
İngiliz ve ltalyan hcıatahcıne gemileriyle sakat esirleri" miU>cıdelesi safJuılannı Uıkip edenler 

-lk_i_t_a-ra_f_ın- Esirler dün edildiler 

1000 den fazla in giliz ve 
Italyan esirlikten kurtuldu 

mübadele 

ümitleri 
..... _~ ...... 
lllaldemel lnlılfafla,.. 
llzerlnde toolanmlffıl' 

ŞEVKET BİLGİN 

·-·~---------Doiu cephesinde beklenen Alman ta-

~e:!1:C' ~:ı:.ıı.:i!:'0ı!!zı:::: Dün lzmir insani bir hadiseye sahne oldu 
Zdad~=:!;.i.~S:.~:v~r:.ı:: VatanJlll'ına dönenler 900 den fazla ltaJyanla JJO lıadlll' JngDlz e....,,,,,. 
)ayı ezmek ma'badiyle bUtün taarruz Cenevre mukavelenamesi mucibince, 
IEndretlerini ve lıarp saıuıtmdaki üstün- İtalyan ve İngiliz orduJannm elimle esir 
Jilderini kuJIMmaia hazırlandıldan .hulun8!1 karş_ı ta~. sakat1annın vatan· 
lnalfımdur. Bu dertte kat'i ve amansız larına. ıadelerıne aıt ılk muamele dün 58• 

bir savaş arefesinde iki düşman karar- hah limanımızda hUkUmetimizin aracı
dhta neler diisünUlclüiünü .-özden JC· lı~ı ve be~elmilel Kızılhaç teşkilAtınm 
~İrnaek bu müthiş mücadelenin alın ya- milzaharetıyle yapılmış ve tamamJan
llsı hakkında beslenen ümitlerin birbi- mıştır. 
rinden niçin o kadar başka ve o kadar İnsan! bir hisle bu işe girmeyi kabul 
ln:ak olduğunu anlamaia yeter. eden hilkümetimizin bu kıymetli müza. 

Almanlara göre •Dört bucuk aydan haret ve aracılı~ını gerek İtalyan hasta
lteri sürüp ıiden kış harbi Alman ordu- hane gemisi e~k~mnın ve gerek İngiJiz 
tunun zaferler yaratan hamle kudretin- hastahane gemısı komutanının ve mua4 

den hi~ bir sey e.ksiltmemistir. meleyi teshil eden beynelmilel Kızılhaç 
Buna mukabil K1zılordu taarruza teşkilatının memnunlukla kabul ettik

~tiği gtinden ~ri cok ai?ır ~)iata kat- !erini ve lzmirden en iyi hislerle aynl
~k zonıncla bldıimdan insan ve dıklarını k_ay.detmek bize oe sonsuz bir 
lbalzeme bynakJannı boş yere tüket- zevk ve.rmiştir. • . 
~. Düşman saDarmda mane,•iyatı Gradısca İtalyan h~~ane gemısıyle 
'lkerien b eti Alman f • • sa1'- Landovery Castle lngıliz hastahane ge
'-- · . • 1~ n-'-c:.:_ ~ erm1ı k~- rolleri dUn sabahın ilk saatlerinde yan 
~ OIMllD .,..~•nn ~-a ıce me • b t ~- 'd' ro_ t ta d'd 
tedir. Fakat Alm .. ordumnun üstiinlük ya.na ~.unm~ıu.a ı ı. OHa m y~ ı .. e -L-L.! b-~ ~ ~.-ıuld' e·ı· . esır degışınesıne başlanınl§tır. Gilnun 
~uı -• _..., ~·· ır. ı ınmı- . 

)en yeni ...... ve yepyeni bir tabya (Sonu Sahife 2, Siitiln ı de) 
...._sa harbi ıftıi Basya harbinin de şa- --------------------------------------

~e!:~U:ee!::ı':.~erlyle sona erme· suikast d ô va sına devam olundu 
Mftphem ifadeler içinde bu esraren~ız 

ııl1A1tlann ve tabyanm neden iharrt 
•ldutu anlatılnnyona da. Almanların 
en Ml'rifk Umitlerini yddınm dal'beleri
'-el 'baJladwlElan ve bu savede Rusların .:!!e yıhnclakl seyyal mukavemeti bir 

a'ha teknnı hnkin bu1amJYH&k
~ tahmin ettikleri anla.cnlmaktadır. 
Sovyetıere ~lfnce. onlar bu tahminin 
~ baıta hatab oldnC'unu söylemekle 
~or, ayni ııamanda kış harbinin $11 

'-mli neticeJtti V«"Tdiiini de fddia edi
bJar: 

Maznun "Pavlof,, ifşaat
ta bulunacağını söyliyor 

Evveli Abdurrahmandan hazı noktaları sordurdu 

1 
1 

' 

1 - Kış harbi, Ru yanın maddi ve 
~ müavemet ceuhesini lnrnet
llllldlrmlştfr. B8ylffe, Alman harp ına
~ln yenlhnezllii efsanesi orladan 

llmustır .. 
Z - Alman ordusu Rus steplerinde en 

111 Uç milyon kişiyi kaybetmimr. Buka
t:!.ara rağmen l!Ml yılındaki taarntz 

unu mulıafaza etmesi imkinsudır. 

Rusya savaşları 
----·------

~llllllllllllllUllllllllllllllHllllllllllllllllllHHlll~ Ankara, 8 (Telefonla) - Ankara alır 
e P11111ofan dünldt SÖZ• ! ceza mahkemesinde, Atatilrk bulvanııe lef'lndefl : i daki infilAk bA~ maznun1armm du
§ H •• Benim ne old ...... = ruşmalanna bugUn devam edildi. Mu-= ...._~ M!I- i hakemeye saat 10 da başlandı. 

3 - Sovyetler stratejik bakımdan du· 
~annı dü2eltmeğe muvaffak nlmuş• 
l.ı-, harp stoklannı yenilemisler. hudut
~ insan kavnaklanndan faydalanarak 
Wlanndıtki bosluklıtrı dold11mmşlardır. 

4 - oJa,·lann relisimi diinya harhl
~ nmkadderah ancak doğuda belli 
• .. ~atma meydana Jm~'mustur. Bu se
~Je Sovyet Rusya. Almanva ve ortak· 
; karşısında yalnız kalmıyHBiım, 
• tteflk devletlerin efl8S pyretıerim 
er halde doiu harbinin seyrine göre 

:!_•lamak zaruretini şiddetle duyacak-
"""""• ina~ır. 

So v yet hü-
cumları de
vam ediyor 

5 ma ... , ....... umumiye 5 öMER.tN KALAN PARÇALARI 
5 ndRHıcelleslnde lf fG : Elindeki bomba ile berhava olan Öme-
i ed-.ur.ı- 1l § rln kömür haline gelmiş cesed!nden ar-
5 ,.. .. ,..,_ .. _, = ta kalan parçalar bir kavanoza yerleşti-
: * § rihnlş ve salona getirilmiş bulunuyordu. 
§ Kol'nilofan dönlıl § Maznunlardan Abdurrahman bu Jı:or-
i ııı.-ı-a-..- • = kunç manzara karşısında çok mUleess.tr 
: Su-• .:rsnuen • 5 gHrünilyordu. Mahkemeye her ihtimale 
i cc- Haldıernenln halı• 5 karşı Eşref Demircan imı!nde başka bir 
§ lı-..a..•et Pe adalet iti• § tercUman da celbolunmuştu. Tercümana 

Al 1 h J 
• : ..... ,, 5 usulen yemin ettirildi. 

man ar cep e erı· 5 ıaıına llal'elıet eniği· 5 tFADELERtN TERcüME;t 
• • • • t • § ne d• ~ lllf' flJıll' 5 Komilof ve Pavlofun geçen celsedeki 

nıo gt'rısıoı emız· § tasanq deiilllrn..n § ~vrakın. tercllm~de. harfiyen bü~ 

1 k 1 l 
:iam111111ium11111111111111iiiıliiımımHHllllHHU: adelen ve k~lune~en zaptetmeleri ıçın 

• 

Milli Şefin yüksek il~eri 

"Türk coğrafya kuru
muna çok kıymet ve 

ehemmi yet veriyorlar .. 
R - - -- -~... - - - .. •a...., .,.,,. ....., ..... 
gönclel'llen naefdDIHI "81'dllılerl ln;pn1eaa .. HNP 
Ankara, 8 (A.A) - TOrk colnfya 

=::.=n~=~m:: Hiodistanda durum 

* 
Müdafaa 

konıJUeU başkanı Milli Sef ve reWdlm
bur lsmet lnönUne kurumun ~ .,,. 
eaygılarmm iblAlma karar verllmJştlr .. 
Kurum baıkam ve Maarif vekili Hasan 
Ali Ytlc:el bu duygulanm aşalıda1d mek
tupla bellrtmiftir : 

•Cok sayın miJH Şefimiz ve reisicOm- nazırı Hı.nt-burumuz Ismet lnönUnUn yüksek hu-
zurlarına, 

•BllyUk varlıjımmı koruyucu kanadı ı • l k 
altında (alışmak önUrUnil kendisine ba- ı o a c a 
tıolamak IUtfunda bulunduğunuz Türk 

(Sonu Sahife !. S8ttin ! de) 

Hava ordu
larımıza 
yardım 

-·ln~lt~re huna mu· 
vafakatını bildirdi 

-*-.....,. ıeflel'I tefıllflettl 
Peddetseler de ıng111ere 

uazlf sini yapamlı 
Yeni Delhi, 8 (A.A) - Müalüman

lar birliii reisi Cinna, Sir Stafford Krpia 
ve general Vevelle görüıtükten ıonra 

Milli plyangonıın ,,,,. ·~ ıu beyanatta bulunmuıtur: 
senelllı •.df fıciı'I oJan - İngiliz. hükümeti. ilk tddiflerine 

.... karıı yapılan kat'i itirazlara verdiii ee-
2 milyon 7n llln 8)8 vapta Hindistan müdafaa nazırhğının 
,,,.,. HllllG ordıanaza bütün Hint cemaatlerini temsil edebile-

•-'lktOP cek bir Hintliye verilmesine muvafakat 
.,.,...--.,, etmiıtir. 

Ankara, S (A.A) - Maliye vekili Sir Stafford Kripai dün ak.tam aör-
Fuad AA:rah Anadolu ajansına aea- dilin. lnailiz projesinin aon bmmın 
lıdakJ beyanatta bulunmuştur : uyancludıiı itUazlarm söz öniine ahn-
- Millt piyango idaresi 1941 tak- dıiını ve temamlayıcı tedbider ahnaca-

vlm yılına ait b1Ançosunu hasılAtın- iuıı aöyliyerek harbiye nazırlıiımn bü-
da ve safi kArmda mühim bir inki· tün Hint cemaatlerini temsil edecek bu 
şal kaydederek kapamıştır. Harp Hintliye her halde verileceğini açdtca 
buhranının memleketimizde hissedi- bildinnlttir. Onunla birlikte lngiliz umu 
len ekonomik serp~ntilerine rabnen mt kararglhına gittik. Beni general Ve-
bu inkiıtafı halkımızın devlet piyan- vele takdim ettikten ıonra yanımızdan 
gosuna karşı olan yüksek alAka ve aynldL General Vevel bana ayni mev 
teveccUhUne borc:luyuz.. :Millt pi- zu üzerinde tamamlayıcı izahab ·.erdL 
yangonun 1941 takvhn yılma ait Meaeleyi tetkik edilmek Gzere yann 
safi kan 2.737.873 liradır. Bu para Milalümanlar birliği idare komitesine 
santimine bdar milH mildafaa ve- bildireceğim. 
kAleti havacılık kısmı biltçesfne tah- BU SEFERDE GENlŞ 
~sat bydolunacaktır.. SALAHlYET lSTlYORLAR 
Bu rakam, 1941 in daha zor şartla- Yeni Delhl, 8 (A.A) - Hint kon· 

nna J'8lmen evveDd yıldaktnden ıre partiainin icra komitesinin ekeeriye-
117.056 lira fazJah1ı: g&tennektedir. ti senit aalihiyetleri olmıyan bir milli 
1941 yılı içinde halka da~lan lkn- :lir~& nazırlıiı te,kilinin aleyhind~-
miye mikdan da 5.179.'183 liraya KONGRE KARARINI 
~ ohn~. Piyangoya gösterilen 
bu ilg!yi arttırmala yanyacak ted- VERiYOR 
birleri ----A~ .,__,.-... oldu- Yeni Delhi, 8 (A.A) - Sir Staffor 

""aq..uı.uaga .. -..,, .. .,......,. Kripsten ın .. m. harp kabinesinin Hin 
tu gibi bu sene de devam olunacak- ~ kongresine olan cevabını alan Nehru 1l 
tır .. (Sonu Sahife 3, Stidha 3 le) 

Esirler de~tirilirken 

Dün görüp din· 
lediklerimiz ... 

li'İlhakika Rusya savıwnuı müttefik 
;:::ketlerde bUtiln diler meselelerin 
la e bir alaka uyandırdıb muhak· 

eme e meşau duruşmayı muteakıp başlanan tercllme 
" muamelesinde sadece Abdurrahmanm 

-•- ifadesinden 19 sahifenin tercUme edile- Feci saltneler • AğU' ycll'aldann JtalL ·Yeni 
Berlin, 8 (AA) - Ahnan tebliği: Do- bilmiş olduğu Naip Hayrünn:sanın tez- rnlflladele rnalalerneJ mi? ... Kız~ delefle!Slllln 1ttır. İnrflizler beklenen Alman taar

~nun 1941 taarrmundan şiddetçe ve 
i~İyette daha müthiş olacağım, 
-uınan hamlesinin Rus mevzilerini yan-

r ~nom Sa"ıir<' 2. ~iitun 6 dal -

iu cephesinde kıtaıarımwn hucum te- aOH DAKiKA keresiyte mahkemeye bildiriliyordu. I Dl --a-1 ıı,Jf}ı,-.- .._.nln ı.ı şebbüsleri :muvaffakıyetle devam etm:ıt- • • • • • • • • • • • Pavlof ve KomiJofa bu tezkere dola- W ng z gc..-... er unınuaft usrı SvZlef'I 
tir. Bir çok noktada dUşman neticesiz yı.c;ivJe dlvecelt1eri soruldu. DUn gazeteci arkada§larla birlikte m;. 
hUcumlarmı tekrarlamıştır. Hint liderl~ri mihve· PAVLOFUN SÖZLERİ jliJiz Landovery Castle ve İtalyan Gra· 

(Sonu Sahife 3, Stittln 3 te) Pavlof elindeki kA~da göz gezdirerek disca hastahane gemilerini gezdik. Bu 
re İ 08OID1 yor )af söylemejte başladı ve Rusça söyled:kleri gemilerde karşılıklı olarak yapılan esir 

tercUman tarafından şöyle tercUme edil- mübadelesi safhalannı adım adını takip ----* di : imUnını bulduk. Esirlerle göriiştUk. 1n-
Kongpe demolıl'ldlara - Mahkemeye verdiğim bir istida bu· giliz, tta1yan ve Kızılhaç doktorları ile 

sempcdlalnl ue AlmaH• gün iade ~~~ ::.~;_~~1:tt.. ~e~~en ~:ı=:::~~:~~~t:~~ı:~ 
yaya n11ıa•lzllğlnl ----------- ayrıldık. 

lllldlPdL 
-*Yeni Delhi, 8 (A.A) - Nehru dün 

b!r nutuk söylemiş ve demiştir ki : 
• - Hindistan istiklali için mihver 

tarafından yapılan vaitler tamamen ma
nasız ve yalandır. Hiç bir şey bunların 
mahiyetini J aponJarın Kore ve Çinde 
yaptıkları kadar ispat edemez.> 
Kon~re demokratlara semnat:sini ve 

saldırgan Almanyaya muari~liğini bil
dirmiştir .. 

türaf eylemek lhımdır ki, bu gemi 
lerden ayrılırken en kuvvetli intiba 
mustarip insanların hmiyatından ço 
farklı değildi. KonU§tuğumuz insan 
yakın aylarda harp ateşinin ortu 
harbin fecaatlerini bilfiil görmli§ ve y 
şamış kimselerdi. Hepsinin de yurtlann 
da ve yuvalatında kendilerini bekliy 
analan, babalan veya çocukları vard 

(Sonu Sahife Z, Siltün 4 de) 



aAHIFE2 

Esirler 
dele 

dün müba
edildiler 

(Baştarafı ı inci Sahifede) lundukları için buna hak verdikleri belli 

iik aııklar .tzmir• Uzel d . . d .. til ' idi. 
ği ııaatte beynel:Jeı Kızı~:şk~att: 175 kişili~ }kinci. İtalyan kafilesi ele 

"k' 'd k' ·· il1 · ha b ltalyan gemısıne gıttikten sonra orada 

ıll~} ~,~emıd e ı mbill!'1b.essl . e~ı h urb du- bulunan 12!} İngiliz esiri kendi gemileri-
ısauuıuarın an n ır ennı a er ar t' .1 . ı· 

t:tımi ] d' ne ge ırı mış ır. 
. erl .ır. kl' D 1 t D . 11 İngiliz yaralı esirleri İtalyan hastaha-

erın na ıne ev e enız yo a- . · d b lmil 1 K lh 1 B klı tahs' dilmiş' ne gemısın e eync e ızı aç de. 

b
n:k ayra k'?.fu}.. ~u e tl ~~ gesi İsviçreli doktor Adolph Peraut'nın 

__ !,aç romordor e kiu~umlmışlaşardıar nezareti altında sükUnla Bayraklı va-
ga-Jer arasın a mev a . d · ı · kl d'ldi 

übadele muamelesini hüklimetimiz purunn .v: ora ~ gem~ erm: na c ı -
a idare ve sevk eyliyen garnizon ko- ~er-.J!1gılız gemısmdekı tertıp bam baş-
mııiıını .Ko;general Hakkı Akoğuz adı- a ~o1N KAFlLE 
na g2.mılerı muayyen noktadan alıp İz- N'h t 344 k' Tk h · d lı b 
mir'2 getiren ve gene muayyen noktaya ı ayc • ı~ı 1 

• e~sı e yar~ . u-
kadar uğurlayacak olan Yrb. Cevdet lunnn ~~ talyan kafılesı de gemılcrıne 
'Obaııunun reisliğinde deniz Yzb. sı Re· nakledıldılC'r. . . . .. 
f t Arn "lh k y b Bah tti En · İtalyan gemısınden nakledılen İngılız c om, mu a z . a n gın, 1 . 1 • . h h · v 

d tistteğmenleri Mahmut Eraz ve yara ı esır erının emen epsı ag.ır s~ı-

EL-el Kal d Ur kk k ~ h t retle yaralı bulunuyorlardı. Bu esırlerın 
ıı..a e en m e ep as erı eye b" "k k y ·sıan h b' d 

ile beynelmilel Kızılhaç teşkilatının An- e~ uyu ısmı unanı . ar ın e ve 
k del g 

· K · Kızıl .. bır kısmı dn Lıbya cephesınde yaralan-
ara e esı urvazıye ve ay mu- · ı 1 d 

Ui D Sa d K~ğıt ıl t d'd mış ve esır o muş ar ır. 
megs r. a a a ç ar saa ye ı e kıl · l · · ı 
Laadovery Castle İngiliz hastahane ge- . b yan 1 esfj~rf ~rınİınl Y.ardısınbı~lhyara a3r7ı 
mWDe gitm' ı d' He t 'd İ . nıs eten ıa tır. ç erın e ı assa 
liz hhi h ~ t ır.~f Je ge~ı t ngı- kişi gayet ağır surette yaralanmışlar ve 
t 51 ey ar .. ın an se m anmış- vücutlarının mühim uzuvlarının bir ve-
ır:iı..K MÜBADELE ya bir kaçını kaybetmişlerdir. 

MtiBADELEN1N BlTtŞt 
Beynelınllel Kızılhaç teşkilatı mümes

sili ve İngiliz sıhhıye heyeti reisi iyi bir 
iş başarmaktan mütevellit bir neşe için-
1:ie idil r. Memnuniyetleri çehrelerinden 
baciz surette okunuyordu. İngiliz hasta
hane gemisinin iskele merdiveni yanına 
bir masa konulmuştu. M:ısada beyne). 
rnUe1 Kız.ılhııç doktorlarından M. Vischer 
ve lngillz doktoru M. Lambeth otur
muşlardı. Bu sırada gemi yemekhanesin. 
<len çıkan İtalyan yaralıları sıra olmuş
lardı.. Hepsinin göğU_slerlnde mevcut nu
maralı ve acllı kartları bir doktor kese
rek doktor Vischere veriyor, o da esirin 
ndmı ve numarasını okuyordu. Adı oku
na. esir masanın önilne gelerek kendisi 
olchğunu söylUyor ve merdivenlerden 
inerken heyeti selrunlıyarak Bayraklı 
vapuruna geçiyordu. 

lngiliz gemisinden Bayraklı vapuruna 
g6fCll dünkU esirler şimdi kendilerini 
tt.Mran gemisine taşıyacak Bayraklı va
punınun alt ve üst kısımlarında mevki 
nlı,orlardı. Hepsi de esaretten kurtul
maaın derin sevincini gizlemiyorlardı. 
İngiliz gemisinden ayrılırken gemideki 
İngiliz arkadaşları ile veda edenler ve 
hediye teaU edenler de vardı. İtalyan
lar ekseriyetle gemiyi terkleri sırasında 
Fqi.çt usulu ile selam veriyorlardı. Se
''i.açlerinden selam vermeyi ihmal eden
ler veya buna vakit bulamıyanlar da 
vardı. 

Ba~ıraklı vapuru ilk İtalyan kafilesini 
r;aat dokuzu on geçe İtalyan hastahane 
~ealsine naklelmlş bulunuyordu. ttal
Y• esirlerinin kendi gemilerine çıkbk
lan sırada yaptıklan sevinç tezahürleri 
(ada ldL Bu ilk kafile takriben 400 esir
a. ibaretti. Buıılar kendi vapurlarında 
ttal7an doktorlan tarafından 'karşılana
rak hemen kendilerine ayrılan kısurilara 
tıakled~lerdlr. 

İtalyan esirleri kendi gemilerinde he
meli izaz edUmlşler ve arkadaşları ile 
,ınlbafaha ederek aileleri hakkında da 
:malQmat istcmlşlerdir. 

tlONCt KAFtLE 
Bunu iktncl İtalyan kafilesi takip ey

lem.iştir. Bayraklı vapuru bir taraftan 
ltaqan esirlerini boşaltırken diğer taraf
ta lngillz ağır yarnlı esirlerini alıyordu. 
tnglltt esirleri İtalyan gemisinden ayrı
lırken de, kendi gemilerine ayak basar
kea de ciddt idiler. ÇilnkU hepsinin çeh. 
releri bir kol, bir ayak kaybetmenin 
Qcısını sindirmiye çalışıyordu. 

İngiliz esirleri gmnilerlne gelince he
men kendilerine İngiliz sigaraları ve 
;\Vlaky ikrnm edilmiştir. İçlerinde bir 
seneden heri İngiliz sigarası ve sodalı 
N'iski içmiyenler bir taraftan Viski bar
dağını yuvarlarken diğer taraftan da si
garalarını tellendirlyorlardı. 

İngilizler ancak sigaralarına ka v~un
ca neşelenmişlerdir. Gemide İngiliz esir
lerine aileleri hakkında mallımat veril
:miştir. Aldıkları malfunattan sevinenler 
veya teessüre kapılanlar çoktu. 

İngiliz esirleri İtalyan gemisinde iken 
bilhassa İtalyan esirlerinin İtalyan has
tahane gemisine gelişlerinde yaptıkları 
teuhüratı soğuk kanlılıkla seyretmişler
dir. Kendileri de aynı hisler altında bu-

Esir mübadelesi saat üçe doğru bilfiil 
ve tnmaınen nihayet bulmuştu. İngiliz 
hastahane gemisi işini bitfrince hemen 
İzmir limanını terk etmiştir. İngiliz Ce
neral Konsolosu ve refikası saat 13 de 
İngiliz gemisini ziyaretle hir müddet 
kalmış w: esirlere geçmiş olsun demiş
tir. ---·---Milli ~etin yiiks~k 

i 1 ui leri 
r-ı 

-*-(Bnştarafı 1 inci Sahifede) 

coğrafya kurumu umumi merkez heyeti 
ilk toplantısında yüce adınızı saygı ile 
anarak Türk yurdunu tnnımak ve tanıt
mak alanında direktiflerinizle çnlışınala
nna başladığını en derin saygılarımla el
lerinizden öperek bildiririm .. • 
MİLLİ ŞEFİMİZİN CEVAPLARI 
Reisiclimhurumuz şu cevabı gönd"'r

mişlerdir: 
aHasan Ali Yücel, Maarif vekilı ve 

Türk coğrafya kurumu başkanı, 
cıTürk coğrafya kuruınwıa ~ok kty

ınet \'C ehcm:nil·et veriyorum. Tarih, 
tetkik, seynhat ,.c tabiat alanında ve do
layısiyle kültür \'e edebiyatta kunım 
çok hizmetler edebilir. Ç~lışmasına ya
kındnn ilgili olacnğırn. iyi dileklerim 
onu kurnnlıır ''c orada çnJışnnlıırla dni
ma beraber olacakhr.• 

Kurum fahri başkanlığını kabul eden 
Başvekil Dr. Refik Saydama da Maarif 
vekili kurumun saygı ve teşekkürlerini 
sunmuş ve başvekil \"erd:kleri cevapln 
tarih ve dil kurumlarını tamamlıyan bu 
yeni ilim teşekkülünü teveccühleriyle 
taltif etmişlerdir. 

Maarif vekilinin mektubu şudur : 
•Cok sayın başvekil Dr. RcEk Sav

dnm; 
•Fahri başkanlığını lütfen kabul d

mek suretiyle şereflendirdiğiniz Tüık 
coğrnfya kurumunun umumi meı·k.!z 
heyeti ilk toplanbsında kuruma karşı 
gösterilen değerli alaka ve himayed~n 
duyduğu derin şükran ve minnetin yüce 
katınıza arzına knrar vermi.şt:r. Bunun. 
derin saygılarımla kabulünü dilerim .. • 
BAŞVEKİLİN CEVABI 
•Sayın Hasan Afi Yücel, Maarif vekili, 
•Türk coğrafya kurumunun ilk umu· 

mi merkez toplantısında hakkımda iz
har edilen güzel duygulara teşekkür 
ederim. Kurumun yurt için faydalı ola
cağına inanıyorum. Çalışmalarınız.da ba
şarılar dilerim.• 

HABEŞİS'J'~NDAKİ 
Jtalyan lıadın ue çcculı· 
ları çılıarılıyor •• 
Londra, 8 (A.A) - Salahiyetli 

Londra mahfillerine göre Habcşistan
dan tahliye edilecek olan ftalyan kadın 
ve çocuklannı almak için iki ltalyan va
puru ümit burnundan geçecek Musav
vaya gideceklerdir. Bunların sayısı 9 -
on bin lı:işidir. 

Hayatım Zehir Olmuşken!!. 
--- ~-----

••• 2 ••• Yazan: VÇ YILDIZ 
Bir cumarteııi günü öğleden sonra idi. 

Mahallenin kasap dükkanında Zeki Al
dağlıya rastladım. Onun geniş omuzları
m tezgi'ıhın önünde gördüğüm vakit, bu 
bayağı yer benim için sanki aydınlandı, 
nurlanır cibi oldu. Ü nC§e ile bana elini 
uzattı: 

- Maşallah, Munise hanım 1 Mükem
mel yemek yapmasını bildiğinize göre 
bana yardım ediniz! Bizim hanım lzmi
re akrabalıırınm yanına gittiği için ye
meklerimi kendim piıiriyorum. Halbuki 
bu iıteki ihtisasım pirzola kızartmaktan 
Heri gitmiyor! Artık bundan da bıkma
ğa b şladım. Ne alsam, dersiniz) 

- Şu dana ciğerlerinden bir az alır
snnız. faz.la bir meharete lüzum göster
mez ve bir değişiklik olur. Bakınız, ben 
de bu abam için bunu alacağım. 

- Mükemmel fikirl 
Paketlerimiz koltuğumuz ılltında, 

birlikte kapıya doğru yürüdük. Zeki gÜ• 
lcrek bir teklifte bulundu: 

Bana baksanıza, ciğerlerimizi ay
ni ta\'adıı kızartsak ne çıkar sanlı:H Ko
luma geçipte ~n tabii ıeyi yapıyormuş 
gibi küçük evime benimle birlikte geldi
ği zaman kalbim deli gib çarpıyordu. 
Burası iki odpdan ibaretti. Birisi lı:üçük 
bir yatak odası, öteki de benim her:ı ça· 
lııma odam, hem yemek odam, hem 
miaafir odamdı. Bu üçü:ılü odamın zi
niti olan penbe avizeli elektrik lambasını 
yaktığım vakit bnna öyle geldi ki ayrı 
bir dünyaya, yalnız bize aid bir dünya
ya giriyorduk. Burada birbirimize karşı 
duyduğumuz yenilmez çekimden başka 
hiç bir şey yoktu. 

O gece, aramızda masum bir arka
daşlıktan başka bir şey yoktu. Fakat er
tesi akş3m yine buluşmuştuk. Öğleden 
sonra, bazı günler mektepte dersim yok
tu. Zeki de cumartesi ve pazar günleri 
serbesti. Buluım k ve gürü~ek için 
boı bulduğumuz her zamandnn ve her 
fırsattan istifade ediyorduk. Kısa kese-

YENi ASIR 9 NiSAN PERSEMBE J9'2_ 

ŞEHİR DABERLERi: ki tarafın 
itleri •• u 

Zeytinyağları

na muvakkat 
fiat k.ondu 
------ '* . -. ·-- --

Son lıara~J l:ooJtdinas· 
yon he)1etı uereceıı •• 
Zeytin ve pamuk yağı fiatleri hakkın

da ticaret vekruetinc izahat vermek üze
re Anknraya giden heyet 3.zası şehrimi
ze nvdet eylemişlerdir. Ticaret vekaleti 
heyetten lüzumlu izahat almış, sa
bunluk zeytin yağı fiatları toptan 85, 
ekstra ekstra zeytinyağlar 100 kuruş 
olarak tesb!t edilmiştir. 

Maam.afih tcsbit edilmiş olan bu fiat
lar kafi degilclir. Bu hususta nihai ka· 
rarı, Ticuıct. vekiiletinin tensibi üzere 
koordinas~on heyeti verecektir. 

Ticaret vckfılet.!nden vilayete yapılan 
tebligatta, wvtinyağı fiatl< nnın tesbit 
edilmek iiz<.'r • bulur<l:.:f!u bildirilmiştir. 

-~~- ----
ıo bin çuva.~ buğda~ 
unu getiri!di •• 
İzmir<.' on bin çuval buğday unu ge

tirilmiştir. Bu unJar ekmek imalinde 
kullanılan unlarla karıstırılınışlır.. Bu 
itibarla ekmekler daha iyi çıkarılnuığa 
başlamıştır. - -·---Gelenler, Gidenler 

SPOR 
•••• 

Futbol şarrıpiyonası yeni 
bir şekilde yapılacak 

A).'ın 22, 23 ue 24 ünde Anlıara, izinJr, lstanbul 
elıipleri Anlıarada ııarıııaşacaıı • izmirde BoJıs •• 

------
Ankaradıın gelen haberlere göre bu ticesine bırakmamakla isabetli bir karar

seneki Türkiye futbol şampiyonası bu dır. 
ayın 2 7 sinde baıılıyacak ve şu şekilde * Yine haber alındığına göre bu ıene devam ederek neticelenecektir: 

1 - Ankııra, lstanbul, İzmir bölge· 
leri hariç Türkiyedeki diğer bölgeler Üç 
gruba ayrılacaktır. 

2 - Bölgeler futbol şampiyonlan bir 
liafta, on glin içinde grupları dahilinde 
karşılaşarak grup şampiyonlarını mey
dana çıkaracaklardır. 

3 - Bu üç grup şampiyonu 5 Mayıs 
günü Ankarada hazır bulunacaklardır. 

milli küme maçlarının yapılmaması yü
zünden futbol faaliyetinin sönük gitme· 
mesini teminen bu ayın 22, 23 ve 24 
üncü günlerinde lstanbul-Ankara - İzmir 
şehir takımlarının Anlı:arada karşılaş
maları tekarriir etmiştir. Bu temsili maç 
lar federasyonun nezareti altında yapı
lacağı için resmi mahiyeti haizdir. İzmir 
futbol muhtelitinin yakında antreman
lara banlıı.~8!11 bekleniyor. 

4 - Kura o şekilde çekilecektir ki 
bu üç grup şampiyonlarının her birisi B d t b' · * :::nt'ı'•.a·u .. rlu'·gvu" 
A k · b 1 ı · · l e en er ıyesı umum n ·ara, lstan u ve 7.mır şampıyon a- ı l k f d t · d b k 
riyle karşılacaklardır. ı lO ' ~ eraeyonu. znur '! o s sp~ru-

ı: •. • • • .. • • nu tPmıın ve teşvık etme.le maksadıyle 
:>-Bu uç maçın galıplerı kı aglebııhtı- bok! antrenörü Danyal Tepedelenliyi 

mal Ankara: !stanbul, lzmir olacaktır. şehrimize göndermiştir. Antrenör şehri
Aralarında ıkışer defa karşılaşacak ve mizde kaldığı müddetçe bu soora müs
e? çok puvan olan Türkiye fu~~ol .ııam- tait gençleri çalıştıracaktır. 

Rusya saucqının 
muhtemel inlıişafları 
üzerinde toplanmıştır 

(Baş tarafı 1 inci Snhifede) 

lanndan taşarak boğmak istiyen bit 
kısknç hareketi şeklinde belireceti~ 
fakat Rus mukavemetinin de 1941 ı 
ıırabnıyacak kadar nnudane olacaidd 
tahmin ediyorlar. 
Ameriknlılann kanaati ayni nıerkd· 

dedir. Tnnınmış Amerikan münekkitle• 
rinin fikrine göre Nnzi ordulan mayısıD 
ilk haftası içinde tecavüze geçerek Rlll 
cephesini yıkmağa \'e harbi ne baha51" 
na olursa olsun 1942 yılında bitirmel8 
çalışacaklardır. Kızılordunun harp bari· 
ci edilmesinden ibaret olan ilk hedefle
rinde muvaffak olurlarsa derhal batıY• 
dönerek İngiltereyi yıkmağa teşebbib 
edeceklerdir. Bu tnkdirde Birleşik dev· 
!etlerin iimit'iizliğe düşeceğini \'e hal'P" 
le devnmn imkun bulmıyacağım üaıK 
etmektedirler. 

~ıyonu olacaktır .. Puvanlar musavı ge- Bu çalı~malar dünden itibaren baılan 
Parti müfettişimiz B. Galip Bahtiyar lırse . gol avera1ında kazanan taraf mıştır. Sporumuzun bu 2ubesir.e devam 

Göke:- İstnnbuldnn gelm:Ştir.. Cenevre şampıyon sayılacaktır. edecek gençlerden :ıir takım t~kil edi· 

Yine Amerikan müneklcitlerine pre 
B. Hitler son zaferi 1943 ten sonra te
inin edecek planları tetkike bile y~ 
mnınaktadır. Giirülüyor ki harbin siklet 
merke7.i Rusyadadır. Ümiilerin bl1fik 
kısmı Rusya savaşının akibet.ine baib8"' 
tnı tır. Alımınyanın hedefi Kızılord11)'11 
teslim olmağa mecbur etmektir .. Mtlt
tcfiklerin hedefi ise Almanyayı yıpran· 
ına harbine zorlamaktır. Ta ki ~ 
teşebbiisü elinden kaçırdığını kat'iyetle 
anlasın ... Müttefikler ancak böyle bit 
durumda Alınan milletinin senelere9 
devam edecek bir yıpranma harbine ... 
yanamıyarıık çabuk yıkılacağını unau· 

konsolosumuz Nedim Erçiner .Ayclmdan Bu tarzda karşılaşma Türkiyede ilk lecek ve Mayıs nih:\yet:iıde Ankarada 
gelerek İstanbu]a gitmiştir. defa olarak tecrübe edilmektedir. Ve yapılacak Türkiy~ boks !:>iriıdliklerine 

yorlar .. 
ŞEVKEr BİLGiN 

---·- -- şüphesiz ki ıampiyonluğu tek maçın ne- iştirak ettirlccektlr. -~-~ıwwe-~~~~ 

Bergamada zelzele 
Evvelki gece saat 3.40 ta Bergamada 

hafif bir zelzele olmuştur. Hasar yok· 
tur. 

Beden terbiyesi miilıel• ·· -- -- - --
leflerinin çalışmaları E • } d """ " t • •}il) ı 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü şu- sır er egış ırı ırKeıı 
be şeflerinden B. CelUI Dinçer şehrimi
ze gelmiştir. Beden Terbiyesi mükellef
lerinin faaliyetlerini tetkik edecektir. 

- -·------·---GÖZrEPEDE 
raş çılıarılmıyacalı •• 
Göztepedc mevcut taş ocağında t.aş 

kırmak işini üzerine alan kimsenin me
vadı infilakiyc kullandığı ve mukavele
ye aykırı hareket ederek oradaki halkı 
heyecana düşürdüğü ve evlerde zarar 
irasına başladığı anlnşılınıştır. Vilfıyet 
makamı, bu ocağın kapatılmasını ve mu· 
knvelenin feshini muvafık görmü,ştür. 
----~~-.-•-~~~~ 

Vali Alsancafı 
Stadyomunda •• 
Vali B~ Fuad Tuksal dün mühendisler 

ile birlikte Alsancak stadyomunn gide
rek 19 mayıs gençlik bayramından evvel 
stadyomda yapılacak tadilat işlerini etüd 
ett:rınislir. 

Gençlik bayramı bu sene Alsancak 
stndmda yapılacaktır. Vali bu arada ye
ni y:ıpılan voleybol ve basketbol seyyar 
teı:islcrini de görmüş ve tetkik etmiştir ---·---ZABITAOA 

ruıu!an esrarcılar 
Tirede Turan sokağında oturan ber

ber ve esrar satıcılığından sabıkalı Mus
tafa Kaya ile Süleyman Biber, 4 eylül 
mahallesinde oturan Bn. Mukaddes Er
günün evinde esrar içerken tutulmuş
lardır. 

ÖDEMİŞTE 
ArKAZASI .. 
Ödemişte Nalbant Fehmi Kırcalı, at

in kasaba içinde dolaşırken tütün ame· 
lesinden F..sma Tez ve Remziye Kayayı 
ağır surette yaralrunış \'C hakkında tah· 
kikata başlanmıştır. 
Otelde lıadın ııaugası 
ve 31aralt!rna .. 
Ödemişte İzmiı· oteli mibteciri Ta· 

\•aslı Şahin Kızıl, Osman Alpnz ve Hils
nü otelln bir odasında içki içtikleri sı
rada Şahinle Halil arasında kadın yü
zünden kavgn çıkmış, Şahin Hüsnüyü 
bıçakla ağır surette yaralamıştır. 

yim, bir hafta geçmeden aşkımız bizi 
tam kaeırgası içine almıştı! 

Öyle ııanıyoruın ki bizim bu sevgimiz 
kadnr bütünlükle hirbirini sevmiş olan
lar, kendilerini böyle bir aık.a bütün 
varlıklnriyle vermiş ve bırakmıı olanlar 
n7dır. Zekinin her halini, her şeyini se-
viyordum. Her duygum onun sevgisine 
bir cevaptı. Fııkat sevilmekten, muhab
betimden ve hayranlığımdan daha kuv· 
vetli bir §CY vardı. Bu da ona bir çocuk 
gibi bakmak, rahatım eksik etmemek. 
tatlılık, dikkat ve sevgi havasiy}e onu 
sarmnk için duyduğum istekti. Bir gün 
o do. itiraf etti ki gençliğmden ve güzel 
yüzümden ziyade onu bana çeken bu 
idi. 

Huzur, tatlılık, emniyet!.. Meğer biz 
ne kadar çılgınrnışızl Bu Lir kaç haftalık 
engin saadeti ne baha ile ödeyeceğimizi 
bir tahmin etmiş olsaydıld 

Fakat biz yalnız yaşadığımız anı düıü
nüyorduk. O kadnr kamaştırıcı bir saa
det içine dalmıştık ki hiç birimiz, geç
mişte, buna benzer hiç bir şey duyma-
mıştık. isteklerimiz, zevklerimiT~ huyları
mız, karakterlerimiz öyle uyuşuyo:-du ki 
buna kendimiz de şaşıyorduk. cSanki 
iki artistin birlikte söyledikleri bir operet 
parc;a ı eihiyizlı. Diyordum ben. Zeki 
de kıyası kendi meslek terimlerinden çı
kanık cbir cihazın iki ayni pnrçası imi
şiz snııki!ı diyordu. - BİTl\IEDİ -

~--~~----~~~~~ İhtiyaç maddelerinbt 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bunların hepsi de hayat endi.şelerlni 
bertaraf ederek kendi memleketleri için 
silAh kullanmışlar ve düşmanlarını vur
maya, yenmeye çalışmışlardır. 

FECt SAHNELER 
İçlerinde harbin bir fecaat olduğunu 

kabul etmeyen tek yaralıya tesadUf et
mediğimizi söylersem hakikatı ifade et
memiş olurum. İşte feci bir sahne .. 
İtalyan yaralıları naklediliyor. tngiliz 

ha.stnhnne gemisinin yaralı nakline mah
sus vinçleri yanında iki ayağını kaybe
den bir İtalyan genci var. YR§t henüz 
22 .. Evlenmemiş, n!§anh bulunduğu sı
rada ateş sahasına gönderilmiş.. Vazi
fesini yaparken ağır yaralar almış, bir 
obüs parçası bir ayağtnı, bir operatör bı
çağı diğerini kesmiş. Esaretten kurtul
duğu için arkadaşlan gibi sevinmek is
tiyor ama sevinemiyor. cBen şimdi bu 
vaziyetim le ne yapacağım?> diyor. 

Bir başkası .. O da Libya harbinde bir 
tank muharebesinde yaralanmış. Bir 
ikinci, bir ilçllncU yara daha almış .. He
nüz mektep çağında okulunu terk eden 
bu genç in.san harbın, ateş sahasının fe
cruıtı karşısında delirmiş. Aklını kaybet
miş. O da sevinmedi. 

tKt lNGUJZtN SöYIJED1KLERI 
Ağır yaralıları teşkil eden harp kur

banları arasında karşılaştığımız sahneler 
bu kadarla kalmıyor. Yine Libya har
binde bir bacağını kaybeden bir İngiliz 
yarbayı bir hUcum arabası kıtasına ku
manda ederken nasıl yaralandığını anla
tırken, nasıl bacağını kaybettiğini nak
lederken milletinin sel!meti uğrunda 
çarpıştığına işaret eylemekle beraber: 

- cHarp, bu müthi§ bir şey .. Allah 
Kralt korusun• dedi. 
Aynı 7.at memleketine dönmekten mU

tevellit sevinci.ni kelimelerle ifade eder
ken harp taliinln kendisine ve bacağına 
yaptığı azizlikten yana yakıla şikayet 
ediyordu. 

Ben bu zatten İtalyada geçirdiği esa
ret hayatı hakkında malfünat ic;teyince: 

- cBu, Türk misafirperverliğlnin de
ı·ecesiıı! aşmak olmaz mı? a dedi ve esa
ret bayatını mahrumiyetlere rağmen iyi 
geçirdiğini, Bariden hareket eden İtal
yan gemisinin kendilerini !zmire getir· 
diğini ifade eyledi. 

Bir başka İngiliz esiri çok dalgındı. 
Kendisine sorduğum suallere cevap ve
recek yerde: 

- <Artık kurtulduğuma göre böyle 
suallere cevap vererek vakit kavbetmek. 
tense nclis bir Türk sigarası içmeyi ter
cih ederim> cevabını verdi. Karşılıklı si
garnlarıınm içtik. Bana: 

- ıtalyanlar da insan, biz de.. Dedi, 
neden harp ediyoruz? Hangi kozu pay
laşamıyoruz? Cümleleriyle veda etti. 

BtR tTALYAN GENCt 
Adı Mnrtelle Antonio olduğunu öğ

rendiğim bir İtalyan genci Libya har
binden şöyle bahsetti: 

- «İngilizler Libyada gayet iyi harp 
ettiler, dedi. Hele Zeüındalılar dört canlı 
imiş gibi, yaralandıkları halde mevzile
rini terk etmediler. Doğrusu biz de İngi
liz talimli askerlerini çok harap ettik.> 

B. REYMONDUN SÖZLERİ 
D lin yanındaki heyetle birlikte vila

yeti, komutanlığı ve belediyeyi ziyaret 
eden Kızılhaç komitesi delgesi B. Rey
mond Kruvaziye İngiliz hastahane gemi
sinde biı· sualime şu cevabı vermiştir: 

c - İzmirde Türk maknmatının bu 
hazin hadise öni.inde göstermiş olduğu 
yakınlığı minnetle kaydetmemek Kıul
ha~ te~k:Ifıtı için bir kadirnaşinaslık 
olur. Gazetelerinize yazacağınız yazıl. r
<la bu esir müb:ıdelcsini bir havadis ola
rak deı-;il, insnnlığı mustarip eden bir !a· 
cia olarak kaydedersen.iz bizinı \'azife-

mizin yardımcısı olura..cıu· 
Bu bir mUbadele değUdir. (;c:.nevre 

mukavelesinin bir maddesi mucibince 
yaralıları ana vatanlarına iade ediştir. 
Onun için esir adedinin kıymeti ve 
ehenuniyeti yoktur. 

dağıtılması .. 
Mağıtma ofisi kurulmasına dalı- çıkaO 

koordinasyon heyeti kararı üzerine Ve
killer heyetince kabul edilen kararnanı• 
vilayete tebliğ edilmiştir. Halk ve milel
seseler için dağılma birlikleri kurula
caktır. 

Gliı.el tzmiri selAmlıyarak yarın 1stan
bu la gidiyorum. Türk halkına muhab
betli sclfünlarıınızı .söylemeye vasıta 
olursanız sevinirim.> 

Kızılhaç mümessiline ikinci bir değiş- ROMANY ADA 
menin mevzuu bahis olup olnmdığını rOPRAK KA YiYOR 
.sordum. Bunun bir ihtimal olduğunu, Bükre§, 8 (A.A) - Arges çevreaiıı· 
Tilrk hUklimetinin ha::ırlıyacağı imkan- de bir toprak kayması neticesinde 2' 
l~rın b~ .çall§lllalan f~ sahasına çıkara köy evi yıkılmı~tır. Evdekiler bir teaa· 
bıleceğını beyan eyledı. 1 düf eseri olarak kurtulmu;,lardır 

KAÇ EStR DEfitŞTt ? j w.i . 
lngiliz hastahane gemi:.i ha.) he1:.Luıi i YEN. ~ME.u.KAH 

Liyötönan Kolonel J. M. Heiron, 'l'ürk J SEFiRi RUSY ADA 
ru;keıi m?ka~1~tı;°ın bUy~k yardımmdaıı ı Kuibişef, 8 (A.A) - Utayted Pres 
memnunıyebru _ıf~de ettıkten sonra şu :m.ıhabiri bildiriyor: 
rakaıı:ıl.arı ve~ıştır: · Birleşik. de,letlerin yeni büyük elçbİ 

İngtlız gemısınde yaralı ve. hasta ola- amiral Stanley dün tayyare ile buraya 
rak. İtalyan 344 ~subay ve erı, yaraları gclmi,tir. Amiralın seyahati on bir ,Un 
hafıf olarak ta 7;> subay ve 500 İtalyan sürmü,tür. 
eri vardır. z il A Ilı 

1talyan gemisinden bize ikisi lngiliz ene er mer a 
albayı, ikisi yarbay olarak 60 yaralı ve bahriyesinde çalqacorı 
69 diğer personel verildiği anlaşıldı. tz-1 Vaşington, 8 (A.A) - Bahriye na
mirden memnuniyetle aynlmaktayız."> zırhiının bildirdiğine göre bundan ~ 
ŞEH1RDE OLANLAR le zenci askerler bahriye silah endubk'" 
Evvelki akşam İngiliz gemisi ltalyan larında ve muhtelif sah.il muhafaza ter 

gemisini takiben İzmire gelince her iki ldlatında kullanılacaklar ve küçülı; harp 
geminin mensupları memurlanmıza saat gemilerinde erbaşlığa kadar terfi ... 
kaçta ışıkların karartılacağını sormuş- ceklerdir. 
}ardır. Böyle bir ıey o1nuyacağı cevabı 
verilince her iki gemi mensupları çok 
sevinmişler ve gecenin geç saatlerine kL 
dar şehri seyretmişlerdir. 

JJS illere ve bunlarla 
muameleye ıaııı 
olanlara.. 

İngiliz gemisinden doktor ve hemşire 
olmak üzere 29 kişi evvelki gece karaya 
çıkarak gazinolarda ve sinemalarda eğ· 
lenmişlerdir. Karaya çıkma müsaadesi iZMİB ASKERLİK ŞUBESİ U-
verildiği için her iki geminlıı erkanı İSLt(;iNDEN : 
bundan memnun olmuşlardır. İtalyan ve 
İngiliz Konsolosları dün kendi gemile
r ini ziyaret etmişler ve esirlerle görüş
ınlişlerdir. 
İNGİLİZ GEMİSİNDE 
İngiliz hastahane gemisini bize gezdir

mek nezaketini gösteren gemi erklnın
dan Rio. P. Burke bütün yatakhaneler
de, tedavi kısımlarında, ameliyat kıs
mında, radyoskopi de ve hasta dinlenme 
kısımlarında refakat ederek uzun izahat 
vermiştir. Gemi gayet bi.lyilktür. Bu za
tın ifadesine göre, hastahane gemileri bu 
harpte maalesef harbin tesirlerinden 
uzak kalmamıştır. Bu gemi Tobruk ci
varında beş defa bombardıman edilmiş 
ve güçlükle kurtulmu,}tur. Aynı geminin 
eşi olan ikinci bir hastahane gemisi bun
dan bir ay evvel batınlmı.ştır. 

1nglliz gemisi bu defa tskenderiyeden 
1zmire gelirken yolda en ufak bir ht\dise 
dahi olmamıştır. 

Adnan BtLGET 

T: 36·46 

BUGUN 
' 1 - İNGiLİZCE SÖZLÜ 
ntR BEBEK ARANIYOR FİLMİ· 

NiN KÜÇÖK YILDIZI 

IJABY SANl)Y 
µ .. yük işler pefınde 

-KOI\JF..Dl-

338 doğwnlu ve bunlarla muaıneJe. 
ye tabi ve daha evvelki doğumlular· 
dan jandarma ve orman erleri.niD 
se\'kedilmek üzere 14/4/942 sah 
günü sabahı İzmir Yerli askerlik şu· 
besinde hazır bulunmaları lazımdır. 
Gelıniyenlerin askeri mahkemeye 

verilecekleri ilan olunur. 

Bu Akşam 
PERSEMBE EGLENCELERI 

2 - İNGİLlZCE SÖZLÜ 
VATERLO KÖPRÜSÜ YILDlZl 
vtviAN LEiGH - REBEKA 

knhramnnı LAURENCE OLİVER'la 

IZTll~AP GECESi 
-DRAYtl-

l\tATiNEI.1'.."R : iZ. GECESi 2.30 - 5.00 - 7.30 - 10.00 .. 
BABY SANDY 3.45 - 6.15 - 8.45 .. 



t NISAH PERSEMBE 
YENi ASIR 

& ::ıs: :z Z-5 -= =- ez; z:::=ı:a: 

Suikast davasına 
devam olundu 

Rusya savaşları 
(Baştaraü 1 inci Sahifede} 

Berlin, 8 (A.A~ - D. N. B. General 
Kranzenin askeri durum hakkında bı.r 
raporunu neşrediyor. Bu rapor Alınan 
tebliğlerinde ara sıra görülen ve son 
günlerde sık !"lk rastlanan yeni bir ta
bir i.izcrindc duruyor. 

(Baştarn(ı ı inci sahifede) tim. Bugüne kadar cevap :ılnnrndığıın- Bu tabir Alınan taarruz hareketleri
dan Sovyet sefaretine müracaat ettim .. dir : 

nı&..ıcaat ediyorum. Aldığım habere göre bana bu yolda mu- Geçen haftaki tebliğlerin göze çarpan 
Abdurrnhmanın üadelerinden bir kıs- avcnette bulunulacaktır. Fakat Türk diğer bir hususiyeti de Alman temizle

ını.ı gördüm. Diğerlerine muttali ola- kanunlarına vukuf itibariyle Türk bir ıne hareketleridir. Son günlerin askeı·i 
nıadmı. Mesele gerek Türkiye cUmhuri- avukatın verilmesini tercih ettiğimden olaylarını vasıflandıran bu hareketler 
Ye' gerek Sovyetlcr birliği ve gerekse . mahkemeden bunu da rica ediyoruın .. ıı yeni başlıynn muharebelerin ehemmiyi!
tlO.,a efkarı uroumiyesini alakadar et- Komilof, Pavlofun gösterdiği sebebi tini gösteı·ir. Vakıa Rus taarruz muha
tiJıl cihetle mahkemede okunan ve zapta ileri sürerek şahitlerin isimleri kendile- rebeleri şiddetini muhafaza etmektedir. 
gecen evrakn Aşinn olmak istiyorum .. • rine bildirilmed!ğinden bu sebeple de Alman kıtalıırı ve müttefik kıtaları çe-

Reis - İstidayı hangi makama ver- celsenin talikine karar verilmesini iste- tin bir müdafaa savaşında bulunuyorlnr. 
dins?.. dd . di.. Fakat bu savaş gelliJi güzel yapılmıyor .. 

Pnlof - Cümhuriyet mü eıumu- Reis _ Duruşmada bulunacak hır Bu, bilhassa mukabil tanrruzlara da-
rniliıi vasıtasiyle mahkeme kitabetine avukat mı, yoksa duruşma haric!nde yanmıştır. Şimdi artık karşı tedbirler 
verdim.. müdafaalarımzı temin edecek bir hukuk almak zamanı gelmiştir. 

Hiodistanda dul'um 
(Bnştaralı 1 inci Sahifede) 

Azad icra komitesini toplamışlar ve tam 
4 saat mU:z:akercden sonra komitenin ya
rın (bugün) de toplaıunasma karar ver
mişlerdir. Azad, komitede bir karar alın- 1 
dığını bUdirmiştir. l 

Yüksek şahsiyetler arasında görüşme
ler devam ediyor. Azad ve Nclıru Ruz
veltin hususi mümessili Comşun ile gö
rüşmüşler, Comşun da Krips ile tekrar 
buluşmuştur. Krips sabahleyin General 
Vavelle 40 dakika ve sonra da 25 dakika 
konuşmuştur. 

HALIF AKSIN MOHiM 
BEYANATJ 
Vaeington, 8 (A.A) - İngiliz bü

yük elçisi lord Halifaka belediye daire
sinde söylediği bir nutukte demi§tir ki: 

l 
1 

c 

Borsa 
t}ZÜl\I 

128 İbrahim Porterin 52 50 
91616 Eski yekftn 
91744 Umumi ycki'ın 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCİR 
156 A. Parda 22 

5326-i Eski yekun 
53420 Umumi yckfin 

ZAHlRE 
172 Ton Nohut 
90 Ton Susam 62 
19 kilo T. B. içi 

373 kilo Acı B. içi 105 
2157 kilo Balmumu 145 

19 B. Pamuk 

53 25 

49 
51 
53 
55 
58 

22 

17 
68 

205 
120 
320 
Gl 
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~ Ankara Radyosıı ~ - -
~ BUGUNKU NEŞRlYAT ~ 
5ıı 111111111111111111111111u11111111111111111j1il1il111111 r: 

7 .30 Program ve memleket saat ayarı,, 
7 .33 MUzlk pl. 7 .45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
MUzik : Fasıl heyeti 12.45 Ajans haber
leri 13.00 - 13.30 Müzik : Fasıl heyeti .• 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müzik : Çifte fasıl 18.45 Ziraat 
takvimi 18.55 Müzik : Oda mtisikisi 19.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haberleri 
19.45 Müzik : Halkcvi folklor saati 20.lS 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Kürdilihi
cazkar makamından şarktlar 2LOO Ko
nu.şma (Dertleşme saati .. ) 21.15 Müzlk: 
Nihavent makamı 2L30 Komışma (Hi
kaye saati .. ) 21.45 MUzlk : Radyo senfo
ni orkestrası 22.SO Memleket saat ayarı. 
Ajans haberleri ve Borsalar 22.45 - 22.50 
Y nrınki program ve kapanış .. 

SABİTLER HAKKINDA müşaviri mi istiyorsunuz'? Kış nylannda cephe boyunca yapılan 
Bundan sonra Pavlof, mahkemenin Kornilof _ Kendimi müdafaa için yarmalarda bazı cepler hasıl olmuştur. 
~ bir güne bırakılmasını isüyerek benim avukata. ihtiyacım yoktur .. Tüık Sonradan bu ceplerin kapatıLnası üze
dedi ki : usul kanunlarına aşina olmadığımdan ı·ine cephe gerilerinde çete harbi yapan 

•l'&scn Türk ceza muhakemeleri usu- duruşma haricinde beni tenvir edecek gruplar kalmıştır. $~mdi soğuklar azal-
iü kanununun 215 inci maddesinde kuk · eli dı<lmdan cephe gerilerinde temizleme 
,-.....:1deı'wnume celbedeceg~i ~~ı..:tıe.."1 birPAhuVLOçFUuyNu rSıcUaAeLLERyorutın. o 
.lQ9U 1 ~u başlamıştır. Bu son zamanlarda çevrilen 

c - ingilterenin Hindisatna yo.ptığı 
teklifleri Hint partilerinin eefleri red 
ederlerse lngiliz hükümeti kendisine dü
şen vazifeyi büyük Hint partilerinin 
yardım ve io birliği olmak~ızın başar
mak zorunda kalacaktır. 

Umumi vali olarak Hindistanda ge
çirdiğim beş sene içinde Hindistanı ve 
Hint milletlerini scvmeği öğrendim. 18 
nci asrın ıonlarındanberi İngilizler Hin
d i-ıtana birlik, emniyet ve daha yüksek 
içtimai ve iktisadi bir seviye vermek 
için çalıııyorlar. Hindistanın siyasi ha
}'atında bir inkişaf teminine gayret edi
yorlar. 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
Anonim şirketinden: 

Şirket hissedarlarının 18 eylül 9 39 tarihli fevkalade heyeti um~miye 
toplantısında ıirket sermayesi bir mil~on _liraya ve her hl11ae senedi ellı .lira~ nÜr.munlara evvelce bildireceği gibi, Bundan sonrn Pavlof Abdurrahman- düşman kuvvetleri yok edilmiştir. 

ınamunlar dahi celbedilmes!ni istedik- dan sorulmasını rica ettiği sualleri şöy- Rusların Alman hatlarına yaptıkları 
leri sabitlerin isimlerini müddeiumumi· le sıraladı : taarruzlarda Rus ölüleri üstüste yığıl-
ligı. vaktinde bildirir• denilmekted!.r. _ İlk celsede AbduıTahınana komü- dığındnn bunların sayısını tahmin etme
Şel.itlerin isimleri de bize müddeiumu- nist arkadaşlarının k!mler olduğu so- ğe bile imkô.n yoktur. 
ınilikc:e bildirilmemiştir .. • nılmuş, 0 da üstü kapalı cevaplar ver- Moskova, 8 (A.A) - Dün geceki 

Pavlof bundan sonra diğer bazı nokta- mişti. Tekrar sorulsun ve 0 da açık söy- tebliğ: 
lar hakkında da müracaatları olduğun- 7 Nisanda cephede ehemmiyetli deği-
dan bahlc;le ezcUmle şunlan söyledi : les~is _ Buna neden lüzum görüyor- şiklik olınamıstır. 

PAVLOFUN YAPACACI İFŞAAT? 6 Nisanda "79 dücman uçağı tahrip 
1 sunuz? ~ 

Birinci celsede bana Abdurrahman a Pavlof _ İşin halli için buna şiddetle edilmiştir. 
:::ilileymanı tanıyıp tanımadığım soruldu- !Uzum vardır. Zirn Abdurrahmanın ko- Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tebliği-
ğu "Te miisbet kısaca tanımıyorum de- mlinist partisiyle hiç b!r zaman alakası ne ek: 
~. Mahkeme bana maznunları talı- olmamıştır ve komünist maskesi yalmz Şimal batı cephesi kesimlerinden bi-
l'İh eden fesatçılann kim olduğunu da tahriktlt maksadiyle yapılmaktadır. rinde bir günde Alman kayıbı 1125 ki-
sormuştur. Bu noktalaı·a da bugün te- Reis _ Kimin tahrikiyle? şidir. 
nıas ederek bunlar hakkında ifşaatta Kalenin cephesinde bir günde 9 tank, 
hulunncağını. Şurasını da kaydedeyim Pavlof - Sırasında söyliyeceğiın, de- 10 sahra topu tahrip ve 550 Alman yok 
ki muhakemede olup bitenlerin zapta dikten sonra Abdurrahmana Moşko Mı- edilmiştir. 
g~esinl mecburi kılan bir kanunun losiç namı diğer Fahri ile kendisini ki- Londra, 8 (A.A) - Moskovadan ge
tnevcut oluşundan çok miltehassisim.. min tanıştırdığı sorulmasını, ayni za- len haberlere göre marttan beri doğu 
Yalnı-ı ricam şudur ki ifadelerim tama- manda Abdurrahmanm Moşko Milosi- cephesinde 415 Alman tayyaresi düşU
nıen ve aYDen zabıt varakalarına geçı- çin cşkfilini tarif etmesini, Niyazi Yakv- ıülmüştür. Sovyetlerin kayıbı 85 tayya-

boviç •Petko Milosiç• ile tanışmış olup 
l'i~ tercüme edilerek okunanlardan olmadığını, Yugoslavyadan gelen mek- r~ts BASKISI 
anlıyorum ki bazıları hatalı olarak zap- tuplnrın kaç tane ve kimler tarafından Ruslar bahar tnanrruzu için Alınan-
tedihniştir. ve hangi adrese göndcriI_ı.niş olduğunu lara toplanmak imkftnını vermiyorlar .. 
REİSİN İZAHLARI söylemesini, parçalanan Omer, Abdur- Kıı.ılordu Leningrad cephesinde düş-
llıeis - Mahkeme huzurunda söyle- rahmandan hiç bir şey gizleme<li{;rine gö- man üzerinde bilyUk baskı yapmaktadır. 

re Ömerin komünist partisine ne zaman 
ncnlerin ruıcak özli zapta yazılır. Zapta ı · · t -1.- ğ dd ·x.: .. : .. kıs 1 ve nerede kim!n tavsiyesiy e ıntısap I! - l tten emın' olunuz. 
Y~ geçti inl i ia cttıe;.u.... ım ar tiğini Abdurralunanın bilmesi lazım gel- c alık 
dUııeıebilir. diğini, Ömerin parti bileti olup olmadı- Kornilof - Bugüne kadar m eme-

Hint partilerinin en büyüğü ve «:n iyi 
teşkilatlandırılmışı olnn Hint kongresi
nin şimdiye kadar iş birliğine nail ola
madık.> 

Lord Halifake sözlerini şöyle bitir
miştir: 

c- Hindistanın hürriyeti davasına 
şeflerinden daha az ilgili olmıyan mil
yonlarca Hintlinin i~ birliğini ve itima
dını temin edebileceğimizden ~üphe et-
miyorum. 

Mazide Hindistanda hatalar iılediği
mizi kabul elmiyecek hiç bir İngiliz yok 
tur. Biliyorum ki bu bahiste benim de 
hatalarım olmuştur.> 

JAPONLARA CöRE 
HiNDISTAN 
Tokyo, 8 (A.A) - Miyako gazetesi 

şarki Asya durumunu inceliyerek diyor 
ki: 

Hindistan büyük Britanya imparator
luğu için bir kilit olacaktır. İngilterenin 
batı Hindistanı her ne bahasına olursa 
olsun elde tutmağa azmettiğini hükmet
mek lazımdır. Fakat Japon ilerlemesini 
lngilterenin durdurabilmesi için Akde
niz ve Atlantik filolarını zayıflatması 
icap edecektir. Bu vaziyet ise hayati bir 
tehlike ihdas eder. 

İaıtida vem1ek isteyip te bunun kabul ğını da bildinnesini ve eğer Yugoslav· nin hakkaniyet ve adalet hilAfına haı·e
edümemesine gelince ceza muhakemele- ynda gizli komünist t~ilatma m. ensu.p ket ettiğine dair hiç bir fikir taşımış de- <! .. -·-·--·-·--·-·-·- ·---..-., 
l'i ıaulU kanununa göre muayyen hu- b 1 bil b ğil:m 
.,.,,_.istida ile adll makamlara bildirilir. ise heyet arasında u urunasa e lI' MODDElUMUMlNlN 
- numarası olması ic:ıp edeceğini ve Ab-
\re fliitida muameleye konulur. Bazı iş· bilm lA--- 1 MOTALAASI , 
le.de taraflal'a kolaylıklar göstermek durrnhmanın da bunu . esi öLımge - Müddeiumumi Cemil Altay duruşma-
içlıa mahkeme kalemine bir zabıt tuttur- diğlni ve Parti 57.ası teşkilatından izin nın taliki hakkındaki talepler üzerinde 
_L esmi t1a almadan yerini değiştiremiyeceğine gö- mu·'talaA-ını so··yledi. 
••11m. suretiyle de r mUracaa r ve ·· 1 dan TUrki = 
iıu.Jar, hattl sulh mahkemelerinde re Omerin Yugos avya yeye Maznunlara müdafaa hakkı verilm~ 
tı.yiz istidaları dahi kalemde beyan hangi teşkil.it tarafından ne gibi ":azifı: ve tahkikat evrakiyle diğer ifadelerin 
şeklinde kUlfetalzce yapılır. Her istedi- lerle gönderildiğinin sorulmasını ıstedı. tercümelerine ve tercümelerin ve ken-
ğink işte istida vermeğe mecbur değıl- ABDURRAHMANIN CEVAPLARI dilerine bildirilmesine başlanmış oldu-
sink, Mahkemeye bu şekillerle de mü- MUtalfuısı alınan müddeiumumAibdCe- ğunu, maznunların bir hukuk müpvirl 
racaat edebilirslniz. mil Altay bu suallerin maznun ur- ıstemek hususundaki talepleri mevzua-

Pavlof - Bazı lfadelf..rimin zapta rahınana sorulmasında bir mani görme- ımıza uymadığını, tebligata gelince im
Yanbş geçmesi dolayısiyle vaki sözle- di.. zadan istinkaf etseler dahi yapılmış ad 
timde tercilmanm hatalı terclimesinden Mahkeme de müdafaalara taliki iti- edil~eğini kayderek duruşmanın taliki-
.,,"l..a._ bariyle bu hususların Abdurrahman ne sebep olmadı;;ını beyan etti ve müta-"_,.::tçi değilim. Ancak tercüme neti- k d' 0 

Saymandan sorulmasına arar ver 1• leasının sonunda dedi ki: eeaincfe hAsıl olan düşilklilklerden, da- d k ·· · t 
ha doÇusu kendim dile bilm~ekliğim- Abdurrahman, Türkiye e omun~s •- Pavlofun ihtilattan memnun oldu-
dea müteessirim.. aı·kadaşlan olmadığlnı, isimlerini verdi- :ğuna, türkc:e evrakı okutacak kimse bu-

B 

Tozu her nevi miden, gümUş, · 
bakır, pirinç, mermer, cam, sofra 
takımları, alrninyom boyalı eşyalar, 
mutbak takımları, parke döşemeler 
banyolar, çini vesaire temizliklerin
de ve zararsız parlatmada kullanı
lır: Her yerde arayınız. 

Yoksa tercfunanın Rus lisanına iyi va- ği bir kaç kişinin fikir itibariyle komli- lamadığına elair itirazına ııelince: ilk 
kıf olduğunu kabul ediyorum. Abdur- nisUiğe meyyal olduklarını, Yugoslav- tahkikat esnasında verilmiş olan ihtilttan ··-·-·- -·- - ••- •" 
tal.nanın beş altı saat sUren ifad"lerini yada Nihat, Ha1imis gibi arkadaşları men kararı aon tahkikatın açılmasiyle 
tamamen kafasında hıhedip te bize ayni varsa da parçalanan Ömerin ve kendisi- birlikte ortadan kalkmıştır. Kendileri 

oin partiye mensup olmadıklarını, SU- ceza evinde bulunduktan odada serbest-
celaede aynen tercüme etmesine imkan d - Ih tl leymruun mektuplarını yaz ıgı c e c tir. Muayyen zamanda müddeiumumill-
Yoktur .. • gıyaben tanıdığı ve sonradan 939 da il's- ğe gelenlerle muntazaman göriişmekte-

Pavlof Abdurrahmanın ifadeleri hak- klibe gittiği zaman kütüphane altında- d' 1 

DOKTOB 
Nuri Şemsi GUNEREN 
Hastalannı her gün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon : 4057 

k1Ada şimdilik bir diyeceği olmadığını, ki kahvede iki defa görüştüğü Fahri ırı::-~dikleri ile muhaberede bulunuyor 
fakat kendisinin ne olduğunu efkarı Milosiçin eşkt\lini pek iyi hatırlamadığı- lar. Kendilerine Ru!!Ca gazeteler de ve- tirmeıniJ küçüklerle aağır, dil&.iz vesait 
umwniye milvacehesinde ifşa edeceğini ru aradan üç sene geçtiğini, uzun boylu rilmektedir. Ancak ceza evlerinin dahili dımağan malul olan kimseler hakkında 
t~rladıktan sonra yine tercilme hah- k~yu kumral saçlı, Karadağlı tipinde bir talimatnamesi ve nizamnamesi hüküm- olup bunun haricinde her hangi bir maz 
sine dönerek şunlan söyledi : adam olduğunu, Niyazi Yakoboviçle hiç }erine göre mutlak blr serbestiye malik nuna müdafaa tayin edilmesi caiz görül-

lıleseUl benim sözlerim .şöyle tercüme görüşmediğini söyledi. değillerdir. · mediğinden ma:r:nunlardan Pavlof ve 
edilıniş : ıBana deve diyorlar, ben in- Saat 14.5 ta açılmak üzere duruşma TALİKTE ISRAR Kornilofun bu dileklerinin reddine ve 
sanım .. • Ben böyle söylemedim.. Ben talile edildi. Kornilof ve Pavlof rnüddeiumwninin ancak kendileri iıtedikleri kadar keneli-
dec:lim ki •Beni benim deve olmadığımı İKİNCİ CELSE mütalaasına karşı kendilerine tebligatın lerine müdafaa tayin edebileceklerine 
isııata davet ediyorlar. Ben deve olma- İkinci celsede, şahitlerin isinilerine ancak bugUn mahkemenin öğle tatili ve eski karar veçhile tercüme itine de-
dığuııı ispata kat'iyen hacet gönniyo- dair listelerin maznunlara tebliğ edildi- esnasında yapıldlğından bahisle talik vam edilmek üzere naibe müzekkere 
:tuın.." ği hakkındaki ınilddeiumumllik tezke- karan verilmesinde ısrar ettiler. yazılma.sına ve ceza mahkemeleri usulü 

Reis - Ben insanım, deve değilim Tesi okundu. KARAR kanununun 31 5 nci maddesine göre §a-
denmesindcn dahi ayni şey anlaşılır. Sadece Pavlof tebliğat Rusça yapıl- Heyet mtlzakereye çekildi. Bir mUd- hitleri isim ve adreslerinin vakit ve za-
Bunıar davanın seyri ve tahkikat için madıftı için ilmühaberi imzadan istinkaf det sonra UçüncU celse açıldı ve ınah· maniyle maZllunlara bUdirilmeai 18.zım 
clıemmiyetli şeyler değildir. Böyle sırf etmişti. kemenin nisanın 15 inci çarşambıl gUnil gelip bu lıin ancak bugün yapılabildiği 
kelime üzerinde oynanırsa bu dAva ay- Pavlofa tebligatın Rusça yapılmasına at 9.30 8 bırakıldığına dalr olan şu anlaplmasına ve dosya arasında mev-
larca devam eder. . kanuni bir mecburiyet olmadıw, kendi- rarar tefhim edildi : cut olup phit1erin dinlenmesinden önce 
İFŞAA~ MEVZUU NEDffi? . sinin bu tebligat mealini tercüme et- cDuruımadan ıonra okunmuı icap okunması IA.zım zabıt varakaları ve yesi· 
Reıs Sabrı Yoldaş bu deve bahsınc tirmek vasıtasivle öğrenmesi milmkün eden zabıt varakaııı ve vesaikin hemen kalan gibi diğer evrakın henüz okun

SOnradan tekrar dönmek üzere ifşaatın olduğu bildirildi. okunup Pavlofun Türkçe bilmemetıi do- mamıı bulunmasına ve mamunlann 
lllevzuunu ~ca söylemes!ni istedi. Pavlof, hapishanede ihtilattan memnu layuiyle kendlsine anlat1lmau kabil ol- eaaalı bir tekilde sorguya çekilmemiı 

Pavlof, bu ıfşnattan evvel Abdurrah- olduğunu ileriye sürerek .Tercüme et- madığından okunmall lAzım gelen ev- bulunmalarına mebni maznunlar dava 
)llana ~ı suall~ .soz:utmasının lUz~~- tire bilirdim?• dedi. . rakın yine eski karar veçhiyle hakim hakkında esaslı bir ıekilde tenvir edilip 
u oldugunu Ucrı sUrdil .. Fakat daha on- Reis_ Bir kaç günden beri Kornilof Hayrunnisa HaUlrlll niyabeti ile maz- lazım ge1en malumat verildikten ıonra 
e~ bir noktayı tavzih etmeyi de faydalı ile ayni odada evrakın tercUmesiyle nunlara tercüme edildikten •onra okun- şahitlerin dinlenmelerine, kararın işbu f 0rdU. O dn ~ Evvelce söylediği Komi- me,şguldünilz.. Komilofla buluşmıyor maaına ve ceza mahkemeleri usulü ita- son fıkran hakkında çoğunlukla ve diğer 
c~Oa ·~er. cihette beraber çalışıyoruz...• muydunm?.. nununun 138 nci maddesi hükmüne na- hususatta oy birliğiyle karar verilerek 
Uınlcsı idi_ Zabıttaki bu cümleden baş- Pavlof _ Naip hAkimin huzurunda zaran maznunlar mahkemece müdafaa duru§manın 15/4/942 çarşamba günü fa manalar çıkabileceğini söyliyen Pav- dahi mUsaade etmiyorlar. Ulus gazete- tayini sadece kendisini müdafaa ede- saat 9 buçuğa bırakılmasına karar veril-
of : sinde Tas ajansının biz!m hakkımızda cek bir halele bulunmıyan 15 yaşını bi· miştir. > 

'Be O har.ic} ticare~ m~murlarındandır.. neşrettiği bir haber vardı. Komilof ":a: -~~-..Uiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmi~~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİaİİİİİİİİİİİİ .. ~ 
~ hnrıcıye. komıserl~ memurların- sıtasiyle okunup tercUrne ettirilmesını • 

un .. Her iki mUesscse de Sovyet mil- rica ettim .. Müsaade etmediler.. LALE da, 11İ .. K DEFA (A) ~esi olduğuna ve bunlar bir şehir Reis - Bir taraftan size muhakeme f! .., ,. 
Ve hatta bir binada olduğuna nazaran zaptı ve evrakı tercUme edilir ve siz bar-
~?1'abcr çal~tığımızı ifade etmek iste- fi harfine not alırken Tas Ajansının bun- TEL: 2 753 FİLİM BİRDEN 

un .. ,, dan bahseden yazısına inandınız mı? .:- - ··-· , ., .. ,_ 
R'.ORNfLoFUN İSTEKLERİ Pavlof: - Tas Ajansının ne yazdığın- OKA K. KUR TL A RJ 

. Bu sırada Kornilof söz istedi ve Uç dan haberim yok ki. 1 •• ~ ~ 
sebepten dolayı mahkemenin talikini ri- KORNtLOFUN SöZLERt 

ÇARLES 
BİKFORT 

ca elü. Kornilof ezcümle dedi ki : Bu sırada Kornilof söz istiyerek de-
" - Abdurrahmnnın ifadeleri dün ak- di ki: 

sama kndnr tercüme edilebildi. Üzerinde - Ben bulunduğum memleketin ka
~alLŞamadık. Maznun Süleymanın da ifa- nunlarına riayetkar namuslu bir adam 

clerni bllmekliğimiz lUzımdır ki bize sıfatiyle, hatta tcrclimanm huzurundaki 
jcvcilı edilecek suallere cevap verebile- fırsattan dahi istifade etmek istemiyerek 
~ın .. Sonra ccuı evi müdürü vasıtasiyle Pavlofun sorduğu suallere bile cevap 

6 .. ınart 942 tarihinde bir istida yazarak vermiyorum. Buna tercüman da şnhit
ın~ddeiumumi ınua\•ini Cemal Buraya tır. Burada da konuşmuyorum. Sonra
~acaat ctm!ştlm. Türk ceza ve usul dan bnşka manada tefsir ederler diye 
h unlannı bilmediğim için bana hir çekiniyorum. 
UkUk mUşaviri verilmesini rica etmiş- Reis: - Evhama kapılmayınız. Ada-

YALNIZ LALF.J>E 

2 .• !kspres 
YALNIZ TANDA 
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Soyguncuları HUSAR A~K/. 
3 .. M. U. M. Memleket Jurnalı 

Valt Disne yin yeni renkli & ikisi 
DENlZ JZClLERi 

4 ... 

ya iblağ edildiğinden elinde şirketlmıx hısse senedatı ~ulunanların keyfıy~tı 
şerh ve kayt ettirmek üzere 1 /nişan/941 tarihinden itıbaren lzmirde şehıt
larde kain ıirket merkezine müracaatları ilan olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 ,2 15 1503 (642) 

İzmir rıcaret Sidl Memurluğundan : 
Tescil edilmiş olan {incir Türk Anonim şirketi_)ni? 26/3/1942 ~i~in

de adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnameaı Tıearet kanunu hukum
lerine göre sicilin 4316 numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1 ZABITNAME 
2 - HiSSE.DARLAR CETVELi 

lzmir sicili ticaret memurluğu rc:ımi mühürü ve F. Tenik imzaıı 
iNCtR TORK ANONiM ŞiRKETi 

lncir Türk Anonim şirketi hissedarlar umumi heyeti aenellk adi ~çt:irtıa
ını bağlı hissedarlar cetvelinde isimleri yazılı hiaaeclerlar hazır oldugu lıal~ 
de 26/3/ J 942 perşembe günü saat 1 O da l:unirde Banka Handa aktetti. 

içtimada iktisat vekaleti müralcip lcomiRri Bay Rqat Ziya özker hUJr 
idi. Komiser davet ve ilanın yolunda olduiunu bittetki.k beyan etti. . 

Şirket esas mukavelenamesinin 65 inci maddesine tevfikan idare meclut 
reisi riyasete geçti. 

En çok hisseye sahip olan hissedarlardan Bay Hakkı Balcıoğlu rey top-
lamağa. Bay Nazmi Çatalcalı lcitipliğe seçildiler. 

Ruznameye geçildi aşağıdaki kararlar verildi. . . 
1 - lder heyeti raporu, mü rakip raporu 31/l2/ 1941 _de . bıten hisap 

senesine ait bilanço ve kir ı.·e Zlll'ar hesabı ve mevcu_dat lı.stc:aı okundu. . 
2 - Bilnnço ve rapor ve hesaplar kabu~ ve tasd~ edildL idare. he)·eü 

azalarının zimmetlerinin geçen zamanlara aıt mumelattan dolyı ıbnuuaa 
ve E. M. M. 4 veçhile vazifelerinin temdidine karar verildi. . 

3 - 1942 senesi mürakipliğine avukat Bay Halil Sabri ile Bay Sabıt 
Aytaç seçildi. Mürakiplerin senelik ücretlerinin 100 lira olarak tayini mu
vafık görüldü. 

4 - Temettü tevzii hakkında idare meclisi teklifi aynen kabul edildi. 
5 - Ticnret vekaletinin arzusu veçhile atideki maddelerin esas mUka· 

velenamemizin 102 nci ve 103 ncü maddeleri olarak kabulü kararlaıtınldı. 
Madde 102 - Şirket, Ticaret vekaleti tarafından her talep vaki olduk

ça muamelatı halkında malumat vermeğe mecburdur. 
Madde 103 - Şirket. sermayesine tesisten aonra iıtirak edece1' olan ec

nebilerin bu iştirakini kabul etmezden evvel Ticaret ı.·ekaletinden mUaaade 
istihsal etmeğe mecburdur. 

İçtimaa nihayet verildi. 
Ticaret vekaleti mürakip komiseri (imza), Rey toplamağa memur (imza) 
Reis (imza). Katip (imza) 

15 kuru~luk damga pulu üzerinde 26/ 3/ 942 to.rih ve incir T. A. Şirketi 
resmi mühürü imza okunamadı. 

INC1R TORK ANONiM ŞiRKETt 
HiSSEDAR CETVEl..t 

incir Türk Anonim şirketi hissedarlar umumi heyeti senelik adi içtimaının 
26/ 3/ 1942 pertembe günü saat t O da ~irketln fzmirde Meyveter Gümrüğü 
sokağında kain idare merketlnde yapılmaS& hakkında idare meclisi tarafın
dan va\i davet, izmirde münte~ir Yeni Aaır gazeteainin 6/ 3/ 1942 tarih ve 
mikdan gösterilen hisaedarlar tirket merkezine müracaatla hiuelerini göıte
t 112 7 numaralı nüshasında ilin edilmesi üzerine aşağıda isim ve hisseleri 
mikdan gösterilen hisaedarlar ıirket merkezine müracaatla hi.uelerini gö.te
rir vesaiki tevdi etmiıler ve içtimada hazır bulunmak Üzere duhuliye vara
kası almışlardır. 

Sıra No. iaim ve adreai 
1 Bay Hakkı Balcıoğlu 
2 Bay Remzi Reyent 
3 Bay Süreyya Reyent 
4 Bay Naı:mi Çaltalcalı 

Hisle 6CDedi 
mikdarı rey adedi 

875 10 imza 
226S 10 

300 6 
ss ı 

3495 21 

okunamadı 
c 
c 
c 

fdare meclW 
15 kuruşluk damga pulu üzerinde 26/3/942 tarih ve incir T. A. Şirketi 

resmi mUhürü imza okunamadı. 1963 ( 824) 

ArOLYE İNŞAArı YAPILACAKrlR
izmir Nafıa Müdürlüğünden : 

izmir aanatlar okulu bahçesinde yaptırılacak atölye hinal!l .in§aatı 3074 7 
lira 70 kuruş keşif bedeli üzerinden 5/4/942 tarihinden itibaren 20 gÜn 
müddetle kapalı :zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25/Nisan/1942 günü ızmir Nafıa müdürlüğünde toplanacak 
komiayonda saat 1 1 ele yapılacakbr. Muvakkat teminat 2306 lira 8 kuruş
tur. 

Bu ife ait mukavelename projesi, ölçü silsilei fiat cetvelleri. kqif, proje 
ve diğer ıartnameler fzmir. Ankara, iıtanbul Nafıa müdürlüklerinde teil 
edebilirler. 

1 nıaat malzemesinin vaktinde tedarikine yardım olmak ve 1942 mali yı
lında mahsubu yapılmak üzere teminat mukabilinde müteahhide ihale be
belinin üçt~ birine kadar avans verilecektir. 

Teahhüdün 20000 liralık kısmı 1941 yılı bütçeıinden yapılan iıt nisbe
tinde ve mütebakisi 1942 bütçesinden ödenecektir. 

İstekliler 2490 sayıl yasa hükümlerine göre hazırlayacakları muvakkat 
teminat, Nafııı. müdürlüğünden alınmış eheyct veıikaaı ve ticaret odası ve
sikasını muhtevi teklif mektuplarını ekııiltme günü saat onda komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde tevdi ecl'eceklerelir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 9 17 1791 (82?) 

iZMİR VILAYE2'J FiAr MURAKABE KO· 
MİSYONUNDAN : 

1 - Görülen lüzum üzerine tüccar elinde bulunan kazma kürek ve her 
nevi çubuk ve levhcı demirlerinin beynna tabi tutulması, 2/ 13628 eayıh 
kararname ile meriyete konan 29 sayılı kararın 6 ıncı maddesi ııe.rcğince ka
rar altına altnml§tır. 

2 - Alakadarlann ellerinde bulunan kazma, kürek ve her nevi çubuk ve 
levha demirleri üç gün içinde bir beyanname ile vilayet mahmına bildir
meleri lazımdır . 

3 - ilan tarihinden itibaren on gün zarfında alınma:ran malların satııı 
aerbesttir. 

4 - Verilecek beyannameler damga resminden muaftır. 
Keyfiyet ilin olunur. 1986 (823) 

DEVLEr LİMANLAR! İSLErME u. M. iZMİR 
ŞUBESJ MiJDVRLVGVNDEN ~ . 

Menderek tamirinde kullanılmak üzere vartnameaınde yazılı muhtelıf eb
atta 1 .300 metre mikabı tq pazarlık suretile mübayan edilecektir. . 

Taliplerin 13 nisan 942 pazartesi günü saat 15 e kadar Devlet lıman
lan lzmlr §Ubesi levazım bürosuna müracaat ederek şartnameleri görmeleri 
ilin olunur, 9 1 O 1979 (826) 



SAJlfFE 4 YENi AS'IR 9 NİSAN PERS'EMBE 

SiYASi VAZıYET UZAK DOCU HARPLERi VIŞI VE AMERiKA HiNT OKYANOSUNDA 
----* ----*---- ----*---- ---~*, ___ _ 

Hintlilerle mü- Birmanya- Vişi hüki:meti lngiliz do-
. C . Amerikayı pro-zakerede bir Mecliste müzakereler 

gelişme yok ••• ya yenı , ın- testo edecek nanması çe- . - . 
liler geldi Proteston";,n sebebi kiliyormuş Macaı: ve Rumenlerle tı--*

ııaıya imparatorlulı 
ltiilyasına ueda ediyor
uli"ntn denizinde hiilıi· 

miyet meselesi •• 

-*
}~ilipindt' ruüdafaa 

işi güçlt>şiyor R._dy'l gazetesine göre Hindistan me~ 
•elc.>in!n halli için yapılmakta olan gö-
riişmderdc bir gelişme kaydedilmemi~- --*-
tir. Gerek Hintlileri temsil eden kongre Auustralya ilıi ay evuel· 
gerek l\lüslüınanları temsil eden Müs- fı!ne nfsbetJe *'Ofı 
lümanlar birliği tarafından verilen ce- Y 
v"plar henüz ntşredilmemekle beraber, fıUVl1efli-
s;r S!afford Kripse bunlara dair Lond- Vaşington, 8 (AA) - Unayted Pre-
radan talimat verilmiştir. Sir Stailord sin Birmanya cephesindeki muhabiri 
Krips dün Yeni Delhide gazetecilere ya- bildiriyor : 
pacağı demeci tehir etmiştir. Mandalav dolaylarında harekat yapan 

İngilterenin Vaşington büyük elçisi beş'nci ve altıncı Çin orduları yeni kuv
Lard' Halifaks ki bu zat vaktiyle Hind is- vetlerle takviye edilmiştir. Tongonun 
tanda Kral vekili idi. Beyanatta bulu- şimaline geçen sayıca üstün Japon kuı
narak Stafford Kripsin karşılaştığı müş- vetlerine ağır kayıplar verdirilmiştir. 
külleri anlatmıştır. Halüaksa göre Krips İngilizler Promun şimalindeki uıevzi
Hint meselesinin halli için dört unsurla terine ağır Japon baskısına rağmen ko
anlaşmak zorundadır; bu dört uıısur da: rumak mecburiyetindedirler. Japonlar 
1 - Hintlileri temsil eden kongre par- petrol kuyularının bulunduğu havzaya 
tisi, 2 - Müslümanları temsil eden karşı büyük taarruz hazırlamaktadırlar. 
Müslümanlar birliği, 3 - Paryaları, ya- &as İngiliz hatları Promdan 37 mil me
nl dokunulmaz hakkı temsil eden Li- safededir. 
derler ve ( - Prenslerdir. 

Vasington, 8 (A.A) - Amerika har
Halifaksa göre kongre partisi bütün biye nezaret:nin tebliği : F'ılipinlerde 

Hindistanı değil, ancak yal"lSlru temsil Bataan yarım adasının cenubunda Ja· 
edebilir. 

Lord Halifaksın sözlerinden Hintlilere ponlar ağır hücumlarında büyük ka· 
karşı bir az da tehditten manalar çıkar- yıplar bahasına bazı muvaffakıyetler el
mak mümkündür. de etmişlerdir. Karşı koyma bataryaln· 

n bir düşman uçağı tahrip etmişlerdir. 
İNGtLTEREDE YENİ FİKİR Koregidordaki kalelerimiz düşmanın 
İngilterede Hint meselesinin halli için top mevillerini dövmüşlerdir. 

daima iki esaslı fikir biribiriyle çarpış-
mıştır. Bu fildrlerden birisi, Hindistana Nevyork, 8 (AA) - Harbiye nazır-

~gı· nm tebligı" · : Filipinlerde üstün d" 0
-lAyik olan idare şeklinin ancak İngiliz. .....-

!er tarafından yapılabileceği fikridir ki man kuvvetleri Bataan yarım adasında 
bunlar mubafazakArlann fikridir, Hali. tank ve topçu kuvvetler.yle hücum et
faks da bu filui taşıyanlardandır. mişlerdir. Japonlar bazı muvaffaloyetler 

Sir con Seymunun Hlndistana gitmesi elde etmiı;, her iki taraf ta ağır kay:ıpla
ve ondan sonraki teşebbüsler hep mu· ra uğramıslardır. Japon pike tayyarele
hafazakArların teşebbüsleridir ve hiç bir ri de harekatı desteklemi5lerdir. 
netice vermemiştir. Hintliler de zaten Sahra hastanelerinden birisine bom
bu politika adamlariyle temastan çekin- balar isabet etmiş ve b:X çok hasta ve 
mişlerdir. yaralı askerlerin ölümüne sebep olınuş-

İkinci zümrede terakkiperver İngiliz tur. Ayni hastane bir kaç gün evvel <le 
politika adamlarıdır; Sir Stafford Krips bombardıman edilmiş, fakat Japon ko
bunlann başında gelir? Bunlara göre mutanlığı bundan dolay:ı radyo ile özür 
Hintlilerle görüşerek anlaşmak ve anla- beyan eJmiş idi. Şimdi bu ikinc! taarruz 
§ırken de milli emelleri tatmin etmek bu hareketlerin bilerek yapıldığını gös-
IJlzımdır. lermektedir. 

MubafazakArlar, Kripsin muvaffakı- S!dney, 8 (A.A) - Avustralya har-
yetini istemiyorlar. Onların kanaatince biye nazırı Mister Ford Avustralyarun 
Hint meselesini halledecek yol, bu yol lld av evvelkine nisbetle bugiinkü du
değildir. Bu meselenin halli İngilterenin rumun çok daha kuvvetli olduğunu söy
iç politikası üze_rinde mü~_ssir olacaktır. !emiş, fakat efkarı yersiz bir iyimserliğe 
İrlanda mese.les?'de de böyle olm~ştur. kapılmaktan korumak için de : •Daha 
Bu harpte Hindistan ne kadar lngıltere- önümüzde kated:lecek uzun bir yol 
yi üzm~ ise, geçen umumi harptede İr· vardır• demiştir. 
landa İngiltereyi o kadar üzmüştür. JAPONLARA HAVA HÜCUMLARI 

M1HVERC1LER Melburn. 8 (A.A) - 7 nisanda Uhe 
VE H1ND1ST AN ve Kopaııga karşı Avustralya tayyarele-
Milıverciler ve hele japonya Kripsin rinin yaptığı taarruzlar hakkında bir 

muvaffak olamaması için ellerinden ge- Avustralya tebliğinde şu malfunat var
leni yapmaktadırlar. Ancak şuna dikkat dır : Lllhede yerde bir tayyareye tam 
etmek gerektir ki Mihverciler teferrüata isabetler kaydedilmiştir. Diğer altı uça
girişmemekte ve yalnız Hindistana veri-
lecek istiklA!den bahsetmekte, fakat bu ğa bombalar isabet ett'ği sanılıyor .. Ko
lstiklalin şekli üzerinde durmamaktadır- paııg koyuna dtismarun önleme gayret
la !erine rağmen atılan bombalar hedefle-

t.talyan radyosu, diğer Mihver radyo- rine düşmüştiir. Bir Avustralya tayya
larından daha ziyade Jleriye giderek bü- resi üssüne dönmemiştir. 
tün Hint Liderlerinin bütiln Hindistana JAPON KAYIPLARI 
şamil bir lstiklA!de israr ettiklerini bil- V~gton, 8 (A.A) - Avustralyaya 
dirmiştir, ki bunda hak.ikat olınadığı karşı faaliyette bulunan Japon hava 

• meydandadır. kuvvetleri hafta sonunda 35 - 40 tayy.a-
HtNT DEN1Z1NDE HAK1MfYET re kaybetmiı;lerdir. Timor adasında dü-
İtalya radyosu japonların artık Hint ııürülen 6, Darvinde düşürülen 7 ve 

denizine hAklm olduğunu bildirmekte- Port Moresbide tahr:p edilen iki Japon 
dir. Bununla beraber, Hint denizine hA- uçağı bu mikdara dahil d ,..;;:ldir. Mütte
kim olınak için yalnız Sey!Anın değil, fiklerin kayıbı 3 tayyaredir. 
Arap yarım adasının ve diğer civar İn· Kara hareketlerine gelince, Japonlar 
giliz üslerinin de ele geçirilmesi ]Azım- Salamon adalarına yeniden asker çıkar-
dır. mışlardır. Bu suretle yeni Kaledonya ve 

YEMEN VE İTALYANLAR Hebrit adaları tehlikeye düşmüşlerdir .. 
Şimdi Mihver devletlerinden sade FELEMENKLİ PİLOTLAR 

İtalyanın mümessil bulundurduğu biri- AVUSTRALYADA 
cik arap memleketi, Yemen mevzuu ha- S'.dney, 8 ( A.A) - Felemenk Hindis-
his olmaktadır. Son bir habere göre bu- tanında savaşan Hollandalı pilotların 
radaki İtalyan elçisi hudut haricine çı- büyük kısmı başlarında general Vım 
karılmıştır. Bu haber Milıver kaynııkla- Ojen olduğu halde Hollanda Hindista
rından teyid edilınemişse de Yemende nından buraya kacabilmişlerdir. 
bir şeyler olduğu İtalyan radyosunun şu SİNGAPURU CİN KUVVEI'LERİ-
neşriyatından anlaşılmaktadır: NE ALDIRMIŞLAR .. 

dngiltere 25 yıldan beri Adene hü- Tokyo, 8 (A.A) - Japonlar Singapu-
kümrandır ve Yemenide ele geçirmek is- ra karşı hücum eden Japon kuvvetleri
temektedir. Yalnız bir tek arap memle- nin büyük çokluğunu Formuz, Hayn.m 
keti, Yemen 25 sene içinde bütün lngi- ve Kantonlu Çinliler teşkil ettiğini b:l
liı teşebbüslerini kırmış ve lstik!Alinl dirmektedirler. 
muhafaza etmiştir. Yemen bu harpte =------
tarafsızlıktan ayrılmıyaeaktır.> ALMANLARA GORE 

tTALYAN EMEILERtNtN Kar.,, tarafın 
SöNüSü y 

ltalyanların Yemen üzerindeki Emel- 'l'avyare lıayıpları.. 
!eri ~arki İtalyan imparatorluğunun tas- Berlin, 8 (A.A) - Askeri kaynak
f;yesi ile büsbütün sönm~tür. Tuhaf- !ara göre 15 ilk Unundan 5 nisana ka
tır ki tam bu sırada İtalyanlar İngiliz- dar Ruslar 2903 ve lngilizler de 683 
lerin muvafakati ile Habeşlstandaki sö- uçak kaybetmişlerdir. 
mürgeci sivil İtalyanları geri çekmeğe AME~İKADA 
başlamıştır. Bu, İtalyanın artık impara-
torluğun ihyn'1ndan ümidini kestiğini KAVCVK COK-
gösterir. Vatingt~n, 8 (AA) - Ticaret müs-

lRANDAKt İSYAN teşarı timdi Amerikada 1940 senesin-
Tahran radyosu İran Kürdistanı isya- dekinden fazla kauçuk stoku bulunduğu 

nının bastırıldığını bildirmiştir. 1randaki nu söylemiştir. Amerika senede 700 bin 
bu isyan esrarlı bir mahiyet arzetmi.ştir; ton sun·i kauçuk istihsal etmektedir, Bu 
isyan haberi İran kaynakları tarafından miktar ihtiyaca göre artbrılacaktır. 
bildirilmemiş ve hatta Tahran radyosu 
evvelce bu haberi yalanlamıştır. Şimdi 
ise is;-anın bastırılmış olduğunu bildir
mektedir. 
V1Ş1NJN VAZIYET! 
V'şi h<llii dikkati ve alakayı üzerine 

çt·kiynr; 1.a:ııan, zaman ~·!ihver devletle
rine tema\ ül eden Vişinin bir defa d"h:ı 
A mrrikaya tcmayiil ettiği anlaşılıyor. 

Bu uzla ma Deılini kuşkulandırmıştır. 
La va ile Peten arasındaki görüşmenin 
man2=-ı budur. Bununla beraber Lavn
lin Mareşal üzerinde müess!r olamadılt• 

anlaşılıyor. Bu temayül!in amili Fransız 
halkının Amerikaya itimad ve sevgisi
dir. 

Gelen haberlere göre Fransada bazı 
fab

0

rikalar ham madde noksanından ka
p:ınmıştır. Bazı fabrikalar da Almanya 
hesabına çalıştıklarından bir kısım ham 
maddelerde azalmaktadır. 
Şimdi Almanlar Fransadan yeniden 

300,000 iyi işçi istemektedir. Bu da bir 
t.:ıkım fabrikaların ı:laha konan" J•ını 
kap ettirecektir. 

Ag':~:!.':.~~~n~e::;:!,::· -*- caret işleri kat'ileşti 
tayin etmesidir- Japon u~akları bir ır*x----

Vişi, 8 (A.A) - Fransa hükümeti De- hin t şehri il d f' ! Bir u'l'ürlı inlııla~p tarih •• Enstitiisii>> lıuruı--... 
golciler elinde bulunan Brazcerilde bir ••-
Amerikan konsolosluğunun kurulması -*- fıanununun birinci müzafıeresf bftiriJdi-
hadisesini protesto için Vaşington büyük nMadrasn ta 85 dalıilıa Ankara, 8 (A.A) - Büyük Mlllet dair kanun layihaları kabul edilmiş v• 
elçisine talimat vermiştir. Zira bu hadise Ü t flfifı i ti Meclisi bugün doktor Mazhar Kerme- Ankara dil ve tarih, coğrafya fakültesi· 
Amerikanın Degolcileri tanıması mahi- S ren e e fare nin reisliğinde toplanmış, Macaristan ile ne bağlı bir «Türk inkılap tarihi enstitli-
yetindedlr. Tayin keyfiyetinden Vişi ha- Uerifdi- aramızda mevcut 3/Mayıs/1941 tarihli ıü> kurulması hakkındaki kantın Jayiha-
berdar edilmediği cihetle Amerikan ted- Tokyo, 8 (A.A) - Salahiyetli kay- ticaret anlaşmasına bağlı A. ve A. 1. sının encümenden gelen 3 ncü maddesi 
biri nezaketsizce bir hareket sayılmak- akl ildirild J d li k k '- b" · ·· '- ·' n ardan b" · · iğine göre apon o- 'stesinde yazılı kontenjanlar haricinde o unara .:anunun ırincı muza~ere"'"' 
tadır. nanmasının. 5 nisan sabahı Kolomboya olarak Macarlarla mübadele edilecek ikmal edilmit. Rumeli demiryolları lr 

---·--- karşı başla<lığı hareketler devam ediyor. demir ve çelikler hakkında Macar hii- !etme nizamnamesinin zıya ve hasar taı:-
Akd enı•zdekı• Şimdiye kadar düşmana mühim kay:ıp- kümetiyle, keza Türkiye • Romanya minatına müteallik liadlarının tadiline 

!ar verdirilmiştir. İngilizler azar azar arasında mevcut 26/Eylül/ 1940 tarih- dair 3259 numaralı kanununa ek kanun 
donanmalarım Hint okyanusundan çe- li ticaret ve tediye anlatmalannın bir lilyihası talep üzerine bütçe encümenin• hareketler ha• kiyorlar. ay uzablınuı hakkında Romanya bükü- gönderilmittir. 

Hindistan etrafındaki hareketlere Ja· metiyle teati edilen notaların ta•dikine Meclis cuma günü toplanacal:br. 

raretlendi 
----*----

Malta gördüğü taarruz· 
ların en büyüğüne uğra· 
dı, İsfıenderiyeye d e 

hücum edildi.. 

pon denizaltıları da iştirak ediyor. 
20 VAPUR BATIRMIŞLAR 
Tokyo, 8 (A.A) - 5 - 6 nisanda Ja· 

pon donanması tarafından yapılan hare
ket.rerde Hint okyanusunda 20 düşman 
vapuru batırılmıştır. 

JAPON BOMBARDIMANLARI 
Madras, 8 (A.A) - Vizagabatama 

karşı hava taarruzunda doklar çevresı

Mimar Sinan için Anka
rada bir anıt yapılacak_ 

_.,,._ 
Roma, 8 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Sirenaikada düşman müirezelerinıizın 

baskısı üzcr:ne bir kaç ileri mevkii ter

ne bombalar atılmıştır. Umanda baLI HeylıeıtraşlaPımız arasında müsabalıa açılıyor 
hasarlar vardır. Kokamyoya yapılan ta· 
arruzlarda ise bir tayyare limanda de- Ankara, 8 (A.A) - Maarü vekilliğin- Abideler jürisi bu anıt için Türk hey• 
mirli bulunan iki gemiye mitralyöz ate- den tebliğ edilmiştir : Büyük Türk mi- keltraşlar arasında bir müsabaka açına· 

ketıniştr. 
7 nisan gecesi Alman ve İtalyan tay

yareleri İskenderiye deniz üssüne şi:l
detli bir hücum yapmışlardır. Liman 
bölgesine ağır çapta bombalar atılmış, 
bir çok tam isabetlerle askeri ve sınai 
tesislere mühim hasarlar verd:rilmiştir. 

şi açmıştır. Ayni limana Japonların ikin- marı Sinan i~~ Ankarada sağlık mey- ğ k . . M.. baka şartl 1 
ci taarruzunu beş tayyare yapmışbr. Ta- danında Ataturk bulvarının orta kıs- a arar vermiştir. usa ar 
arruz petrol tes:slerine yönetilmiştir .. mında başlıyan parkta bir anıt yapıla- güzel sanatlar akademisi tarafından llAn 
Fakat Vizagabatamda olduğu gibi şehre caktır. edilecektir. 
hiç bir bomba düşmemiştir. 

MADRASTA 

ALMAN TEBLİ<'.';İ 
Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 

Madras, 8 (A.A) - Dün sabah bura
da 85 dakika devam eden bir hava tehli
kesi işareti verilıniştir. 

Şimal Afrikada Mekilinin cenup do
ğusunda bir İngiliz kuvveti geri abl- .:. 
mıştır. tskender:ye 1 nisan gecesi bom- ILibyada mihver ta· 

Istanbulda bir hiç yü
zünden cinayet· işlendi 

bardıman edilmiş ve limana ve asken ı 
tesislere külliyetli hasar verdirilmiştir. j at"fllZU bekleniyor İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Bugün 
İNGİLİZ GEMİSİNE İSABET MI? • Beyoğlunda Yenişehirde Vasilin meyha-

diğer masadan Necmi kalkarak: 
- Biz erkeğiz, asıl kalleş kürtlerdU, 

demiş bunun üzerine ağız kavgası d~ 
ğüşmeye inkil~p etmiştir. Neticede usta 
Hacı Bayram, Necmiyi muhtelif yerle
rinden yaralıyarak öldürmüştür. Hacı 
Bayramın arkadaşlarının da cinayette 
hisse ve rolleri olduğu anlaşılıyor. Ka· 
tillerden bir kısmı yakalanmıştır. 

Berlin, 8 (A.A) - Alman başkomu- 1 Londra, 8 (AA) - Londranın nesinde erkeklik iddiası yüzünden bir 
tanlığının 6/7 nisan gecesi Yunkers 88 ! salahiytli mahfillerine göre Libya- cinayet işlenmiştir. Meyhanede oturan 
tipinde Alınan ştukalarının İskender:ye- ı da düşmanın bugünlerde faaliyete lki grup biribirlerine söz atmışlar, bu 
ye yaptıkları akın hakkında verdiği ma· geçeceğin dair emareler belirmit- sırada kavgacılardan Kürt Kemal: 
lumata göre bomba tayyareleri birbiri- .tir. - Bize Tahtakaleli derler, hep erkek 
ni takip eden dalgalar halinde hücu."'1'1 ···--------------.;. adamlarız. Biz sizin gibi değiliz. Adamı 
etmişler ve Kuin Elizabet tip'nde bir pişman ederiz, demiştir. Bunun üzerine 
harp sefinesi ne tam isabetler kaydetmiı;- M akı" nev e ~"'"""~""'.;:,.<;:::.<:;><.;:><::::,.Ç>""""""'"""""'"""':::.<::"""><::::,.Ç>~"""'"""""""""""""":::.<::"""""" 
!erdir. Tayyareler ayrılırken büyük U k••d d k• t k 
yangınlar çıkbğıru tesbit etmişlerdir. '~ ·ı· k s u ar a ı son ram vay a-

Otuzdan fazla projektöre rağmen hü- ' erJ Jr en 
cumJİSKENDar slstERemliIYED: bir EşekIN. :ldSeANyapKAılmYIBıştırI. zaSJnJn sebebi anlaşıldı 

Hindistan müzalıere• 
İskenderiye, 8 (AA) - Cumarte;i 

gecesi İskenderiyeye yapılan hava alo- ferf ilerHyoP .. 
nında 59 ölü ve 80 yaralı tesbit edil- - *--
miştir. Yeni Delhi, 8 (A.A) - Hint kongre 

MALTAYA İKİ BİNİNCİ AKIN partisi Liderleri ile Krips arasındaki 
Malta, 8 (A.A) _ Malta, harp başın- müzakerelerin yeni bir safhaya girdiği 

dan beri 2000 inci tehlike işaretini ver- haber verilmektedir. Kongrenin icra ko
miş!ir. Diinkü akın şimdiye kadar yapı- mitesi toplantısı nihayetinde yapılan bir 
!anların en büyüğü olmtllitur. demece göre Hindlstanda mili! bir hilkü-

Uçak savarlar yüksek ve alçak uc:.m met kurulınası ihtimal haricinde değil.. 
uçaklara göre iki ateş tanzim etmiı;ler- dir. Kongre müdafaa nazırlığı için yeni 
dir. 4 uçak düşürülmüş, iki uçak hasa- bir formül bulmuştur. Bu formulün ge-
ra uğratılmıştır. rek Krips gerek Hint Liderleri tarafın-

-----·-,- --- dan kabul edileceği sanılıyor. Öğrenil-

SANNAZAR TAARRUZU 
diğine göre Mister Ruzveltin hususi mü-
messili Johnsonda bu formulün tespiti 
için yapılan görüşmelere iştirak etmiş-----*---- tir. 

Alma a F Yeni Delhi, 8 (A.A) - Hint kongresi ny ran- icra komitesinin ilti saat süren müzake
resinden sonra Nehru reis Ruzv.,Jtin Sada fazla kuv• şahsi mümessili M. J obnson ile yarım 
saatlik bir görüşme yapmış ve bundan 
sonra yine komite toplantısına dönmüş-

--------.-------
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Osküdar

daki tramvay kazasına ait tahkikat de
vam etmektedir. Kazanın tramvay fren
lerinin bozuk olınasından ileri geldiği 

anlaşılmakta<lır. Yaralılardan yalnız bir 
kişinin hastahanede kalmasına !Uumı 
göriilm~tilr, diğerlerin ilk tedavileri 
yapıldıktan sonra evlerine gönder~ 
tir. 

Şeker hastalığı oJanJar için ekmek 

İstanbul, 8 (Yeni Asır) - Şehrimizde bugilnden itibaren, şeker hastalığı çe
kenler için glotenli ekmek imaline b~ lanılınıştır. 

Bu ekmekler, yalnız şeker hastalığına mUpteJA olduklannı raporla ıspat eden· 
lere verilecektir. 

Brezilya ticaret Ja.,onya aldı'1 
gemilerini ko- yerlerden fay-

ruyacak dalanı yor 
vet bırakmağa 

mecbur oldu 
tür. - *- - *-

-*-
Vaşington, 8 (A.A) - Salahiyetli 

Amerikan ka:vnaklarının al<lıkları ha
berlere göre Sennazar taarruzunun en 
büyük neticesi Alman başkumandanlı
ğını Fransada evvelce d_üşünüldüğünden 
daha fazla kuvvet bırakmağa mecbur 
etmesidir. 

BR"ÜKSELDE NÜMAYİŞLER 
Brüksel, 8 (A.A) - Burada yapılan 

nümayişlerde Belçika faşistlerinden bir 
kaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Bir fa. 
şistin pardösiisü arkasına büyük • V • 
harfinin yazılmış olduğu görülmüştür. 

Bir çok kimseler tevkif edilıniştir. ---·---sıoualıyadalıi Ya hudi· 
ıer talıip edifiyor
Londra, 8 (AA) - S!ovakyadaki 

yahudiler aleyhinde bir çok tedbirler 
alınmaktadır. Bu tedbirlerden kurtul
mak istiyen yehudiler Macaristana kaçı
yorlar. 

~İKADA lIARP isTiBs~Tı Batan biP uapurıına ma· 200 bin ton şelıer ue JOO 
Vaş~gto~, .. 8 (A.A) - Harp ıstihs~- lıabil bif' Alman bin ton bug" d1n1 

IAtı dırektöru Donald dün yaptığı hır _ _, 
demeçte Ford ağır bomba uçakları tes- Uapuruna el fıoydU.. temin etmiş .. 
limat~ 1 Mayıs sonundan evvel yani Riyo de Janeiro, 8 (A.A) _ Brezilya- Tokyo, 8 (A.A) - Albay Okado ee· 
tayin edilen tarihten bir ay evvel başlı- ya ait Kapodello vapuru kayıptır. Va- nup bölgesinden Japonyaya 200 bin too 
yacağını bildirmiştir. Bundan başka M. pur FiJadelr.yadan 15 şubatta hareket şeker, 100 bin ton buğday geldiitini :V~ 
Donald otomobil endüstrisinin harp en- etmişti. Brezilya hilkümeti batan vapur yüz binlerce ton petrolün geleceğin• 
d~.inl .~t.ibaki ~inin her türlü !ah- yerine Brezilya limanlarında bulunan aöyleınittir. . 
minl~rın u~t~de. h_ır hızla yapılmakta Alman vapurlarından birine el koymtlli- Albay, askeri hazırlıkların daha bU· 
oldugunu bildirmıştir. tur. yük hararetle geliştirilmesi gerektlğln.i, 
İŞÇİ YEVMİYELERİ HükUmet kafile usulünün tanzim edi- barp endüstrisinin askerlik ve lkesatçı· 
Nevyork, 8 (A.A) _ Otomobil ışçıı ... leceği güne kada~ ~emilerin limanlarda lıkta tam bir iş~irliği yapmaaı şart oldu• 

r! birliğiniiı Detroitte toplanan mfunes- kalınaıını emretmıttır. ğunu ili.ve etmiştir. 
silleri tatil günlerinde fazla ücretin kal
dırılması hakkındaki icra komitesi ka
rarını ittifakla kabul etrnİ§lerdir. Aym 
toplantıda mümessiller harp müddetin
ce grev yapılmaması ve bütün anlaşmaz
lıkların tavassutla halledilmesi vadini 
tekrarlamışlardır. 

BREZİLYA VAPURLARI 
SİLAHLANIYOR •. 
Rio de jenairo, 8 (A.A) - Brezilya 

hükümeti bütün ticaret vapurlarını si
lahlamaya karar vererek bu vapurlara 
kendilerini Alman denizaltılarına karşı 
mUdafaa etmelerini bildirmiştir. 

BİR ADA DAHA İŞGAL EDİLDİ 
Sidney, 8 (A.A) - Avusturalyaya 

YARIN 
Şahane sesli büyük Ydcbz 

Matinelerden itibınen 

Alice Faye'in 
BETI'Y GRABLE - JOHN PAYNE. JACK OAKİE 

ve 5 orkestranın iştirakiyle çevirdiği muazzam bir fıliın. .. 

HALLO!! BROADV Al!! 
Gayşedici bir musiki ve Nefis şarkılar" 

AYRICA : Matbuat U. M. Memleket jurnali •• 
SEANSLAR : ı.ıo - 3.10 - 5.10 - 7.10 - 9.10. Cumartesi, pazar il de 

Sekiz bin Slovak yahudisi çalışma 
kamplarına aevkedi1mişlerdir. Bratislava 
şehrinde yahudilerin yerleşmesini men 
eden tedbirler alınmıştır. 

gelen haberlere göre küçük bir japon 
~ıc--.-~..r///AO"'..,,...r..,,....,,..--=r~....-j müfrezesi Amirallık takım adalarının en 
S H büyük adası olan Manus adası üzerinde TVRKÇE sOzLü vE TAKLİTLİ Btl'YtlK KoMEDt .... ~ .Japonlar Formüz ~ Lerge'Ulü işgal etmiştir. Bu işgal esasen 
-~1 ad~sına aslıer ~ beklerunckte idi, çünkü ada esasen japon . 8 iaşe yolu lizerindedir adada tahrip si-
\ ;yıgıyor~armq.. § yascti tatbik edilmiş hava meydanı ve 
! Çunking, 8 (A.A) - 13 Japon nak- ~ faydalı bütün şeyler tahrip olunmuştur. 
: !iye gemisi Amny önünde demirfo- ~ japonların pasifikte bir müttefik taarru
: ıniı;tir. Jarıonlar Formüz adasına da-§ zu ihtinıali karşısında bir haber verme 
~~ha Uç tümen yığmışlardır. § postaları scrv·,: in --ın2"a çal••t"dnrı sa
~~..c:-".,.çc."'..cl"'/..c:-"/~CC"'...oc0"'//..-:..!11 nılmak!adır. 
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