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Tufanı 
/~ndıran 
Bu savaşta 

lngiliz ve ltalyan hastane gemileri geldiler 

----*----
lfahan gemisi gllli 

lngiliz - Italyan hasta ve yaralı· 
ları bu sabah mübadele edilecekler 

feMJıetln dqında 
lıalmalı azmindeyiz--•- Mübadele olunacaklar, 59 lnl(iliz ve 340 Italyandan ibaret ••• 

Mübadelenin tafsilatı .oaoooaaıoooc1GD111 SEVKt."'T BİLGİN Dün İzmir dünyayı kapbyan merha- guJannı büsbütün yok etmemiş olması:IGCIOGIOODOllOlllOOOI 
metsiz mücadelenin yüreklere teselli ve medeni milletlerin vicdani vazifeleri. 

Ankara aaikaab hidiaesinin bütün ııerpen ilk insani tezahürüne şahit ol- ni batırJamaia bili imkin bulmaları iş
~ efkinncla biyük alika uyanda"- muştur. Savaş kudretlerini kaybetmi"f ükbal için ltir fali bayır sayılabilir. Acı
..... ıörmekteyiz. Bu alikanm en ~ İngiliz ve İtalyan ağır yaralılanm ümtl lar böyle paylaşılarak ıstırap ıeçidinden 
,.. ..ı.ebi, hu •eaile ile siyuetimızın gemiler bu yarahlan miibadele için li- belki bir gün daha umumi uzlaşmalar:ı 
llpnaz düriiatlüiii daha bir defa anla- manunıza gelmişJerdir. doğru yol a(dacaktır. 
........ olmaudw. insan ntırabun hudutsuzlaştıran ve MtiBADELE TAFStı..ATI 

!5.1.e.a hidiaeünin ne tekilde cere- feliket sahalarmı mütemadiyen pnipe- Sakat ve malQI İngiliz ve İtalyan esir· 
ftn ettiiini biliyoruz. . . . ten bu miicadelede memlekt!timiz ıstı- !erinin mübadelesi bunları 1ıAınil has-

Höbadeleye lla sallall •acd 7 de IHlflanacalı, eu
ueıa lngtDz geııddndelıl İtalyan eslPlePI, • .,. •• 
ıtaıyan gellll.tlnclelıl inglDz esll'lePI taldlp! edl· 
ıeeelı- Ba lf için ldr Jı&tfez uap......, Uıl ~ 
fCd ue ı.nanı.uı l'OlllOPlıtiPü fahsl.t edUdl • .DMn
lıll ztyapet ue ,,,,,,,. ldll•,.,......_ 

kendilerine bebfedden ~ raplan dindirmek için elinden geleni tane gemilerinin limanımıza gelrnelerilff 
~mı suiiatimel ederek memleketimi- yapmakla milftehirdir. Ac;hk ıstırabı fiilen başlamıştır. Dün saat 15 te 14 binlacııooDOC::ıaclOOOOIDOllOGIOODOllOlllOOOCM:IOlllOGOOIDOllOGOODOllOlllOOOCMIOlllOOOOlı:ııoc*I 
~.~ emni7etiai ve ~iy.aai münasebetle· i~de kıvranan Yunanistana Kızılayı. tonilatoluk İtalyan Gradisca hastane ge
;:ıuzın normal alaenfım bozmaia teteb- 1DIZUI yüksek himayesi altında yapılan m!si, saat 16.30 da da 22 bin tonluk ve 
~ ~- yehencı muhaJTildere kup yardımlar yanmda ağır yaraL ve hasta Landovery Castle adını taşıyan İngiliı 
.. -.ıuy.enın daime uranak olduiu ..:aa- esirlerin mübadelesi için gösterdiğimiz hastane gemisi, kendilerini Türk kara 
...!_~ eden ~~t ve ~-L-J ~,e alaka ve yardımın müsbet netice verme- suları hudutlarında kar.şılıyan pilotları-
~~· en küçük ı.u':'h4!e ~ -~- sinden memnunuz. Harbin insanlık duy- (Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 
-.ıracaa •mette kendlDI sostermcatcuu. 

Hicli.eıer bmnı İl'ademİze tibi ol- --------------

... ça biz tafem andıran bu dünya ça- ANKARA SUIKASTI BULGARLAR VE HARP 
~i saftfbl nuhun rmisi gibi feli
lı.tin dıtında kebnaia umelmİf bir mil
i.tiz. Harbin bfttmclanheri takip ettiii· 
.._ politikanın tereddüdü mucip olacak 
'-ah yoktur. Fakat Türkiye, böyle lo
hsiya bir savaşta tarafsızlığın ne kadar 
._ n ajır bir it olfttw• müdriktir. 
'-un içindir ki memleketimizin müda
'-smda fevblide titiz ve hassas oldu
~ kader iç emniyeti muhafaza bah
llnda dalai eyni derecede titiz ve hassas 
"-YranmaktayJZ. Batk• memleketlerin 
~ geçen ecı tecrübeler yaban· 
ea llMlberrilıılerin yerettıldan tehlikeler 

----'*'----
Alman gazete-
leri Ruslara ce-

• vap verıvor 

----·,----
Bul~arları filen 

harbe hazır
lıyorlar 

---·--- -·---Suilıasdın IJlzzat Alınan- auıg,,,. lıal'ldye ft11Z1191• 
ya tarafından tertip mn natlıa • Hultallf Bal· 

~ yolammu kili derecede ey- edlldljlne daJrt Kas lddl· ,,,.,.,,.,. apııeama siirülı-
dmnlabnlftr. Ba itiberla aiyuetimizin cuı ue Alman gazeteleri lenlyoPaz dlyoPIGP.. Hindiataflda yapılan tıümayi§lenkn biri 
~ hilômi olenık Wç ": J~ı telki· Berlin, 7 (A.A) - O. N. B ajansı Sofya, 7 (A.A) - Bulgar harbiye --------------
:- t..w -ıt.;': ~ ~ it- Ankarada Almanya büyüle elçisi Fon nazırı general Daskalof dün basına §U 

ı.. Anllera •• • 1-: ~ tıı. terefsa: ruh- Papene kartı tetcbhüs edilen sni11•.dıa demeçte "LDlunmtlf&UI' 1 

.,; ı.. ....,._ • • 11•• ile ele alaut TUrkiyenln komtuJarile arasını bozmek - Bulgar milletinin bugün bir tek 
• • biMllllJ&. Tlik adeletlnhı ~ için Almanya tarafmdan tertip edildi· dfifüncesi vardır ve o da iddia edilen 
a::...~ tetldl ed~ ~;" ~· iine dair Tas ajansının iddialarını ele araziyi işgal eylemektir. Bulgar milleti 
~ dola,.dlr ~ . ~ 1~ e alan Alman baaını bu iddialann Sov· silllunı kullanmağa davet edilirse bu 
L. ... -;; memlelıetlerin. t~~._ettikl~~!;;"- yellere mahsus usuller olduğunu ve An- yalnız memleketin ve evlatlannın istik· 
~· amllere, ıizlı, ~-:me. ~1 .e- kara muhakemesinin ilk gününde timdi· bali için olacaktır. Milli birliğimizi ko
::: .... ••iilll!! ~liz. ly! nıyeti~z- den Sovyet iddialarının boıluğunun sa• rumak için ağır harpler verdik, ve bu 
......_ ~ eminls !ô. '"! suikud ~a•e- bit olduğunu ya:ııyorlar. harplerde kan döktük. Millet biliyor ki - _7,... sösJ.i önünde, elenı cel- DICER BiR HADiSE bugünkü anlafmazlıktan inaan fedaklr-
telerde muhakeme etmekte hi~ bir JnAlı- Gazeteler diier bir Sovyet iddiasının lığı yapmadan çıkmak mümkünse lr.ra-
~- a:lrmedlk. Hedelbnb, evveli Tür- (Sona sayfa 3, Sfittln 1 de) (Sonu Sayfa 3, Sütün Z ele) 
~ Mitin mbilralan bpılannı aım--
.... Upe"'lf oldulma dinyeya anlat-
---· Bbim oın.,en biç bir politike
._ ne tekilde olmu oban bu menle-
~ fuliyette halunmasme imü" yok-

Ankara suikastı davası 

ÇOI MOESS F BiR KAZ& HiNDiSTAN IESEtESI 
----*·---- * 

236 ki~i ka- lngiliz ceva-
y alık deni- hı Nehruya 
ze döküldü verildi 

----*·----
Kurtarılanlar şim· 

dilik· 29 yolcu 

_,._ 
Cevabın son söz ol· 
ması muhtemel ~~-:=!~ Abdurrahmanın verditi 

.._ 7llDek mehlıı.,...lerimb huzunm- -•- · -*-
~=H.!ı,-= malumat bazı m'i!.şahe-o::;:==:- !'::==:"'O: 
~. Suçluı.r kimse onlar cesalenm .. ,....,. lndzclP ...... ,,,.,,, ıeldlde 
~. Bunden cihen emin ola- d l l t H t d • edUfyw.. fell,..,.ladı ~-Zira Tiirlüye ctimhariyetinin ede- e er e eeyyu e ıyor Seferihisar sahillerimizde Kanlı ada Yeni Delhi, 7 (A.A) -Unayted Pres 
""' hawPbnda bunan ekıine delil olacak açıklannda çok müessif bir motör ka- bildiriyor: Bugün Hindistan tarihi için 
.... ..Jı'e ıöeterilemes. Şunu da ilive et- - aas.ı olduiu haber almnuftJ.r. kat'! mahiyette bir gUndUr. Sir StaHord 

Subaylar harita üzerinde 1uınk4t 
takip ediyorlar 

Rusya harpleri 

ilha;sa şi
alde harp 
kızıştı 

s 

-·Sivastopolda Ruslar 
mühimce bir taar· 

ruza g~çti l~r -·-..... Kaletdnde Uel'le• ............, ~ ... 
ucutopolda RaslCll'ln 
............ lldöllleıelnl 

aö~lyOPlar-
Moskova, 7 (A.A) - Resmi teblij: 6 

Nisanda cephede deii§iklik yoktur. 5 
Niaanda 116 Alman tayyaresi tahrip 
edilmi§tir. 

KALENlNDE ÇARPIŞMALAR 
Moskova, 7 (A.A) - Bugüııkü Sov

yet teblilbıe ektir: Doğu cephesinin fi. 
( Sonu Sahife 3, Stltan 4 tıe) 

UZAK OOCiU SAVIŞI 
----*----

Birmanyada In-
gilizler için çev

rilmek tehli
kesi kalmadı 

"-le lümrn sörmelıteyis ki biz yolumu- Bagön anlafdaealı nofrt a ue dlnlenecelı ıaldtlef' Şehrimizdeki aıakadulara gelen ma- Kripa bu alqam (dün akşam) Hint mU· 
;....~beri tayin etmit bulunuyona. T f .. . ed ._L _____ ,_ ._,__ IGmata göre Enderban adlı bUytlk bir mealllerine :tııgWz harp kabineehıin ce- -•---

İ7e kadar aldıiınuz bütün tedbir- Ankara, 1 ( ele onla ) - Atatürk nı tesbit en muuuı--rla .t'U)A.ara y töri1 l devam etmekte b k ..a•aplnde ,,_.._ ___ _ 
"': biae söre, Türkivenin terafstzlık po- Bulvarındaki auikaat hadiaeai muhake- tab:bi adlisi Dr. Behçet Kama:vm milş- b= 1;:: L.0 '::e yansuıdan iki va Y:iv: ~(.A.A) _ ~a.a.:.ıw...... w... .....,...~ 
lit;lr.aa.na; en tabii bir ifadeüdir. Siv ... mesine yann (b~ün) ~at 9,30 da aiır tereken hazırladıklan rapor okunacak- saat 80~ ~~da civarında kayalık- ,are 1ngWz h~rp kabinesı:~ dren lfdtdafaaınn sona 
......_ me•edlerini PlllPIDlf olan ce-zad~ devam edilecektir... ht. lara çarpmış ve l>atmaia baş1amıştır. resine cevabı kongre reisi Nehruya tevdl ,_.ldlM anl•-•----
~lerclen ~ biri lııandan ~ 1 n!88n celaesinden bugune kadar l!e- B~ T.AHMt~LER Gece vakti lAmbaaız, karanlıkta .seyir . ~ :ır- .,. _,-_,,_.-
........ llö)olece dinye ile münasebet- çen bar hafta zarfında tahkikatın derın- Had..enın auretı ... ~ryanı . haldunda eden motör kayalara çarparak parçala- ~oni V'-ı- ~'eden sonra Müa- Yeni Delhi, 7 (A.A) - Birm8Jll'ada 
~iade, mHli politikammn iteriz ,,.._ leştirilmesine dair işlerle, geçen Cf>l"ed- bazıd gömazeteleTrd~ gtorülhedn. nq~~bn.li bdu nmca aralannda kadın ve çocuklar da ltlmanlar LiderlC~lle gö..;l.-...Jttir. ~ü~alerin mild,~aa. hattı hProdem~::: 
.... ae.ldl eden diiriiatlük, mertlik, ,,._ ki ifadeler Rusçaya terceme edilerek ara a er o-.a ın a ıae gunu e n e Sonu Sahife Z, Siitln 2 de) .. ~"' pm e ınması uz.enne cep e r 
~ ne derece bağlı oldajumum. suçlulardan Pavlof ve Kornilofa bildi- tuttuiu maddenin sia makinesi olduiu ( B. NEHRUNUN BEYANATI ğine daha kolay müdafaa edilecek~ 
~enin •eJn. --LJıktan kav.et el- rilmittir. hakkındaki haberlerin tahminlere da· Yeni Delhi, 7 (A.A) - Nehru Hint konmuş ve yanlardan çevirme tehlikesi 
-.... ~lerimlTe' belirtmit bulu· Y annki celsenin öğleye kadar olan vandıiı anlatılmaktadır. Bu nokta etra• F • birliğinin yalnız lngiliz HinclistanmdaJı azalıwftır. Müttefikler §imdi kurak ara-
-.,._. k11mında tahkikat evrakile dlva doe-- fındad hakik,! vkaziyeömt yannki celsede l ya ngo değil, bütUu Hint eyaletlerinden tefek- ziye çekilmi§lerdir. Yajmur mevsimind• 

'

...,.. .. _.. Bi• ~İlf yaı""'" di:;er muhtevivah okun11c11ltbr. mey ana çııı;aca hr. erin elinde tllfl~ (Sonu Sahife 2, Stltin 5 te) de hareket yapacaklardır. 
D Y ...:tA ... MUT AHASSISLARIN RAPORU dıiı bombayı, parçalan bulunarak nu· k ld (Sonu Sahife!. Sütün f de) 

Bundan sonra infilakı müteakip g&. maraaı dahi okutulmuı olan tabanca ile d H • 

1
• 

'->":::s.<;~:;;e.;:c:.:~~ıs.<s;.;;s;,;:~;:ıs~ rülen emareleri ve delilleri tetkik ede- ate9lemek istedili ihtimali de varid g&. un çe ı •ou DAKf"' .a rek hadisenin ne şekilde vukua geldiği· rülmektedir. Filhakika bu tabancanın 
• n ~ mermilerinden bot kovan bulunmuıtur. *----

ömerin üzerinde kırmızı bir örtü bu. B k k • 
••••••••••• 
K~rçt«> ve f)oneç~e 
Sovvet hücumları 
d~vam ~diyor -·-ltaaıar Dlnyeper Pet· 

"°"•fıa doğra Uerleme
ğe ~alqıyorlar-

l{ Bern, 7 (A.A) - Sovyet kuvvetle:ri 
ere: Yarım adasında şiddetli hücumb

~tk'1 tekrar etmişlerdir. Doncçtc Bala
Ya 'Ve Savaya mevzilerine karşı hü

~Uınlarda bulunmuşlardır. 
Bu İstinat noktalnı ~ Harkof ve Stali;o arasında Dınyeper Pctrovska doğru 

erlernei(e ~alışan Sovyct kuvvetlerim? 
\1 a e e m k c>dir. 

l~nan ve sonradan bomba olduğu anla· üyü i ramıye 
tılan paketi elinde bir kahve tepsisi ta.. N k 
şır tekilde götürdüğü görülmüıtür. An.. }} 7089 O. ya ÇI İl 
cak bu paketi Kızılaydan itibaren taşı• 
madığJ, zira bu takdirde caddede bir Kazanan ............... 
çok kimseler tarafından görülmüt olma.. tana UdeaL 
sı lhım S?eleceği ileriye silrülmekte . . 
ve bir mUlahazaya göre bu paketin aon• Ankara. 7 (H~~ - Milll. Pi~ango-
radan kendisi tarafından başka bir yer• nun 9 tmcu tertip üçiincll keş:ıdesi bu· 
den ahnmıı olmasına ihtimal verilmek· giln yapılmıştır. Kazanan numaralar 
tedir. aşağıdadır : • 

YABANCI MAZNUNLAR · 30 BiN LİBA 117089 numaraya ısa-
Diğer taraftan Abdurrahman hadise- ltet etmqtir. 

nin yabancı iki maznunu hakkında ilk 10 BiN LİRA KAZ.ANANLAR 
tahkikat esnasında bazı şayanı dikkat 095'162. 136932, 355559, 389068 
malllmat vermiştir. Bu malömat iki BE$ BiN ı..tRA KAZANANLAR 
maznunun yakalanmasından sonra mü- 96003, 1Z8895, 14'1557, 229974, Z839tt 
şahedelerle teeyyüt etmektedir. Abdur- 386053 ... ....., .. 
rahman, isminin Kornilof olduğunu 1000 - %000 ı...JAA KAZANANLAR 
sonradan öğrendiği ve kendisinden ara- Son beş rakamı 18281, 23507, 36843, 
larında (Tilrkçe bilen Rus) diye ba}ı. 49438, 54319, 54778, 60639, 70043, 80899 
settiğini söylediği maznunu gösterilen ve 99932 ile nihayetlenen kırk bilet iki~ 
fotoğraflar üzerinden tanıdıktan sonra, şer bin lira .. 

( Soma Sabile 4, Sltan 2 de ) (SGDu s.bife Z, SiWia 1 tle) 



rmnaıa 
===· C!E 

« YEll IS• » il ISIERI MUHARRiRi Y iZi YOR 

lngiltere ve Hindistan 
anlaşacaklardır 

ŞEHİR HABBRLERi 
Koca Sinanın 
ölümvddö-

•• •• numa 
Takaa yolile ih- Yeni spor hareketleri -•-

•-1eın1Je gltldi .,,,,.,,.. 

raç edilecek o·· k .. ı· ı·ı b.. de fllrlldlfal ,,ap~ Un U ise er maçı U F.dime, (Husu.si) - Mimar Koca 

maddeler } • nanın 354 üncü ölüm yıldönümü ınibll" 
sebeüyle 9 Nisan Perşembe gUnll ~ 

,..,,,,.. w AmePIJıan dMldaPlyle Nyalı ""' ntJJU 
...,,, ........ ,..,,.,,, llelıletnelı ........,._ 

•• k b• 1 A k d d nemizde bir tören yapılacaktır. ~ 
~ ... :.;pan d8PI· yu ır a a a uyan ır 1 ~~:n~~~e~!J;~== 

........... en.. ebfetli bldhui, di Mandalaya 300 küsur kilometre yak· lel'l 11e ~·J ,...........,. Trakya şehirlerinde inp etmi§, bUtt111 

,..... ............................................................................. : 
i YIZAI: EIEILI GEIERIL HOSNO EllR ERKILET ! :..... ............................................................................. : 

...... Jıok ld 8lr 1Cl'lpmln IJiıwMm ile laşmış bulunuyorlar. Burası Birmanya· llalılı~ ..._ _._ Rumeli topraklarını medeni mamuıeld" 
•117 k .... DeDliJe wD buJm ile- nın ortası Ye kalbi mesabesindedir. ..... • .,_. eMil" ifdncl Lise ........ flaypClftll 21 nlsanda-C: .... • le süslemif olduju için. bilyiik dah!~ 

J"' S,le ...... 1fndlMm - fnallia Birmm,pdalci Japon orduamun Man- - • - •--a -aa.ı-a ,-•--• _.... .._ıı•-•- nanın yüce şaheseri Selimiye önwı-
S 'r dırWlr. ........... ır.....,enla dalay meykiini de alarak Ganj nehri del- Küçük baş hayvan derileriyle yağlı MiHlltS W ,,...,. . ... ._.-. 'Ya,.,....., __ .... ~......- yapılacak olan bu törenin parlak bir flJ-

m' ı ıwk w•mdedır. 8'& da BMıl••a tasına yaklaşması halinde Hindistan t?h~dan keten, kendir, haşhaş, ay Dün saat 16.30 da Alsancak sitadyo- Cumartesi ve Pazar gUnleri yapılacak kilde olmaaı için §imdiden buırh)dlJ'& 
kııısıt + mQa mneDa o1n+mnak tiıl8- Uzerindeki tehdit artacaktır. Japonların çıçegı, susam, yer bstıjı tobumlannın mwada birinci, ikinci liseliler arasında voleybol hentbol ve basketbol mllaaba- baflanmı§ ve bir Proınm tespit~ 
19 w ............... wtkllline ait bım Birmanyadaki hareketlerini kolayı..tı- ve soya fasulyasınm muhtelif anlapna- kiline bapamnın huzuru ile bir futbol kaları fUll]ardır· tir. Programa göre o gün Sinanın.., 
1mıft fıemlnat veımelde beDd mGmltOn ra Amillerden birisini Birmanyablsm larla vaki taahhütlerimiz hUkümJeri b.- map yapılmıfbr. Okullar arası mUsaba- Cumartesi .fuıu saat 15 de voleybol, metli eserleri ve sanat kudreti~ 
a• ' ter. İngilizlere ibmet ederek Japonlarla W1"- ld blmak üzere, yalmz dıt ticaret dal- ka1armın hemen en heyecanlısı olan ve Demirspor - Yiln Mensucat arasında, yUksek Mimar Kemal Altan O. U.. aal"'. 

D P '=•, İqpliz impuatıorJuim+u ilkte muharebe etmeleridir. Bu sebeple resinin 21 sayıb sirkUlerindeki kayıt ve bet binden fazla seyirci huzurunda yapı- hakem Cevdet Taner, saat 16 da hentbol dür muavini Fahri Dilgen ve ~ 
YI ' ..... • ....,_.. mn•11e1n İngiltere, Hlndistanın icabında Japonla. şartlarla memleketimizin muhü+e oldu- lan bu maçta ikinci lise aporcuları ilk Pamuk Mensucat • Şark Sana,i ara- Fuat Soyhan da birer 1'itabede buJ_.. 
all m ..... ııl&ana tlllkD .ter. ra kaqa mUdamaPM bizzat HintWerin iu maddelerin ithali mukabilinde ve ta- baftqımda sıfıra kup üç sayı yaparak amdl+, hlkem Arif Güven. mt 17 de caklardır. 

• ' • , o ~ ...,_ h' hhll· • il&iraldni ,.,_. ve bunaa için onla· ku yoluyle ~ edilehilec:ıeği Ticaret birinci liRlileri yenmiftir basketbol, Göztepe - Karşıyaka ara- .__ • 
.. LIP'ı ' • kuv•• 11 Mlıır. ra harpten sonra dominyonluk vadedi- velriJJiiinden şehrimizdeki alikadarlat1l llONCl LtSENIN A~M smda blkem Fehmi Erif. Uladı il~ flallıllllll 
ıw.& • • ' w Dlıfw ....,,_.,.. yor. bildirilmiftir. Pazar gQnil saat 15 de voleybol, Al. erlePfndze lledfyed 

,.._ _... ,....., wUe lllllllUl .._ Fakat fnciltere büyGk adıklan tatmin ---·--- BAYRAMI tay - Karııyaka arasında hAkem Meh- Bayındırın Uladı köyO halkuıdm Al 
.... .,.a • _.a. ..._ 4le ....ek· için Bhvlistam bir delil bir bç domin- YIM.,e& ........ -tldı İkinci liaenin atletzim ~yramı 22 Ni- met özbek, saat 16 da hentbol, Gaztepe Karaollan Hüseyin KaraolJan, ~ 
.... O......,,. kati • &- 1 1 u vonluk vermeli ~llyor, Hintlilerin dat ... ._. sanda yapılacaktır. Li9enin muhtelif yer. Demirspor arasında h&kem Yahya Su, Şl§ik d 'ha b" k Beri ge)en ııamı,e& 
haB' • 

1 
be ._., elmek Jc1a 1:: ilk nıd enaplan er-ine beUd ~ tek- VıJI b m-.ı.. medilli sıha terde komer veren milzik kolu da lJetli saat 17 de bask~l, ~0~u ak Şark eever i~ hana1~ kahramall,,,. 

... X a. J' bale, B'eA o.,., liflede ı-rblıa &iritecektir w ne ya ~·~ · · dün t Jimnastiklerde ahengi temin ed~ktir. aanayi arasında em · y . terimize hediye almmalt ilzere )cıslllr 
-. a... ._... ..._ w f111a.. ,... pıp yapp llint1ileri Japaıaıaya kaqa müdilrWjünde, Dr. Cevdet Saraçoilu- - b lira li ı--- -
........ imla.._~ Ger- muharebe ve mtlcadeleye sen için gay- nun reislfli altında topJanarak villyet U k d w H • d • 1 • f~~~ ~at !:S h~m=;;;. t;b-
cl 1la er1er 111pıllec••• afd••• ıaı.. redenle bulmwwıktır. a1bk itlerini akden ~r. vua. m ogu 88V8fl tn 18faD IDflSe Hl riktir, 
... A IJ4iA ' ''· l'ITbt m ohm8 Eler Hindistan harbi kabul edene ev- yetimiz dahilinde •lhk ifleriniıı iyi lit- ,....._.,. 1 lad Wede) (..._... 1 iMi MMı•ı> ---·---
.._ 1ılr ... ılllr. _.. Mi•...I• vell. az veya çok f!mclild Hint ordusu tili ve hastahk olmadılı neticesine va- Japonların Ton:=:&ıın -·'--•-- y--.. kül etmeei gerekcfilini bt't o1arak bir .. _ •ı __ ....__. 
laaJarm ~harpte 8U1 zayuatı altmıt fngillzJere kat1 yardımını yapacaktır .. nhnqtır. rak miltteffkleri ~vur::=i.n ih,: defa daha be1irtmiftir Henüz nepedil- ..rntili~ ........ ~. 
bme 1-111 oıam.t& .,..... herptım ev- ikincisi Hhıf~·er lngitidere daha eok .. •-- timali ortadan kalkmıştır meyen ve Sir Stafford KripatD elinde lleledlye Nlallfl 
vel ve harp ....,.:1a • İngiltere Fw.. ker verecekk' dir. Fakat itiraf etmelidiı ~ ........... FILtPtNLERDE · olan Hint kongreai komitesinin karan Armutlu nahiyesi belediye .nill .. 
tinde, lll_mda. Lihyllda. Rabıt' Wıda, ld ............. ~ devrmerak 2'~_,._. Vqinaton 'I (A.A) -Ha-biye Nazır .. yakında nepedileceldir Neiuv:ya &tire Veli O'zGmctiolhmun iltlfua ....... 
Irakta. ta 'e, ~ RoJ•nd~ hmr1lln ... .....,...._ lflndistanı fU •• ..,._.-... lJimın dUnku tebliği: Filipinlerde ~ bu kararda Kripmn, ~ hükiim- kabul edilmiş, yerine vekil oleftk it 
Bpylistanında Bln.ı kıtaJan JmDanm'p 9eJ8 ha pldWe mPMdeP4bnaaia ~- Belediye reisi dila Kadife~e lid~- rikan kuvvetJeri Bataan yanın adasında darlarmm da mümwiller ~ Lütfü Yalçua tQin eıtihniptr. . 
ve bl1l lnıJlarnnaktMar. Bu IMIYlt JBD. fM ~ ı..,Gn andan .wnl Wif_... rek çam alacı dikme fullyetini tetkik sat cenah ve merkeze yapılan §iddetlJ temsil edilmesi hakkındaki demeci ten- e 
diet.- fDllltıen i. ftıı••ıdyetbıi be- ler 1ılmln ... ıeldi.. eylemit, bu un Cümhuriyet korulu- yeni bir japon hUcumwuı püakilrtmüş. kit edilmektedir. BiP ,,.,,,,... ......... 
llrtmell kddtr. BuailDktl ...._... RiıwlW•mn bql- lana da uiraYarak Altm yolun aÇllması tür. Japon hUmmu mUhlm kuvvetlerle Guetecdsle Salı günü aöriifecek. ~ ......... 

JAPON!t• HİNDİSTAN! TEHDİT lllllblı tM&' cıak ~- llbdB- ım. .. mde direktil.veımiftir. yapılml§tır. llk defa tank, topçu barajı olan Stafford Kripain onlan Çarşamba y~_.-da iplik tlClll A.,,-
EDER .D&A DURUMDA llIDm? ... m 'wthi • oluna olmn. ... ve pike bomba tayyareleri kullanılımt- günü için çaiırmaia karar verme.ı 15 nın • ..... 
ır.a.n 8iı'menya .-td lflm1t'"Nlır. diden kuwvetJeee ıclt iu:l laıp ettlımek- ·~ ........ ...... tır. Bir japon tayyaresi dUfUrülmilftOr. gün silreD. mibakereler lwkkmda ma1d- alba Yuef yi1bek ~ iplik 

Japcın)ar . .ımdi burada fravadl ve Slt. tedir. Onun için ~ ~ .._ M llu De ............. Vaşington, 7 (A.A) - Amerikan mah- mat vermek ~iline .. delll ~ılıyor. :!ti:~ ihtikar maddeeiDdm .,_,. 
tana nehirleri boyupca şimale dotru dea 1ıbW lllJet tlllillls ve Ameriken 111- ,_ il filleri Filipinlerde durumu 90k vahim Kongre mahfillerine goıe İDliliZ hup · 
Uerliyorlar. Solda Proma ve -Ada Tun· ~le W ._,. lılr miDl Birat KupdaA Jiı:mınına uin1an mal yüklü Myıyorlar. Anlapldılma gll'e japonlar kabbıainbı brarmm Britanyanm aon ---- ---------
IU '8hirlerl bllJd f'l Anda zapiQlunmllf' ardam fıllldll oluna Bintliı. bunu U. Sabr7a vapuru o civarda karaya otur· her ne bahasına olursa ot.un Bataan ya- sözU olması muhtemeldir. B. Jloletol ~ .Ja ... 
lardır. Bu IUNt1e Japon kuvvetleri _. bul etıı...,...lik ..ı.....-_ mut ft kurtulmqtur. rım adasını zapta karar vermişlerdir. Bu MlILtYETPERVKRT·ER elçlsl7ie "°"811U., 

-·- sebeple teeirli bir mubftlllete imkln KOlltTEStNtN MUHTIRASI lıfoakov-. 1 (A.4) - llarid1'9 Ja1lllİ," 

Jnlll•ıı•z ve lta Jyan has• .......... ~ro.-· kalrnamıstır. Müdafilerin Koro~idor Jm. Ymi Delhi, 7 (A.A) -Hint milliyet- seri lrfo1otof yeni Japon e)çisb'le ~ 1 U8• T'. .. Ol'll.BD'" lesine çekilmeai bekleniyor. Amerikan perverler birliji icra komitesin.bı Iıuar.. mu.tür 
.. v mahfdleri Filipin)er milclafilerinhı dut- lacblı muhtm+ BiNfWnm WiJrt.li haJc.. • 

On tonluk Ekin motarU Çepn-in mam büyük mikyasta oyalamaktan iba- kındlı wilı lqill& tekliflerini mtlsait - ... - ----------

ta ne gemı'lerı· ~~ldı·ıer Çift1ik mnlüinde karaya otunnufblr. ret olan vazifelerini yaptılı kanaatbıde- surette karpJamakJa benaber mUehıJdJ ~" 
~ JılotarGn kurtanJmasma çalıplmakta- dirler. Bhıt devletinin temeline alt tekliflere • • • • • • • 

dır. Vapngton. '1 (A.A) - Bahao prn!r.o- ltinz etmektedir. lluhbnda biJdlrlldi.. 
-----. - -·- nu 28 bin japonla c;arpıpıı bir kaç yilp, &ine IÖl'e BiDdistan, tarihi, çocr-ft ~ Bdd ,.,,.._ 

trJ ' llMlt ' • k t ~t~em.~tt.w-9-+WMe- ZABIT.ADA ==~~~~~=~.:..bU~= --*- . 
.. r±' -4Wle ~ ,...,.. ,.ı- ki Ulpl& emlerl aıhDye ecldecektir. dir tenin kanaatine göre eyaletlere serbelt ECZACI ıcıırAL C Aftr&Ş 
...... ve~ lnflnde ~- Dün çok büyük bir kalıhahk sahil l'Nln~ d........,,.,,I SUMATRADA HARP Brrrt olmak h•kkını veren Britanya teklifleri .. 
&r .. F Me Waw .,_, 15ftel Kı- ~~~1Item8'8 e!::~~.... lltJdı.e ftdlJeıtl ıaıalda Tokyo, 'l (A.A) - İmparatorluk umu- ayrılık .tebepleri yaraı.cak w llbıt mil-~ :ı_m.u ~~muı: 
..... M •' d ' rnw ..... edl- IBUDAl.Mı&.ıC@ J:D_P'?n'. ~ Geçen Paur lloesl Konak tramvay mi karargtlunın bJr tebliii dUn Sumat- liy~ini İngiU& tekJiflendn -- . 
1- ....,.. ... w r ' • .,....,,.,_ mlb- ldıa>ARI... . . durak yerinde BrtqruJ n,mer admda: ra adasında son dUpnan JtuyyetJeriain.. pıimilllinden ~ düşUrecektir. :ı_~ ı~ lrfl1:1' .::. 
mwlemn aW$ 1+aMe braJ'a çıka- ~ edil~~~nn mikun birinin bıçakla alır surette yaralandıluu de tNl1m olduklarmı bildirmiştir. Bu su- BtNT LIDIBLBBl ~-... --2-=cirledu al • ı.aa.. -
nk 1 ' •1' :ıd)ael etn 'tlı dlr. 59 UJK111&'" 340 -~-Fakat ıe- yazmqtık. retle bfltln Sumatra ad.Mı Japon. hAkl- VB Gl1Nl!'.RAL VAVIL 0 ._,,_ :vn __.. ,..Jltt 
..... 11 S ııl clııılm,aıl:r)e ......._ miMırde mlw•Mlr .w.,,lar~ ı.t. Z.bda tahkikata nauran Ertqrul miyetl. altına glrmq bulunuyor. Adanm Yeni Delhi, T (AA) - UDQted Pres: lara llbr koymalannm ,gnnm1 ... 

._.. ı. ...... ye6le w-n- bnr- belanler ,,. dııAtaıa. "-ap edilbw İn- hldi.se gecesi umumi hapi-hane bqı- §imal ve merkez bölgelerinde 3100 esir Hint konıre mim sd"mi Cumutal atı- "1 ahwuıdan ~~- ZeDf ._ 
br1stJr. Komutanlık namına ı.o. tel- gilizlerln 129, İtalyanların 91'1 oldulu smda Haun+n tatlacı dnlıklnında Kad- almml§tu'. Bunların 900 G tngillz ve nü General Vavel ile JÇtakluı beıq. t:k' :m !n ~ ~ J-: 
dini&.._. .. hl±' m ı.ı.tulanm söyleniyor. Halıdld rakam ancak mllbc~ ıV• ... Fatma ile bul"flD'll ve kenıdile- 1000 i RoDandahdır. İiıgilizlerin lçbıdtt malar hatmda memnunluk g&derıne- bma bem ucuk mAmld\n .1-a.:1 ....,,. 

amt .... 9-ıe bir ıllıall -- ..-ı!e- dele bittlben ......... Jecektır. muıe. nndnll aJnnpr. KadmJar Er-. Singaourdan bir yilk cemlsi He Sumat· ıniflerdlr. Mehru Geural Vavelin Hint ~ --- .._... 
ri ••• ............ ~ Kmla,m ta. xızn.RAÇ DELEGESİ tugrulla birlikte giderle'l'ken arkalarına raya kaçanlar da vardır. müclafaumın teferrilatmı Hintlilere tev • ...-ı~ M~ ~ ~ 
mir •••Pli .-nı• bir ı.,et tarafın- $EHRbllZD~. düşen aabakalı Ali o11u Niyazi, Hasan ~VADA MUKAVDIET dlııleD bçml1ıia flbtndedir. 19 111.r ... kr 
•da batlr fSllannda bulumılmn.Uır. Beyne)mllel kızıDıaç komite deleaesl Dalan ve tütün ameluinden Necip DUz- Bt:IU>EVAM BUZVELTtN M'O'MESStLtNtN de acıp9a ile.dol_pn helrçder ~--Al 
Mllıeidı ~ .. bir karfn vapuru, B. ~ Kuıiıoilye e* miibadelesi gOner l!rtugrulu dlvet edftek bhMliii Melburn, 7 (A.A) - Hollanda Hin- T!".MASLA1U npnaa bekçi BOlJılTll da ~ ...._. 

iki 1ııQrlt l9ll Ye t.a.w ~ mnaıneJeelni beyne]milel kınlhaç teşkl- tramvaydan indirmifler ve mupa ile ba- di.taıu .....U muavini Vanmund CaTUUD Yeni Delhi, 7 (A.A) - Krips bazı olmaktan ~u. k• .W. Bcıilll 
tahsis edffmiftir. İte eneli İnliliz p- lltı .... illere eırt.lek O... .-rımt- f1D8 YUrmak suretf7le duclaim• ,armlJ- ormanhk dlıilannda Hol1wlalılana ehı••niJedl ....,..... llrtllmek ~ blQük abpp ~ ~ 
mw...JKi ftllvan esirlerinin ~· ze gehnlf ve dOn valiye kart bırakınışttr. lar, alır yaralaml§lardır. Her Uçllde tu- mukavemed h&1' dnam ettiiini bildlP- Gzıeıecllr. Rmveltin mlbuııllf, Aad ft lar JIOSUR bdmuıt ım iri An 

tulmuıtur mittJr. Nehru ile görll§tllkten aonra Stafford bdturuluNu. Uma boylu mlla"lç tır 

P• d• k•ıd• 1'-t.. .n-•f h• k . J APONYA VE PETROL Kıipale atirilllnilftilr. ..ı.r. •Yu bsıiı llhi m • ....,_. 
ıyaogo un çe ı ı ~ munımı ır am Coe..,.,_ ............,.. ToJr;ro,, <A.A> _ Japoa Bahriye Na. HOO>ULlll w: a. RUZYBLT -1· deni1iNi. ım+.Me henaa c--

• I' f 1 iMi8 1 "r •ı) ~uııla ı llld ...... ) Oıl.nlfin Klfla kltlwlen Ba. Dmile zın petrol meselninln artık japanJ•Ja Yeni Dellıi. 7 (A.A) - Uneyted dıet l'uet ''!8! •m Mime ftPUI' fl/lllt" 
Bozkurt ,._ 1Rr bdlD 'bit 11Jlık ÇO- kaygı vermedilbıl. İngiliz Bomeosunda Pr• bildirb-or : mek ........,. ~ elbet Sil"" 

Son bet rMmnı 0082t. 10581, 10890, bulUIUlll yalcular telltJa denize athumf.o cuiunu bsden dO§UıdUIU iddiaiiyle ad- istihsal edilen yıllık petrol mikdanıım Ruznldn mümudU Comoa vazife- bU ~ vapmlen ortada ,_... 
Ul2I. lll'll. 11111, ltl1I. 11151. !3465 lardır. 238, 70lea ft mtlNttebattan ilk liyeye verilmiftlr. tahmin).- fala oldujunu, Cavanm .min ...W.,.etinla ..._ ibaret o1daiu- Bola _... bfı\ylk ,.._ k..,.kJm lf' 
31190, sı•, STM7, f8a'f, 58188, 6309(t putld. 21 klf1. kmtalmupur. Bun1udaD •lyed eul.....elı zenl(in oetrol kuyulan da şimdi Japonlar nu Hind liderlerine izah elmiftir. Hind lenlL O 41emleHe hap8k ..._. _. 
-· 711N, '11257. 'lt780. 815'11, 1159'1. ,.ıM W.. imi Jm. 2afOCUkve19 u Berpma,nın Talat ..... mebaDelinde elinde bulunduiunu aöy1emiftir. :miimwilleri Amerilwwa Hincliatan me- lik, pqı vJv icln ~ ._,... __.-
.... W. .... MI03. .... 11942, erbktlh Dilm' ,......_ deha Wr t.nail. Halirne admda 18 yllpDda bir kı JAPON TAYYARE HOCUlılLAIU •ı..ı=a söeterdiii .ı.+b7ı takdir etmllt- tlblri kulamlınh. llanle1i 118:rBk _,. 
tl28"rl, 93888 ve 99S02 ile nfb.,-et1enen kwn•• ~ ••..,tfhneklıedR. D bgamq 9 tutularak adliyey ~ Tokyo, 7 (A.A) - Japon uçalrl•n Je Leraher B. RaneltiD her türlü m6cla-- )ere •bllavi• denilirdi.. •Acani ...... 
111 bilet biner lira kannm•tlardır. Bu h1Wla ,... tafllllta intber ..m.. miftk - Halime ile eYle~ Binnanyada bir haft u.&ae tamı& haleden ..bnacalmt ilmlt ecfiJ'or1ar. Ylk• sözü bagiin rençta deli)djr. ·~ 

-61' mektedir. • . ederek yerdeki tanareJeri tahrip elllÜf jl Wldlnem gbhın, yubn ttlklb..-
..,.aa KAZANAN NUllARALAR mylemektedir. Jerdir. 23 31 mart arwada IOJ d8t- hepelnde olan 86 AJmaa erkek n b- bl7ılam• *il bu tnt bollulunde ~ 
... din ı 1 n ... W. ""'2 w 1MI bil& eUilıır ika --- lıe.tel'le lfll'llf""' man tayyaresi tahrip eclilmittir. Bu h.- dın 1aırtanlm1'br. Sumatn+da simche oldu.. •Knkmdan ....,. mm• da bit 

t3ll • w.t- • 1ı8et ... ~ lira, S- iki ....._ 3' ft 'il ile -.,... Thaba Bakır Jwnmda oturan kundu- c:li8eden fU netice ~anlıyor : Blnnan- bdar 1a1iniJtet1erin knapn Atmanla- bir fe.J pMWnlJ'OI', çtlnldl bk, eDl pi 
'"Son iç rabmı 58, 881 ft • ile Diha- nen 8000 bilete onar lira; Sm+Jan ı. 4, ra tamJrclsl Mehmet Ak. hlr bdm yU- yada Mil diifman ha .. hlrlikleninJn de nn •J'91 20J tir. buılln için bir ...t.Je delfl. lılr _, 
Jc.._ 1200 'bilet 70mr Ura.. Son ~ 5 ft 7 ile DilleJı9thnm 180 W. büet dd- dlDden Şerif ollu Halil keseri yaraladı- •nt kabiliyeti kınlmltm. 2500 Aı... ı•a ,,.,. Bom'bip çatıdır, ne diye,ba, Allah ~ """"9-
•hnu Sl'l, 58 ve 858 ile~ $!11' lra ............... lı fiklyet edlldilfnden tutulnuqtur. Sumatra adasmın elmal batısında g& nakJedilcliil tahmin edlJbtor. 

o-. - 1 Onun en korkunç tarafı lmkançhiı pek yakandaa takip eder ve zUMO+mg: mmı böyle tırq etmeain manuı var mı 
idi. K_,eadieindea daha pDÇ bir erkekle fenalnin bütiln ÇOttuıucu ihliralıanm ya) ~dl en aidelim-
nlendiil lcln. Nazire timdi oau kay- merak verici bir .... ilde anlatmumı bi- Zeki Alcleil- :JGaüade o dakikaya 
betınek korkuale titriyor ve böylelikle lirdi. kadar okunan ~ ve 'hararet bit 
bu kayıbı kencliai bazırlıyordul Öyle de- Bizim paaaiyonummda bir tabldot iPade miiYerdı. ıc.-.. mutoeu-o --- · - ı 

.. ı "I 
---· -~ 

• • M i l iP 

L .. ı.~ YUK IKAYF 
iil mi p; bir erkek için mütemadb-en vardL Ben Zeki Aldai1-fa o kadar aht- : ..ız ...- tatta. Bet dakika ....ı. 
siz bapeilade Ye tUphe altmda tutaıdu- DUfbın ki. biç farbnda olqıadan. oaun • . • V Ak 
iuını. tec...n. eclildiifni duymaktan da- - zb"aretlerini arbk aabımzlıkla bek-~ ·~ar eden lnr çoeala 'b_:n- • arın ı•m 

- - - ı - T .... : ftll mm ha. can .. Jcıcı. ainirlendlrici bir şey ola- ter olmU§lum. ~ .. =. -·= E"LEllCELERI 
Hayabm Zehir OlmDfkenlL 

wy biliı mu Bir sün. a1qam yemei.inde idi. bu ..... •• - dah PERSEMBE a 
~t. tep)i sibl .ta akıllı hır hapa ._or- Mani halini bulan kıakançhiile bera- genç te1aiz mutah••111 beraberbule cam-~= .::--== W • ____________ ..,,.,.' 
• b1bDç kelime beBi unı.-, c1um. ber, Nazire için muttud heienllmek. dan tuhaf bir bhl setinli ve yaptap 'biı "im olaa b 1ra.1 ı. ~e • •• , . • • • •• •• • • •• ' 
~ ........ ,.. a ....... ~ Ba tehrla pbaac• idim. Orta l+a1U kompDlmanlan muhatap olmak. arka• icadı bize anlatmaia k~ Ben bUıo ~~imam ._ ~ teıak'etlı. e lf -
iM ... O ........ Bea. M.-. Übc, Hı.- bir ....._ eYlncle Wr oda JdraWqtım. ..da k...Wuhnu h' ıtznek adeta na herke.ten çok al&ka ıöatermil olaca- 0 

•• 

.. JtHaiJ0'~ iıltiJıaek ölıılibuıılw ol- Burwm eepnemia ......,, de. odamda marazi bir ibtiyaçb. Şiddetli boya ve iım ki. bll'ft!erimizi içtikten IODra, eli- O. Dk1Dmcla• .,.... Alclaih1ar hmm 
-.kla ..... leeqoıdum. H.be .. laeal bir pJ;ruo t.alıuwh•a•ma ma.ude alhklarile. elht.elerinin tl)ünç derece- ierlerlnin kalkıp sittikleri ao&a baflll'" ~onda ~ seJmez oldaJar. Bir 
- bdli .......... cbkl be.... Buaadıa ._.. kiracaJarda de ıöu batan ıeaklerile aençl..-cek da biz daha uzun mildclet lraldiko Ben. balrnndan baaa enindlm. ~ Zekiyi 
....... IM.lr ............ 1"a ...... ..... ..,. lıep Wr _... ,..ek ,. ... -.u. yerele kw:lini daha ihtiyar •öeterdiii- göze görünmiyea delplamı eerarh si- pek fazla dltıCNı wkte olduiamu artık 
..._ .... - ..__ apartamwmcla AldeiW-• bize U... Wller. EY ea• nia farbıda ohm7arak bnupnalann hirbazhiuun ne olduiww kepdhnd... ......... 
ı 1 I ..... WpJı.iJe doet olıılaklu.daa .k mk ba daima kendi ..mı etrafmda dönUp do-- geçerceaine dinliyordum. Bu dalplar Fakat bir haftA aoma. modta4dentı-

Pek f;rl .... w ti. hlr çok ....__ pcm b' ...... wn..ı. Wılikl9 yemek ,.~ latma•n• iaterdi. Halbuki Zeld,,i kendi- iman .eslerini n ,.dWarını en uzak yer- mı taJia ..._ ld udiee oldu. Naire, 
iM. ••ailM.._ tt '51r .... _ ... 1-di. ç.Ml Nam. mutfak itJeriadea •ine ballamak için bir tek çareal olabi- lere sötürmiyorlar miydi) Radyo Zeki bir abnln ı • dandle. lzmlrcle mlea
lıir ~ ......... Bis ...._ Wr erlrell ..ınt ....._ BIJWlk).. ha itten kur- lirdi. S. ela onnla ilsi1enmek. pyretı- Aldaih için nwl bir iptila iae prlu da ftdiie altmitti Panıı17on eahlbimh de, 
... L ve...._ ...... ı L .,,_ IYh - J'91• .. h l&h lerinl takip etmek, onu ee.ia ve anne benim için, ö7le idL itJeria i.rl sl•-'iil•i ileri ıııilıaek pan-,_ ~ - •A s ca ..... ' ... YlıB Sn Wan .-t ._ 'bir blfm.. ee..W sibi .kofU7UCU hir uya ile sar- Fakat. pami;pon sahibinin Nuiıe ü. liyoaa bpatta n eYial ldral.,.acainU 
• N. \1 ;:im. lie.ı de Zekl ~ & s.p... imala M,mda. Bir tayqe ku- wıb. Fakat o kocMlnm iaini bile kae- birlikte oturdaklan mindere döndiiiim bildirdi. 
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8 NiSAN CARSAMBA 

BİR KAC: AYDA 

INGILIZCE 
OORE!'EH DERSLER 

-·-·-·-·-·-·- - aı_ı_D_l_l_l_t_ı_•t) 

Elli YEDİNCİ DERS ••• 
Construction of sentenccs Part V. 
Cilmlelerin teşkilleri Kısım V. 

Joining clauses. Bağlı bentler 
1'he conjunctions AND and BUT join similar clauses. 
~ ve BUT crabıtıı !arı birbirine benziyen bentleri bağlar. 

He played and She sang. 
O çaldı (erkek) ve o şarkı söyledi (Kadın) 
He can play, but he cannot sing. 
O çalabilir, fakat şarkı söyleyemez. 
They saw me and called out to me. 
Onlar beni gördüler ve bana seslendiler .. 
They saw hirn, but they d!d not call out to him. 
Onlar onu gördüler, fakat ona seslenmediler .. 

'!bey told me that he had come and tha t he had spoken to them. 
Onun geldiğini ve onlarla konuştuğunu cnlar bana söylediler. 
lıı the above sentence, we have en example of two clauses which are the objects 
of• verb. 
~akanki cümlede bir fiilin mePulü ola:ı iki bent görüyoruz. 
bı ll!nlJish such clauses are generally intıoduced by the word THAT. 
~e umumiyetle, böyle bentler (that) kelimesiyle başlar. 
Colnpare these sentence : Bu cümleleri mukayese ediniz .. 

He told me the naws. 
Haberi bana o söyledi.. 
He told me that there had been a hcavy storm at sea. 
Denizde büyük bir fırtına olduğunu bana söyledi. 
'nley said something. 
Onlar bir şey söylediler .. 
They said that we were welcome. 
Onlar bize hoş geldiniz dediler. 
He knows English--
0 İngilizce biliyor .. 
We know that hecan speak English. 
Onun İngilizce konuştuğunu biliyoruz .. 

Tbe Aaljectival Clause - Sıfat bentleri.. 
~ clauae may describe someone or something just as an adjective does. 
Bir bent tıpla bir sıfat gibi, bir şahsı veya bir şeyi tasvir edebilir .. 
La ıbe followhıg esamples, adjectival clauses are underlined. 
1A111Welrl misallerde, sıfat bentlerinin altlarına çizgi konmuştur. 
~ theae pbrues and sentences. 
lb;;ierı ve cümleleri mukayese ediniz. 

'11ıe ta1l man 
Uzun adam.. 
'11ıe man wbo is tali.. 
Uzun olan adam .. 
'Ihe red flower .. 
Kırmızı çiçek .. 
'Ihe flower which is red. 
'11ıe well - known book. 
Meşhur gitap .. 
The book whlch is well - known 
Meşhur olan kitap-

'l'he book that we all know. Bizim hepimizin bildiğimiz kitap .. 
'l'be c1ecer boy Alcllı çocuk .. 
'l1'e boy who is clever. Akıllı olan çocuk .. 
~ acljectlval clauses follow the wor ds whlch they describe. 
llu (Sıfat bentleri) vasıOandırdıklan kelimeleri takip ederler. 
!f thıey describe a person tbey begin with WHO, but if they describe a thing, 
~ begin with WHİCH or THAT. 
~bir insanı vasıflandınyorlarsa cwhO• ile başlarlar. Fakat bir şeyl vasıflan· 
~ (wblch) veya (that) l1e bularlar. 
Sornefurtheredmples. Birkaçmisaldaha: 

'l'be man wbo Jmo WS Engllsh. 
fng!ltıce bilen adıı m .. 
11ıe woman who sings beautifully. 
Cok gtızel şarkı "öyliyen kadın .. 
'nıe house that is on the hill. 
Tepede olan ev .. 
That is the coat which I chose yesterday .. 

Ankara suikastı 

* (a.panfı 1 inci Sahifede) 

fıl. yalan oldufunu belirtiyorlar! Sov· 
~etler Mo bir f>oltevlk tayyaresinin Sov
.7et - ineç hududunda Haparanaa üze-
~e uçmadıiını ve lıveç topraklanna 
~oıaba atmadıluu ileriye sürmekte idi
aer. Halbulcl ineç ınakamlan tarafından 
~•Pil.an arqtırmalar bunun akıini gö .. 
.lıernüttir. 

· MEsUUYET Mf.SEI .ESi 

(Ooyçe Alsemanya Zaytung ) diyor 
li: Tu ajanauun bu manevrası Sovyet-
lcrı.. zorba hareketlerle Türkiye ve t .. 
~.eçi mütemadiyen tahrik etmek istedik
~rinin bir ömelidir. 

·c Zvelf Ulır Biat > tunları ya:ı:ıyor: 
Sovyetler bir daha omuzlanna bir ci

ll•yet yüklendiiini görünce zavallı, .uç
'- rolünü oynamak istiyorlar ve Anka
~d. Fon Papene karp yapdan auikaat
~ Almanlan mesul göetermeie ça.1111-
~orlar. ___ ._,,,,, __ 
1 8lnclldan Çine 
............ flÖlldePlyol' 

,... Yenı Delhl, 7 (A.A) - Zaferullah han 
t_~ Hindistanın ilk mümessili olarak 
""71D. ~. Bu zat Hlndistanın 
tlrnuını ajanı unvanını taşıyacaktır. 

BVGVN 
EŞSİZ ŞAHESERLERİ 

LAKONGA 

Bulgarlar ve harp -·-(Blı§tarafı 1 inci Sahifede) 

lın hakim idaresi ıimdiye kadar olduğu 
gibi bu kanlann dökülmesinin önüne 
geçmesini bilecektir. Fakat millet tunu 
da biliyor ki her itim dahilden ve hariç
ten milletin kendi mukadderatını yeri
ne getirmeğe mani olmaia teıebbüs 
ederse onu ezmeie hazır bulunmalıdır. 

tSLA V MtLLETLERl 
TOPLANTSINDA 

Moskova, 7 (A.A) - Tas ajanSl bil
diriyor : 4 nisanda islav milletleri mü
mesaillerinin toplantısında, bildirildiği
ne göre eon aylarda Alman - Sovyet 
cephesinde bir deiitiklik olmut. kızılor
du tetebbüıü eline alarak Almanlara 
yıldırım darbeleri indirmittir. Bir çok 
hatipler bu olayı belirterek islav millet
lerini Alman tahakkümünden kurtulma
ğa davet etmiflerdir. Kongreye general 
Surenlof riyaset etmiıtlr. 

RUS DOSTU BULGARLARIN 
BEYANATI 

Bulgar murahhası madam Bla:ı:dova 
Bulgar milletine hitaben beyanahnda 
demiıtir k.i : 

c - Bulgarların Alman ordusuna 
hizmet etmeleri affedilmez bir şey olur. 
Bulgar milletine evlatlarını düımanla
rına değil, kendisine hizmet için yetit
tirrneği yemin ettiğin habrlatırım. 19-42 
yılı İslavlann zafer ve Almanların hezi
met yılı olmalıdır. > 

Diğer bir Bulgar hatibi de ıunlan IÖy• 
lcmiıtir : 

c - Tarihimizin en nazik anını ya
ııyoruz. Almanya diğer milletleri ve bu 
meyanda bizi kendisile birlikte uçuru
ma sürüklemeğe çalışıyor. istediği ıey 
olmıyacaktır. Biz büyük Rus milletine 
tarihimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz 
ve kültürlerimizle bailıyız. Şeref, kar
deılilt ve hürriyet sözleri Rusçada ve 
Bulgarcada ayni suretle söylenir. > 

tzMlR BELED1YEStNDEN: 

YENi ASIR 5AlllFB J 

Borsa SiYASi VAZIYET Rusya harpleri Sıldlat Köşesi 
••••••••••• ------·------- (Baştarah 1 inci Sahifede) 

1-~ in d ül erin ta- Vu··cudu··mu··zu··n mal kesimlerinde muharebelerin şidde- ÜZÜM 
51 52 ti artmıştır. Kalenin cephesindeki hare- 206 Hakkı Elbirlik 

ketlerde bir Sovyet Birliği düşmanın •• • 40 Öztilrk Şir. 52 25 52 25 

lepleri Müslü
manlarınkine 

müstahkem mevzilerini aşarak 4 top, 7 muvazeneSJ 246 Yektin 
mitralyöz, 1600 mermi, 432 gaz maskesi 191270 Eski yekun 
ve bir çok başka malzeme ele geçirmiş- --•-- 191616 Umumi yekUn 
tir. Aynı cephenin ayrı bir kesiminde &ki zaman filozofları insanı tarif 

1 
No. 7 

diğer bir birliğimiz Almanların karşı hü- ederken: etki ayağı üzerinde yürüyen No. 8 
49 
51 
53 
55 
58 

Or cumlarını muvaffakıyetle püskürtmÜJ- hayvan> diye tarif ederlerdi. Vakıa bü- No. 9 
uynııy tiir. Kıtalarımız bir günde 780 Alman tün hayvanlar silsilesinde insanı en iyi No. 10 

--*-- subay ve erini öldürmüşlerdir. Altı Al- ayırt ettiren bu hassadır. İki ayağı üze- No. . 11 
man tankı tahrip edilmiştir. rinde yürüyebilen insandan başka hiç iNCİR 

Radyo gazetesine göre Hindistan me· Şimal batı cephesinin başka bir kesi- bir hayvan yoktur.. 55 Mustafa Yılmaz 
selesi henüz bir anlaşmaya varmış de- minde Alman piyade birlikleri ve tank- Fakat insanın hayatında başına gelen 153209 Eski yekOn 

32 32 

ğildir. Hint kongresinin Krips teklifin.; larına karşı topçumuz tarafından şiddet- en büyük güçlük de iki ayağı üzerinde 153264 Umumi yekun 
verd:ği cevap henüz ncşredilmemişse de li ateş açılmıştır. Beş düşman tankı ha- yürümekten gelmiştir. Çünkü insanın ZAHlRE 
bunun müslümanlar birliğinin noktaı reketsiz kalmıştır. Düşman müfrezeleri yapılışı iki ayak üzerinde yürümek, hat- 414 Ton Susam 
nazarına uygun olmadığı anlaşılmakta· dağıtılmış ve kısmen yok edilmiştir. tA uzunca bir zaman iki ayağı üzerinde 2428 Kilo Mazı 

62 67 
70 

dır. Kongre Hindistanı bir bütün ola- Moskova, 7 (A.A) - Sovyet tebli- dun11ak için değildir: Kamının içindeki 
rak telakki ebnekte ve müslümanlar ğine ek : uzuvları, dört ayak üzerinde yürüye
birliği de azınlık haklarının tanınmasını Kalenin cephesi kesiminde kuvvetle- cekmiş gibi bağlanmıştır. Gövde ağırlı
istemektedir. Hindistanın iki büyük do- rimiz 11 meskun yer iıgal etmiılerdir. ğının bacakları üzerine basması mihanik 
minyona ayrılmasını Hintliler kabul et- Bir çok harp malzemesi iğtinam edil- kaidelerine uygun değildir. 
memektedirler. miştir. 29 martla 5 nisan arasında 260 İnsan yürürken, ayaklarının tabanları 

Ruzveltin şahsi mümessili bu anla~- Alman tayyaresi tahrip edilmi~tir. Biı- yere, biltUn satıhlariyle basmazlar. lki 
mazlıkları hal için Hint liderleriyle da· zim kayıbımız 6 7 tayyaredir. tabandan her biri ancak üç noktasiyle 
imi temastadır. Mümessile göre Hint BÜYÜK HARPLER yere basar. Vakıa böyle yürüyü.ş insana 
meselesi yalnız İngiliz ve Amerikalıları Londra, 7 (A.A) - Sovyet tebliğiı hafiflik verir, yürüyüş da:ha hızlı olur .. 
değil biltün demokratları ilgilendireu Cephede esaslı değişiklik olmadığını bil· Fakat bundan dolayı, yürürken, hattA 
bir meseledir; belki de harbin alın y:;. . dirmekle beraber Moskova ve Berlinden yalnız ayakta dururken vücudun müva
zısı bu meseleye dayanmış bulurunakta· gelen haberler doğuda büyük harpler zenesini muhafaza etmek pek güçleşir. 
dır. Hintlilerin mihverin dostu olmadık- cereyan etliğini ve kış aylarındakine Vücudun muvazenesini muhafaza et
lanna göre mihvere her hangi yardım nisbetle faaliyetin çok arttığını bildir- mek için insanın oldukça karışık bir mu
mahiyetinde bir harekette bulunmıyn mektedir. Almanlar merkez cephesinde vazene cihazı vardır. Vücudun muvaze
cakları tabii görülür. Mümessilin Hint 69 köy işgal ettiklerini bildiriyorlar. nesi dört türlü duygu ile temin edilir. 
liderlerine anlattıkları bunlardır. Haftalardan beri ilk defa olarak Alman Bu duyguların birinci türlüsü ciltten 

Ruzvelt te Vaşingtondaki Hint mü- tebliğinde yer işgalinden bahsed!liyor. gelen dokunma duygulandır. Vücudun 
messilini kabul ederek bunları anlat-, Moskova Almanların bir Sovyet trenine her hareketi, vücudun parçalarından her 
mıstır. 27 uçakla hücum ettiklerini ve bu hü- birinin durumu kafa tasının içerisindeki 

Netice belli olmamakla beraber Krips cumun püskürtüldüğünü bildirmiştir. muvazene merkezine tesir eder. 
Hindistanda kalma müddetini tekraı Merkez ve batı cephesinde muharebe- İkinci türlU duygu da vücudun içeri-
uzatınıştır, bu ümitli olduğuna bir delil- lerin şiddeti artmıştır. Dünkü Sovyet sindeki adalelerin ve onların kirişleri
diı·. Bwıunla beraber, anlaşma olmasa tebliğinde Kalenin cephesinde beş kö- nin, oynak yeorlerinin her birinden ge
bile Hintlilerin bir baltalama hareketin yün daha zaptedildiği ve bunların der- len ve onların durumlarını haber veren 
de bulunmıyacakları muhakkaktır. Çiin· hal tahkim edildiğini bildiriyor. Rusları duygudur. 
kü Hintliler Japonyanın bir tehlike ol- köylerden çıkarmak için Almanların Görme duygusu da, bütün vücudun 
duğunda müttefiktirler ve japonyanın karşı hücumları akim kalmıştır. 1 ve onun parçalarından her birinin duru-
zaferini istemiyorlar. Japonların Seylan ALMANLARA GöRE munu haber verir. 
ve Madrasa yaptıkları taarruzlar Hintli- Berlin, 7 (A.A) - Alman Başkuman- Fakat vücudun muvazenesini temin 
lcr üzerinde Japonların beklediğinin danlığına göre Sivastopolda oldukça mil- eden en önemli duygu iç kulaktaki mu-
aksi tesirini yapmıştır. him Sovyet kuvvetleri taarruza geçmiş- \•azene cihazından gelen muvazene duy-

AVUSTRALYADA HAVA lerdir. Bu taarruz teşebbüsleri daha gusudur. !ç kulağın, biri işitmek için, 
HAKİMİYETİ başlangıçta kırılmıştır. Kerç yarım ada- biri de vücudun durumunu hissetmek 
Anglo Sak.sonlara göre Avustralyadrı sında Alman topçusu büyük faaliyet için iki işi vardır .. tşibnek işi pek kıy. 

hava hAkiıniyeli kendi ellerine geçm:.cı göstermiştir. Bunun dışında durum ta- metli olmakla beraber, kulağın muvaze
demektir. Amerikanın sevkiyatı devan~ biidir. . . . .. . neyi temin etmek işi daha önemli görü
ettiğinden bu hakimiyet gün geçtikçe de Orelın. şıma~ batısın~a bı~ bölge~e ~nr nür. Kulağı hiç i§ibniyen insan pekalA 
artacaktır. İngilizlere göre Avustraly~ Alman tilmenı Bolşevıklerı mevkılerın- yaşıyabilir. Halbuki kulağın muvazeneyi 
istiladan kurtulmuş demektir. den atarak bir şehre kadar kovalamışlar- temin işi bozulunca insan ayakta du-

J APON ENDİŞELERİ dır. Alı:na~ar k.endi .. mevkil~rini kuv- ramaz, düşer. 
Japonya, şiınalde Rusyadan endişede- vetlen~ırmışlerdır. Duşman agır kayıp- Vücudun ayrı ayrı dört yerinden gelen 

dir, gerçi Rusyanın şimdilik taarruzu lara u~amıştır. •V v o duygular kafa tasının içinde beyin ar-
ihtimal içinde değildir; buna rağmen Berlin, 7 (A.A) - Tebliğ: Doıru kasında bulunan beyincik uzvunda top-

t.-:" 1 cephesinin bir çok kesimlerinde düşman Ianır. Vücudun muvazenesini temin 
Mançuriden kuvvetlerini çeau~ 0 811 hücumlan püskürtülmüıtür. Şarkta 29' leden ı.ft.1•ca sinirler merkezi beyincik 
Japonya, şimal hudutlarının müdafaası k h d.lm. 60 d · 1: ~ 

akın tan -~~ .~ e .. ı ış, . üı~an .ta!Yareu pçindedir. 
nı Mançuko kuvvetlerine hır ıştır ya duşurulmut ya tahrıp edılmııtır. Vücudun muvazenesini temin eden bu 
Japonyanın kendisine tabi devletlerden RUMEN GENEL KURMAY ı,arışık cihazın bir tarafından bozulması 
gün geçtikçe daha faydalanmak zorunda RE1StN1N ZİY ARETt ı baş dönmesi alametiyle meydana çıkar 
kalması, kuvveUer!nin gittikçe genişli 1 Berlin, 7 (A.A) - Rumen Genel er- ---·--- · 
yen sahalara klfi gelmediğini gösterir. kAnı harbiye reisi General Steflen bil- _. 
Amerikanın hazırlıkları da Japonlatı yilk Alman kararglhında FUhreri ziya- antel'Uıacla ldnln IJUeael 

endi.şeye düşürmektedir. Henüz tam&· ret etmiştir. Jıontrole tcUIL 
miyle seferber edilememiş olmasına ra~- FVHRERLE MOUKAT 
men Amerikan endüstrisi daha şimdi Berlin. 7 (A.A) - Alman umumi 
den tayin edilmiş hadleri bulmuş ve ba· karargahının bir tebliğine göre Alman
zı kısımlar da bu haddi geçmeğe başla· yada bulunan Romen genel kurmay bat
mıştır. Amerika kendinden başka ödünç kanı Führer tarafından kabul edilmiştir. 
verme ve kiralama kanununa göre İn- General Sitlen askeri makamların 
giltereye, Rusyaya, Çine ve diğer müt- dneti ü:ı:erine Alman asker te~killerini 
tefiklere muntazaman malzeme gönder· tetkike gelmiftir. 

-·-Nevyork, 7 (A.A) - Doğu Hollandn 
Hindistanından kına kına ithalinin ke
silmesi üzerine Amerika hükümeti ki· 
nin ihracını kontrol altına alınağa karar 
vermiıtir. 

BEDEN TERBİYESİ 1ZMIR BöI
GESt BAŞKANLiôINDAN: 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
boks federasyonu tzmirde boks sporunu 
tamim ve teşvik etmek maksadiyle boks 
antrenörü Danyal Tepedelenliyi şebı-i
mize göndermiştir. Antrenör şehrimizde 
kaldığı müddetçe bu spora müsteit genç
leri çalıştıracaktır. Bu çalışmalara 1 
Nisan 942 Salı gününden itibaren hPr 
giln saat 14 te başlanacak ve deva>n 
edecektir. Sporumuzun bu şubesine <le
\"am edecek olan gençlerden müteş~k
kil bir takım Mayıs nihayetinde Anka
rada yapılacak olan Tilrkiye boks birin
cilik müsabakalarına iştirak ettirilecek
tir. 

Boks öğrenmek ve çalışmak ist.'yen 
gençlerin her gün Karşıyaka jimnastik 
salonu mUdUrü Nuri Boytoruna müra
caat ederek isimlerini yazdıracaklar ve 
faaliyete başlıyacaldardır. 

1958 (819} 

Hukuk ve Kefalet No. 341 
tZMtR 2 NCİ NOTERL1C1NE: 
Halkapınar Şehitler caddesinde kain 

163, 163/2, 165, 167 ve 169 eski 115 
115/1 ve 117 muaddel ve 147 ve 149 
yeni taj numaralı beş deponun sahih! B. 
Teodor Manifiko ile bankamız arasında 
teati olunan ve memuriyetinl:z.ce tasdik 
edilen 6/3/939 tarihli ve 18949 umum 
13/140 hususi numaralı kira mukavele
namesinin altıncı maddesi mucibınce 
mezkOr depoların icar akdini daha üç 
senelik bir devre için tecdit edeceğimizi 
ve bedeli ican olan on bin Türk lirasını 
depo sahibinin emrine amade tuttuğu
muzu arz ile bu hususatın maltimu ol
mak üzere sözü geçen mukavelenamede 
kanuni ikametglh olarak gösterilen İz. 
mirde Çiviciler çarşısı 25 numaralı Mi
şel Petrini adrealne tebligat icrasını ve 
Uç nüsha olarak tanzim olunan işbu ih
barnaıneden bir suretinin dosyanızda 
hıfzı ile bir nüShasırun depo sahibine 
tebliğini ve bu bapta muktezi tebligat 
muamelesinin ikmalinden sonra muaad
dak bir suretinin de bankamaza iade 
edilmesini aygılarımızla rica ederiz. 

Qsmanh Bankuı tzmlr tubesi natnlDll 
sallhiyetli lmr.alar. 
Umumt No. 1926 Hususi No. 2ll79 
İşbu 24/2/942 tarihli ihtarname mu-

hatabı Mişel Petriniye teblil edilmek 
üz.ere tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk 
iki yılı Şubat ayının yirmi d6rdUncU 
günü. 

T. C. İz.mir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmi mühril ve imzul. 

mektedir. DOCUY A GtDEN 
VİŞİNİN v AZİYETİ 1SPANYOLLAR lzndP tnldscuelcat ldaNdnden : 
Vişi de bu gelişmeyi gördüğü için de· Madrit, 7 (A.A) - Paskalyada muh-

mokratlara meyletmele başlamış ve telif İspanyol vilAyetlerinden ve bu me
harbin sonuna kadar tarafsız kalmağa yanda Saragussa, Sebastiyano Valansi
karar vermiştir. Fakat bu mihvere ters yadan 2 bin gönüllü doğuya hareket et
davranınak demektir. mişlerdir. Halk gönüllüleri tezahürat}& 

Askeri hazırlıklar devam ederken uğurlam~lardır. Heraldo Arogon gazete
propaganda faaliyeti de hwru arttırını~ si İspanyol gönüllülerinin hakiki vatan
bulunuyor. Ruslar Rwnenlerle Macarla- larının doğu cephesi olduğunu ve İspan
rın arasındaki ihtiliftan faydalanmak yanın en büyük emeli Bol§evizmin yı
için çalışıyorlar; gerek Macarlan henüz kılmasından ibaret olduğunu yazıyor. 
Romanyadan alacak.lan yerleri olduğu ISVEÇTEN VERtLEN HABERLER 
ve gerek Rumenleri Trans!lvanyayı M!ı· Stokholm, 7 (A.A) - Bitaraf mü-
carların haksız aldıkları şeklinde propa~ şahitler Briansk keaimindeki hareketle
ganda ile kışkırtmak istemektedirler. rin çete faaliyetinden ibaret olduğunu 

Macar radyosu Moskova radyosunun ve Orel Almanlar elinde oldukça Bri~ 
bu neşriyatının arzu edilen neticeyi ve· anskın tehlikede olamıyacağını söylü-
remiyeceğini söylemiştir. yorlar. 

SLAV KONGRESİ l..eningrad cephesinde üç gün süren 
Ruslar Moskovada bir Slav milletleri şiddetli muharebe görünüte göre netice 

kongresi toplamışlardır. Bu kongreye vermeden bitmiıtir. Zira Ruslar arazi 
Sırp, Hırvat, Sloven, Karadağlı, Bulgar, kazancından bahsetmeden Almanlara 
Çek, Ukrayna ve Beyaz Rusya, Slovak- verdirdikleri kayıptan bildirmekle ikti
ya mümessilleri iştirak etmiştir. Kong- fa ediyorlar. 
rede CIU"lık Rusyası zamanlarını andı- --------------
ran Pan Slavist nutuklar saylenmiş aı111111mum11111111n111111•111111111111111111111111115 
birleşııiş Slavlann her zaman cereyan~ ~ Ankara Radyosu i_ 
lan yenm• muktedir olduiu belirt- - _ 

m~tı;=ÔANIN VAZİYETİ ~ BUGONKO NEŞRiYAT ~ 
Yeni Zelanda başvekili doktor FreY· :ııım11111111111111111111101111111111111111u 11 ınumnr: 

zer bir nutuk söyleyerek demiştir ki : 7,30 program ve memleket saat ayan, 
•Yeni Zelanda bugün için tehlike!i 7.33 müzik (Pl.), 7,45 Ajans haberleri, 

durumdadır. Bu durum Dünkerk hldt· 8.00 müzik (Pl.) 8.15 - 8.30 evin saati, 
sesinden sonraki İngilterenin durumu 12.30 program ve memleket saat ayarı, 
ile mukayese olunabilir. Memleketimiz· 12.33 müzik tek ve beraber şarkılar,' 
de, kahraman İngili:z.ler gibi tehlikeyi 12.45 Ajans haberleri 12.00 - 13.30 müzik 
atlatacaktır .. • şarkılar, 18,00 program ve memleket 
YENİ BİR trrlF AK saat ayarı, 18,03 müzik radyo dans or-
Nevyork Taymise göre dün Bükreşte kestrası, 18.45 ziraat takvimi, 18.55 ko-

Romanya, Hırvatistan ve Slovakya ara nuşma (dış politika hldiseleri.) 19.10 

lstanbulda Pqabahçe fabrikamızda teslim prtile bu eene mahsulü bir mlk
dar anason aatın alınacakbr. 

Eaana niabeti yii:ı;de üçten aşaiı mevaddı ecnebiye mikdan yüzde betten 
yukan olduiu takdirde fiattan tenzilat yapılır. 

Allkadarlann eon fiatlerini havi teklif mektuplariyle nümunelerlni 1 S / 
Nisan/9-42 tarihine kadar U. müdürlük müakirat muamellt ,ubealne tevdi 
etmeleri. 7 8 1916 (810) 

T. C. Ziraat Bankası 
KaPaı11.1 tCll'lld : ı

Se1'1118yesl : IOLOOO.OOO TtbtL ......_ ••1te •e aJaa adedi ~ 2'2 
Zlnl " tleaıt ber ant a.nb •nemc'ehırt 

PARA BbUKTblEMLERB 28.W •·19-.A 
IKRANttB VERECEK 

Zlrut benk•ada kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besap1umda • a <•> 
Una buJnnenl•ra WMlde ' defa çekilecek kur'a U. .,alaclald plim a&ıe llr,. 
ramJ.Je datıbl8eaktlr : 

' Adet 1MI Urabk '-• Un 
t • - • a.ooo • . . - . ~ . 

co • 100 • '-• • 
100 • M • l.IOO • 
120 • .. • '--' • 
160 • • • a.aoo • 
DİK.KAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde SO llradm qatı dOfml

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yikde 20 fulaslyle verilecektir. 
(Kur'alar eenede 4 det.. 11 Hazuan 11 E,,101. 11 Birinclklnun 11 Mart 

tarihlerinde çek.Uecektir.) 

sında bir ittifak imzalanmıştır. Bu itti- müzik eviç makamından beste ve şarkı- T 
falc, Macaristan ve Bulgaristan arasında lar, 19,30 memleket saat ayan ve Ajans ı B k 
akdolunan ittifak muahedesine birce- haberleri, 19,45 serbest 5 dakika, 19.50 • ş an ası 
vaptır.Bu hldise Macaristanda endişe ve müzik taksim ve şarkılar, 20.15 radyo 
h dırm 1 rı gazetesi, 20.45 müzik haftanın marşı, .. ..._... •••____. fi •- J&~• aı.-kla -•A-d~e:: ;~tir.ış ve Ber !nin naza 21.00 konuşma (güzel TUrkçemi:z..) 21.15 ~- •--.-•ı esap....-. 7..- .-..-...•-ı- .---

MACAR _ RUMEN müzik fasıl heyeti, 21.45 müzik riyaseti- Keşideler : z Şubat. 4 Mayıs, 3 Atmtos, z Udnd teşrin ~ ,apdsr .. 
MICKY ROONEY 

JUDY CABLAND 
İLE 

ÇARPicn. AT A 01 cümhur bandosu, 22.30 memleket saat 
Hava gazı idarehanesine mevcut nil- Londra""r~adyosu~ Rumen _ Macar ayarı, Ajans haberleri ve borsalar J f • 2 jKJIAJllTBl.E8'-

munelere göre 490 adet hava gazı saya- hu· 22 45 22 50 ki ka -- .. a-
cı, yazı işleri mUdUrlüğündeki prtna- dudlannda müsademelerin devam ettiği . • · yarın program ve pa.. 1 adet zooe Lirahk - "'vvv - ~ 
mesi veçhile kapalı zarflı eksilbne ile ve bazı yerlerde büyUk kuvvetler kul- nış. 1 Met 1108 Liralık - a.I - :!: 
sntın alınacaktır. Muhammen bedeli lanılması icap ettirdiRini bildiriyor. -------------- z = = = = ~= : Un 
22490 lira muvakkat teminatı 1686 lira JAPONYA VE PETROL 3 
75 kuruştur. lbalesi 25/5/942 Pazartesi Japonlar işgal ett:kleri yerlerden fay- Satıi;k 11 = = = : = : ~ 
günü saat 16,30 dadır 2490 sayılı kanu- dalanmağa başladıklarını bildiriyorlar. 40 -~ S8 .. .__1.L. _ zsoe _ Un 
nun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif Adamakıllı tahrip edilemediği anlaşılan Satahk hamur makinem istiyenlerin 51 ~ Z5 ~ _ SGOt _ .. a-
mektupları ihale günü azimt saat 15,30 a Felemenk Hindistanı petrol kaynaklan Güzel hmir bana No. Z5 te B. Hay- • - a.u--. ..... 

kadar encümen reisliğine verilir. Japonyanın hemen hemen bilti1n petrol dua mtlnaatlan.. ~-----• .... •••l•l•Unhk•••--•ZMl••••Un••••••••..ıl'I s. 20, 5, 23 1960 (820) ihtiyacını temin edecek kadar boldur. k•••--•••••••• "' _ 

İLK DEFA - FRED SCO'l'T 

PATLAYAN 
kURŞUNLAR 



i ......... ı···A·;k·~·;i'···v~~·iy;;··r .. ;· .. I 
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Bingale körfezi Japon 
kontrolü altında gibi 

Radyo gazetesine göre Birrnanya cep
hesinde bir değişiklik olmamışsa da, 
diin de durumun Japonlar leh!ne geliş
mic; olduğu anlaşılıyor. İngiliz kaynakla
rı hundan evvel yapılan çekilmenin an
cak bir cephe düzeltilmesi olduğu kana
atindedirler. Bir çok harplerde böyle 
cephe düzeltnıeleri yapılır; fakat Biı
manyadaki geri çekilmeleri b!raz ı.!a 
Japon tazyikinin neticesi gibi görünınek
leclir. Bununla beraber, miidafaanıtı 
mukavemeti devam etmektedir. Yalnı~ 
hava durumu büsbütün ba~kadır : 

Japonlar evvelce elde ettikleri hav.1 
ü.stün]üğünü devam ettirmektedirler. 
Bir Japon tebliğine göre Japonlar son 
beş gün içinde 103 müttefik uca.~ı dii
şürmüşlerdir. 
Bilindiği gibi uzak doi:,'U harekat sa· 

basına müttefikler, orta şark üzerinden 
takviye kuvvetleri gönderiyorlar; bu 
uçakların çoğu Amerikan malıdır. An
laşılan bu takviyeler çok güçlükle sev
kedilmektedir. Buna mukabil Japonla
rın daha çok elverişli ~ altında ik· 
mal yaptıklarına şüphe yoktur. 

Bir habere göre Japon hava kuvvet
leri Andaman adalarında yerleşmişler· 
dir. Hatt! Seylan adasına yapılan taar
ruza iştirak etmiş olan bombardunan 
tayyarelerinin buradan ve av tayyare
lerinin de uçak gemilerinden gönderil· 
rniş olduğu söyleniyor. Şu halde Bingal~ 
körfezi Japon hava kuvvetlerinin kont
rolü alhna girmiş sayılabilir. 

Bingale körfezi sahillerinde müttefik
lerin Kalkllıa, Madras ve Seylan ada
sında üsleri vardır. Fakat müttefikleı 

her türlü deniz nakliyatını batı Hint 
denizinden yapmağa başlaıruşlardır. 
Japonların yerleştikleri Andaman de

niz üslerinin müttefik hava kuvvetleri 
tarafından bombalanması her zaman iç:n 
mümkündür .. 

Amerikan uçan kalelerinin yaptıklcırı 
bir taarruzda bir Japon kruvazöri.ivle 
muhribine tam isabetler kaydedilm~tiı·. 

Seylan akınında, müttefik kaynakla
rının 50 kadar Japon tayyaresi tahrip 
ve imha edild:ği haberine karşı Japon
lar hentiz hiç bir şey bildirmemişlerdir. 

ALMAN_ RUS HARBİ 
Alınan - Sovyet harbine gelince, doğu 

cephesinde önemli bir değişiklik olma
ınıştır. Muharebeler yine bazı kes!mler
de mevzii mahiyette devam etmektedir. 
Almanlar, Sivastopolda Rusların yap
tıkları iki şiddetli hücumun püskürtül
düğünü söyliyorlar. Diğer bölgelerde de 
vaziyet bunun aynidir. Esasen loş için
de cephelerde önemli b!r değişiklik ol
mamıştır. Operatif alanda değişiklik 
yoktur. Şimdi ilkbahar hazırlıklan ya
pılmakta ve bütün dünya bunun netic~ 
)erini beklemektedir. 

Rusyada hava faaliyetleri artmıştır; 
iki tarafın da fazla zayiat verdikleri aşi• 
kardır ve bu hal böylece devam edecek
tir .. 
İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
Batıda da hava harekatı devam edi

yor. İngiliz hava kuvvetleri Paris civa
rında önemli hedeflere tekrar taarruz 
etmiştir. Halk arasında ölü ve yaralı ol~ 
duğunu Vişi bildirm:ştir. 

Afrika ve Akde-ı Bu harbi de de-
nizde yeni mokrasiler 
hareketler kazanacak 

-*-Kahire, 7 (AA) - Orta şark dünkü 
lngiliz tebliği: 4 - 5 Ni.9an gecesi ve dün 
savaş devriyelerimizin faaliyeti olmu~
tur. 

Kahire, 7 (A.A) - Orta şark 1ngiliz 
tebliği: Cumartesi glinü Berta uçak 
meydanı ile Bingazi limanı ve limandaki 
gemiler bombardıman uçaklarımız tara
fından yeniden bombalanm~tır. Aynı 
gece uçaklarımız Matruba uçak meyda· 
nına mitralyözlerle bir akın yapmış ve 
bu bölgede diğer hedefleri de bombar
dıman etmişlerdir. Avcı uçaklarımız 
dün Sirenaikada faaliyet göstermişler, 
dir. Jala bölgesinde iki motörlü bir düş
man tayyaresi yerde tahrip edilmiştir. 

MALT ADA 
Mihver tayyareleri dün de Maltaya 

hücum etmişlerdir. Avcılarımız bunlar
dan YUnkers 88 tipinde dört tayyare dü
şürmüşlerdir. Uçak savar bataryalarımız 
Yünkers 88 tipinde diğer bir tayyareyi 
de tahrip etmişlerdir. Cumartesi glinü 
yapılan akın hakkında alınan tamamla
yıcı raporlara göre uçak savarlarımız 
ikinci Yünkers 88 düşürmilşlerdir. Av
cılarımızın bundan önce başka biı- Al
man bombardıman uçağını düşürdükleri 
anlaşılmıştır. Tayyarelerimizden altısı 
kayıptır. Pilotlardan biri kurtarılmış
tır. 

Malta, 7 (A.A) - Dün akşamki teb
Jiğ: Pazar günü Yünkers 88 lerden mü. 
rekkep iki dilşman hava teşekkUlü li
mana dördüncü defa olarak kiltle halin
de hücum etmişlerdir. Avcılardan mü
rekkep küçük bir grup ta limanına akın 
yapmıştır. Uçak savarlarımız ateş açarak 
1 düşman - tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Mcsserşmit 109 tipinde diğer bir tayyare 
hasara uğratılmıştır. Sakin geçen bir 
devreden sonra saat 18 de düşman hava 
kuvvetleri büyük ölçüde bir hücum da
ha yapmışlardır. Netice hakkında henüz 
malumat gelmemiştir. Sabah ve burrlin 
öğleden sonra bir çok tehlike işareti ve
rilmiştir. Düşman bomba uçakları bir 
kaç bomba atmışlardır. 

300 M!HVER TAYYARESİ 
DüSüRüLDtr 
Londra, 7 (AA) - !kinci Libya sefe

rinin başladığı 18 SonUnun 1941 tari
hinden bugüne kadar Libya cephesinde 
İngiliz avcıları 300 düşman tayyaresi 
düşürmüslerdir. 

ALMAN TEBLlôt 
Berlin, 7 (A.A) - Tebliğ: 
Marmaritte ve Mısır kıyılarındılki 

tayyare meydanlarına hücum edilmiş
tir. Mekilinin doğusunda kamyon kuv
vetleri piiskürtülmüştür. Hava muhııre· 
bclerindc 6 düşman tayyaresi düşiirül
mlistür. 

Maltada askeri hedeflere hUcum edil
miştir. 

1TALYAN TEBL1G1 
Roma, 7 (A.A) - Dlinkü İtalyan teb

lıği: Mıkilinin cenup doğusunda topçu 
tarafından desteklenen düşmnn keşif 
unsurları geriye püskürtülmüştür. Ay. 
nı bölgede savaş tayyarelerimiz bir oto
mobil parkına muvaffakıyetli bir hücum 
yapmış ve külliyetli sayıda otomobili 
clddi hnsara uğratmıştır. Tayyarelerimi
zin birisi üssüne dönmemi§tir . . 

İskenderiye - Marsa Matruh demiryo
lu yeniden tayrareJerimiz taraf ındnn 
bombal anmıc; ve bir çok nokta da kcsH
mi!;tir. 

Mühim Alınan tayyare te:-ekkülleri 
1' c~ gündiiz Malta üzerine ~mükerrer 
nkınlcır yapnu~tır. LavaJetta gece tersa
neleri, atelycler ve benzin depoları şid
d~tlE' bombalanmışhr. Kuru havuzda bu-

~~~~-.·~~~~ 

Nevyork, 7 (A.A) - Avrupa suların
daki Amerikan filosu komutanı amiral 
Stark yakında İngiltereye gidecektir. 
Amiral gazetecilere demişt:r ki : 

- Bu harpte de, geçen harpte olduğu 
gibi, Birleşik Amerika ve Britanya dün
yayı baı·barca tahakkümleri altına nl
mak istiyen kuvvetlerle amansız bir mü
cadelede yanyana çarpışıyorlar. O za
manki harbi kazandığımız gibi bugün
künü de kazanacağız. Her iki milletin 
zaferden sonra barışı devamlı esaslar 
üzerinde kurmağa kat'i olarak karar 
vermiş olduklarmı sanıyorum. 

Avrupa sularında Amerikan filosu
nun mevcudiyeti bu harbi sonuna ka
dar götürmek hususundaki az.mimi71 
gösteren canlı bir delildir. 

~~-~~~~ 

Ankara suikastı 
davası 

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

onun ezcümle otururken mutlaka ayak 
ayak üstüne atbğıru, sol ayağım oynattı
ğını, sigara içtiği kırmızı ağızlığı mutla
ka ağzının sol tarafına yerleştirdiğini ve 
itiyat edindiği d:ğer hareketleriyle eş
kfilini anlatmış, bir zabıtla tesbit edilen 
bu malCımat aynen müsahede edilmiştir. 

DiNLENECEK ŞAH1TLER 
Bugün muhakemenin öğleden sonra

ki celsesinde şahitler dinlenecektir. Bu 
arada infilAktan hafif surette yaralanan 
Beygüm Tokgöz ile Mefharet Tulumer 
dinlenecektir. 

Diğer şahitler arasında ~oför Ahmet 
Fahri ile hadise yerlnden geçerken Öme
re rastlıyan hariciye vekfiletinde motör
cü Adli, Ömerin ikinci defa Ankaraya 
geldiği zaman yatıp kalktığı Toros oteli 
Ht!bi Seyfettin, otel müstahdemlerin
den Halit, kapıcı Ali, Kavaklıdere polis 
mürettebatından Kazım Özdemir, suç
lulardan berber Sülcymanla Lozan mey
danında ki apartmanın ayni dairesinde 
ikamet eden emekli yüzbaşı Maruf, Sü· 
leymanın ev sahibi Gülizar, Süleymanm 
çalıştığı berber salonunda iş arkadaşı 
Ahmet ve Süleymanın Sovyet sefaret
hanesine götürmek için tavassutta bu
lunduğu iddia edilen Polonyalı mühen
dis Edvard Romaneski ve Güneş berber 
salonu sahibi İsmail bulunmaktadır. 

lunan bir kruvazöre isabetler kaydedil
miştir. Adadaki tayyare meydanlanna 
mühim hasar yapılmıştır. Hava muhare
besinde bir Hariken düşürülmüştür. 

Roma, 7 (A.A) - Resmi tebliğ: Sire
naikada karşılıklı keşif kuvvetlerinin 
şiddetli faaliyeti olmuştur. Mekilinin do
ğusunda toplanan müfrczele-ri tayyare
lerimiz bombalamışlardır. Bir Kurtis 
tayyaresi düşürülmüştür. Bingazi ba.'!kı
nında iki düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Demede yedi düşman tayyaresi ka
yıpsız düşürülmüştür. Maltada tayyare 
meydanlarına ve deniz üslerine tesirli 
bombardımanlar yapılmıştır. 
AKDEı.'11ZDE 
Torbil tayyarelerimizden biri otta Ak

denizde denize inmiş, sağ ve salim olan 
mürettebatı esir düşmüştür. 

G vapurdan ibaret bir kafilemiz Yu
nan denizinde gicierken vapurlardan biri 
torpillenmiştir. Bu vapurdaki askerler
den yalnız bir kısmı kurtarılmıştır. 

Bir İngiliz torpitoınuhribi yakılmış
tır. 

YEHf ASIR B Hl$AN CAll.SAHBA 

Son hava baskını 
~~~~*·~~~~ 

Japonya 
hedefine 
varamadı 

--k
Kolomboyu da Pearı 

Harlloura llenzetmelı 
istiyorlardı, halllufd ... 
Yeni Dellıi, 7 (AA) - Japon de

niz ve hava kuvvetleri Bingale körfe· 
zinde müttefik limanlara karşı taarruz
lar yapmışlardır. 

Yeni Delhi, 7 (AA) - Resmi teb
liğ : 6 nisan sabahı düşman harp gemi· 
leri Bingale körfezinde hareketlerde bu
lunmuşlardır. Bunların arasında bir tay· 
yare gemisi de vardı. Düşman harp ge
mileri ve uçaklan ticaret vapurlarımıza 
müteaddit defalar hücum etmişlerdir. 
Bu sabah ve öğleden sonra Y evgeba
tam limanına dü§man tayyareleri bom
balar atmışlardır. Liman civannda ha
sar vardır. lki düşman uçağı Kokanda
yı bombardıman etmişse de hasar azdır. 

KOLOMBOYA YAPILAN HUCUM 
Londra, 7 (A.A) - Japonlann Ko

lombo bombardımanı hakkında alınan 
tafsilat 2 7 Japon tayyaresinin dü~ürül4 
düğünü teyit etmektedir. Bu büyük bir 
muvaffakiyettir. Bundan başka diğer 
beş tayyarenin daha düşürülmüş olması 
muhtemel olduğu gibi aynca 2S tayya· 
renin de hasara uğratıldığı muhakkak
tır. 

Deyli Meyil gazetesinin havacılık mu• 
harriri Japonların bu akınla ikinci bir 
Perl Harhur tasarladıklannı yazıyor. 
Japon uçaklarının bir kısmı tayyare ge
milerinden havalanmıştır. Bn teşebbüs 
Japonlar için acı bir inkisar olmuştur. 
Seylan müdafileri Japonları fena bir şa
şırtmaç karşısında bırakmışlardır. Bu 
müdafaa harbin hundan sonraki ııeyri 
üzerinde tesir yapacaktır. Japonlar Perl 
Harbur gibi burada da liman tesislerini 
tahrip edeceklerini ve limandaki gemi
leri batırabileceklerini sanmışlardı. Ko· 
lomboda başlarına geleni Japonlar ça
buk unutamıyacaklardır. Bu sıkı müda
faa son aylar, hatta son haftalar içinde 
tamamlanmıştır. 

MİHVER PROPAGANDALARI 

Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diriyor : Seylandaki askeri hedefleıe 
karşı yapılan taarruz askeri ve siyasi 
mahfillerde uzun boylu mütalaalara yol 
açmıştır. Japon mahfillerinde belirtili
yor ki bu hareketler Hint milletine kar
şı değild:r. Japonların hedefi Asyadaki 
İngiliz mevkileridir. Tokyoda çıkan 
Asahi $imbun gazetesi bu münasebetle 
şunları yazıyor : 

Hint denizinin bütün sahillerinde pek 
ehemmiyetli noktalardaki mevziler Ja
pon gemilerinin tehdidi altındadır.. Bu 
hücum İngilterenin Hint milletini kendi 
bencil maksatlaı-ında kullanmak için bü
yük gayretler sarfett!ği bir zamanda ya
pılmıştu·. 
Kukuşi Şimbwı gazetesi eliyor ki : 
Kolomboyo karşı yapılan hava hücu

mu Hint milletine yaşadığı günün bü
yüklüğünü hatırlatmak için yapılmışhr. 
Hindistanın istiklf!Jini ancak Japonya 
ile işbirliği temin edebilir .. 

~----~--------~~--~ HiNT VE ARAPLAR 
~-------k------~ 

Arap şefleri 
Hint müslüman
larına mesaj 
yollayacak 

-*-Londra, 7 (A.A) - Deyli Meylin 
Kahire muhabiri bildiriyor : Arap siya
si şefleri Hinclistandaki 80 milyon müs
lümana İngiliz tekliflerini kabul etme
lerini teklif için bir mesaj göndermek 
tasavvurundadırlar. Bu hususta şimdi
lik hususi müracaatlar yapılmışhr. E.r
dün başvekili Emir Abdülhuda Hindli
lerin, İngiliz vaadlarının gerçekle§ece
ğine inanmaları lazım geldiğini söyle
miştir. 

iT AL YAN ELÇISt 
YEMENDEN ÇIKARILACAK 
Londra, 7 (A.A) -- Daily Sketch 

gazetesinin aldığı hususi haberlere göre 
Yemen hükümeti İtalyan elçisinden ya
kında memleketten ayYılmasını rica ede
cektir. Yemen bala bir mihver elçiliği
nin bulunduğu tek Arap memleketidir. 
Diğer arap devletleri bu kararı vermesi 
için Yemen krallığı nezdinde şiddetli 
bir tazyik yapıyorlar. ---·---Japon bahriy~sioin 

yeni kayıpları 

-*-Vaşington, 7 (A.A) - Ameı·ikan hava 
kuvvetlerinin Andaman adalarına yap
tık11.rı taarruzda bir japon kruvazörüne 
ve iki nakliye gemisine tam isabet kay
dedilmiştir. 

Vaşington, 7 (A.A) - Bir Amerikan 
denizaltısı geniş bir hareket esnasında 
bir diişman ticaret gemisini, diğer bir 
Amerikan denizaltısını da Karobi adala
rında iki japon petrol gemisini batlr
m1ştlr. 

Amerika ve Vişi 
~~~~*·~~~~ 

Vişİ Amerİ- Parti Meclis Grubu toplandı 
kaya rr.eyle- z· d •ht• d. ıraat urumu ve ı ı-

ı~or yaçları konuşuldu 
Amerilıa Vlşinin adala· 
rından 200 llln ton ıeııer 

satın alacalı •• 
Vaşington. 7 (A.A) - Fransa büyük 

elçisi B. Hanri Hey bugün öğleden sonra 
Reisicümhur Ruzveltle görüşecektir. 
Görüşmede Fransız şimali Afrikasma 
Amerikadan eşya gönderilmesi mesele
siyle Amerikan kızıl haçı vasıtasiyle 
Fransız esirlerine ve çocuklarına süt ve 
ilaç gönderilmesi işi kon~lacaktır. 

V aşingtondaki kanaate göre Alman ya
nın Vişi üzerindeki sıkı baskısı dolayı
siyle Fransa yeniden Amerikaya tema
yüle başlamıştır. 

Vaşington, 7 (A.A) - Amerika 200 
bin ton Fransız şekerinin satın alınması 
için Vişi ile müzakere halindedir Mar
tinik ve Suadlup adalarından alınacak 
olan bu şekerler hakkındaki müzakC'resi 
ilerlemiştir. Böylece hem Amerika kendi 
şeker durumunu ıslah edecek ve hem de 
Vişinin Almanya ile daha sıkı münase
betlerden sakındığı müddetçe Amerika
nın samimiliğine güvenebileceği göste
rilecektir, 

Bir taraftan da mihver 
hesallına imalat! 
Londra, 7 (A.A) - Fransız mahfille-

rine gelen haberlere göre Tulonda Al
manya için otomobil imal edilmektedir. 
İtalya hesabına da torpil siparişleri alın
mıştır. Bu sene Fransada altı bin tayya
re imal edilecektir. Bunun beş bini Al
tnanyaya, bini Vişi ordusuna verile.cek
tır. Alınan askeri makamları en geç ni
san sonuna kadar ispanyadan 500 kam
yon istemişlerdir. ---·---İngilizler Almanya 

ue Fransayı 
IJomfJaladılar •• 

Bedin, 7 (A.lı) - D. N. B. ajansımı 
göre 6 - 7 nisan gece.si İngiliz bombar
dıman tayyareleri Almanyada mtitead. 
dit şehirler üzerinde uçmuşlardır. Ev
lerde hasar vardır. Halk arasında ölen
ler ve yaralananlar olmuştur. Bu ana 
kadar alınan haberleı·e göre bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra, 7 {A.A) - Salı gecesi İngi~ 
liz bomba uçakları Rur hedeflerini bom
balamıştır. Fena bava dolayısiyle hare
ketler geniş ölçüde yapılamamış ve ne· 
ticelerin müşahedesi güçleşm!ştir. 

Londra, '1 (A.A) - Dün gece 300 
tayyaremiz şimali Fransaya hücum et
miştir .. Bunlardan beşi dönmemiştir. 

~ı;.g~;re~ı 
llaslıın yaptılar mı? ! 

Londra, 7 (A.A) - İngilizlerin ev
velki gün erkenden Narv!ke bir bas
kın yaptıklanna dair olan haber hak
kında sal8hiyetli kaynaklarda hiç 
malCımat yoktur. 
O""'~..,...-o"".r..r~ 

Bir İngiliz gemisi 
torpillendL 
Vaşington, 7 (A.A) - Orta büyük

lükte bir İngiliz ticaret gemisi 13 mart
ta Antil denizinde torpillenmiştir. Taar
ruzu yapan bir İtalyan denizaltısıdır. 

ÇİN VE PAPALIK 
Roma, 7 (A.A) - Vatikana biı- Çin 

mümessilinin tayini haberleri hakkında 
Papalığın esas itibariyle böyle bir tayini 
kabul ettiği, fakat henüz bir mümessil 
tayin edilmediği bildirilmektedir. 

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

Makine ve 
\"erilirken -•r ı T n 
İngiliz tayyarelerinin 

ltaua lıareııatı.. 
Londra, 7 (A.A) - Hava nazıı-lı~ 

tebliği : Dün gece bomba tayyarelerimız 
Rurda ve Ren havzasındaki hedeflere 
bücuılılar yapmışlardır. Tayyarelerimiz,. 
den beşi dönmemiştir. 5/6 nisan gecesi 
yapılan akın esnasında bomba tayyare
lerimizden birisi bir düşman avcısını 
düşürmüştür. Dün sabah sahil muhafız 
servisine mensup tayyareler Norveç kı
~ısı açıklarında orta büyüklükte iki düş
man iaşe gemi!>'i.ne hücum etmişlerdir .. 
Bu gemilerden birine bir torpil ve eli~ 
ğerlerine de bombalar isabet etmiştir .. 
Bu harekattan bir tayyaremiz dönme
miştir. 

Kahire, 7 (A.A) - Orta şark hava 
tebliği : Bomba uçaklarımız pazartesi 
güni.i Demedeki hava meydanlarını te
sirli bir sw·ette bombalamışlardır. Bom
ba uçaklarına refakat eden İngiliz av
cıları düşman avcılariyle savaşarak iki 
Messcr $mit 109 düşürınUşlerdir. Pazaı· 
, pazartesi gecesi Bingazide Berkada ve 
Martuba çevresindeki hedefler bomba
lanmıştır. Dün Maltaya yapılan hücum
lar küçük ölçüde olmustur. Düşmanın 
pazar günkü aı~ınlarda evvelce bildiri
len kayıplardan ba~ka kayıplara da uğ
radığı bildiı·ilmektcdir. Karşı koyma 
bataryaları :ki Y unkcı·s 88 ve bir yun
kers 87 düşünni.işlerdir. Dün gece düş
man uçakları İ:;kenderiye çevresinde ha
rekatta bulunmuşlnrdır.. Uc-aklarımız
dan üçü kayıpt.ı.r. 

~~--------~~-------
ltf ulttelif meselelere dair bcqvelıil, Ziraat, 'J'ICO 
ret, maarif ve münaııaıat uelıilleri izahat uerd 

Ankara, 7 (AA) Cümhuriyet 
Halk Partisi meclisi umumi heyeti bu
gün saat 15 de reis vekili Seyhan meb
usu Hilmi Oranın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını ve geçen toplan
tıya ait zabıt hülasasının okunmasını 
müteakip kürsüye gelen ziraat vekili 
Muhlis Erkmen senenin ziraat durumu
nu ve günün zirai ihtiyaçlarile bu ba
kımdan alınan tedbirleri uzun uzadıya 
izah etmiş ve bu mevzu üzerinden söz 
alan müteaddit hatiplere konunun ma
hiyetine göre ziraat ve ticaret vekille
rile başvekil tarafmdan cevaplar veril-

miştir. 

Bundan sonra ruznamenin diğer roa 
delerine geçilerek · mektep talebele 
arasında sigara içmenin ne dereceye k~ 
dar müteammim bulunduğunu ınaarı 
vekilinden soran Bursa mebusu Nevza 
Ayasın takririne maarif vekili ve 
talye mend.iıeğinin yapılması hakkınJ 
hükümetin ne düşündüğünü soran A 
talya mebusu Rasih Kaplanın takrir" 
münakalat vekili tarafından cevap 
verilmiş ve ruznamede baıka bir madJ 
kalmadığından 20,30 da toplantıya so 
verilmiştir. 

Yeni tasarruf bonoları 
dün satışa çıkarıldı 

Ankara, 7 (A.A) - Üçi.incü defa 25 
milyonluk tasarruf bonosu çıkarılmasına 
salfilliyet veren 4195 kanun yürürlüğe 
girmiş bulunuyor. Faiz, vade, ve ktıpur 
itibariyle evvelkilerin aym olan bu bo
nolar bugünden itibaren memleketin 
her tarafında satışa çıkanlmıştır. 

Daha evvel çıkarılmış olan 50 milyon 
liralık tasarruf bonolarının çok kısa bir 
zamanda satılmasına ve halkımızın bono 
satın almak için tevali eden müracaatla
rına bakılırsa bu son 25 milyonun teha-

lükle karşılanacağı muhakkaktır. 
Halk faizini peşin ödenen ve istenilen 

anda paraya çevrilmesi kabil olan bu bo
nolarla tasarruflarına en emin ve en 
karlı bir plasman bulurken aynı zaman
da bu bonolar hasılatının Milli Müda· 
iaamızın artan ihtiyaçlarını karŞılaına: 
ğa yaradığını bilerek bir vatan vazifesı 
ifa edeceğine de kanidir. 

Vatan sever halkımızın Cümhuriyet 
maliyesine gösterdiği büyük itimada ne 
kadar te§ekkür etsek yeridir. 

Kırkpınuı~ güreşleri 
. . 
ıçın yeni kemer 

Türkiye Kırkpınarı olim· 
piy adı teklif ediliyor 

. . 
Kırlıpınar güreşlerinin IJütün memlefıete ve. ile,. 

nevi güPeşlere te şrnUi lstenBlyoP 

Edime, 7 (Hususi) - Her sene Edir
nenin Sarayiçi mesiresinde yapılmakta 
olan tarihi «Kırkpman güreşleri bu yıl 
daha geniş mikyasta ve zengin bir prog
ramla yapılacaktır. Beden terbiyesi 
umum müdürlüğü tarafından 10 sene 
için bu müsabakaların şampiyonuna ve-
rilmek üzere hazırlanan «Kurtdereli> 
kemeri üç sene biribiri arkasına Tekir-
dağlı Hüseyin tarafından kazanıldığı 
için kendisi bu kemere sahip olmuş bu-

lunmaktadır. Şimdi umum müdürliilt 
cAdalı pehlivan) namına izafeten yelli 
bir kemer yapbrmağa karar vermiştir. 
Kırkpınar güreşlerinin bütlin bölgele

re teşmil edilmesi, serbest, yağlı ve 
alafranga güreşlerin bir arada şehrimiz· 
ne yapılması «Türkiye Kırkpınar olim
piyadı> adiyle bu müsabakaların her se
ne tekrar edilmesi için Edirne beden 
terbiyesi reisliği tarafından bir teklif 
yapılmak üzere olduğu haber alınmış. 
tır. 

Usküdarda çok feci bir 
traır.,vay kazası oldu 

ı6 yolca ve vatman yaralanddar •• 
İstanbul. 7 (Yeni Asır) - Üskildarda yolcunun hepsi de ağır ve hafif yaralan

fect bir tramvay kazası olmuştuı·. Kemal mıştır. Vatman da yaralıdır ve yarası 
Erkenenin idaresindeki Üsküdar - Ka- tehlikeli~. Kendisine ameliyat yapıl· 
dık.. u" kUd 'ttiv· .J auştır. oy tramvayı s ara gı gı sıraua H tan .. .. d ki d akt tr vay 
En · h · ·· ·· d ki · · .. as e onun e ur a am tanıye astanesı onun e vıra1ı su- bekl" bahri kli b" b şıl d ...... 

ıyen ye eme ın a arın ~ 

ratla dönerken fren yapamamış, araba Ahmet yoldan fırlıyan tramvay altındıı 
yoldan çıkarak hastane duvarına şid- kalarak parçalanmış, ölmüştür. 
detle çarpmış önü ve yanlan parçalan- Kaza Üsküdarda heyecan uyandır-
dıktan sonra devrilmiştir. Arabadaki Jf) mıştır. Tahkikata devam ediliyor. 

Yatılı talebe ücretl~ri arttı 
~------~~-x*x~----~~-

Ankara, 7 (Telefonla) _ Hayat paha- İzmir kız liseleriyle Haydarpaşa, :tzmir, 
lılığı ve bu arada yiyecek maddeleri Kabataş erkek liseleri, !st~~-ul kız ö~
fiatlannın artması dolayı.siyle resmi retmen, İsmet paşa kız enstitüsü, tl'sku
okullarda okuyan paralı yatılı talebenin dar kız sanat ve Buca orta okulu yatılı 
ücretlerine 1942 mali yılından itibaren talebe ücretleri 300, Galatasaray lise
yüzde yirmi beş zam yapılacaktır.. Bu s:nin üc.reti 37_5 lira olacak, diğer yatılı 
suretle Kanlıca, Erenköy, Kandilli ve ücretlen bu nısbette arttırılacaktır. 

VCRErLERİ 
Arttırııacalı aza •• 
Ankara, 7 (Telefonla) - Vergi ve tas., 

fiye komisyonunda çalışan muvazzaf 
aza ile vukuf ehli ücretlerin!n arltırıl
masına karar verilmiştir. 
YENİ MVLKİYE 
2'AYİNLERİ .. 
Ankara, 7 (Telefonla) - İçeli mek

tupçusu Mithat Bursaya, Bursa mek
tupr,usu Şevket İcele, Mihailcik. kayma
kamı İzzet mülkiye mi.ifettişliğine nak
ledildiler. ----

ARJA.NriNDE 
Sılııntı ve gazeteler 

Buenos Ayres, 7 (AA) - Harbin icap 
ettirdiği tahditler, bilhassa birle~~k 
AmerH ,dan ithalfıtm hemen taınamiy
le kesilmesi üzerine bazı maddelerin az
lığı kendini göstermeğe başlamıştır. Ga
zeteler sahife sayısını azaltmışlar ve ak
şam gazetelerinden bazıları neşriyatla
nnı kesmek zorunda kalmışlardır. 

BERi.İN 
Elçimiz dönüyor •• 
Ankara, 7 (Telefonla) - Berlin bil· 

yük elçimiz Hüsrev Gerede memuri
yeti başına gitmek üzere bu akşam An
karadan hareket etti. 

Polis enstitüsü müdür• 
lüğünde değişilılllı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Polis ensti· 
tüsü müdürü Adil görülen lüzum üze
rine vekfilet emrine alınmış, yerine Bn~ 
lıkesir emniyet müdürü Fehmi tayin 
edilmiştir. .... 
FİLİBE 
Panayırı açddı.. 
Sofya, 7 (A.A) - Dün Filibe Iuarı 

açılmıştır. Açılma töreninde Bulgar ti
caret ve demiryolları nazırlan ile Al
manya, İtalya, Türkiye ve Romanya el
çileri hazır bulunmuşlardır. Fuara Al
manya, İtalya, Türkiye, Romanya, Ma
caristan ve İsviçre istirak etmektedir. 


