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Abone ta..tlar• ı 
Dahilde yıllı~h 5 lira 

Yabancı memleketler• 
8 lira 

lllrıların her kelim•
alnden 5 kuru, alın~. 
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Ücret peflndlr . 
ODnD geçen : sayılar 

10 kuruftur SAYISI 2 KURUŞTUR 

Qsf a ve ağır yaralı/ ngiliz 
ve ita/yan esirleri 

aıı, Bugün i_zmir limanında deği~tirilecek 
%/1 

getiren bir lngiliz ve birltalyan gemisi dün lzmir limanır.a vardı 
lljarıı 8 A.ı\. - A·na Gemileri karasularımız giliz yaralısı vardır. Dün 
i u/~tıın hususi mu dışarısında karşılayan pi· val<tın gecikmiş olması do 
!oı ~~riyilr: Yaralı ve lotlarımız kendilerine iz· dolayısile değişme mmı· 

1.tın~lız ve ltalyan mir limanına kadar refa- melesi bu sabaha l Lımkıl· 
""' ın 1 ... ı 
''İ ~" egışme :mua· kal etmişlerdir. Gemiler mış ır. 
lonı öpılnıak üzere 14 kılavuzlı.ırm refakatinde li- Yapılan anlaşma mu · 
~~ Uk Gradiska ';.uı mana girerek komutanlık cibince evveHl ltalyan .ge 
· hastnha ~ .1 raisiııdekı yaralılarla hns-
~ t lliı gemısı e önünde 'demirlemişlerdir. 

Onluk b' . . k b talar karaya çıkanlacak 
iline . ır lngılız Bir yükse su ayımız ge ve bundan sonra lngiliz 

-.at a ge~cısi dün bi 1 mileri ziyaret ederek hnsta gemisindeki yaralılar has 
·~rekra ıle .;limanımı· lara hoş geldiniz demiştir. talar gernidt:n çıkarılıp de 

denıırl""mişler· Haber ~verildiğine göre, ğlşme muamelesi yapıla· 
• ltalyan gemisinde 129 in· caktır. 

~~· ~~-==-===~~~;;;;;;;o;;==:;;;...;;~~;;;;.;..;~~~~ 1
9rupunda Zeytinyağ! fiat- ı tvloskovada 

~ap,j 
~kili ~n topalntıda lan fesbit edil- Bir Slav kongresi 

erırniz izahat 1 toplandı 
~._ "E!rdiler l yor 
h l{il•a 7 Moskova 7 A. A . 
. ,~t tı A.A.-Cu"m· 1 Y · t b't .. tı qalk 1 enı es ı e gore Tnss ajaıısi bildiriyor: 
ı ~Pu L ~artısi mec· fiatlar kiloda 20 ku- 4 nisanda burada bir 
- 1opıa uguıı öğleden Shv milletleri kongresi 
a~•lın nrnışıtır. Celse ruş düşt!cektir toplanmıştır. Bu kongreye 

~ın !uis L' az Zrraut ve ki. Ankara - Jaşe Mis· 

lır'". k "ı:.rkınen kürsüye teşarlığı :1e zeytin yeğcılar iştirak eden mümessiller 
.rllrd söz alarak, son aylarda 

•lıtı un ekim işle· arasında yapılmakta ol ın 
• ,~ 1, an • db' Rus onlu~unun4 Almanla· ıv \Jtıı e ırler hak mü1akerelf'r bugün netim .. ı ~~t Utni h . 1 . t' U il k ra yıldırım darbeleri indir 
ı" ~ · ttı· eyeıe ıza ennıış ır. wn m na aşn 

1 ~~ ış Ve l ı· l · Jarda 1 soııra her iki tar Jf diğlni ve Almı:ııı boyundu 
~ lltı 1 ıa ıp erm ruğu altındaki .Slav mıl· 
ı~~ 'I~ lere de Unşve· ta şu fıyat ilzerinden mu letleriı.in bu esaretten kur 
~ v •cııret \ 7 k'l' t b k k l 1 d ı. !!tnıj 1 e 1 1 a 1 a mış ar ır. tanlacağmı söylemiştir. 
~ıtb şerdir <>kul "akında resmen ilPıı 
~ el · · • 1 Bulgar mümessili demiştir-~tıını erın sığdr:ı iç edilecek olan yeni fıatla ·a 
Q\ıq- u lıakkındu so göre, zeytinynğlarınm ba· ki: 

1ıı ~ı·ede MauriflVekıli her kiloı:ıunda en aş:ığı 20 " - Bulgar milletino 
'
1 ıa~ tYlicel turafı n· kuruş lıiı· iniş kaydedile· hitap ediyorum: Bulgarla 

~ lıaı edbirleı· hakkın cektir. rın Alman ordusunda [sa· 
~(lr. v~ilrniştir. Yüzdo 5 asitli zeytiı ya dakat etme~eri , bağışlauır 

" r-a ğınm toptan satış fıatı 105 bir cinayet değıldir. 942 
~d Pen ten 85 kuruşa indirilıniş· > 1 lı Slav zaferinin yılı 

~d~ Anka"aya tir. Asitleri daha az ve da ols n Tarihimizin en na 
~'. Cr.d·· • ·ıik <mm ·uRşıyoruz. Al· ~ı U ha çok oh.ın z~ytinyağırrı· ., 
~d ra - On l nm fia~ları ıla, bu esas na manya, kendisile ,beraber 
~ C\r iı' >eş başka milletleri de uçııru 
4 ~·lır.·ınıi olarak An z;an itibara alnrak aş tğı 
~ı k"ıış olan Alınan indirilecektir. ma sürüklemek istiyor. Fa 
rı ar., 13" kut istediği olmıvaca~lır 
ıtn.. ' uyük El"i· ., 

ilrl_ ı~n U ,.. Biz Husyayu yalnız _tarihi 
t ·ıııtı 1 cakla Al· Ş I" F b' kı · d ~ l Stanb ima ı ransaya ır a n mızle eğil, kültür, adet 
!, ı.ı I' rn •• Ula l{eı· 
"Ilı ııo·•ıUddet orada L-0ndnı 7 A.A.- H smi ve ananelerimizle bağh}ız. 

tır~ . tıir tebli,.{e aöre 3 )0 Ingi· ı· d A' . '1çaı. 1 I;;. Y•neı husu r spanya an marı 
t 'a A k liz uçağı dün gece Ahana 

lb;_ f n araya yaya go" nu" llu" gı'dı'yor ~ i~gali altında bulunan Fran 
~a 7 Lıar1 açıld, sız topraklarım. hücum e· Madrit 7 A.A.- Al· 
~: A A de~ek bombalar · almış ve · b'ld' · b""~iirı ' 1

• ·- Filibe man aıansı ı ırıyor: 
~Jtetıiııct a~ılnıış ve a bu uçaklardan beş ,tanesi Paskalya günü Ispan 
' l·!>lyae l'ürkiye,Al geri <.lönmeıniştir. yanın muhtelif cıehirlerin 

~ Berlin 7 A.A - Dün " ~l~İlc . ' Rumen ve den 2 ı o gönüllü ,doğu cep 
it. ~:ı hazır ~bulun· gt,ce bir kısım i\lnıan şe· lıesinde bolşeviklere karşı 

)~· ls~·ura Türkiye, birleri ümrine :ıngiliz U· savaşmak üzere :Almanya 
~~ea:~re, ~Homan· çakları tarafından yapılan ya hare ~et etmişlerdir. Bu 
1ttiıQkıst~n hükO.· akınlarda hasarlar olmuş müııaseb~ne halk coşkun 

elnıektedir· ve sivillerden ölil ve ya tezahürat yapmış ve gönül 
. rah kaydedilmiştir. lüleri uğurlamışlardır. 

Hintlileı· Rus iddiası ve 
Almanya 

Alman basını Rus-
Yeni İngiliz tek .. 
liflerini de ka

bul etmiyor 
Müslümanlar İngiliz 
tekliflerini müsait 

karşıladılar 

. lara ateş püskürüyor 

Yeni Deyli 8 A. A. -
:\1üslüman partisi reisi Ci 
na, Hindistan müdafat Na 
zırlığına bir Hintlinin tayi 
ni hakkındaki son İngiliz 
teklifini m ilsait karşıladığı 
nı bildirmiştir. 

Fakat karşı lngiliz teklifi 
Hintliler tarafı.ıdan incelendik 
ten sonra kabul edilmemPSİ 
karnr]aştırılmıştır. 

AMERIK ı\NIN DURUMU 
Yeni Derhi 7 A. A. -
Ruzveltin şahsi mümessi 

Ii Comson Hint lideri Neh 
ru ile görüşerek Hindistan 
daki Amerikan fen heyetinin 
dwumunu kendisine anlat 
mıştır. Amerikanın Ingiliz 
Hint ihtilAfma müdahale 
den çekineceği umulmak 
tadır. 

Hindistanda 
lngilizler Hint kongre 
sinin teklifine cevap 

verdiler 
Yeni Delhi 7 AA. -

Ingiliz tekliflerini 'kabul 
etmeye .. ek karşı teklifler 
yapan Hint kongeresi icra 
komitesine ·lngiliz harp 
kabinesi tarafından göı:de· 
rilmı cevap ;bugün Hint 
icra : komitesine .. bildiri!. 
miştir 

l~rlin 7 A.A.- Alman 
basını bugünkü :yazıların 
da Ankarauaki bomba ha 
disesi ve muhakemenin ce 
reyanı münasebetileTass a 
jansı tarafından yapılan 

ve bu hddisenin Türkiye· 
nin komşularile arasını boz 
mak için Almanlar tarafın 
tertip edildiğini 1iddia eden 
kbliğ ~ münasc::betile Rus· 
yaya ateş pilskürmektedir. 
Alman batnnı bu müna~· 
betl~ diyor ki: 

"Bu sistemBolşeviklere 
mahsustur. Ankarada ce· 
reyan eden muhakeme ve 
tahkikat safhaları bu iddi 
umn boşh1ğunu ispat et· 
miştir. 'füss ajansının 

manevrasının Rusların zor 
balık ~apmak hulyasile 
Tı1rkiyenin üzerine bir te
sir yaprnak amacını güt· 
muktedir. 

Ruslar bir kerre daha 
suçlarının meydana çıkma 
sından dolayı zor bir du· 
ruma girmişlerdir . 

Alman Büyük Elçisine 
yapılan suikasttan Alman 
ları mesul tutmak gülünç 
bir manevradır. 

Rusyada 
Savaşın şiddeti arttı 

Moskova 7 A.A.-Bu· 
gün neşredilen Resmt teb 
liğe ek hir tebliğe göre 
cephenin şirnal kesiminde 
savaşın şiddeti çok artmış 
tır. Rus kıtalan Kalenin 
kesiminde dayanıklı yerle Hind Liderleri, lngiUz 

başkomutanı general Vey 
vil ile yaptıkltm tem aslar 
dan memnun gorunme 
mektedirler. Ihber verildi 
ğine gört-, general Veyvil 

1 

1 
ri aşarak 4 top ve bir· 
çok malzeme ela geçirmiş 

Hindisıan müdafaasının in 
gilizler tarafından yapılma 
sının gert·kliğini Liderlere 
kesin bir dille söylemiştir. 

1 lerdir. Bir süvari bölüğü· 
nüı ı cephesinde 780 Al· · 
man subayı ile eri öldil-

lngiliz harp ' kabinesi
nin Hind kongresine ver 
diği cevabın metni henüz 
neşredilmemiştir. Fakat bu 
cevabın lngilterenin son 
sözü olduğu sanılmaktadır. 
JAPONYADA PETROL 

SlKJNTISI YOK 
Tokyo 7 A.A.- Fet

rol meselesi Jııponyaya ar 
hk ka~gı vermemektedir. ı 
Çiinkü Cava ve Sumatra· 
daki zengin p~trol kaynak 
ları yakın•.la işletilmeğe 1 

başlanacaklar. 

rülwüştür. Almanlar bura 
da karşı hücuma geçmiş· 
terse <le bu hücum püs 
kürtülmuş ve 5 Alman 
tankı tahrip ed;l:oişıir. 

SON DAKiKA 

Belçika da 
BIH HADiSE OLDU 
Londra 8A.A.- Müs

takil Belçika ajansmın bil 
dirdiğine göre, Brükselde 
bir hadi3e olmuş ve Uel· 
çi kah faşistlerden üı; kişi 
öldürülmüştür. !Bunlardan 
birisinin cesedi Alman Ko 
mutanhk binasının önün.: 
atılmu~hr . 



el 

m 

Tür/, Hava Kuru
mu fay dasına 

Milli piyango 
Dür.kü çekilişte ka 
zanan tıtnumaralar 

Beden Terbiyesi mükelleflerifle 
IIatav Bedf>n terbiyesi Bölge Başkanhğıodaıı: ci· 
1 - 3531 sayılı Heden Terbiyes· knnunıı 111

"1ep 
biuce ~fota) en olu nı 15 len20ya~ına lrndar Jl)eı;ıeri 
talel esı olrnıyan gençler beden teıbiy<'si ruülieUe 

Tanınmış pehlivanlanmız tara
fından çok zengin bir program 

hazırlandı 
Tanınmış Pehlivanhrırı llan Hasan Demirel ve 

Millt Piyan;-;onun 9un 
cu tertip üçüncü çekilişi 
dün öğleden sonra yapıl· 
mışlır. Bu çekilişte P.n 
büyük ikramiye olan 3'.'l 
bin lirayı 117089 numara 
lı bilet kazan:!!ıştır. Hi· 
ğer kazanan biletler şun 

arkadaş\an tarı:ıfından ... Hava Kurumu faydtı.sına lardır. 

öııümüzdeki cumar1e::ıi ve pazar gHnleri için çok 
z .. ngin bir progr anı hazırlanmıştır. 

17 yıldan beri yurdun muhteEf köşelerinde hayır 
kuı um1arı faydasına birçok yardımlar yapvn Hasan 
Demirel Halayda ilk defa olarak Türk )porculuğunu 

10 bin lira kazanan\ar 
136932, 095762,389068 

ve 355559 

halkımı:ıa gösterecektir. 
Hasılatı Tfü k llavaKurumuna bağı~lanan bu büyük 

progrnruın bir kaçını sayın halkımı:la uildiriyoruz. 
1- Bir metre derinliğindeki toprak altmda dil'i <li 

ri mezara girerek 12 dakika kalmak 
2- Boymkıun ve karnının üıeri::ıden otonıouil gc· 

çiı mek 
3 - Haşının üstünde 50 kiloluk bir taşı kırdırmak 
4- Vücudunu zincirle bağlıyarak zinciri p ırçalan .ak 
S - Karnı üz"rinde 500 kiloluk bir de~irmen ta· 

şııu durdurmak 
Bundan başka daha muhtelif 20 numııra gösterile 

cektir. 
Cumurh~si gü tÜ öğleden sonra askerlere ve paz:ır 

giinü öğleden sonra sivillerle talebeler için iki gün 
gösterikcrk o\nn bu fevkala.de z0ııgiıı ~spor oyunları 
Gençlik K 1ş\asmda yapılacaktır. 

Sayın halkımızın hem çok heyecanlı ve enteresan 
oyunlan görmek ve hem de Türk Hava Kurumuna 
yardım elmek gibi iki büyi.\k fırsatı kaçırmamalurmı 

tavsiye ederiz. 
Biletler satışa çıkarılmıştır. 

Yerli mallar 
pazanna 

Her boyda bayrak 
geldi 

Yerlimallıır P<ızarı şeh· 
rimiz şubesine her boydan 
'lürk bayrağı getirilmiş 
ve satışa çıkarılın ıştır. 
Pazara ay yıldızı kendin· 
den veya patiskalı olmak 
üzere iki cins bayrak gel 
miştir. 

Kızılay Cemiyeti" 
~ongrec;i 

Amerikalılar 
Frans1z sömü rge\eı in 

den şeker alıyor 
V~şington 7 A.A.- A· 

merika hükO.meti Fransız 
sömürgelerindeki iktisadi 
durumu diizeltrnek için 
2GO bin ton şeker almağa 
karar vermiştir. Bu kaTUr 

ayni zaman la Almanya ile 
işbirliği yapmadığı müddet 
çe Vişi hükumetinin Ame
rikanın dürüstlüğüne inan 
masına bir örnek olacak· 
tır. 

5 bin lıra kazananlar 
128895,96003, 229974 

147557, 386503, 283999 
2 bin lira kazanan,ar 

Son be~ rakamı: 18281 
49438, 36843,23507 ,60639, 
54772, 54319,80889,70043, 
99932 le nihayetlenen bi 

letler 
1000 lira kazananlar 

Son beş rakamı : OJ624 
12125,1069J,10507,19113 
18962, 15373,31190.23465, 
21059,48437 ,37847 ,31409, 
69989,63090,58166,74780, 
71257,71154,894 '6,8382 ), 
81571,89843,89603,89492, 
93088,92877 ,91942, 99502 
ile nihayetlenen biletler 

580 lira kazananlar 
Son dört rakamı: 2619, 

3492,7772, ve 9316 ile 
nihayetlenen numaralar 

Bunlardun. başkan son 
üı; rakamı 589, 681- 'e 
866 iJe nihayetlenen uifot 
ler yüzer lira ve yine son 
üç rakamı 517 ,559 ve 858 
le nihayetlenen biletler 50 
şer lira, son iki raka•nı 
34,71 lf:o nihayetlenen bi· 
letler ue 10 ar lira ikru 
miye alacaklardır. 

Son tek rakarnl.ırı 1, 
4, 5, ve 7 ile ııihayetle· 
nen biletlere de ikişer lira 
amorti verilecektir. 

e 

Yemendeki lta\yan 
Elçisi 

ilirl~. , 
2- Bundan dolayı 1923 ten 1927 doğıııill~Je 

kadar (9'1.7 dahil) mektep dışında kalan ve şitıl' 
1 

iit1 
kadar kayıtarını yaptırmamış mükelleflerin ht•r ~ge 
saal 9 dan 12 ye kadar Gençlik kışlasınd&ki J3l' ır 
merkezine niifus kağıdı ve vesi kalık iki resiı:n1° g il' 
le re k kayıtlaıım y aplmg yeni hüviyet 'kartları alfll 
ları. dt' 

3 - Eski hüviyet kurtlarının lıükmil ol0l
8 pı· 

ğından 15 Nisan 942 den Hibaren iş yerlerinde Y
3

111i 
lacak yoklamalarda yeni hüviyet kartlarını göı:ote< 
yenler hakkında kantırıi ceza tertip oJunac&ğ•· }1ll' 

4 - Beden terbiyesi mükellefleıinin iH~bll 1~,11 
talim ve terbiy~ <leHfSİ b~şlınnış bulunduğull'.ıeıı 
her pazar günü saat 8de bölge talim alanında ~~111 
terbiyesi yapılırken isbatı vücud etmeyenler ıııık 
da kanuni takibat yapılacağı tebliğ olunur. 

Sumatrada İ la~ ··rıoğ~o 
Müttefik kuvvetler Vakıflar rnudU 

Japonlara teslim oldu 
Tokyq 7 A.A.- Japon 

imparatorluk karargahının 
bildil'diğine ~öre, ~omatra 
adasındaki son ,dü~nıan 
kuvvetleri de te~lirn olll\UŞ· 
.;e\ada tamarn,•n Japon Is. m 
hakimiyeti altın:ı girmiştir. 
Burada a'ıni.ln 3 LOJ e:;ıı· 
den 90 ' ü lnp;i\iz ve 1 UOO i · 
Holandalı askerler len mu 
rf:kkebdir. 
Filıpinlerde durum 

çok kötü 
VaşingtoH 7 /\. A. 

Askeri ruahfill5re gelen 1 

haberlere göre, Fılipinlilerde 
durum çok vahimleşmiş 
tir. Japonların heme p·ıha 
'Sma olursa olsun Batahı:ın 
yarımadasını ele geçirmek 
is tedikleri ı anlaşılmaktadır. 
Bu şartlar altında burada 
sav:ışa devam imkanı kıl 
mamış gibidir. 

Hi:-.nistan su\arında 
Japon faaliyeti 

den: 

Kızılay Cenıiyefüıin yıl 
.)ık kongrC'Sİ Cilmarlesi gü 
nii saat 17 de Halkevinde 
y<ıpılacaktır. Sayın azala
rın teşrif f'r'i rica edilmek-

te<lir. 
Kimsesiz ve yoksullaru 

yardım cemiyeti 
kongresi 

Ki msesi1. ve yoksullara 
-yardım cemiyetinin yıllık • 1 

kongresi önümtizdekı .. ı. 
ı..ır günü saat 15 dP Hal· 
ke'Vince yapılacaktır. Ha 
yırsever sayın azalarır. teş 
rifl~ri rica edilmt-ktedi r. 

Amerikadan Fransaya 
yardım 

Vaşington 7 A. A. -
Fransanın Vaşington bü 
yük elçisi Hanrı Hey, bu· 
gün Amerika hı:riciye na 
zırı ile görüşec ktir. Bu 
görüşmede şimal Fransız 
Afrikasıaa yollan:ıcak eş 
ya ile Fransaduki çocuklı:ıra 
gönüerılecek ilaç ve .yiye· 
cek mesele1eri konuşula· 
caktıl'. --·---
halinde limana hücum et· 
miş, uçaksavar batarya 

Londra 7 A.A.~ lyi 
kaynaklardan haber veril 
diğine göre, Yemen lıükü 
rneti yakında ltalyan Elçi 
sine mı·mlekdtten ayrılrnı..· 
smı bildirecektir. l\lilı ve~ 
rin Aram memleketletle· 
rindeki son E\çişi Ye 
mende kalmıştır. ~Arap 
memleketleri bu hususta 
Ye.:nen hükUmelini sıkıştır 
maktadırlar. 

Müslüman~a·ra mesaj 
Kahire 7 A.A.- Arap 

birliği, Hindistandaki 80 
milyon müsliiman·ı hita
ben bir mesai göndererek 
lngiliz vai Herine inanılma 
sım ve bu;vaidlerin gerçekle 
şeceğ\ne dair Çfüçiliu 
beyanatrnm doğruluğu ıu 

YeniDelhi 7 A.A.
lçlerinde bir, de uçak g<!· 
misi bulunnn bir'Jı:ıpon fi· 
losc Bingale körfezinde ve 
Hint sulanndu faaaliyete 
geçmiştir. Japonlar mülte· 
fik ticaret geınilnine hü 
cum ederek bun!arı bom· 
bı:ı \amağa ~·alışmaktadırlar. 

Kahve fiatları 
Fiat Mürakabe Kornis 

yonu Reisliğinden: 
ö-4 -942 tarihinden iti· 
beren çiğ .ve üğütülmiiş 
kahve fiatları aşnğu.la gös 
rildiği şekilde teshil idil 
ınişt\r. 

Malta yine şiddet· 
le bombalandı 

M~lta 7 A.A.-:_ lles· 
rııi tebliğ: 

Puzar gUnü Alman 
bava teşeşekküll~ri kütle 

1 larımız tarafından püskür 
tülmüştür. Saat 18 de hü 
cumlar büyük ölçüd~ tek· 
rar edilmiş ve bütün gece 
devam etmiştir. 

Bu gün Je adada bir 
çok tehlike işaretleri veril 
nıiştir. Hugünkil hücumla· 
rın neticesi hakkında he· 
nüz tafsilftt yoktur. bildi rmektid i r. 

Çiğ kahve perakende 
satış fiatı kilosu 550 kuruş 
üğütülmüş kahvenin her 
kilosu 660 kuruştur. 

Halkta 
Seyre değer Muazzam film 

HOÇILD 


