmlt bir m.- No. 8 5Z lıntlben 8/4/MI ~ llbltl .ut 9 

Tedavi safhasındl 1ecrllbl devrin m ::: ı: : da icra ecB1ecektlr. !91' (811) 

~! verimi l'GldC&D •e nd,Jum flı&- No. 11 59 - - - - - - -
t:w_:_Wir=.,~=.:: ZAabg ::,-----llA-- ---ıı 
~ lN ....... uniyete ehemml;retli 35 Ton...... 28 

1

' t a D 1) 

_.. zarar vermeden kamer hUcrelerlnl 110 Ton Susam 15 21 67 25 t 1 - Blinde Alaturka ve Allfnm· ı > 
tl.Yorlar. 3'29 Ton lılazı 38 '5 • hulr mi •e nuJu olup ela satmlk 
-!~ her kanserin tahribine yarıyan 1981 Ton T. B. içi 133 1 isteyenlerin. 1 

..._ .. mamen tesbit edilememlflb', w bu 407 Tem Bahn\llllu 210 330 , 1 - Alaturka " • ,_,____ nal 

._. ~eler ansmda eash fuldlır lös- ' imalinde ihtilluı ve~ 1.,.. 
1ılırlr. Bımdan bap. tam dm bulııum•s- fZM1R mım.::l tCBA llEllURLU- 1 mek için imalltbane ile cltlmll ;:vda yerine zarar vermeleri ve km- CUNDAN: olanların - malzemesi Yerilmek su- ' 
ı.a._:--; llerlerlfinl JmJandırmalan da ml1m Bir bomm tem!.nl .istifuı zımnmda ~ retiyle • bu iti yapmak ~ 1 

1 

-acıGr. Bu abada vanlan ~ mllhlm ~ marka bet lambalı 1.,S...lan aayri 8/N181n/N2 tar1blne kadar ı.eu- ' 1 

~-~: mevcut bir radyo icra if1AI lC.nuD. 11' ıı 1 bulda po8ta kutusu (1'15) ve .An1uı- > 
--..rı kabil oldulu kadar erken bir ve 115 nci maddeleft mucibince açık art- ı rada Orman Çiftliii posta kutusu 
~! tethia etmek, ameliyat yaparak tırma su.retile paraya çevrilecektir. h- · ı > (1) • sarih tekilde mUracaatlan ri-
~--uması kabil olan kamer neaclnl vi1- teklileıiıı 8/41942 ve 10/4/942 tarihleri- > ca olunur. 5, &. 7 (802) 1, :::-a atmak, bmıa radyum ve rontgen ne milladif liln1erde mt 10 da Y en1 mU.. ,_ _ _ _ 
1.-~~ llhe etmek. Yahm dudak ZQede bedatenincle atıf memunımuza ~:::><c~><=:~<::-><::ı.c::::ı.~-~-~~~~----<-~~-~cJ 
~ libi Atbt bmerler bıçakla mU- milracut etmeleri ilan olWWI'. 
--.ye ihtiyaç 8ÖlltamekPzin Sldece 193' (813) 

Coc:uk bekmak ve.,, hizmeti ıör· 
mek Umre bir kadın anDl\JUI'. 

Bana inanını%" 

Bu Süt KrHICISı 
usulii sayesinde 
50 yaıındaki bire;°' 
kadınlar ancak 30 
yaılarmda görüne-

ceklercfır. 

Oklarla iferet edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
sürünüz. 

8 ...,.aue. ........... •Mı 
cildi. .. 1 .... .,.1o ..... .... 

itte ... 1ılılll '* -* ö .............. ...... 
... .., ....- rllu er·.,. ................ __ .,, ....................... 
Tilki .............. .... ................ _ ..... ...... 
~ ... ııa Mı -- .. .... .......... ............. _,, - ... ,,_ ......... .. .... .-............ ,.... ......................... 
llltA& ........ • =·· .... .... °""' ... lllllu ..... AllClG 
aaub~ta u allıdarda o1ma1r1r ........ ~ ...... ~-
'-'• .-kt.tld '1'oUlılll ~ 
llddbiaıh cfWeW ._,.... -..... Mllrdmlt __ .. ... .. 
kMDaa ....aur. 811 tlrldp cll· 
dla ldlraC .............. ta ~ 

dllldlr. lllltnMe ·--- ...... _,... .......... Alırl baldır 

.,.... llrt .......... ~. 

lllE 

AnlalPa ı inci Adi~ • ......,, .................... 
Dava olunan: Şemia mahalleaiade Selçuk aokalcta 30/34 numarada Jb

rahim oilu lrfan 
Kanmz ~te tarafmclan aleylüaizde tiddetle ceçim.Wik ve e'riaizi teık 

ve kndiaiai ihmal etmeniz aebepleri,yle botenmann• deir mMkememize 
aca1an Ye aize &el>liia yollenan iaticla ve teblii varaka.u teblii memuru
nun yaptıp tahkikata uzana ikame'8llwuzın meçhul blchlmdan bahslle 
iade kılınmıt clavqe yerine kaim olmak üzere dava imi· •n Aabracla 
Ulu. ve lzmirde villyet pzetelerile ilan edilmek auretile teblipt ifuaaa b
nr. verilmit veba d~ da 20/4/942 pazartesi aünU ve 9,30 ... ı 
tayın lu1uun.t olduiu..dan itlMa sün ve aaatte Ankara birinci ~ laubk 
mahkemesinde hazır bulunmanız veya tanfuuzdaa bir YelW cöadennenJıı 
lüzumu ilin olunur. 1920 (811) 

Pasla,.,,, .. rfP1 _,_. • ....,_ Gkllllf .,..... ........................... 
F ula fiatla çivi atmak MUetile milli korunma kanununa muhalif hare

ketten ~ bmirde Tilkilik 96S Mkak 4 DO. e..de omnr Te Gaziler cad
desi 64 no. cliMAada t8cir Mehmet oiba H~ K-.k Mklr...&a 1..
Milll Konmme maMr-n.ıncle :rapalaa muu.- •Dllllda .aça ahit p 
rülerek Qni bauaua 32, S9/3 Ye 63 nci maddelerine teTfibn 100 yik 
lira aiır para cezaaile mablduni7etine ve yirmi bet sin mGdcletle hapmıa 
ve o kadar müddetle diiWnmm kapatdmaama karar verilerde hUlunln 
katjyet k.bettiii llln olunur. 1939 (814) 

•af•Y.........,en: 
BDK'J'MBYB KO•llUJ'f iŞ : 

1 - Aydm MI itleri dördüncü tube miidiirlüiü mm•alcaaa d.abili9de 
Honualu - Nazilli ve Pidı"bey kaa.U.n ile ~ Menclerea nehri uuao
da blaa takriben (2SOOO) yirmi 1»et bin h.ektar cenitliiindeki arazinin 
Nir-.l tebekeaine m6atenit teni7e m•0 hanm haritan ile bu o.-aya akan 
dereı.clen idarece lüam sariilealerinin teritvari haritalanmo ahnmaaa lfl 
muhammen k.,U hedeli Yahidi ftat esaas üzerinden ( 7SOOO) linuhr. 

2 - Ebilbne 28/4/942 tarihine raatlayan ..ı. aflnü aaat 1 S te Anb
rada • itleri reialiii 'binau içinde toplanan au ebiltıne komJ.,.on• Odll
anda bpah zarf uauliyle yapılacalcbr. 

3 - latekliler ebiltme tartname9İ., muka'Vele projeei ~ı.k illld 
...ı ........... -· - illeri ...... ............-ı. h...t .. ı...t_~ 
nameleri n projeleri (3) lira (7S) lrıanq mukabilinde au )f1erl reWllia-
den alabilirler. 

4. - Ekıiltmeye ıirebilmek için i.teklilerin (5000) Brahk 111Halııbt 
temınat venneai ve ebiltmeaia ~ılaeiJ sinden eD az iç sin nwl el
leri..le buluoan ve en az (SOOO) laektarhk bir arazinin Takeometrik lum
taaım mUTaffakıyetle yap11Uf oldaiaaa dair Yeeika ile 'birlilır.ae l>ir diWcge 
ile Na&e •ekiletine müracaat ederek La ite melt- olmak iiure ..... 
ılmeJan ve 'ba vesikayı ibm etmeleri tartbr. 

&. müddet İçinde Ya.ika talebinde bulunmayanlar ekailtmeye iftirak 
ed mnlu. 

S - teteldileria teklif mektup)anıu ikimi maııldode yazala aaattea bil 
eaat ft'Yeline bdar au itlen nia1liine makbuz muluıhlinde •ermeleri J&.. 
mncLr. 

Poetacla olan secikıneler kabul edilmez. (23S2) 
1 11 ıs 22 1919 (SOi) 

SODA "Berk,, =.._ 
IWl'U AL'l'INDAKI nşb. E1'm&'ILI (8 B a K ) l8llbm 

DllmATmbdL.. 

' • ~ cıw JOCZLB DD1P GGBEÇMEYINlzCMiiilN"bCiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiia 

1 
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GOMJGIVTrıL 
N lı f• .._ w ~ ldildln4lea kmer 

~---- • a ılaJm __.. GOMBNTAL ~·----~ 

Ağrdal'ı dindirir 
Tallplerin Y emlt çarpmada (50) 

DUm8l'Qa münaatlan. 
ROMA11ZMA, BA8. Dl& SiNiR n BD. ..,._. U. ~ ·ı : ·ı r 

lled ..... .._ ~ Nf2I E w GRiP br•Wrhn D 1. A N 
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Siyasi Vaziyet 
~~~~ ... ---~ 

Hint - ln""iliz 
müzakereleri 
devam ediyor 

-*-
Rus harlJlnde Yago.1lau-
yanın rolü • Bulgaristan 
fiili lıarlJe lıazırlanıyor. 

Rus 11e Rumenler 
arasında.. 

Radyo gazetesine göre dün Almanya· 
nm Yugoslavya ve Yunanistana kar?J 
taarruz.unun yıldönümü idi. Almanya 
tr.ra bir yıl önce nisanın altısında bir ta

raf tan Yugoslavyayn, diğer taraftan Yu
nanistana karşı taarruza geçmiştir. Ger
çi Yugoslavya mukavemeti ve Yunan 
harbinin tasfiyesi uzun silrmemiştir, fa
kat Yugoslavların harp ilim ve kısa 

mukavemeti, Almanların Rusyaya taar
ruz plinını altüst etmiştir ... Yugoslavya, 
eğer teslim olsaydı, belki de Almanya 
R~ayı mağlöp edebilecekti.. Londr:ı 
mahfilleri de bu kanaattedir. 

Yunan harbinin de vaktlnde tasfiye 
ed!lememesi mesuliyetinin yükü İtalya
nın omuzlanndadır. Eğer İtalyanlar Yu
nan ordusunu mağl\ı.p edebilseydi, belki 
de Balkan harbi yapılmıyacaktı. 

BULGARİSTANJN VAZİYETİ 

Bulgarlar, harp halinde bulunmakla 
beraber şimdiye kadar fiili harbe gir
miş değillerdir ve ellerine geçen toprak
larda sevinç duymaktadırlar. 

Dinev gazetesi kral Borisin bu husus
taki kiyasetini kaydediyor ve müttefik-
lerin de kıymetli yardımlan ile Bulgar
Jarın emellerine vardıklarını yazıyor. 

ayni zamanda bu hareketin Nöyi mu-

ahedesini kırmış olduğunu da belirtiyor. 
fakat Bulgar radyosu, bu gazetenin ya
:ı.ısının hülisasım verirken gizli bir ra~
yo şu sözleri söylemiştir : 

•Bulgar milletini aldatıyorsunuz, Bul
gar milleti birleşmiş değHdir; bilakis 
Almanların eline düşmüştür. Kral Bo
rsin kiyasetli siyaseti Bulgar mil1etini 
Almanlara satmaktan başka bir şey de
ğildir. Trakya ve Makedonya Bulgarla
ra verilmiş değild:r, buna inanıyorsanız 
çok aldanıyorsunuz. Oralarda Bulgaw as-
kerleri jandarmadırlar; oralarda yaşı
yan Bulgarlar hiç bir zaman Almanları 
alik.adar etmez; Almanlar ancak kendi
lerini dUşUnUrler ve yarın da icap eder
se Trakya ve Makedonyayı başkalanna 

verirler .. • 
Londra radyosu da Bulgarca neşriya

tında Bulgarları kral Boris aleyhine 
kışkırtacak propagandalanna devam et
mektedir. 

Bu yıldönUmünde Bulgaristanın har
be fiitt olarak karısması ihtimali kuvvet
Jı görülmektedir. 

MACARİSTANDA HAZIRLIK 

Macaristanın da hazırlıkları almış, 
yürümüştür. Macar genel kurmay baş· 
kanı, Peşt gazetesine bir demeçte bulu
narak Macar askerlerinin Bolşevikliğe 
karşı şuurla harp ettiğ!ni belirtmiş, 
kahramanlık ve tahammülünü övmüş 
ve demiştir ki : 

• - Macar askeri 942 harekitında da 
941 yıhndakileri gölgede bırakacak hn
rikalar yaratacaktır.• 

RUSLAR VE RUMENLER 

E..."Bsen her taraftan gelen haberler 
büyük harp hazırlıklarının her tarafta 
geniş ölçüde olduğunu bildiriyor. 

Ruslar, Rumenleri harpten caydırmak 
içm radyo ile neşriyata devam ediyor· 
lar, Macar - Rumen anlaşmazlığım da 
körükliyorlar. Rus radyosu demiştir ki: 

·Bizzat Antoneskonun söylediği gibi 
kardeşleriniz Macar tazyiki altında inle
yorlar. Neden doğuda harp ediyorsu
nuz? .. Doğu hiç bir zaman sizi alakadar 
etmez. BütUn Macarlar milli şair Tugo
nun mezarını da müzayedeye çıkarmış
br. 
Artık teslim olmalısınız .. • 
Görülüyor ki doğu cephesinde propa

ganda foal!yeti de şiddetlenmiştir. 

HİNDİSTAN MESELESİ 

Hindistan meselesine gelince, hentiz 
müslüman birliği cevabını vermemiştir .. 
F'akat bu cevabın mahiyeti müslümanlar 
birliği reisi Cinna tarafından belirtil-
miştir. Müslümanlar birliği 80 milyon
hık ınüslüman azlığının Hindulardan ay
rı olarak müstakil bir hükümet teşka 
c tmesini istiyor .. 

Kongrede lngiliz tekliflerini Teddet-
miş olmakla beraber, ne olursa olsun 
müz.akerelcrin devam ettiği anlaşılıyor. 
Şimdiki vaziyet, Wndistanın İngiliz 

hi1metindeki ücretli Hint askerler tara-
fıodan müdafaa edilmekte olmasıdır, fa
kat ücretli ac;kerlerin kuvvetle dövü'i
.-ıediği Malczyada görülmüştür. Ancnk 
milli ordular gereği gibi dövüşmektedir. 
Hintlilere müdafaa vazifesi verilecek 
olursa, Hint orduları da milli ordu hiz
metini görecektir. Hintliler telm!k ordu 
i«lerini ancak zamanla öğrenebilecekle
rin<len bunu İngili7,lere terketmeğe ra
zıöırl r Şimdi hangi işlerin Hintlilere 
'l'ya İn ilizlere terkedileceği meselelc
rı göru ülmektedir. Aradaki zorluklar 
hü.vül. olmakla beraber, Hintliler Ja
pon) avı bir tehlike saydıklarından an
i ' ir:n elden geleni yapmaktadır· 
; ... r. 

:sa 

Yeni bir cephe 
----·---

Son zaf'er 
karada ka
zanılacak -·-İngiliz lıarlJiye nazırı 

yeni cephe açılması me· 
selesinde asfıeri sıPları 

ifşa edemiyeceğinJ 
söyledL 

Kardıf, G (A.A) - Harbiye naz.ın iki 
cephe mesclesfoden bahsederek demi~
tir ki : 

- Görüyorum ki İngilterede bu mev
zu üzerinde büyük merak vardır. Fakat 
bu merak Alman başkomutanlığının 
duyduğu endişe yanında ehemmiyetsiz
dir. Her halde sorulan sualin şimdilik 
cevapsız bırakılması gerektiğine ·kanüm. 
Demokrasi prensipleri münaka~ların 
açık ve serbest olmasını emreder. Fakat 
bu, askeri planların alenen mil2RkPre 
edilmesi demek değildir. Her şeyi diiş
mana niçin bildirmeli? 
Bazı müşahedelere azami hararl,tle 

taraftarım. Esasen bir çok baskınlarla 
bu hususta örnekler veriyoruz. Harp 
düşman kara orduları ezilmedikçe sona 
ermiyecektir. Bunu herkes bilmelidir. 
Son sözü ordu söyliyecektir. 

Askerlerimizin maneviyatı mükem
meldir. Bunların hepsi çarpışma günU
nU bekliyorlar. Kıtalanmız gayet iyi se
çilmiştir. 

--------~tt~--------

R us - Alman harbı 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

KALENJNDE 
Londra, 6 (A.A) - Royterin askeri 

muharriri Annaliste göre doğu cephe
sinde Ruslar Kalenin önündeki çıkıntı
yı bertaraf etmeğe çalışıyorlar. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği : 
Şark cephesinde Bolşeviklerin mahal· 

li ehemmiyette bir çok hUcumları mu
vaffakıyetsizliğe uğramıştır. Cephenin 
merkez kesiminde bir Alman hücumu 
esnasında bir kaç gün süren çarpışma· 
lardan sonra 69 mahalden düŞman geri 
atılmıştır. Yüzlerce esir ve ölü bırak&n 
düşman 47 top, 27 bomba topu, 152 ma
kineli tüfenk ve bir çok portatif silah 
kaybetmiştir. 

Dün şark cephesinde hava muhare1* 
lerinde ve yerde 46 Sovyet tayyaresi 
tahrip ettik. İki Alman tayyaresi kayıp
br. 

Gece Rebinskte Sovyet tayyare fabri
kaları ile Moskovadaki askeri hedeflere 
muvaffakıyetli hava hücumlan yapıl
mışlır. 

MURMANSKTA 
Bcrlin, 6 (A.A) - D. N. B. ajansı bil

diriyor : 
Alınan tayyareleri Murmansk yolun· 

da beş düşman taşıtım tahrip etmişler· 
dir. 2500 tonluk bir vapura tam isabet 
kaydedilmiştir. Alman avcıları düşma
nın Hariken tipinde üç savaş tayyaresi
ni düşünnil.şlerdir. Murmansk taarru
•zunda da bir Hariken düşürülmüştür .. 
Alman bombardıman tayyareleri Mur
mansk rıhtımlarına ve depolanna isa
betler kaydetmişlerdir. Büyük bir yan
gın görülmü~ür. 

FİNLERE GÖRE 
Helsinki, 6 (AA) - Dünkü Finlan

diya tebliği : Kara cephesinin bütün ke
simlerinde ehemm!yetsiz faaliyet ol
muştur. Topçumuz düşman mevzilerini 
ve düşmanın konak yerlerini muvaffa
kıyetle döverek mukavemet yuvalarını, 
istihkfunlan tam isabetle tahrip etmiŞ;
tir. Düşmanın banndığı binalar ateş al
mıştır. Düşmanın ke# teşebbüsleri ön
lenerek hatlan topçu ateşimizle hırpa
lanmış, kendisi;;:~ insanca ehemmiyeth 
kay,plar verdirilmiştir. 

Murmansk deıniryolu ve hava üssü 
muvaffakıyetle bombalanarak yerde 
bulunan tayyarelere ve binalara tam 
isabetler kaydedilmiştir. Tayyarelerimiz. 
Finlandiya körfezinde düşman kollannı 
ve konak yerlerini bombalamışlardır. 

Onega gölünün doğusunda avcı tay
yarelerimiz yerde bir düşman tayyare
sini tahrip etmişlerdir. Rus hava kuv
vetleri dün gece faaliyetlerini Finlandi
ya körfezine yönelttiklerinden bazı yer
de hava tehlike işareti ve~. 

ALMANLAR YENİ HARP 
USULÜ KULLANACAKLAR 
Cenevre, 6 (A.A) - La Suis gazetesi 

doğu harbi hakkında aşağıdaki satırları 
yazıyor: 

Taarruz iki hafta veya iki ay sonra 
mı başlıyacak, bilen yoktur. Mihver 
düşmanları taarruzun hedefi cenupta 
Karıta:ı yolunu açmak olduğunu söyli
yorlar. lngilizlere göre Almanya petrol 
tedarikine muhtaç olduğundan doğu sa
vaşının en mühim hareketleri Kafkasyn 
istikametinde olacaktır. 

La Tribün dö Lozan gazetesine göre 
Almanlar yeni tabyalariyle Rusları ga
fil avlıyarak çevireceklerini umuyorlar. 
1941 taarruzunda tatbik ettikleri tab
bayı Ruslar da taklit etmişler ve Alman 
teşebbi.isUnü akamete uğratmı~lardır .. 
Zaman, kuıfıanda itibariyle daha dun 
olan Rusların Alman tabyasını taklit 
imkfulını verd:ğinden mihver all'yhine 
i~1iyor .. 

RUMENLERE CöRE 
Bülı:reş, 6 ( A.A) - Stalino cephe

sinde hareketler hızını kaybetmiştir. 
Ruslar bir iki köprü başını tutmuşlardı. 
Kısa muharebelerden sonra bu köprü 

YENi ASIR 7 NiSAN SALJ r - •• , -Son bombardıman 
SON. ·H ~..,~ $.E~! 

... . ...... : . 

~~~·* * 
''Malta,, ye- Seylanda 

AFRiKA VE AKDENIZDE 

• Milli Şef Parti genel merkezinde 
nı hücumla- paraşf:tçü- -.--~--

ra ug" radı l Y enı yapılacak talebe 
er ar?nıyor yurdu konusu üzerinde -------*·-----

M 0 Hl rt. INGILIZ KESiF KOL· Seylan adasında diifii· 
L! RI MEKILıYE DOGnU 

lLERLEDI r::::e:c:=..ı;.::r.~cı;,~:~- tetkiklerde bulundular 
-*-Brelin, 6 (AA) -- Alman tebliği: 

Şimal Afrikada mühim lngiliz keşif 
kuvntlerinin MikiJiye doğru yeni bir 
taarruzu püskürtülmüştür. 

yanlar aranıyor, henüz 
IJuJunamadı.. 

Kolombo, 6 (A.A) - Seylan ha§- Ankara, 6 (A.A) - Aziz reısıcum- yurdu konusu üzerinde tetkiLerde ~ 
lunarak direktifler vermişlerdir. 
Sayın Millt Şefimiz geliş v~ gidi~l~ 

rinde Parti genel sekreteri ve P.rkAnı tr 
rafından karşılanmı§ ve u~Iamnış]ar· 

lskenderiyc - Marsa matruh demiryo
lu bombalarla bir çok noktalarda ke
ııilmiştit. 

Maltada askeri tesislere Alman savaş 
ve av uçaklanndan mürekkep tqkiller 
birbirini takip eden dalgalar halinde hü
cum etmişlerdir. Tersanelerde, liman 
tesislerinde, doklarda, kışlalarda, ben
zin depolarında ve iaşe tesialerinde in
fıliklar ve yangınlar çıkanlmıttır. Kuru 
bir havuzda gemilere petrol vermekte 
olan bir aarnaç gemisi bombalarla hasa
ra uğratılmıştır. 

komutana amiral Leyton Japon uçakları hurwnuz, Milli Şefimiz bugün öğleden 
tarafından tayyare meydanlariyle liman sonra cümhuriyet halk partisi genel 
ve demiryolu atelyelerinin bombardı- merkezini şereflendirerek geç vakte ka
man edildiğini bildirmiştir. Amiral, Ko- dar meşgul olmu.şlar v~ Parti tarafın
lombo halkının bombardıman esnasın- dan İstanbulda yapbnlacak olan talebe 
da gösterdiği sülrunu övmüş ve demi§tir c;;::;:..c;;::;:.~~c;;::;:..c;;::;:..c;;::;:..-c;;::;:..-c;;::;:..-~~~~~">''>'~~:::::::.<:::::::.<:::::.c::::><:::::.c::::::.<::::::.<::::::.<::::.<::::.<=>"';;> 

dır. 

ki: 
- Kolombo halkı, İngiltere halkının 

gösterdiği cesuetlcı kıyas edilebilecek 
bir cesaret gösterntiştir. 

öl.ENLERiN YARISI HASTA 
Kolomboda ölenlerin yan91nı bir 

hastanede bulunan haatalarm teşkil et
tiğini de amiral ilave etmif tir. 
PARAŞOTÇOLER BULUNMALI 
Kolombo (Seylan adası) 6 (AA) 

MALT ADA - Amiral Leyton dünkü hava akınında 
Berlin, 6 (A.A) - D. N. B. bildiri- dil§ürülen bir kaç Japon tayyaresinin 

yor: 
Malta adasında l..avalettada askeri 

tesisler ve elektrik aantTalı bombalan
ml§tır. Santrala beş yüz kiloluk iki bom
ba isabet etmiıtir. Uçak savar batarya
lara isabetler kaydedilmit ve bir çok 
batarya ateşi kesmiılerdir. Yerdeki tay
yareler arasında yangınlar çıkanlm11tır. 

---tt--
JnglJterede mühim 
fatllol mbalJalıal .. .,., 
Londra, 6 (AA) - Şetfildde İngilte-

re ve İskoçya arasında yapılan futbol 
maçında İngiliz takımı 1 - 4 galip gel
miştir. 

Müttefik takımlardan Kanada takımı
nı 2 - 5 yenen Norveçliler İngilizlerle 
finale kalmışlardır. ---·---

paraşütle adaya inen pilotlarının yaka
lanarak teslim edilmesini, bunlann ya
kalanması düşmanın niyetlerini anla~ 
malt hususunda hayati bir ehemmiyeti 
haiz olduğunu söylemİ§tir. 

JAPON TEBLlôt 
Tokyo, 6 (A.A) -- imparatorluk 

umumi karargahının tebliği: Japon do
nanmasına mensup hava kuvvetleri S 
niaandanberi Kolomboya tiddetli hü-
cumlar yapmJJlar ve ağır hasarlara sebe
biyet venniflerdir. Dok ve ticaret gemi
leriyle hava teaialeri, Kolombo ve 
dolaylarındaki eaaalı askeri tesialer bom
bardıman edilmişt,ir. 

KOLOMBO HAKKINDA 
MALOMAT 
Vip, 6 (AA) - Dün hava taarru

zuna uğrayan Kolombo, Andaman ada-
larından 15 00 ve Rangondan 1900 mil 
meufede olduğundan taarruzu yapan 
Japon tayyarelerinin bir uçak gemisin-

Millet Meclisinde dün
kü müzakereler 

Ankara, 6 (AA) - Büyük M. Mecli
si bugün Refet Canıtez.in reisliğinde top
lannuş ve Kars mebusu Hüsrev Kızıl. 
doğanın vefat ett!ğine dair başvekAlet 
tezkeresi okunarak hatırasını thizc!l 
bir dakika ayakta süldit edilmiştir. 

Beden Terbiyesi, Devlet hava yollar\, 
hudut ve sahiller sıhhat umum mUdil'r
lUkleri 1939 malt yılı hesabı kat'ilerine 
dair kanun l4yihalariyle Devlet Demir-

yolları ve limanları işletme umum JDO
dürlüğü 1941 maH yılı bütçesinde kr 
nuna bağlı cetvelde yazılı tertibine yedi 
milyon 980 bin lira munzam tahsis&* 
verilmesine ve Devlet hava yollan 1941 
malt yılı bütçesinde 2500 liralık bir JnU
nakale yapılmasına dair kanun 14yihr 
lan kabul olunmuştur. 

Meclis önUmtizdeki çarsamba glinil 
tekrar toplanacaktır. 

sahte ekmek kartı satanlarla mücadele 

'' 20,, kişilik bir şebeke 
meydana çıkarıldı 

den havalandıkları tahmin ediliyor. Sey· 
lan uzak doğuda son lngiliz kalesidir. İ .U. •WI« 

Kolombo ,ehrfoin nüfusu 240 bin ki- sıanllulda ~alışan şellefıe her gün glzUce .. , ı-
Merafılı Şeyler 

············- şidir. Ehemmiyet itibariyle bu liman lira ııa. temin edlyormsq-
A VCI VE BALIKÇI dünya ticaret limanları içinde on birin- • 
KUCLAR-. ci ve ingUiz limanları jçinde altıncı gel- -

9 mektedir. istanb"11, 6 (Yeni Asır) -- Şehrimiz- yakalanmı~. bunun 1;kmek kartlaTJnl 
Köpekler nasıl av hayvanlarını par- Kolombonun aıılterlik bakımından da de sahte ekmek kartı satanlara karşı mü- kendisinden tedarik ettJ.ii Murat ta tu-

çalayıp yemeden sahiplerine getiriyor- ehemmiyeti buy"" üktür. Zira Hint Okya- cadele -1ddetlendı'r:1-ı....:-. Bu -·y- ...1e 
1 te b . edil • --ı.: .. 1 • d r uuli9•u - cu tulmuıtur. Takibat ve tahkikata devalll arsa, r ıye nuş ~>.llüer:n e av- nusunda Buraya giden münakale yol- Ye uzun takibat neticeainde, azası yinni-
ladıkları hayvanları ayni şekilde efen- lannın bek~idir. Seylan adasının tulu yi bulan bir Kbeke meydana çıkanlm~ edilmektedir. 
dilerine götürdilklerini biliyorsunuzdur. 160 ve genifliği 80 kilometredir. Nüfu- tır. Şebekenin günde temin ettiği gayri Bundan baıka, Lalelide bir bakkal 
Fakat denizde de buna benzer şekilde su beı milyondur. Bir senedenheri Sey- mqnı lılr 300 lira olarak tahmin edili- ile Aksarayda iki tramvay işçisi ekmek 
balık tutulduğunu belki duymamışsı- lana pek çok harp malzemesi ve uçak yot. kartı satarlarken suç üzerinde yakalan-
nızdır.. gönderilmiştir. Yeniden uçak meydanla- Şebeke azasından Tanaş :iaminde biri ml§lardır. 

Cinliler, Kormoran denilen kuşları n yapılarak müdafaası kuvvetlendiril-
kendilerine alıştırırlar. Bu kuşlar, de- miştir. Seylarun Kolombodan sonra Rin-
nizde yakaladıkları balıkları zedeleme- koma], Port Dögal namında iki limanı 
den, yemeden sahiplerine götürürler. vardır. Alman hazırlıkları 

Sahipleri de kendilerine bundan bir ~tt-ı----

hisse verir. Hindistan meselesı· <0attara1ı 1 inei Sahifede> 
Kormoranların tabii geçinme tarzı za- da düşman bırakmak istemiyorlar. Rus 

ten balık avlamaktır. (&§tarafı ı inci Sahifede) ordulan 1941 de gösterdikleri büyük 
GOVERCİNLERDI konseyin~ bir Hintli 8zanın ta ininde mukavemeti yeniden göster;bilirlerse 
llAl'IZASL edilm kte b tal '!! edil Almanların haıırladıklan yem yıldınm 
K .. .. k .. rclnl . h h ısr~... di~ tv~unu . ekap btasviul edilmp. .• harbinin bUyUk kayıplarla akamete uğ-

uçuce guve erm _a_zası, ya- m ..,e. ıser eJLULlerm ı- raması muhtemeldir Almanlar Kafkas 
şıyan mahluklar içinde dikkate ]Ayık bir yeceği bildirilmektedir. Muhbrada de- İran ve trak petroll~ ellerine geçir~ 
kuvvette, birinci sınıf bir hafızadır. nili':?r ki : meğe çalışacaklardır. 

Güvercinlerin nereden bırakırlarsa Mudafaa Itonaeyine bir Hintli hanın BOOAZLARI GEÇME? 
bırakılsınlar dalına yerlerini bulup ora- tayini ile. ~kumandanın hukuk ve sa- Almanlar Macaristan Romanya ve 
ya gitmeleri, postacılık yapmaları bu lihiyetl~ telifi güç değildir. Biz Bulgaristandan çok asker istedikleri 
hafı~ kuyvetl~riyle ~ ediliyor. . . h~ içı_n her. şeyi yapmak istiyen sadık halde kilçUk orlaklan mümkün olduğu 

Gilvercinlerın ayıu zamanda gözleTı Hınt ~lle~ hizmetkirıyız. Bunun kadar az kuvvet vermek istiyorlar. Bul
de çok kuvvetlidir. Bunlar uçup yUkse- için bır Hintli hanın tayininde ısrar gar ordusunun tamamen seferber edil
lince etrafı gayet iyi görüyorlar, hafıza- ed!yoruz. Aleyhte ve lehteki deliller mesi doğru göriilmemiştlr. Çilnki bütün 
tarı sayesinde gördüklerini de tanıyor- karşı~tırılm".8 sonuncuların galebe genç Bulgar subayları ve erleri Rus 
tar ve böylece hiç şaşırmadan yerlerini edeceğıne enuniz. dostudurlar. Bulgaristanın Varna ve 
buluyorlar. Bu. Azan1;0 Hin~ askeri kudreti- Rusçuk limanlarında tahşidat yapılmış-
YJJ;ANLAR ni zaıfletmiy~ğine ve siyasi. bakımdan tır. Bütün bu hadiselerin Almanların 

N- ... d -.ııııaıır•-9 fayd:ıJı ol~~gına da kanilz. itimatsızlık boğazlardan geçme teşebbüsünü geçik-
- !'V!I ...... .. ve şilphe doguran dilşünceler terked!I- tirmesi mümkündür. 

Büyük yılanlar yavrularım . canl~ melidir. İngiltere ve Hindistan karşılıklı Suriyeye karşı bir hareket tasa\f\1uru 
olarak doğururlar. Bazı yılan cmslerı itimada dayanan dostça münasebetler Türkiyeyi harbın dışında bırakacaktır. 
ve küçük yılanlar da tavuk gibi yumurt- kurmak isterlerse talebimiz kabul edil- A.FRtKADA 
larliır, yavrular bilAhare bu yumurtalar- melidir. Bugünkü şartlar altında bir Libyaya yeni kuvvetler gönderilmiş-
dan çıkar. Bu cins yılanların yumurta- plebisitin Asayişi bozacağına kani old~- tir. Buradaki ordunun Kahire ve tsken
lannı yumuşak toprak içcr~ine veya ğumuzdan böyle bir fikri terviç etmiyo- deriyeye karşı kat'! bir taarruza glriş-
kuru otlar, yahut ta yosunlar arasına ruz.. miyeceği ve general Rommelin R~a 
bıraktıklarına dikkat edilmiştir. . MÜSLÜMANLAR REİSİNE taarruzunun inkişaflarını bekliyeceği sa-

s ... T 1 TT+ııFT.Wft VERİLDİ nılıyor. 
başlanndan da atılmışlardır. Harkof ~ .ı J!.oJ." ----------------------

bölgesinde muharebeler devam ediyor. Allahabat, 6 (A.A) - Hint Müslü- diatanda iyi muamele göreceklerdir. 
Bununla beraber martın ikinci yansında- man birliği reisi Cinnaya yapacağı mü- Y eterki mevcudiyetleri Hindistana za-
ki şiddetini kaybetmiştir. zakerelerde ~ salahiyet verilmiştir. rarlı olmasın. Fakat yabancıların menl-

HARKOF VE RUSLAR 
Sovyet hatların arasında büyük süva

ri kuvvetleri tahşit ediliyor. Timoçenko
nun Hnrkofa karşı yeni bir kuşatma ha
reketine girişmesi muhtemeldir. Kırım
da faaliyet azdır. Bununla beraber Rus
ların bu bölgede de yeniden hareketleri 
bekleniyor. 

RUMEN ORDUSUNUN 
YAPTIKLARI 

RUZVEL TIN MÜMESSİLİ İLE leketimizi sömürmesine müsaade ~diJ-
MÜUKAT miyecektir.> 
Yeni Delhi, 6 (A.A) - Azat ve Neh- JAPONYA KANDlRMAôA 

ru bugün öğleden sonra Ruzveltin mü- ÇALIŞIYOR 
messili albay Conson ile bir saat kadar Tokyo, 6 (A.A) - ölen Hintli tay-
görüsmi.işlerdir. yarec:ilere merasim yapılmışhr. Başvekil 
AMERİKAN GAZETELERİNİN T ojo bu münasebetle beyanatında bu 
TAVSİYELERİ Hintlilerin hürriyet davası için öldükle-
Vaşington, 6 (A.A) - Vaşington Post rini söylemiş ve demişti:- ki: 

gazetesi yazıyor : c - Hindistanın prki Asyada yeni 

Bükreş, 6 (AA) - Rador 
bildiriyor: 

H!nt siyasi şeflerinin omuzlarına çok bir nizamın kurulmasında vazifesini ta
ajansı büyük bir mesuli~et yükl~r. Hint mamen yapacağına kanüm. Hindistanın 

siyasi şefleri geniş azlıklara tahakkilm istklalini elde etmesi için her ~ey yapı
Doğudaki kış harbinde Rumen ordu

su Rusların büyük kütlelerle tank ve 
tayyarelerin himayesi altında yaptıkları 
arasız hücumlan Almanlarla sıkı iş bir
liği yaparak karşılamış, Kırımı ve Do, 
neçi korumuştur. 

Mareşal Timoçenko giriştiği taarruz.
lardaki hedefinin Ukranya ve Basarab
yanın istirdadı olduğunu bir çok defa
lar söylemiıtir. Mareşal bu hedefine eri
şememiştir. Alman tebliğlerinin de be
lirttii:ri gibi Rumen ordusunun kahra
manlığı sayesinde Doneç cepheıti kış 
harbinin bidayetiıld l · ! ı ,. ., hatta 
tutunmuştur. 

etmek hakkını isterlerse bütün dünya- lacaktır.> 
daki itibnrlanm ve birleşik devletler
deki iyi niyetin son artığını kaybedecek
lerdir. Bugünkü şartlar altında Hindis
tamn müdafnnsını Hintlileı·e bırakmak 
bahis mevzuu olmaz. Ziı·a bu Hindista 
nın Japonlara 'teslimi olur. Bunun içiu 
Hind:stanın en kuvvetli dostu olan Staf
ford Krips bugünkü askeri durumda 
hiç bir değişiklik yapılmamasını istiyor. 

Yeni Ddhi, 6 (A.A) - Gandi, Ha
rican gazetesindeki makalesinde diyor 
Jci: 

< Takip edilecek siyaset üzerinde be
nim bir nüfuzum varsa yabancılar Hin· 

* Radyo gazetesinden: Japonya kendi-
sinin Hindistanda bir tehlike sayıldığını 
gönnemezliğe gelerek, elden gelen tah
riki ve propagandayı yapıyor. Japonya
ya iltica eden dört Hintli muhalif liderin 
tayyare kazası neticesinde ölmesi ve 
bunlaı . ı cenaze merasimi dolayısile 
Tokyoda büyük merasim yapılması , baş
vekil Tojonun Hint davası iç.in çalışaca
ğ: hakkındaki beyanatı bu cümledendir. 
Halbuki Mançuriyi müstakil bir bükü. 
met addctmiyen Japony;ı Çin i~iklalini 
de yok eınıeğe çalışml§tır. 

Son Ingiliz ve 
Alm'n tayyare 

hücumlan _______ .. _____ _ 
fngUlzleP IHdı Alnacuaycı
yı, lllJJacusa Kolonyayı. 
PGl'ls dlHU'llll ue Bllllf' 
dofılarına IJondHdaddar 

-*-Berlin, 6 (A.A) - İngiliz uçakları 
Paris bölgesine yeniden hücum etmit
lerdir. Uçak savarlarm tesirli. ateşi dtll
man tayyarelerinin harp istihsalAtı ba
kımından mUhiınce endüstri merkezle
rine yaklaşmalanna m8ni olmu§tur. 

Ehemmiyetli hasar yoktur'. 
Paris, 6 (A.A) - Saat dörtten 5.50 ye 

kadar devam eden tehlike işareti veril
miştir. 

fNGtLlz TEBL1ôt 

Londra, 6 (A.A) - Hava nazırlığınıll 
tebliği : Dün gece bomba uçaklarından 
mürekkep kuvvetli bir teşkil Rur böl
gesindeki ve bilhassa Kolonyadaki he
defleri bombalamıştır. 
DUşman harp malzemesi imal eden 

Faris yakınında Gennevilliere'deki Gno
meraun fabrikasiyle diğer fabrika ve 
Havr dokları da bombalanmıştır. 

Bu hareketlerden beş bomba tayya· 
remiz dönmemiştir. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman tebliği : 
İngiliz bomba uçakları dün gece batı 

Almanyada bir çok meskOn yerlere ve 
bu arada Bonn'a hücum etmişlerdir. 

Sivil halk arasında ölü ve yaraWar 
vardır. ıAskerlik bakımından ehemmi· 
yetli hiç bir hasar yoktur. Buna muka
bil bir kısım mahallelerle büyük kUitUt 
kıymeti olnn bazı umumi binalar bom· 
balardan zarnr görmüşlerd!r. U~ak sa· 
\"ar bataryalarımız ve avcılarımız 5 dUş
man uc:ağı diişürıniiştür. 

ALMAN HÜCUMU 
İngilterenin cenup kıyısında sava.!i 

tayyarelerimiz levazım bakımından pe~ 
ehemmiyetli endüstri müesseselerin1 

bombardıman etmişlerdir. 
Londra, 6 (A.A) - Hava tebliği : 
Pazar gecesi az sayıda düşman ıayy~· 

resi İngiltere kıyısında uçmuştur. Bır 
tayyare tahrip edildi. 


