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t'eın münderecatından mesıılivet kabul edilmez.. Cümhuriyetm ve. Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar ıiyast gazetediT. YENi ASm Matbaasında basılmıstu'-

Libya çöllerinde tankların ilerleyişi ııe bozulmuş motörliL bir vasıta 
-----------------------------~ 

Yeni sulh mua
hedelerinin de 

harp doi"urwa
sından korkulur 

----*-----
Uzun bir suJll deuresi 

Yeni mebusl&r dün seçildi 

Do~tor ft}ieyin 
Hnlkı 4Jur. ''l·z. 

mir,, mebusu oldu için emperyalist 
iddialardan uaz ------------ - - ---·--· 
g~melı ıazımdır- Diğer 8 yerde de mebusluğa c. H. Partisi nam-
Geçen büyük harbi bitiren mütareke zetlerf fnt•h J 

)'eni harbin temelini attı, muahedeler 1 a,, o undular •• 
)tannki sulhun değil, yannki harbin to- .. Mü~al bulunan İzmir mebusluğu 
humlarını attı. Gerçi bütün muahedele- ıçın dun Halkevi salonunda seçim yapıl
l'İn bükümleri mantlki bir noktada top- mış, Parti namzedi ve İzmır vilayeti C. 
lanıyordu: Sulhu korumak! H. P. idare heyeti reis vekili kıymetli 
1919 muahedeleri sulhu korumak, ebe- doktor Hüsey!n Hulki Cur..1 1060 reyle 

dileştirmek için ne mümkünse yaptı. :.~ttefikan İzmir mebusluğuna seçilmiş-
8u muahedelcrin ihtiva ettiği sart hü-
kümler bir sebeple mazur görülüyordu: Seçim münasebetiyle Ha~kevi bayrak-
l'eniden harplere mani olmak için! lnr1? .süslc~miş .. idi .. ~ali, belediye reis 

Yeniden harplere mani olmak sözü vekılı, parti mufett·şı, parti erkanı ve 
ileriye sürüldüğü umnn akan sular d~- diğer alfıkndarlar Hnlkevindc bulunu
tuyordu. Yeniden harplere mani olmak yorlardı. 
nrzusu büyük harp sonrasında her kesin ikinci müntchiplcr saat 10 dnn itiba
nından gönülden arzu ettiği bir şeydi. ren Hnlkevine gelmişler ve büyük bir 
nu umumi anunun dekoru Hndc Amc· kalabalık Hnlkevi bahçesini rlvldrumuş
tikan cümhurreisi Vilson, Fransız baş· tur. Seçim dolayıs:y]e snmhıi tcznhiir
'Vckili Klemanso, İngiliz başvekili Loyd ler olmuş, bando ile milli o. ·unlnr oy
Corç birer kahraman, birer sulh melci:ri nnnmış ve bundm~ sonra iutılınhnta ge-
halinde görünüyorlardı. çilmlştir. 

Vilson Avrupanın biiyük daYalannı İkinci münteruplcrden yurt müdafaa-

ALMANLARA GORE 
---*-··-

Gerilerde 
çeteler iır
h .U 

-·---·----
Merkr-z ve ş·n1alde 
yapılan hücurnlar
dan iyi netice alındı anlamıyordu. Klcmnnso sonsuz bir hırs sı dolayısiylc hazır buluna:nıynnlar ha

\rc kin nöbeti geçiriyordu ve Ren nehri- riç olmak üzere biitün müntc>hibi sani-
bin şarkında oturan insanlan mümkün ler seç.imde hazır bulunmuştur. --*--
olsa toptnn yok edecek, onlnn knbile Reyler sandığ3 atıldıktan sonra inti- Bir nllkdar es• ' 21 toim, 
knMle nyıracaktı. O kadar Cermen düş· h~p tefti heyeti tarafından 1nsnif edil-
bı::ını idi. J...oyd Corç büyük bir dema- mıs ve trunrurunın parti nam?ccli doktor ÇO[t mikda~ ,, a m~ zeme 
goktu. Bir intlhap davasını kazanmak Hüseyin Hulki Curaya vcnldiği anln- Ve mil . mat af!nd.ı.. 
istiyordu. Almanya ile harp eden halk şılmıştır. Berlin, 31 (AA) - Resmi tebliğ: 
bütiin horp seneleri içinde Almnn düş· Gelen haberlere göre vilayet kazala- Doğu cephesinin merkez ve şimal ke-
hıanlığı hakkında çok müessir propagan- nnda da intihap ayni tcza!ıürnt iç:nde &imlerinde Alman mevzü hücumları 
dalara tabi tutulmu tu. Almanyada geçmiş ve Dr. Hüseyin Hulki Cura itti- muvaffok1yetli neticeler vermiştir. Ceri-
harp mesullerini ve Alman milletini ce- fakla seçilmiştir. deki Macar te,ekkülleri iki hafta süren 
~Jandırmak İngiliz miintelıiplcrinin (Sonu Sahire 2, Sütiin 5 tc) (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 
ınüştcrek arzusu idi. ---------------------------------------.....:.-

Büyük harp sonrası sulh muahedcle· « YENi ASIR )) iN ASKERi MUHARRiRi YAZI YOR 

• ler enn 
a ha 

Zl 

---*·---
i~!r Ingiliz resmi tPb-
liğiue ~öre durum 

el verişsiz değil 
-*-Bir nofıtada mihuer 

tanlıları 25 lıUometre 
gerilediler, şimdi cena9-
tan hücum belıleniyor 
Kahire, 31 (AA) - Ordunun tebliği, 

muharebenin artan bir şiddeti-=: devamı
nı bildiriyor. Mihverlıı zırhlı kuvvetle
rine İngiliz savaş ve av tayyareleri hü
cum etmiş ve zırhlı birlikler arasında 
büyük kayıplara sebeb!yet vermişlerdir. 
Düşman cenupbı yolu kısaltmak için bir 
mayn tarlasından geçmiştir. 

Dört günden beri devam eden muha
rebeler en nazile safha'>ına girmiştir. 

Kahirede neşredilen bugünkü resmi 
tebliğde şu manalı cümle mevcuttur: 
cDurum bizim için elverİ§sİZ değildir.> 

tNGlLlZ HA VA HÜCUMLARI 

Kahire, 31 (A.A) - Orta şark bava 
tebliği: 

Hava teşekküllerimiz dün bütün gün 
kara muharebelerini destekleyerek mu

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 le ) 

Japonlara karşı sona kadar 
karar veren Mareşal 

Çan - Kay - ~ek 

UZAK DOCU HARBi 
---*---

harbe 

Rumen Kralı ve Mart::§at Antonesko 
cephede bir teftiş esnasında 

SOVYETLERE GORE 
---*·---

Harkof ney 
dan muha
rebesi bitti 

---*----
Maksat Rostof cep-
hesind~ Alman ta

arruzunu önlemekti 
-*Almanlar 90 bin ölü ve 

esir verdiler, S40 tank, 
ı5ııtop,2ootayyare 

kaybettiler •• 
Moskova, 31 (A.A) - Rostof cephe

sinde büyük bir Alman taarruzuna ma
ni olmak için yapıla1*Jarko! meydan 
muh:ırebesi bitmiştir. 

Almanlar 90 bin ölli ve esir vermiş
lerdir. 540 tank, 1511 top, binlerce muh
telif silah ve 200 uçak tahrip edilmiştir. 

Bizim bu harpte kayıbumz 5000 ölü 
ve 66 bin kayıp, 300 tank 832 top ve 124 
uçaktır. 

İZYUM - BARENKOVADA 
MÜDAFAA HARBİ 
Moskova,. 31 (A.A) - ÖğlP. tebliği: 
Bu gece Izyum - Barcnkova doğusun

da kuvvetlerimiz tam mlidafon savaşla
n yapmıştır. 
Başka kesimlerde önemli blr şey ol

muştur. 

, __ ._.._. .... _.._. .............. ______ __. 

1 lngiliz hücumu 
ı(.u-•-•••••-ı •t••-•- •-•-•-1' 

Kolonya 
şiddetle 

bombalandı 
_.......,~.*----

Bin lngiliz uçağı ta· 
rafından yapılan hü· 
cunın çok ağır oldu 

-*-Alman resmi telJllfl IJll• 
hassa sivil halltm ~olı 
büyüfı zararlara uğra· 

dığını IJlldlriyor .. 
Bcrlin, 31 (A.A) - Alman re.!ml teb

liği: 
Hollanda kıyılarında kafilelerimize 

hücum eden düşman 8 uçak kaybetmic
tir. 7 

Dün gece düşman uçakları Kolonya 
üzerine hlicum etmiş ve bi~ sivil 
halkın bwunduğu ikametgahlarda bt1· 
yük hasarlar yapmış ve sivil halka çok 
büyük zarar vermiştir. 

36 düşman uçağı düşürülmüştür. 
Bahriye topçuları da diğer bir dilşman 

tayyarcsinı kıyıda düşürmüştür. 
B. ÇöRÇıı..tN MESAJI 
Berlin, 31 (A.A) - Başvekil B. Çörçil 

1000 uçak tarafından Kolonya çevresi
ne yapılan hava akınından dolayı akın
cılara gönderdiği tebrik ve takdir me.sa.
jında ezcümle demiştir ki: 

c - Bu akın, hava kuvvetlerimizin 
(Sonu Sahife 2. Sütiin 5 te) 

Tayyarelerden dakikada beş bin yangın 
bombası atmak üzere Amerikalılar 

tarafındo.n vapılan bir alet 

1 Moskova, 31 (A.A) - Rus tebliğine 
,.k olarak neşrolunan tebliğde Kalenin 
l:Cphesinde bir çok mühim mc.skiln yer
ler alındığı ve Almanların üç karşı hü- ----------------------
cumu pUskürttildüğü bildiıHmektedir. PRAGDA HADiSELER 

---·*----
rinde hakim olnn bu adamlardı. 

* Acaba bu~ uk harp sonrasında bir Vil· 
8<ln. KJemanso, bir Loyd Corç yerine 
baskalan bulunsaydı muahedeler baska 
türlii mii olurdu? , 

Rusyada Al an hedefi Avustralya 
şimdilik meçhuldur henüz leh ... 

Almanlar bu kesimde 1100 ölil bırak
ınışlardır. 

Brezilyalılar bir 
Mihver denfz
altısı daha ba-

Suikast fa-
illeri bulu-1919 muahedeleri yeniden 1939 harbi· 

ili doihıramaz.lar mıydı? 
SahısJann diplomatik meselelerde tc· 

sirleri olduğunu kabul etmekle beraber 
diyebiliriz ki Vilson olmasa5dı bir baş· 
la Vilson, Klemanso olmasa:\•dı bir baş· 
ka Klemanso, Loyd Corç olmasaydı bir 
baska Lovd Corç çıkacaktı. 

Muahedeler belki başkR metinlerle 
yazılacak, fakat 1919 muahedeleri ga
liplerle mağluplar arasında ebedi bir kin 
\re nefret uçurumu açacaktı. 

Belki nksiilameller başka türlü ola
~aktı, belki ikinci harbin başlama tari
hi ve şartlan başka olacaktı. Fakat zih-
11iyct ve hayat şartlan değismedikçe 
harp, harbin, sulh 1a yine harbin tohu
hm olacaktı. 

Geçen büyük harp muharipler için bir 
bıiidaraa harbi değildi. Diinyayı taksim 
etmek davasından doğan emperyalist 
rayeler için girişilmis bir mücadele idi. 
Bu mücadelenin sonu bir tuarın mağlfı· 
biyeli il<', amnna gelmesi ile nihayet bul· 
du. 

Bu şart içinde sulh muahedeleri ga
liple mağlup arasında bir uzlaşmaya 
değil, ebedi bir kin ve nefret yaratmağa 
)'aradı. 

Robc..c;piyCJ' zamanında ölen onun bir 
1'akibi mezar fasına u cüınlcl i yazdır
ltu~tı: •Yolcu, benim öliimiime n{!lama, 
~:vet hen yaşasaydım sen i\lecektin .. • 

Geçen emperyalist harbin miifareke
ai, sulhu da hu :ıihniyct idnclc inkişaf 
efti. 

* 1939 harbi cmı>erynlist danya ~örii-.ii· 
nün tepkisinden başka bir şey dcğitdi. 
nuglin yine ayni maksatlarla. ayni esac;. 
lar dairesinde dc,·am ediyor Avrurıa ve 
~linya h5kimi~·etini tek ~ide toplamak 
ıtlclinsı ile dc,•am eden hurrlinkii ham 'le 

<Sonu Sahife 2. Sütun G da) 

Milıuer Libya harplerini lıaz~sa bile Mısır ita• 
duduna dayanıp halac ağı talimin edile1Jilir-

f YAZAN~ .. E.ME.KLİ .. GE·N·E·R·Ai ... HÜSNÖ ... EMİR0 ... E.R0K0İL·E·T·i 
.••••..•••••••••..•.........••......•............•.••••......................•..... : 
Doğu cephesinde : Bu haftanın en yet mevzilerin!n yarıldığı 12 mayısta, 

önemli vak'ası Alman tcbllğlerine göre, Ruslar Harkofa karşı büyük bir taarru
Harkof cenubundaki muharebelerin bir za girişmişlerdi. Bu taarruz, ~t!hrin şi
kaç Rus ordusunun çcnberlenmesi neti- mal doğusunda Bjelgorod yakınlarından 
cesini verdikten sonra bunların esir ve Harkofun cenup doğusuna kudar takri
imha edilmeleriyle bitmiş olmalarıdır. hen 100 kilometrelik bir cephede yapıl-

Kcrc yarım adasında müstahkem Sov- ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Alınmılm clo{j ı c 1 ı goııd rclikleri 1JC1ıi tip 
R. V. 141 tayyareze,..indetı biri 

likede! 
-*

Amerikalılar çok sa-
yıda asker gönder· 
miş bulunuyorlar 

-*
Çin • Japon IJoğuşması 
büyüfı bir şiddetle 

deuaın edl)lor 

namıyor 
tırdılar -*-

ıııı ateşi aç:..-denlzaltı Skoda silah fabrika· 
su IJombalari~le larında da büyük 
talırlp edildi.. ti I I 

Riyo de Janeiro, 31 (A.A) _Bir Bre- pa ama ar 0 ffiUŞ 
zilya uçağı ikinci bir mihver denizaltısı- -*--
nı daha babnnlfbr. Uçak denizaltıyı B"°"Ü a. a. 
görünce üzerinde dolatmafa baflamat IR ft erHeHler tesdJ 
denizalbdan atq edilmeıi üzerine b~ edllecefı, reulıifler 
çok ıu bombası aavurarak • denizalbyı l'OğaJdı 
batamuıtır. y 

Sidney, 31 (AA) - Harbiye nazı
n Avustralya için iyi teçhiz edilıniş ve ---------~-----------

Prağ, 31 (A.A) - Prağ radyosu dlin 
geceki neşriyatında Bohemya ve Morav
ya hükümetinin Haydrihe yapılan sın. 
kast faillerini bulanlara ilave olarak 10 
milyon kronluk bir mUkafat verileceğfnJ 
bildirmiştir . 

iyi talim görmüş bir ordu lüzumunu be
lirtmiş ve demi~tir ki: 

c Durum hissedilir derecede düzel
mi~ olmakla beraber, Avustralya hala 
ani bir hücum tehlikesine maruz bulu
nuyor. Hükümet, Avustralyada harp 
malzemesi imalini hızlandırmak, dışarı
dan gelen av ve bomba uçaklarile top 
ve uçak avar bataryalarını arttınn~k 
için elinden geleni yapıyor. Avustralya, 
gönderilen çok aayıda asker için birle
şik Amcrikaya bilhassa minnettardır. 
Bu askerin talim ve terbiyesi, inzibatı 
ve maneviyatı çok mükemmeldir. > 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Sidney, 31 (A.A) - Salamon adasın

da Talakiyc tayyarelerimiz tarafından 
bombalanmı,.c;tır. 

12 kilometreden görülen y:ıngınlar çı-
karılrnışbr. Karşı koyma bataryaları da 
susturulmuştur. 

ÇİN - JAPON BOÖUŞMASI 
Tokyo, 31 (A.A) - Asahi gazetesine 

göre Japon kuvvetleri .Şckyangta Çinko
(Sonu Sahife 4. Sütun 6 da) 

SONDAWKA 
••••••••••• 
L~hyadq meydan mu- TEVKtFLER çoCiALDı 

Londra, 31 (A.A) - Prağda Gestapo 
harebesİ Dİ 0 netİCeSl reisi Hayrhe yapılan suikast üzerine l80 

Çekin idamından başka Bohemyada bir 
bekleniyor. tevkif vakası hüküm sürmektedir. Mem

leket dışarisiyle de alakası kesilmiştir. 
---* Haşa hükümetinin yüksek memurların-

Londra, 31 (A.A) - Londrada öğ- dan bir çok kimselerde profe~örler ara
renildiğine göre Libya meydan muhare- :;,ındadır. 
besi en şiddetli devresine girmiştir. Haydrlıe suikasttcn evvel Osloda si-

Londrada hareketler hakkında her lAh !abrikalarında büyük patlamalar ol
hangi bir tefsirde bulunmamak.la bera- muştur. 
?er, bu meydan muharebesinin 48 saat BüTON ERKEKLER YAZILIYQR 
ıçinde neticelenmesi bekleniyor. Bohemyadaki Al _e alis" 15 

Muh b · d b ı n~ftı.: man umuuu v ı 
are e yenn e u unan m~u~ d "t'b b"" ·· kl · ·· 

lere göre İngilizler Almanların dört .. n. y~ın an ı ı aren utun ~rkc crın hu-
l
"k ld h b.' . . . . ~. kumet makamlarına müracaat ederek 
u yı ırım ar ı derpış ettıklerını gos- tescil edilmele · . tm' tir B 

teren plAnlar ele geçi · lerdir. . rını emre ış . u ?mre 
nnış rıayet etmeyenler veya bu emre rıayet 

~~-:>ll"'l~"""~"""CX)!"""~..,_,...,O!"""-.""cı""O! ... ı::;coc:ıı._--.::oı ... ~-~-Jg,-:>.-~-ı:Y.f. etmeyenleri saklıyanlar derhal idam edi-
~ leceklerdir. 



SAHiFE 2 

r ·hi Roman Yazan: Şahin ıı um n 

• k ol ay ' -- ır ş ' ••• 

defıal aJı. mec uri 1 • 

' 
·r lı ş olsam ordu. .. 

••• 8.5 ··-
:S.r ket v rsin, herif birden bire bunu 

sezm~•·! Loranzaya karsı yaptığı mua
meleyi d rhal değistirdi ve kadına ba
kark zlerinde parlayan ihtiras ate
şin n .. ndüifünü fark ettim ... 

B ~·'lı Loranzadan ayırarak ha ka 
taraf ceviren korkak herif sözüne de
vam ett" 

- Sonra harp vaziyeti de buraya 
biz" gemilerin uğramasına bir engel 
te k ed"yor. Akdeniz korsan gemilerle 
d lu 1 i. Türk donanması bu kıyılar
d n 'ç ayrılmıyor .. Rast gcl:i" i ecnebi 
g m ı'İni çeviren Türk d n· ;.:ıleri bü
tün ~ulcyi muayene ed \arlar. Bil-
hass kaçakları tutmağa pek ziyade 
ehe iyet veriyorlar. Bu vnziyettc sizi 
bur kaçırmak c:ok güç olacak! 

Bir kaç av burada kalıp bekleyemez 
••• '1 

rr:ıs ..• 
I..oranzanın yerine, bu sefer konsolo

sa be cevap verdim. Ona dedim ki: 
ie burada bir kaç ay kalıp nasıJ 

bek yebiliriz? Bir kerre biz bu memle
ket" w abancısıyız!.. Dün bir ban odası 
bul Geceyi orada geçirdik. Mersinde 
oturmamız uzadığı takdirde hnn köşesin
de k ağa mecbur olacağız! Sonra mu
harebe bakalım yakında bitecek mi? .. 
Savaş i<ıha yeni başladı! .. 

P · Halepten kalktı, Şam üzerine 
yürüyor. Oradan daha ileriye gitmek is.
temiyeeeği ne maliım? .. 

1şt görüyorsunuz ki muharebe öyle 
kol y olay bitecek gibi görünmüyor! .. 
Eğ r Mersine bir Venedik gemisinin 

gelmeei için muharebenin bitmesini bek
lemek ltız.ım geliyorsa burada daha hayli 

kalmak mecburiyetinin htısıl ola-
cagı korkarım! .. 

K asolos çok nazik bir lisanla: 
~ haklısınız, Sinyör! dedi, 

Suriyeden sonra belki de Mısı
ek isteyeceklerdir! Bu şekilde 

daha epiyce zaman sürebilir! •. 
Falc&t bir kerre bahar geldi mi, kavga 

bits' , itmesin, o vakit deniz seferleri 
açılır e b:ıhnr mevsiminde Vencdik ge. 
mileri Mersin limanına muhakkak uğra
mny başlıyacaklard.ır! Siz.in için dört 
ay beklemekten başka baş vurula· 
cak ar çare göremiyorum! 

He bu sözleri çok ka.t't bir lisanla 
söyle · · Artık bizim için orada yapı
lal'ak · iş kalmamıştı. Konsolosmı oda. 
sın çıkmağa hazırlandığımız vakii 
herif te bizimle beraber ayağa kalktı. 
Bizi lronsoloshanenin kapısına kadar 
teşyi etti ve a~Tilacağımız sırada Loran
zaya ıiedi ki: 

· yorita!.. Hiç merak etmeyiniz. 
Sizi • inizle bizzat ben meşgul olaca
ğım!.. 

Gettk siz, gerek arkadaşınız Sinyor 
fovkaJftde ihtiyatla hareket etmelisiniz! 
Bana anlattığınız şeyleri burada başka 
hie kimseye söylememelisiniz! 

B'r ~e ihtiyacınız olacak olu~a ba-
na b' 'niz! Size ve Sinyora bir hizmet~ 
te b nmak beni pek ziyade bahtiyar 
ed eclrtir! .. 

Lütien bana adresinizi haber wrir mi
siniz? Hiç ummadığım halde belki de bu
günlerde Mersine bir Venedik gemisi 
uğrar! Bunu size haber vermek için ad
rc.cı'ni:>.i bilmeliyim! .. 

Lornnza oturduğumuz misafirhanenin 
yerini konsolosa tarif etü ve heriften ay
rıldık .. 

di biz.im için hiç bir şey yapmak müm
kün değil! .. Bu dakikada bir kuş gibi 
kanatlarım olmadığına ne kadar tee üf 

orum, bilsen! .. 
- Ah, Loranza!.. dedim, iyi ki kana

dın yok... Eğer kuşlar gibi, yahut gök
yüzünde uçuşan melekler gibi senin de 
kanadın olsaydı hen o zaman ne yapar
dnn?., Muhnkknk seni elimden kaçırır
dım Lornnza! .. Sen burnda beni yalnız 
bırakarak belki de uçardın! 
Düşün bir kerre, bu toprakların üze

rinde yalnız, kimsesiz kalınca, o vakit 
benim halim ne olurdu? 

Genç kadın sevgi panlbları saçan 
gözleriyle bana. bakarak: 

- Hiç korkma sevgilim!.. diye cevap 
verdi, ah benim güzel Lfızariciğim! Ben 
seni hiç yalnız bırakır mıyım!.. Seni de 
kanatlarımın altına alır, buradan kaldı
rır, götürürdüm! 

Fakat ne yazık ki uçmak benim için 
kabil değil! 

Çok korkuyorum, Uzari!., Biz.i bura
da tanırlar ve yakayı tekrar ele veririz 
diye benim ödüm kopuyor! .. 

- Ben burada senin yanında değil mi
yim? Neden korkuyorsun? Hem bizi 
burada kimse tanımıyor! Halepten ka
çıp Mersine geldiğimizi hüktimet nere
den haber alacak? 

Benim bu sözüme karşılık olarak Lo
ranza dedi ki: 

- Reyhaniye köyünde bıraktığımız 
Naciye ile Kara Boğa buraya geldiğimizi 
pekala biliyorlar! Bunların bizi ele ver
meleri ihtimali mevcut değil mi? 
Bü~ ük bir heyecanla söze atılarak Nis

li kadına herrlen cevap verdim: 
- Hele hatırına getirdiğin şeye bak! .. 

Kara Boğayı ben ölümden kurtardım! 
Onbaş1 derin bir minnet duygusiyle ba
na bağlıdır! Ve ondan bize bir fenalık 
geleceğine ben katiyen iht.imal vere
mem! Naciye de aşağı yukarı, Kara Bo~ 
ğa gibi beni sever. Onu da ben büyük 
bir tehlikedexı kurtardım! 

Sen müsterih ol! Bunların her ikisi de 
ipe çekilecclclerini bilseler bile yine bi
zim Mersine kaçtığımızı katiycn söyle
mezler! 

Ah Loranza b,QIÜ sıkan, senin hatırı
na gelen bu esassız düşünceler değil! 
Ben başka şeyden sıkılıyorum! .. 

Genç kadın sihirli bakışlariyle beni 
derin derin süzerek: 

- Sen neden sıkılıyorsun? diye sor
du. 

- BfTMEDt

* tTtZAR VE TASHtH 

Cuma günkü nüshamızda çıkan cbir 
devşirmenin hatıraları> tefrikasının ilk 
sütunundaki bazı satırlar mürettiphane
de karıştırılmıştır. Bu yüzden tefrikanın 
okunmasındaki lezzet kaybolabileceğin
den karilerimizden özür diler ve tefrika
ları kesip saklıyaniara bir kolaylık ol
mak üzere yanlı§ yere konulmuş satır
lann nereye girmesi lazım geleceğini 
nşağıda bildiririz: 

Birinci sütundaki 21 nci satır 3 üncü 
satır olacaktır. 22 nci satır 4 üncü satır 
olacaktır. 20 nci satırdan sonra 23 ncü 
satır ve devamı gelecektir. 

YENt ASIR J HaziJfan PAZA 

ız a 'ateks-
• 
ıs o u 

1 
---*---

0 uld im ihanlara 
u ün başı n yor-

-*-Akşam Kız Sanat okulunun tertip et-
tiği ekspoz!syon dün de büyiik bir alfika 
görerek defam etmiş, dün iki bine ya
km halk tarnfından ziyaret edilmiştir. 

Ekspozisyonu gezenler kanaat getir
ınislerdir ki genç kızlanmız için clb!sc
lcrini bizzat yapmak, yemeklerini kendi 
elleriyle lmıırlamak artık bir ideal ha
lıne gelmiştir. 

Bütün z's aretçiler tarafından takdir
lerle karşılanan ekspozisyo:ı imtihanlar 
dolayısiylc dün akşam kapanmıştır. 
Akşam kız Sanat okulunda bugünden 

itibaren imtiha!llara başlamıcaktır. İm
tihanlar on iki hazirana kadar devam 
edecektir. 

---o---
va yolar •• 

Dvlct hava yollan umum müdürlüğü 
mevcut hatlara ilaveten Ankara - Ela
zığ hava yolunu da açmış ve Ankara 
Afyon hava yolunun da açılması için ha
zırlıklara ba.cılamıştır. 

Ankara - Antalya, Sivas, Sam.sun ha
va yollarının açılması için tetkikler ya
pılmaktadır. 

---o--
ÖRE KÖ il DE 
Kan ı bir hiidise •• 
Kemalpaşnnın Ören köyünden Ömer 

oğlu Mustafa Aksoyla aynı köyden Os
nmn Çöpçü arasında ka\'ga çıkmış, 
Mustnfa Aksoy, Osman Çöpçüyü bıçak
la kasığından ağır surette yaralamıştır. 

Osman Çöpçü İıı;mire getirılcrek mem
leket hastanesinde tedavi dtına alın
mıştır. Suçlu tutularak adliyeye \'el'il
mis ve tevkif edilmiştir. 

---o---
A lLANG CI 

Dün öğleden sonra kuyumcular çarşı
sında Galip Platin oğlunun sahibi bulun
duğu 1 S numaralı kuyumcu dükkanının 
ikinci katında dikkntsiz.lik eseri olıırak 
atılan bir yanık sigaradan tahb parçala
n tutuşarak y.tngin çıkmışsa da büyüme
sine meydan verilmeden söndürülmüş
tür. Dükkan ı;igortasızdır. 

---o---
rRAKYADA 
Dolııımacılılı lıursları 

or ova şmalar 

e ediyen·n b""tçe 
hi I · radan fazla 

• 20 ı 

rttı 
----------------------

imar ve ıe zlilı i leri ııuvvetlen i ili· 
yor· Hallıın temennileri 

Bornova belediye bütçesı bu sene 20 
bin küsur lira fazla ile 70 küsur bin lira 
olarak hazırlanmış ve tasdike verilmiş
tir. 
Bornovanın, İzmirin en yakınında ve 

en güzel bir yer olduğunu dikkat gözü
ne alan Bornova belediye!>i, bütçedeki 
fazlalığı bilhassa imar faaliyetine has
retm!ş bulunmaktadır. Bomovanın ana 
caddesi istasyondan hükümet önüne ka
dar yeniden yapılmaktadır. Bu yol üze
rinde ve büyük park yanında güzel bir 
belediye binası inşasına h:ızirandan iti
baren başlanacaktır. Kasabanın yukarı 
mahallelerinin kanalizasyon inşaatı faa
liyeti bugün girdiğimiz yem mali sene
de daha hızlandırılacak ve asri şekilde 
bir sebze haliyle daha geniş bir pazar 

• • 
cı .ayet • 

ıı-

yeri vücuda getirilecektir. 
Bornovnnın taıızifat işlerjni temin için 

belediye anbarındaki araba, koşum ve 
saire bakayasından istüade edilmiş ve 
tnnzifat ekipleri kuvvetlendirilmiş bu
lunmaktadır. 

BORNOVALILARIN TE?\'!ENNİLERİ 
İstasyon yakınında ve yeni mahalle

nin içinde hala ölü gömmeğe devam 
edilen iki mezarlığı belediyenin kaldır
ması halk tarafından temenni edilmek
tedir. 

Ayni zamanda taze tütünün bu sene 
ıfornova içindeki evlerde değil, Buca 
ve Seydiköyde olduğu gibi tarlalarda iş
lenilmesi temin edilcce~i de - bilhassa 
hava ciyndetini muhafaza için' - ümit 
edilmektedir. 

davası biti 

Avadankorkupa amöj 
düren enıercı mahkô 

----------~------------
Menemende !sıam Şene ri öldüren Ahmet Dolıu· 

nalı ı2 sene ha pis yatacalı ... 
12 sene ağır hapse indirilmiştir. 

'"e mua· 
• r 

do~ 
anko k 
---*---

Uzun bir su fa evresi 
iç·n e er~arst 
iddialardan vaz 
ge~melı lôzımdır •• 

(llnştarı:ıb I inci Sahifede) 

zihniyet değişmedikçe 1918 mütnrck~ 
sinden başkn bir şekil içinde nihayet 
bulmıyacaktır. Galip gelen, öbür taraf:ı 
en büyiik ceza ne ise onu ,.<'rmekte te
ı'Cddüt etmiycccktir. 

Halbuki milletlerin hayatında bir xib· 
niyet tebeddülü m\sıl olursa, yani f1 <;• 

rupayı:ı ve dünyayı:ı hakim olmak dfı,;tıS~ 
yerine hakikaten her mılletin kend• 
mukadderatına sahip olması \'C her ınil: 
Jetin diğerinin hultlanmı hürmet ct01CS1 
samimi bir prensip halinde kabul edil~ 
cck olursa, beşeriyet için daha uzun bır 
sulh devresi, sulh mii\'nzenesi kunnnk 
mümliün olur. Fakat her muharip zü~· 
re Avrupamn ''e diinynnın •tek cfcnd!· 
sin olmak davasile sn\'astıkca harbi nı· 
hayetlendiren sulh m~ahcdeleri yeni 
harpler için bir sebep olacaktır. 
Diinyımm mesut bir sulh:. knvuşınnsı 

için muhariplerin emperyat:-.t iddiala~· 
dan \'az geçtiklerini gö teren bir z.ihnı· 
yet tebeddülü lıizım gelir. 

Aksi takdirde l ine tarih kanlı bir te· 
kerrürdeıı ibaret olacaktır. 

Yarınki sulhu cczn ve:vn miisamnha 
11rensiplcrine göre değil, kökünden de· 
ğişmiş insan zihniyetine güre dii.şünınc1' 
ve hazırlamak liizımdır. 

SADRİ ERTF..l\I 

l'''H;·y·;ı··ıııııı ............ ıııl 
! stihaleleril 
= s Menemende İslfun Şener adında biri

sini bıçakla yaralıyarak öldürmekten 
~uçlu ve mevkuf semerci Ahmet Doku
ııakın şehrimiz ağır ceza mahkemesinde 
devam etmekte olan muhakemesi sona 
ermiştir. 

B. ŞÖVE VE O LV 
Kefaletle talt iye edil 

= = 
• ~ (Eski Tarz) § - -

Evvelce aralarında geçen bir kavga 
neticesinde dayak yediği için İslam Şe
r.er tarafından mahkemeye verilen suç
lu Ahmedin bu davasından feragat et
memesine muğber olarak İlam Şeneri 
muhtelif yerlerinden bıçaklamak sure
tiyle öldürdüğü dinlenen şahitler, rapor
lar ve zabıt varakalariyle sabit olmuş
tur. Mahkeme Ahmet Dokıuıakın 18 se
ne müddetle ağır hapis ceza.~ına mahku
miyetine karar vermiş, nncak bazı se
bepler nazarı dikkate alınarak bu ce:ı:a 

Kitapçı Şöve ile oğlu Jeralin yazı ma
kinesi ve frigider satışından dolayı mil-
11 korunma mahkemesine verildikleri ve 
haklarında tevkif kararı çıkbğı yazıl
mıştı. Mahkemenin evvelki günkü celse
sinde bazı şahitler dinlenmiş ve tstan
buldaki Mersedes yazı makineleri acen
tesinden bu makine fiatının sorulması
na karar verilerek dtıı'U§llla talik edil
miştir. 

BB. Şöve ve Jeral kefaletle tahliyele
rini istemi§lcrdir. Bu talepleri kabul 
(dilerek kendileri kefaletle tahliye edil
nişlerclir. 

§Bahçemde açau goncayı gördüm tc-§ 
E rütaze, S 
§Benzettim onun halini bir duhteri S 
: nazc. S 
§Amalimi perverde eden kız gibi, § 
§ gühl~§ 
§Bin mevce vurur şevk ile avare gö- § 
: nUlde, S 
:Uıkin benim ezvaku hayalfıtıım S 
§ tehziz :: - = § Ectmektc olan şuğleli bu gonC:ei E 
_ nerhiz, : 
: Bir gün sönecek parlıyan ateş gibi § 
§ beylın~ § 
§ Gönlüm olacak matemi hicran ile S 
:; naşat. S 

Edirne (Hususi) - Edirne Ceza evin-1-------------.. --------------------""1 §Kalbimde o ilham yaratan hareli :: 
oe bir dokumacılık kursu açıldı. Bu A 1 man lara uore 1 ngiliz hiicumu ~ gözler, s 
kursta mahkfun ve mevkuflara tezgah- ~ §Ruhumda akisler yaşatan nağmeli S 
lar hakkında ders verilmekte ve kendi- (Ha~tarafı 1 inci Sahifede) (Baştarafı 1 inci Sahifede) :; sözler, :: 
!eri çalıştırılmaktadır. ıavaşlarda büyük bol§Cvik çetelerini günden güne artan kuvvetlerine bir de- § Bunlnrda evet! şeklini bir dem bo- ~ * Edirne (Hususi) _ Çorluda ilci yok etmiılerdir. lildir. Alman şehirlerinin biribirinin ar- _ zacaktır, :;: 
aydır devam eden dokumacılık kursu Kutup denizinde günlerdenberi bir dı sıra bombalanacağına da bir misal- § Gülşende biten gonce gibi hak ola- § 

hücuma uğrayan düşman kafilesinin gc- dir."> :; caktır. :: 
sr,.na ~rmiştir. Kursta muvaffak olan beş ri kalan lısmından dört büyük vapur Londra, 31 (AA) - Havanın iyi ol- §Bahçemde yetişmiş olan o verdi S 
ge!lce birer tezgah hediye ediJm.iştir. daha bombalarla hasara uğratılmıştır. masından ve ay ışığından faydalanarak E: mü.zehher, S 

---
0
--- FiN CEPHF.SlNDE Almanlar hesabına çall§lln Faris civarın- §Gönlümde ufuklar yaratan duhtcre S 

rralıyada yağmıa:lar Helsinki, 31 (AA) - Doğu Kareli- daki fabrikalara şiddetli bir hava alom § benzer. E 
de Finlandiya piyade ve topçu kıtaları, yapılmıştır. Vişiden gelen haberlere göre E: Gül doğdu, açıldı, yaşadı, sonra yok 3 

Edirne (Husus\) - Çiftçimizin bekle- F" ·ı · k d · ~ f b h · d' k d 1 b - -ın mevzı enne a ar gırmege muva - u Ucum, şun ıye a ar yapı an una : oldu, :::: 
dibi yağmur Trakyanın her yerine yağa- fak l s t '- la ·· -'- ·· .. b h" ı - lm - :::: o an ovye &ıta nnı pu-.urtmur- enzer ll'CUm arın en agın o uş ve :; Bir gonce gibi neşe saçan kız dahi :::: 
-:-ak :yüzlerimizi. güldürdü. Gerek kışlık, tür. iki taraf mevzileri arasında dolafan fabrikalar tahrip edilmiştir. § soldu. § 
"erek yazlık ekime yağmurun bUyük Sovyet kuvvetlerine kam taarruzlarda İngiliz hava kuvvetleri, Paris ve ci- §Saçlar ağarıp, yüz buruşup, kaddi § 
faydası dokunmuştur. bulunulmuştur. vannı bombalamak için mehtaplı gece- : büküldü, :;: 

Düpnan hava kuvvetler dün gece Fin leri seçmektedirler. Bu suretle hususi EHüsrıünden eser kalmadı disler de § 

Süobesiz vaziyetimiz çok fena idi! 
Burada bir kaç ay kalmak mecburiye
tıyle karsılaştığı için Loranzanın fena 
halde canı sıkılmıştı. Bu, genç kadına 
bir zıadana kapatılmaktan daha korkunç 
b'r 'cı'lrE'nce gibi görünüyordu ... 

Şehir Gazinosunda 
körfezi sahillerinde Korteyi bombala- meskenlere zarar vermemek mümkün 5 döküldü. ;: 
mıştır. Hasar az olmuş ve bir sivil öl- olmaktadır. §vaktiyle onun handesi bin cana be- § 
müştür. Uçak savar bataryalarımız düş- Alman münalıaıat müs· § deldi, s 
man tayyarclerini püıtkürtmüştür. f efGl'I azJediJdİ.. §Her nazresi bir ömür idi, pür şev- § 

Versay, 31 (AA) - Rusya cephe- :: kü emeldi, S 

Bu duygusunu benden gizlemek iste
m.yerek misafirhanedeki odamıza dön
dü ·um:iz vakit bana dedi ki: 

- Ah L!lzari!.. Bizim için ne fena! 
Önümiizdc şu sonsuz deniz olmayıp ta 
bir kara parçası bulunsaydı hiç tereddüt 
etm z, d rhal yola çıkardım! Fakat şiın-

-----~-....._--~---
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1 1 BtJ -oK Hİ 'A YE 1 
- Pek iyi değilim. 
Nailin otomobilinde idik. Birden, aile 

doktorumuzun bulunduğu caddeden geç
tiğimizi fark ettim. Ani bir ablganlık
la: 

... ..._..._.~ 

e like i bir gönül oyunu 
NAKLEDEN : VÇ YILDIZ 

·-· 6 ••• 
- Bana öyle geliyor ki bir şeye kay

gılanıyorsunuz, Jale sizin hakkınızdaki 
hissiyatımı bilirsiniz. Devam etmek için 
sesı alçaldı: 

- Bunu ifadeye beceremiyeceğim. 
Fakat dünyada herkesten ziyade sizin 
sandetinizle ilgilendiğimi söylemek is
terim. 

Cevaba muktedir değildim. Sadece eli
nın baskısına mukabele ettim. Evet, Nai
le güvenim vardı. 

Bereket isWyona gelmiştik. Tam içe
ri girdiğimiz vakit Perizat vagondan 
iniyordu. Boynuma sarıldı ve Nailin ha
raretle elini sıktı. Derken onu, otomobi
lin ön tarafında, aramıza aldık. Bir az 
lüzumundan fazla Naile sokulduğuna 
dikkat ettim. Kendimi her zamandan 
d:ıha ziyade ynlnız buluyordum. Par
makluımda tekrar Perizadın saçlarına 

dokunmak arzusu karıncalanıyordu. 
Fakat bu defa, onları okşayacak yerde, 
çekip acıtmak istiyordum. 

Perizıı,,dm gelişi şerefine yeni eğlence
lere daldık. Fakat ben bundan bir zevk 
duyamıyordum. Kalbimde, maddi ve 
manevi, bir acı vardı. Enise, Perizadın 
bulunduğu mektubu yazdığım gün gibi, 
içimde müthiş bir endişe vardı. Her sa
bah fena halde gönlüm bulanıyor, bu hal 
bende büyük bir kırıklık: bırakıyordu. 
Bereket gün arasında bu rahatsız.lıf.r.ı 
düşmüyordum. 

Nail, Pcrizndın geldiği günün ertesi 
gün: 

- Jale, dedi, üzüntü verecek kadar 
süzülmüşsün üz. 

Sesinde samimi bir endişe seziliyordu. 
- Acaba hnstamısınız? diye sordu. 
Hafif bir sesle cevap verdim; 

- Doktora gideceğimi anneme vadet
miştim, dedim. Beni buraya bırakır mı
sınız? Bir saate kndar gazinoda size il
tihak ederim. Eğer vaktinde gelmiş ola
mazsam, beni beklemeden Perizatla ye
meğe başlayın siz! 

Perizat ta benim hastalığımdan üzül
müş olmakla berahc.r, Naille baş başa 
kalmak ihtimaliyle gözlerinin parladığı
na dikkat ettim. Nail beni kapı önünde 
beklemeği teklif etmişti. Fakat reddet
tim. Muayene uzun sürebilirdi. Onlara 
vakit kaybettirm.ek beyhude idi 
Neşe ile elimi snllıyarak doktorun 

kliniğine daldım. 
Merdivene varınca, trabzona tutun

mak mecburiyetinde kaldım. Etrafımda 
her şey dönüyordu. Doktorun dairesin
de bulunduf,'U birinci kata kadar zah
meUe çıktım. 

Orada bayılmL5 olmalıyım. Kendime 
geldiğim vakit muayene odasının diva
nına uzanmış bulunuyordum. ihtiyar 
doktorun nüvazişli yüzü Uzerime eğili
yordu. Ciddi tavırla sordu: 

- Jale, kızım, nasıl oluyorda bana 
bu vaziyette gelmiş oluyorsı•=? 

_ Fnkat öyle ise ... 
- ÇQk korkarım ki öyle, 

sinde mücadele eden Fransız lejyonun- Londra, 31 (A.A) - Alınan münaka- E Her dide 
0 

sümbül gibi ceşmana ba- § 
dan S 00 kişi izinli olarak gelmiştir. lat müsteşarı Kfayn Mayn azledilmiştir. ; kardı; ;: 

tT AL YANLAR DA ASKER Bu azil Alman demiryollan şebekesin- E Her göz süzüşü kalbi deler, canı ya- ~ 
GöNDERIYOR deki keşmekeşe atfedilmektedir. : kardı; ::: 
Roma, 31 (AA) - Rusyaya gitmek - :::: 

b 1 : Evvelce ateşler snçruı o lali şeker riz ::: 
üzere u unan fa,at lutalannı teftiş eden Yeni mebuslar dün §Karşımda dtll"Ur şimdi benim taş gi- s 
...enernl Caapano neşrettiği günlük emir- :; bi bir his := 
de Mussolininin orduya minnettar oldu- • 1 ı · - -
~unu bildinniştiT. seçı • 1 =Sönmekte yazık bak ŞU sema paye :: 

~ güzel kız, S 
Doktorun sözlerinden ziyade tavn en 

fena endişelerimin tehakkuk ettiğini 
ifade ediyordu. Hıçkırıklarla ağlamağa 
başladım. 

- Çocukları severim, doktor. Anne 
olmağı daima temenni etmişimdir. Fakat 
böyle değil. .. 

Doktor başım salladı. 
- Şimdi buna eseflenmenin sırası geç

miştir. Hareketlerinizin neticesini önce
den teemmül etmeniz lllzımdı. 
Titremeğe başladım. 
- Fakat bunun imkAnı yok. Bilmele

rini istemiyorum. Kimse bunu bilmeme
lidir. Söz verdim. 

Daha müşfik bir sesle: 
- Bana nçılabilirsin, Jale kızım! de

di. Ellinde dünyaya geldin. Bütün hnya
tunca seni taşıyorum. Doktor anne gibi
dir. Tevdi edilen sırlara hiç ihanet et
mez. 
Hıçkınklanm arasında? 
- Hiç bir şey söyleyemem ... Anneme 

bile. Vadettim. Onun için çok mühim
dir. Mesleki ve istikbali tehlikeye düşer. 

- Bu adamın evli olmadığına emin 
misiniz? 
Verdiğim cevaba beni nasıl bir hissin 

sC'Vk ettiğini bilmiyorum. O kadar pe
rişandım ki açık ve sarih bir fikre ikti
darım yoktu. Sadece Enisi himaye etmek 
ve ona verdiğim sözü tutmak istiyor
dum. 

- BİTMEDİ-

(~tarafı 1 inci Sahifede) § Yarap bu ne bir darbei müthiş ki S 
Bu netice dahiliye vekfiletine ve parti 

genel sekreterliğine bildirilmiştir. 
İzmirde her k~s tarafından sı?vilen ve 

kendisine hürmet edilen kı}mctli dok
tor Hüseyin Hulki Curanıu teşrii ha
yatta da memlekete hayırlı hizmetlerde 
bulunacağına şüphe yoktur. Kendisini 
tebrik ve muvaffakıyetler temenni ede-
riz. 
PARTİ GENEL SEKRET~RLİGİ
NİN TEBLİGt 

Ankara, 31 (A.A) - Cüınhuriyet Halk 
Partisi Genel sekreterliğinden : 
Açık bulunan Ankara mebusluğuna 

emekli general Nihat Anıhııış, Bursa 
mebusluğuna C. H. P. Genel sekreter
lik baş kfıtibi doktor Talat, İzmir mebus
luğwıa C. H. Partisi vilayeı idare heye
ti reis vekili doktor Hüsey~n Hulki Cu
ra, Kars mebusluğuna Maarif vekaleti 
teftiş heyeti reisi Cevat Du~-un oğlu, 
Kastamonu mebusluf.'Una profesör Hay
rullah Döker, Kocaeli mebt~uğuna İs
tanbul vilayeti daimt cnC:.lmen azasın
dan Suphi A.rtel, Kütahya mebusluğuna 
emekli general Aşır Atlı, Seyhan me
busluğuna Maarif vekaleti talim ve ter
biye heyeti 8.zasından Ahmet Kutsi ve 
Zonguldak mebusluğuna S:ya.snl bilgi
ler okulu müdürü profesör Mehmet 
Emin bugün yapılan intihabatta seçil
mişlerdir. 

_ ruruınsız?.. :: 
§E Bin şekle girip ben d:ıhi oldum mu S 
§ perişan? § 
:: Bakmakta mı nefretle bana şimdi o S 
E canan? 5 
~ Dehrin nesi var gösterin azadi si- ~ 
5 temdir? S 

ferdide mahkQmu S ; Her verdi gib; 
Ademdir. S 

Kal"Şlyaka S 
5 H. AVNİ OZAN :: 
!J 111111111111il1111111111111111 ili il il 1 111 il 111 il ili 111111 :1 

Fransada işçiler izin 
günlerinde de yevmiye 

alacalılar •• 
Vişi, 31 (A.A) - İş nazırı Lagardclla 

Parise hareket etmiştir. 
İzin günler!nde de işçilere ücret.leri

nin verilmesi hakkındakı laya1.:ıyı na
zırlar meclisinde marcşalın tasvibine 
arzetmiştir. 

--- o---
AmeJfilıalılar Orta şarlt-

ta 7 5 ilin lıif iyi 
IJesfiyorlar-

vaşington, 31 (AA) - Amerikı:ıJl 
Kızılhaçı reisi orta şarkta harp felake
tine uğramış 75 b!n kişiyi Amerikan l{ı
zılhaç cemiyetinin beslediğini bildirıniş
tir. 
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~ Ankara lladyosn ~ 
~~---·~~~~-

YENİ NEŞRİYAT 1 1ZM1R S1C1Lt TİCARET ME.'l\1UR-
LUGUI\1DAN: SAYI 4458 

İSLAM • TÜRK ANSİKLOPEDİSİ lzmirde Küçük Demir hanında 21-32 

Bayındır C. Müddeiumumiliğinden : 
Milli korunma kanununun 14 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu 

Bayındınn kurt mahallesinden Mustafa oğlu 1332 doğumlu Hüseyin Kara
koçun Bayındır Asliye ceza mahkemesinde yapılan duru~a sonunda: 

tZM1R StClLt TİCARET MEMUR-
LUOUNDAN: SAYI 4445 

(Rüştü, Mustafa, Mehmet Tüzgen) ti
caret unvaniyle tzmirin Bornova nahi
yesinde Aşağıçay mahallesinde 8 numa
ralı zeytin yağı fabrikasında zeytin yağı, 
tasiri ve satışı ile iştigal etmek üzere 
teşekkül eden işbu şirketin ticaret un
vanı ve şiiket mukavelenamesi ticaret 
ı.nvanı ve şirket mukavelenamesi tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4445 numarasına kayıt ve ~cil edildiği 
Uan olunur. 

U G 0 U EŞRlYAT = 34 üncü sayısı ~ıl<mıştır. B:.ışl.ıca muhte-
ı ımımmıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııİİı viyatı profesör Ismail Hakkı Iı.mirli, Ali 

7.30 Program ve mcmlekc-t saat ayarı, Himmet Berki, Osman Ergin, M. Şakir 
7.:13 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 Ö'lkütaşır, doktor Mazhar Osman, Ömer 
'.Ajans fuıbcrleri 8 00 Müzik · Radyo sa- Riza Doğrul, Mehmet Zeki Pakalın, 
!on orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati.. Bağdatlı Abbas Azzanl, Ahmet Hamdi 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, Akseki, Efdalüddin imzala!h le yazılmı~ 
32.33 M"" ik : Şarkı ve Hlrküler 12.45 sırası gelm!ş olan bahislerdir. 
:Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : 
C:.-arkılar 18 00 Program ve memleket sa
at a:rarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
k<'strası 18 50 Müzik : Fasıl heyeti 19 30 
Memlek t aat ayarı ve ajans haberleri, 
39.45 Konuma (Çocuk Es:rgeme 1."Uru
mu acil.na) .. 19.55 Müzik : Sarkı ve tür
küler 20 15 Radyo gazdC'si 20 45 Müzik: 
Bir ~ ö r n;yoruz. Haftanın marşı. 
21.00 Ziraat takvımi 21.10 Müzik : Ka
rışık makamlardan arkılar 21.30 Ko
nusma (Posta kutusu .. ) 21.45 Müzik : 
Radyo senfoni o~kec;tra ı 22 30 Memle:ht 
smıt ayarı ajans haberleri ve borsalar .. 
22.45 - 22 50 YaMnki program ve kapa
nış .. 
~ .... ,...,..-~ ...... .,..,..,~~ ... ee ... ..-~_,_,., 

1ZM!R StCtLt TiCARET MFMUR-
LUGUNDAN: SAYI 2966 

Ahmet Bahri Soymukçuoğlu ticaret 
unvanı ile İzmirde Eski Kasaplarda 
904 ncü sokakta 90 numaralı mağazada 
933 senesinaen beri peynir ticaretiyle 
iştigal ed<>n Ahmet Bahri Soymukçuoğ
lunun işbu tic.-aret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre s;c·lin 4451 numarası
na kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
>'"~~~~....-:'~~~ 

1ZM1R 2 NC! iCRA MEMURLU
üUNDAN: 

Bir borçtan dolayı haczedilip satllma
sınn karar verilen 20 lira kıymetinde bir 
karyola, 30 lira aynalı dolap, 10 lira tu
valet masası, 4 sınıdalya 8 lira, 1 lira orta 
masası. 10 lira kilim, 10 lira beş tane 
perde. 5 lira iki tül perde ve komizleri. 
10 lira iki yorgan, 10 lira ceviz masa, 10 
lira yol1uk halı, 15 mermerli konsol ve 
ayna, 10 lira iki eten perde ve pirinç 
korniı.leri. 150 kuruş üç sandnlya, üç li
ra şezlonk, bir lira adi sezlonk, 8 ispenç 
ve örtüler, 3 lira siyah orta masası; 
150 k~ ocak, lO bir takım erkek el
bisesi, 3 lira sarı gaz ocağı, 1 lira tip top, 
50 kuruş süz.gü, 4 lira 10 tane sandalya 
minderi,Karşıyaka Pazar yerindeS-6-942 
Pazartesi gününe müsadif saat 14 te acık 
arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. 
Bu arttırmada teklif edilecek bedel yüz
de 75 §İlli bulmadığı takdirde ikinci art
tırması 9/6/942 Salı tünü aynı mahal 
ve saatte yapılacaktır. Talip olanlann 
mezkılr gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memurumuza müracaatları 
il~n olunur. 3039 (1333) 

MENE!\IIE..."{ tCRA MEMURLUGt:N-
DAN: DOSYA NO. T. 942 2 

İsmail oğlu Mehmcdin hazineye olan 
borcundan hacız olunup 20tl lira kıymet 
takdir olunan Menemen Pazar başı ma
hallesi şosa geçidi üzerinde sağı Çoban 
Dimitridcn mctrük hane solu sosa arka
sı Çukur köylü Mehmet hanesi önü yol 
ile çevrili tahtani üç oda ve bir damı 
müştemil bir bap hane açık arttırma su
retiyle paraya ~vrileceğinden birinci 
arttırma günü olarak tayin edilen 
15 6/ 942 gününe müsadif pazartesi saat 
11 de arttırma bedeli yüzde 75 ni bulma
dığı takdirde en çok arttıranın teahhüdii 
baki kalmak şartiyle ikinci arttırma gü
nü olan 25 6 942 Perşembe saat 11 de 
en çok arttıran tizerine ihale edilecek 
satış Menemen icra dairesinde peşin pa
ra ile yapılacaktır. 
Şartname 2515/942 gününden itibaren 

herkese açık bulundurulacak ve bu gay
ri menkul üzerinde iddiayı hak edenle
rin ve tapu .sicili ile sabit olamıyan ala
caklıların tarihi ilandan 15 gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte icraya 
müracaat etmeleri aksi takdirde bedeli
nin paylaşmasından harıca kalarak bun
lara vaki olacak itirazları hüküm.süz ka-
lcaktır. Tayin olunan günde müşterile
rin hazır bulunmadıkları takdirde arttır
maya istiraktan vaz geçmiş nazariyle 
bakılacak ve bugünlerde üç defa bağrıl-
dıktan ve fazlasına talip bulunmadığı an
laşıldıktan sonra en çok artt.ıriln üzerine 
ihale edilecek bedeli derhal ~cya veri
lecek mehil içinde yatırılmadığı takdir
de ihale feshedilerek kendisinden evvel 
yüksek teklifte bulunan da almağa mu
vafakat etmediği takdirde tekrar yedi 
gün müddetle arttırmaya konularak her 
iki ihale arasındaki fark hüküm istihsa
line hacet kalmaksızın kendisinden tah
sil ve geçecek günlerin fazi de ödettiri
lecektir. 

Dellaliye ve ihale pulu ve tapu harcı 
alıcıya ait olup taliplerin yüzde 7 buçuk 
pey akçasını yatırarak icra dairesindeki 
arttırma §<lrtnamesine pey sürmeleri ve 
fazla malfunat almak isteyenlerin 
942/2 T. No. siyle icraya müracaat et-
meleri ilan olunur. 29!>2 (1314) 

inhisarlar İzmir Başmüdürlüğünden: 
1 - Baruta ait emteadan aşağıda yazılanlar 1 Haziran 942 tarihinden iti-

baren ber veçhi ati fiatlarla satılacaktır. 
Birinci av barutu kilosu 240 kuru!' 
Siyah kurşuni av kovanları paketi 260 « 
Siyah dolu av fi~ği tanesi 8 c 
Siyah domuz av fişeği 8,5 c 
Dumansız mer av fişeği 9, 5 c 
Av saçması kilosu 11 5 c 
Potu güherçilesi kilosu 115 c 
Oç lcatlı katranlı fitil metresi 7 « 
Bir No.lı şenlik fişeği takımı l 2SO c 
iki numaralısı 2200 c 
Oç numaralısı 4SOO c 
Dört numaralısı 6000 c 
Beı numaralısı 1 0000 « 
Alb numaralısı 12500 « 
iki nunmaralı havai fişegi 2 7, S c 
Dört numaralısı 3S « 
Altı numaralısı 45 « 
Sedalısı 30 « 
Bir numaralı mehtap tanesi 20 kuru~ur 

2 - Baruta ait diğer emtea Hatları e~kisi gibidir. Ancak tapalı siyah ko
vanların paketi tapa fiabnın zammı ile 285 kuruştur. 

3 - Dinamitlerden madenlere tetbik edilen tenzilli tarife tadilatı bcrveçhi 
atidtr. 

Oç katlı katranlı fitil metre."i beş buçuk, birinci Com kilosu 230. ikinci 
Com 200. Grizetin ruj 175, Grizetin kuş 160 kuruş olup diğerlerinin fiatı 
eskisi gibidir. 

Yukarıda yazılı emteadan maada dil?er cmtea fiatlarında biT değişiklik ol-
madığı ilan olunur. 1 3 3049 ( 1339) 

tZMtR StCILt TtCARET MEMURLUC.UNDAN : 

- DONKO NOSHADAN MABAT -

Sermayei şirketin onda birine malik olan hissedaranın talebi üzerine 
murakıpler heyeti umumiyeyi fevkalade olarak içtimaa davet etmeğe ve 
mürncaatı icabettiren maddeyi ruznameye ithal etmeğe mecburdurlar. 

Murakıplere müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalade içtimaa davet 
olunmasını talep eden hissedara.nın sermayei şirketin yüzde ona tekabül 
eden mikdardnki hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri 
lazımdır. 

45 nci madde - Sennayei şirketin onda birine muadil hisse senedatına 
malik olan hissedarlar heyeti umumiyenin kararı hilafına meclisi idare azası 
aleyhine iknmei dava edilmesinde ısrar ederlerse bir ay zarfında murakıpler 
ikarnf"i davaya mecburdurlar. Su kadar ki bu ekalliyet murakipler haricinde 
bir vekil de intihap ve tayin edebilirler ve hisse senetlerini de şirketin mel
huz zarar ve ziyanına karş teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak 
üzere muteber bir bankaya tevdia mecburdurlar. Davanın reddi halinde 
davayı talebeeden ekalliyet şirketin maddi ve hakiki za'rar ve ziyanını taz
mine mecburdurlar. 

Heyeti umumİyenin her ne sebebe müstenit olursa olsun meclisi idare azası 
1'1 -vhine ikamei dava o1unmasına mütedair olan kararının icrası keza mura-
1 plara aittir. 

46 ıncı made - Murakıplar meclisi idare müzakeratında rey müzakereye 
i tirak etmemek şartile bulunabilirler ve mnüasip gördükleri teklifatı meclisi 
idare ve heyeti umumiyenin adi ve fevkalade içtimaları ruznamelerine ithal 
ettin·bilirler. 

47 inci madde'- Murakıplar heyeti umumiyece takdir ve tesbit edilecek 
ücrrti alırlar. lsbu ücret ~irketin .masarifi umumiyesi meyanına ithal edilir. 

BEStNCt FASIL 
HEY'ETl UMUMiYE 

48 inci madde - Şirketin hissedarları senede 1aaka1 bir defa heyeti umu
miye halinde içtima ederler kanuna ve işbu esa.s mukavelename ahkamına 
muvafık surette ictima eden heyeti umumiye umum hissedaranın heyeti mec
mua!lını temsil eder. 

Bu suretle içtima eden heyeti umumiyede itiha7.edilen kararlar gerek muha
lif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve 
muteberdir. 

Heyeti umumiyeler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederler. Hey
eti umumiyei adiye devri hesabiyesinin hitamından itibaren (üç av) zarfında 
Ve senede her halde bir defa vuku bulur. Bu içtimada şrketin senelik muame
latı umumiye ve hesnbiyesi tetkik ve ittihazı karar olunur. 

Heyeti umumiyei fevkalade şirket muamelahnın istilzam ettirdiği ahval 
ve zamnnlarda içtima eder. 

- DEVAMI YARIN -

numarada cizgi tab'ı ve zarf imali isle
ı iyle ıştiral eden (Namık Uyguç ve "or
hı.ğı) şirketinin feshine mütedair mu
kavele ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin •1458 numarasına kayıt ve tes
cil edildiği iltm olunur. 

1 - MUKA V.F:LE: 
························'·· 
İzmir sicili ticaret memur]u'iu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Bugün 28 5 942 bin dokuz yüz kırk 

iki s nesi Mayıs ayının yirmi se-kizinci 
Perşembe günü saat on bir sıralarında 
tzmirde Doktor Hulfuıi bev caddesinde 
Kard"çalı han 15 numaralı dairei mah
susasında Türkive Cümhur'yeti kanun
larının bahc;ettiği salahiyetle vazife gö
ren İzmir üçünci.i noteri Sürt'yya Olca
yın va:ı:ifei askeriyeye daveti üzerine İz
mir adliye encümenince ittihaz edilen 
15 1 942 tarih ve 1 numaralı karara 
müsteniden vekuleten noterlik vazifesini 
ifaya salahiyettar kılınan ben aşağıda 
imzası mevzu Saip Erakman, yanmıa ge
len kanuni ehliyet ve vasıflan haiz ol
makla şahadete ehil oldukları görülen 
tzmirde Birinci beyler soka ··ındn 38 nu
maralı evde oturan Hamza Başik ve İz
mirde üçüncü Sultaniye ikinci Havai so
kağında G numaralı evde oturan $ahap 
Bezen nam şahitlerin tarif ve şahadetle
riy le taayyün eden ehliyeti kanuniyeyi 

Mezkur kanunun 55/2 ve 63 ncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para 
cezasile mahkumiyetine ve keyfiyetin ilanına 24/4/ 942 tarihinde karar ve-
rildiği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 2973 ( 1307) 

Bayındır c. Mü deiumumiliğinden : 
Milli korunma kanununun 14 ncü maddesine muhalif haraketten suçlu 

Bayındırın cami mahallesinden Mustafa oğlu 1 31 S doğumlu Mehmet Telci 
ve kardeşi 325 doğumlu Mithat Telci haklarında Bayındır asliye ceza mah
kemesinde yapılan duruşma sonunda: 

Mezkur kanunun S S / 2 ve 6 3 ncü madelerine tevfikan her ikisinin 25 lira 
ağır para cezasiyle mahkumiyetlerine ve keyfiyetin ilanına 24/ 4/ 942 tarihin
de karar verildiği ve hiikmün kntiyet kesbettiği Han olunur. 29 71 ( 131 O) 

Bayı dır c. Müddeiumumirğinden : 
Milli korunma kanununun 1 4 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu 

Bayındırın hacı lbrahim mahallesinden Musa oğlu 1 319 doğumlu Hasan Gü
zelsunun Bayındır Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: Mez
kur kanunun S S ve 6 3 ncü maddelerine tevfikan 2 S lira ağır para cezasiyl~ 
mahkumiyetine ve keyfiyetin ilanına 24/ 4/ 942 tarihinde karnr verildiği ve 
hükmün katiyet keshettiği ilfuı olunur. 2975 ( 1306) 

Bayın ır C. Müddeiumunıiliğinden: 
Mlli korunma kanunun 1 4 ncü madesine muhalif hareketten suçlu Ba-

yındırın Bıyıklar mahallesinden Sadık oğlu 1325 doğumlu İbrahim Çalış hak
kında Bayındr Asliye ceza mahkemesinde yaplan duruşma sonunda: 

Mezkur kanunun S 5 /2, 63 ncü maddelerine tevfikan 2 S lirn ağr para ce
zasile mahkumiyetine ve keyfiyetin ilanına 24/ 4/942 tarihinde karar veril-
diği ve hükmün katiyet kesbettiği ilan olunur. 29 72 ( 1309) 

haiz bulunan, bir taraft.'ln Karsıyaka B 
Bostanlı Ki\zım Dirik cadesinde 163 nu- ayındır c. Müddeiumumiliğinden: 
marada mukim Nnci üngüder ve diğer Milli korunma kanunun 14 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu Ba-
taraftan Karsıyakada Talat bey sokağın- yındınn Kurt mahallesinden Abdullah oğlu 1 31 7 doğumlu Burhanettin Er
da 3 numarada mukim Namık Uyguçtan atnç hakkında Bayındır Asliye ceza mahkemesinde yapılan duru~ma sonun
sebebi müracaatlarını sorduğumda anla- da: 
tacakları gibi tarafımdan resen bir feshi Mezkur kanunun 5 5 /2. 63 ncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para ce
şirket mukavelesinin yazılmasını istedi- zasile mahkumiyetine ve keyfiyetin ilanına 24/ 4/942 tarihinde karar veril-
ler. İsim ve adresleri yukarda yazılı şa-ı• diği ve hükmün katiyet kesbettiği lan olunur. 2974 ( 1308) 
hitler yanında müttefikan söze başlıya- --------- -----------

ra~dde 1 - Akitler İzmir üçl.inl'Ü no- ı Bayındır c. Müddeiumumiliğ.nden : 
terliğinden 6335 umumi ve 9 94 hususi Milli korunma kanunun 1 4 ncü maddesine muhalif hareketten suçlu Ba-
numaralı ve 11/11/940 tarihli mukavele yındırın hacı İbrahim mahallesinden Ahmet oğlu 1 320 doğumlu Mustafa 
ile çizai tab'ı ve zarf imali işleriyle işti- Başlaşın Bayındır Asliye ceza mahkemesince yapılan duruşması sonunda: 
gal etmek üzere teşkil ettikleri ve İzmir Mezkur kanunun 5 5 /2, 63 ve Türk ceza kanununun 81/1 nd maddelerine 
sicili ticaretin 2885 numarasında müsec- tevfikan 29 lira on kuruş ağr paı1i cezasile mahkumiyet.ine ve keyfiyetin ila
ccl Namık Uyguç ve ortağı unvanlı kol- nına 24/4/942 tarihinde karar verildiği ve hükmün katiyet ke~bettiği ilan 
lektif şiıketinin bugiinden itibaren fes- olunur. 2976 ( 1305) 
hine hirı iza karar \'ermişlerdir. 

Madde 2 - Görülen hesap üzerine 
akitlerden Naci üngüder şirketin bil
cümle hukuk ve vecaibini aktif ve pasi
fini devren almış ve diğer akit Namık 
Uyguçun sirket işleri ve hesaplariyle bir 
gfina alaka ve münasebeti kalmamış
tır. 

Taraflar başka bir diyecekleri olmadı-ı 
ğını beyan ve ifade etmeleri üzerine ben 
yeminli noter vekili yazılan bu mukave
leyi açıkça ve yi.ik-;ek se<::le okudum ve 
manasını anlattım. Diledikleri gibi ya-
7.ıldığına benim ve şahitlerin yanında 
tamamen kabul ve ikrar eyledikten ken
dilerine ve şahitlere imza ettirdikten 
sonra ben de irrı;ı:a ve tasdik etilin. Bin 
dokuz yüz kırk iki senesi Mayıs ayının 
yirmi sekizinci Persembe günü 28/5/942 

Taraflar: 1mza1an. 
Sahitler: İmzaları. 
Umumi No. 6746 Hususi No. 
tşbu mukavele suretinin daire dosya-

sında saklı 28/5/942 tarih ve 6746 numa
ralı aslına uygun olduğunu tasdik ede
rim. Bin dokuz yüz kırk iki senesi Mayıs 
ayının yirmi sekizinci Perşembe günü. 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 28 
Mayıs 942 tarih ve İzmir üçüncü no
terliği resmi mührü ve noter vekili 
Saip Erakman imzası. 3024 (1328) 

1ZM1R BELEDtYFStNDEN: 
1 - Çocuk yuvasının 942 yılı (9200 

kilo) inek sütü ihtiyacı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1845 lira muvakkat teminatı 138 
liradır. Taliplerin teminatı İş bankasına 
yatırarak makbuzları ile ihale tarih\ 
olan 3/6/942 çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - 1/6/942 tarihinden 30/11/942 ta
rihine kadar döşeme ve lağım tamiratı 
ile parkların bakımında tek yük araba
sile kamyon çalıştırılması işi fen işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6288 lira 75 kuruş, mu
vakkat teminatı 471 lira 70 kuruştur. 

İhalesi 3/6/942 çarşamba günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan 
ihale günü azami saat 15,30 za kadar en
cümen riyasetine verilir. 

19 23 27 1 2787 (1189) 

lZMtR StC1Ll T1CA.REI' MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 3028 

Satış 
No. 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

'374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

İzmir Defterdarlığından : 
Muhammen B. 

Hasan hoca M. Yolbedestanı Bidayet hanı içi 343 ada 33 
parsel 3, 7S M.M. 83/ 15 kapı, 5 7 tajlı mağaza 
Mersinli 1596 ancı Karşıyakaca ddesi 1488 ada 9 parsel 
2860 M.M. 13/ 1 S tajlı arsa 
Hasan hoca M. Bakır bedestanı kızlar ağası hanı içi alt kat 
337 ada 32 parsel, 26/50 M. M. 76 tajlı mağaza 
Hasan hoca M. Bakır bedestanı kızlar ağası hanı içi alt kat 

Lira K. 

4SO 00 

8S8 00 

300 00 

337 ada 33 parsel, 29,75 M. M. 78 tajlı mağaza 300 00 
Hasan hoca M. Kızlar ağası hanı dahilinde eski Saman bedeıt
tanında alt kat 337 ada 58 parsel 26 M.M. 62 tajlı mağaza 300 00 
Umurbey M. 1 S 12 inci Mızraklı sokak 140S ada 1 O paBel 
130 M. M. 31 tajlı arsa 130 00 
Umurbey M. 15 1 8 ve 1 5 19 uncu eokaklar 14 16 ada 1 parsel 
63 M.M. 15 18 sokaktan 3 l ve 1 S 19 uncu ıJOkaktan 
2 O tajlı arsa 
Umurbey M. 15 l S inci sepetci sok~ 141 7 ada 4 parsel 39 
M.M. 2 1 tajlı ana 
Umur bey M. 1533 cü küçük sepetçi sokak 1418 da 2 
parsel 62 M. M. 1 5/1 tajlı arsa 
UmuTbey M 1S32 inci hücum 90kak 14 14 ada 3 parsel 3 5 
M. M. 1 / 1 tajlı arsa 
ikinci karantina M. Letafet sokak 7 7 3 ada 1 3 parsel 
483,SO M. M. numara.sız arsa 
Köprü M. Mısırlı çıkmazı 1737 ada 85 parsel 35S M. M. 
1 tajlı su kuyulu arsa 
Birinci Süleymaniye M. Tokaydın sokak S97 ada 15 parsel 
128,50 M.M. numarasız arsa 
üçüncü karataş M. Haki baba yolu 659 ada 5 parsel, 
72,25 M. M. 5 tajlı hanenin nısıf hazine hissesi 
Birinci Süleymaniye M. T okaydın sokak 5 9 7 ada 16 partel 
1 2 3 M. M. numarasız arsa 
Birinci Süleyaniye ana sokak 597 ada 13 panel 273 M.M. 

47 20 

15 60 

31 00 

17 50 

200 00 

35 00 

32 00 

250 00 

30 7S 

numarasız arsa 68 25 
382 ikinci karantina M. Mektep .istikbal sokak 775 ada 15 

paTBd 167 M. M. numıuuız arsa 37 00 
383 ikinci karantina M. Türkoğlu eo&cak 773 ada 8 parsel 

174,50 M. M. numarasız ar3& 60 00 
384 ikinci karantina M. Tüı4c:oğlu 901cf& 773 ada 9 parsel 

174,50 M. M. numarasız arsa 60 00 
385 ikinci karantina M. Türkoğlu - Letafet aokak 773 ada 10 

parsel 1 85 M. M. Numarasız arsa 80 00 
Yukanda evsafı yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 28/5/942 tari

hinden itibaren 15 gün müddetle arttınnaya lronulmu~. f 2/6/942 tarihi
ne müsadif cuma günü saat l 4 te ihaleleri ayn ayn yapılacaktır. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzayede haşlama
dan evvel yahrarak yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğünde müte,eklcil 
ııab, komisyonuna müracaatlan ilin olunur. 2942 ( 1338) 

lznıw Vafııflar Müdü relüğünden : 
idaremizde on lira asli maaşlı bir kitabet münha1dir. Memurin kanununun 

4 ncü madesindeki şeraiti haiz ve askerlikle alaka.sa olmayan lise ve orta mek
tep mezun lan arasında müsabaka ile bu kitabete memur alınacaktır. Talip 
olanların ihzar edecekleri vesaiki ve müsabaka gününü öğrenmek üzere 
1 S/6/942 gününe kadar her gün vakıflar idaresine müracaatlan ilan olu-
nur. 1 12 3021 (1337) 

BELS,MITOL ~ 

Mehmet Kiimil özserdar ticaret unva
nı ile tzmirde hırdavatçılarda demirhan 
kapısında 19/23 numaralı mağazada yerli 
mallar ve manifatura ticaretiyle iştigal 
eden Mehmet Kamil öz.serdarın işbu ti
caret unvanı ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicili;\ 4461 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği Hin olunur. 

idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOC.UKLUGU, idrar, mesane ve 
Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere ... Böbrek rahatsızlıklarına kartı en mü
kemmel bir ilaç BELSAMtTOL' dur. BELSAMtTOL kullananlar yukarıda ya
zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

3028 (1326) 

tzMlR StCtLt '11CARET MEMUR-

Satlf deposu: Sami Aksu Babçekapı lı Bankası arkaımda Rabvanc:ılar 
Sokak No. 5 .•• 

1 - MUKAVELENAME· 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. T<'nik imzası. 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesi 

Mayıs ayının yirmi ikinci Cuma günü 
22 5/ 942 

İzmirde Birinci belediye caddesinde 
72 1 numaralı husus! dairemde vazife 
gören İzmir ikinci noter vekili ben Feh
mi Tcnik dairemde işimin başında iken 
aşağıda zat ve hüviyetleri yazılı iş sa
hipfori yanıma gelerek anlatacakları gi
bi bir mukavclenamenin tarafımdan re
sen tanzim edilmesini istediler. Kendile
rinin kanuni ehliyclleri haiz olduklannı 
gördüm. 

Şahitler: İzmirc bağlı Bornovnnm 
Türkmen sokai:<ında 2 numaralı evde 
oturan Tevfik Besct ve 1zm.irde Karan
tinada 197 nci sokak 15 numarada otu
ran Tevfik oğlu Mehmet Mihrican Ce
riınoğlu. 

Yukarda İ.':iim ve adresleri yazılı olup 
iş sahiplerini tanıdıklarını ve şaha-dete 
mani halleri olmadığım bildiren ve ka
nuni evs:ıf ı haiz olduklan görülen şahi.t
lexin tarifleriyle şahıs ve hüviyetlerini 
tesbit ettiğim. 

İş sahipleri: İzmirin Bor.nova Nahi
ycsind:c Camü kebir mahallesinde De
mirci sokağında 10 numaralı evde oturan 
Mehmet oğlu Rüştü Tüzgcn ve aynı evde 
mukim Abdu.rrnhman oğlu Mustafa Tüz.. 
gen ve yine Bornovaıun Hacı Ali kuyu 
mahallesinde Bilgi sokağında 19 numa
ralı evde sakin Abdurrahman oğlu Meh
met Tüzgen. Bana şu suretle arzularını 
takrir ettiler. 

İşin özü: Madde 1 - tşbu şirketin 
nev'i kollekliftir. 

Madde 2 - Şirketin unvanı: (Rüştü 
Mustafa Mehmet Tüzgen) dir. 

Madde 3 _ Şirketin merkezi: 1zmirin 
Bornova nahiyesi ve merkez muamelatı 
da Bomovanuı Aşağı çay mahallesinde 
kain 8 numaralı zeytin yağı fabrikası
dır. 

Madde 4 - Şirketin mevzuu: Zeytin 
yağı tasiri ve sat.ışiyle iştigal cl.ınekten 
ibarettir. 

Madde 5 - Şirket namına vuku bula
cak her türlü muamele ve ukıidata şil"
lket firması altında şeriklerden R~c;tü 
Tüzgenin münferiden koyacağı imza şir
keti ilzam edecektir. 

Madde 6 - Şirketin sermayesi: Şerik
ler arasın.da kıymetleri takdir roilmiş 
(15000) on beş bin Türk lliası kıymetin
deki fabrika bina~ile fabrikada mevcut 
alet ve edevat.dan ibaret olup bu serma
yenin yüzde ellisi şeriklerden Rüştü Tiiz
gene ve yüz.de yirmi beşi diğer şerik 
Mustafa Tüzgene ve yüzde yirmi beşi de 
şerik Mehmcl Tüzgene ait bulunmuştur. 

Madde 7 - Şeriklerin kar ve zararda
ki hissei iştiraklan: Yüzde ellisi şerik 
Rüştü Tü:ı:gene ve yüzde yirmi beşerden 
diğer şerikler Mustafa ve Mehmet Tüz
gene ait olacaktır. 

Madde 8 - Şirketin müddeti 22-5-942 
tarihinden itibaren 15 on beş selle için 
muteberdir. droiler. Yazılan bu muka
velenameyi şahitler yanında ik:enıdilerine 
okudınn ve anlattım. Münderecatmm. 
tamamen istek ve beyanatlarına uygun 
olduğunu ve baŞ'ka bir diyecekleri olına
d.ığını bi.Jd.irmeleri üzerine bu resen tan
-zim ettiğim vesikayı tasdikan altmı he
pimiz iımza ettik ve mühürledik. Bin do
kuz yüz kırk iki senesi Mayıs ayının 
yirmi ikinci Cuma günü. 22/5/942. 

Akitler: lmzalar. 
Şahitler: 1mzala.r. 
T. C. İzmi:ı.· ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik ~ mührü ve imzası. 
Umum? No: 4436 Husust No: 3/208 
Bu mukavelename ıtır-etinin dairemi% 

oosyasında saklı aslına tamamen uygun 
olduğunu tascHk ederim. Bin dokuz yUs 
kırık iki senesi Mayıs ayının yirmi ikinci 
Cuma günü 22/5/942 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 22 
Mayıs 942 tarih ve İzmir ikinci noterliği 

resm1 mührü ve F. Tenik imzası. 
2932 (1273) 

Satılılı incir balaçesl 
Aydının Germencik merkez nahi

ye/:iine yarım saat mesafede vaki Re
is köy yakininde ( Pazar çevirenle
rin ) bahçesi denilmekle maruf elli 
dönüm miktarıiıdaki incir bahçesi 
içinde mükemmel evleri, damlan, 
kuyu ve tulumbası olduğu halde sa
tılıktır. Talip olanlann lzmirde Ka
rataş ( 393 ) wkak 14 numaralı ev
de Tevfik Kötence müracaatları. 

29 31 2 (1296) 

LUCUNDAN: SAYI 3022 
Naci Üngüder ticaret unvanı ile İz. 

mirde Küçük demir hanında 32/21 nu
marada zarf ve çizgi imal ve tab'ı işle
riyle iştigal eden Naci Üngüderin işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 4459 numarasına kayıt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

3022 (1325) 

tZM1R sıcıı..ı TlCAR.Er MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 2996 

Bir yıllık muhammen 
kira bedeli 
Lira Kr. Cinsi 

27 50 

80 00 

105 sak Zeytin 
ağacını muhtevi 
tarla 
266 sak Zeytin 
ağacını muhtevi 
tarla 

Köyü 

Kilizman 
nahiyesi 

Bornova 

Mevkii 

Hamitbey 
çiftliği 
mevkiinde 
Ak.gedik 
mevkii 

Muvakkat te
minat mik~arı 

Lira Kr. 

2 10 

6 00 

Mülahazat 

!zmirde Eski kasaplarda 81 numaralı 
mağazada yağ sabun ve mahsulatı aniye 
ticaretiyle iştigal eden Ali Çetindağın 
terki ticaret ettiğine mütedair beyanna
me ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 4453 numarasına kayıt ve tescil 
ediliniş olmakla esas kaydı terkin kılın-

1 - ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda bulunduklan mahal ve muhanunen kira bedelleri yazılı gayri menkuller 
1/Haziran/942 tarihinden 31/Mayıs/944 tarihine kadar ilci senelik kiraya verilmek üzere müzayedeye konul
muştur. 

2 - Müzayede müddeti 21/Mayıs/ 942 tarihinden itibaren 15 gündür. İhalesi 4/Haziran/ 942 tarihine müsadif Per
şembe günü saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

dığı ilan olunur. 2996 (1313) 

3 - Muvakkat teminat mikdarı her gayri menkulün hizasında gösterilmiştir. 
4 - Kira şartlarını öğrenmek isteyen talipler her gün muhasebei hususiye varidat müdüriyetine müracaat edebi-

lirler. 29, 1 2935 (1293) 



SAllfı:'E 4 YEHI ASIR J Haziran PAZAR'l'ESi J94~~ 
Sanat Bahisleri B. HUL 'UN BEYANATI 
••••••••••••• ---*---

HARP GAYRETLERi Yeni cepheye doğru 
---*--- ----*'---.. 

Halkevire- Martini k 
Ankara da dünkü yarışlar 

Mareşal ı n Hayd park~ 
• • • 
sım sergısı 

---*·---
Sergide her geçen yd bir 
tefıGlmül ~erine bir geri· 
leme görülmeıııedir
Scrgidelıi eserlere 

bir 1Ja1ııs •• 

müzakere- sözü bir il- ta parn1ak
leri bitmedi şa sayılıyor lık kalmadı 

----*'---
8. SÜMNER VELSIN iSTiFA 
EDECEGI HABERLERi YALAN 

-+-

Müttefifder Aurupada 
hara taarruzuna 
hazırlanıyorlar ... 

----+·---
SÖKÜLEN DEMiR PARMAK· 

LIKLARDAN TANK YAPILACAK -·-
Milli Şefin.iz koşuları 

takip buyurdular 
ÜÇÜNCÜ KOŞU 

Ege ressamlarının iştir;kiyle, memle
kette sanat zevk ve değer.nı yaymak ba
kımından, tertip edilen Halkevi Resim 
sergisi bu sene :ie açılmış bulunuyor. 
Müteaddit defolar açılmış olan sergide 
her geçen yıl bir tekfunül yerine bir ge
rileme görülmektedir. Bir sene evvel 
iştirak etmiş olan sanatkllrların b:r sene 
sonra dahil olmadık1nnru, y€-rlerini, ba
zı seneler yeni yt!ni simaların aldığı hal
de bazı seneler ise boş ve hissedilecek 
derecede açık kaldığını görmekteyiz. 

Vaşington, 31 (A.A) - Amerika Ha
riciye Nazırı B. Kordel Hul gazeteciler 
konferansında muhtelif suallere aşağı
daki cevaplan vermiştir: 

1 - Velsin sıhhi sebepler dolayısiyle 
istifa edeceği söyleniyor ? 

Vaşington, 31 (A.A) - General Mar
şalm Vcst Ping harp okulunda Ameri
kan kıtalannın Fransaya çıkacağına 
da!r yaptığı demeç, Avrupa kıtasında 
bir kara taarruzu yapılması Amerikan
İngiliz stratejisine dahil bulunduğunun 
Amerikalı resmi bir şahsiyet tarafından 
ilk defa olarak ifşası şeklindP. telakki 
ediliyor. 

Londra, 31 (A.A) - Hayd Parkın de-
mir parmaklıkları silkülmüştür. 450 ton 
ağırlığında demir çıkarılmıştır. Bunlar 
tank imalinde kullanılacaktır. 

Anknrıı, 31 (Husu<;i) - MJll Şefimiz 
İsmet İnönlinün huzurlariy!e şeref ver
dikleri Ankara ilkbahar at koşularının 
be§incisi bugün (dün) yapılmıştır. 
BİRİNCİ KOŞU . 
Birinci koşu 2 y~ında ve hiç koşu 

kazanmamı, saf kan yerli erkek ve dişi 
İngiliz atlarına mahsustu. 

Üçüncü koşu dört ve daha ziyade yatr 
ta yerli yarun kan İngil:z atlarma ınah
sustu. Bu koşuda HUsnü Öz~rin Al CeJ• 
lanı birinci gelmiştir. Ganyan M5, plt
se 125 ve 235 kuruş vermiştir. 

Bundan evvelki senelerde serginin 
açılması az çok bir meras:me tabi idi. 
MeselS, iştirak eden sanatkar ve eserler 
ve hat~ bunlann hangi sanat cereyanla
rı içinde çalıştıkları hakkında - kısa da 
olsa _ halka malfunat vermek için kata
lcğl:ır basılırdı. Serginin a-.;ılacağı muh
telif vasıtalarla duyurulurdu. Son za
manlarda ise bu gibi şeylenn kalktığını, 
seyircin!n tablo karşısında camit bir 
manken gibi kaldığını görmekteyiz. 

Bir defa sanatkflrlar arasında bir te
sanüt, bir işbirliğJ yok. Bu vaziyet artis
ti sergiye iştirak etmesi veya etmemesi 
bakımından kararsızlığa sevkcdiyor. 
Saniyen, sanatkar halka inanmıyor .. Bu 
itibarla halk sanatkfin anlıyamıyor. Bu 
hal iki unsur arasında bir hoşnutsuzluk 
doğuruyor. Bu ise, her iki tarafın sergi
ye karşı olan alflkasızlığını takviye eder. 
Halbuki, Halkevi ar komitesjnin büyük 
masrafları deruhte ettiği bu hayırlı işte 
sanatkann halka, halkın sanatkara kar
şı her bakımdan hüsnü niyetle hareket 
etmeleri lhıındır. 

Artist yarattığı eseri karşısında üç, 
beş kişinin şu veya bu şekilde basit ve 
sathi bir tahassüs duyduğunu gördüğü 
veya hissettiği ~nda bütün emeklerinin 
boşa gitmesinden mütevellit yeis ve ıs

tıraba düşer. Üç, beş kişi dahi olsa, fa
kat duyarak, bilerek, düşünerek tetkik 
etseler o takdirde sanatkfu-:n sevincine 
payan yoktur. 

Evet, ar komitesi yılmadan, usanma
dan çalışıyor; bu bir meZ:ycttir.. Fakat 
bUtün bunlara karşı seyircinin pek sathi 
bir cephe alması ise meziyetsizliktir. Sa
natkt'ırın yarattığı eserine krırşı bir 18.
kaydilik görmesi, sosyolojık bakımdan 
fertlerin cemiyet ile olan alakasının 
kopmasından mfüevellit halJerden pek 
te farklı bir şey değildir. 

* Bu kısa tahlilden sonra sergide görli-
len bazı hususiyetlere temas edebiliriz. 
Ondan evvel şunu da ilave edelim ki 
sergide teşhir edilen tablolar çok azdır. 
MeseHi : Ab!din Elderkan bu sene çok 
az eser vermiştir. Gerçi bu vaziyet di
ğerlerine de şamildir. Halbuki bu sene 
kendisinden daha çok şcyleı bekledik .. 
Bununla beraber eserleri bizi tatmin 
ediyor. Evet, yeş:l rengin meftunu olan 
sanatkar şekil ve ruh itibarıyle hakika
ten fevkalade... Şeklin sarsılmaz armo
ni ve hakimiyeti yanında içm şekle esir 
olmıyan kudreti görülilyor. 

Riza Günar - Salona girer g!rmez kos 
kocaman beş portre ile knrşılaşıyoruz .. 
Palet ve fırçası elinde miltevazi ve azim
kar çalışması ile vücuda ~tirdiği eser
lerini bir objektif arkasınd~r. tetkik edi
yor gib!yiz. Zira sanatkar tabloları üze
rinde tam iki sene göz nuru dökmüştür. 
Fakat, şunu da esefle hatırlatalım ki, 
sanatın bir objektif arkasından tetkik 
edildiği devirleri joktan maz.inin kucai,tı
na terkettik. 

Buna mukabil sergide bambaşka bir 
sanatkllr. yepyeni bir eser var: Nihat 
Acemi!. İlk hamlede, ismiyle müsemma 
diyeceğiniz geliyor .. Fakat dikkat edince 
görüyoruz ki diğerlerinden hemen hiç 
b:rine benzemiy~r. Menazın, yağmurlu 
bir günde ıslanan pencere camının ar
cından gibi tetkik ediyor. Dağların du
manı gibi yilkseleceğini sanıyoruz. Şe
kil nisbcten deforme olmuş. Fakat 
renklerin imtizacı tatlı, del"inden akse
den sihirlcyici bir müzik ~lıengi yaratı
yor. Bize bunu duyuran ondaki tasav
vur enginliğidir. Lcopold !.evinin mu
rakkibini Favist bir sanatkar olarak al
kıslıya bilir:z. 

Riza Hiti : Empresyonları (impressi
on) yalnız dimağının değil ruhunun da 
imtizacı ile yepyeni, nevi s~hsına mün
hasır addolunabileeek bir şiir haline ge
tiriyor. Kuvvetli bir desen ve armoni 
her zaman için liıyemuttur. 
Ragıp Erden : Figürler (Figure) den 

oldukça sıyrılmış görünüyor. Tablolar 
ile aramızdaki buzlu cam yavaş yavaş 
çekiliyor. 

İlhami Dalman geçen yıl gözükmed!. 
Fakat bu sene beş tablo ile karşımıza 
-:ıkabildi. Hepsinin hedefi : Kayık ve de
niz!.. Bu, diğerlerinde olmtyan bir hu
susiyet. Fakat, sakin. ve dut",qun bir ru
hun hareketsiz mahsulleri her zaman 
sessiz ve heyecansızdır. 

Senelerden beri bıkmadan, yorulma
dan bir saat kadranı gibi ayni velCtdi~et
le ese• doğuran bir sima : Celal Uzel! 

Kadri Atamal bu sene çok az eser 
verdi. Halbuki kendisinden daha çok 
şeyler umuyordUk. 

Bundan başka sergide Yekta Türkçü, 

- Bu hususta benim bildiğim bunun 
aksidir. 

MARTtNtK MüZAKERELERt 
2 - Martinik müzakereleri ne halde

dir? 
- Müteaddit müzakereler devam edi

yor. 
ŞtLl VE AMERlKA 
- Şili Hariciye nazın memleketimi

timize geleceği söyleniyor ? 
- Şile Hariciye Nazırı memleketimi-

zi şereflendirmek isterse kendisini 
memnuniyetle kabule hazırım. 

General Marşa! bu yı1ın sonunda 
Amerikan ordusunun evvelce tesb!t 
edildiği gibi 3.600.000 değil, 4.500.000 er
den teşekkiil edeceğini söylemiştir. - ...,._ 
lngilterede çolı oıorno· 
bil lıazası oluyor •• 
Londrn, 31 (A.A) - Nisan ayında 

otomobil knzalannda ölenler 565, ağır 
yaralılar 3000 ki~idir. 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mış, fokat asıl iaarruz Harkofla cenubu
na yöneltilmiştir. Sovyet taarruzu bü
yük ölçüde bir topçu ateş hazırlığ:yle 
başlamış ve pek çok zırhlı kıta1ar1a ya
pılmış olduğu için Alman mevzileri bir 
kaç yerde delinerek bilhassa Harkof ce
nubunda Rus kıtalan ilerliyı::bi..lırıi§ler
dir. Fakat Harkof Almanların elinde 
kaldığından ve Ruslar bunu cenuptan 
sarıp çeviremediklerinden Almanların 
istifade edebilecekleri bir durum hfu.'ıl 
olmuştur. Nitekim bu esnada daha ce
nupta İzyum - Barenkova bölgesinde Al
manlar kafi Alman - Rumen kuvvetle
ri yığmışlar ve 17 mayısta karşı taarru
za geçmişlerdir. 
Almanların bildirdiklerine göre, Rus

lar Harkof taarruzunu aylardan beri 
hazırlamış ve büyük ölçUlerde zırhlı 
kuvvetler kullanmışlardır. Tiınoçenko
I'Un maksadı Harkofu almnk, mihver 
cephesini burada yardıktan sonra Din
yeperpctroska kadar ilerliyerek Alman 
sağ kanadını merkezden ayırıp imha 
etmekti. Fakat Alınan - Rumen tab'.ye 
ve stratejisi Timoçenkoya bu maksadı
nı elde etmesine milsaade etmedikten 
başka onun kuvvetlerinin önemli bir 
kısmını Kerçte ve Harkoftn sarmıştır. 

Almanlara göre Kerç ile Harkofta 
bozulan Sovyct kuvvetleri takriben 40 
50 tilmen yani yarım milyondan fazla 
tahmin etmek kabild!r ki yeni yılın bu 
ilk kayıplan, Rusların umum kuvvetle
rinin takriben altıda bir derecesinde ol
duğu için ,şüphesiz pek büyüktür. Rus
lar bu muharebelerde tarıfnameleri 
Rusçaya tercüme cdilmeğe vakit bulu
nrunıyan yeni İng!Jiz ve Amerıkan tank
ları kullanmışlardır. 

Bununla beraber Harkof bölgesinde, 
bilhassa İzyum - Bnrenkova tarafların
da htıla muharebeler devam etmektedir. 
Sovyet haberlerine göre Almanların bu 
kesimde Donez nehrini geçnı~k teşeb
biislcri akim kalmıştır. Filhakika Al
manlar için burada şimdi bu nehri geçe
rek şarka doğru ilerlemek ve merkez
de.ki Sovyet ordularının Knfkasya ile 
irtibatlarını kesmek bahis mevzuu ola
bilir. 

Bir Alman resmi tebliğine göre, doğu 
cephenin merkez kesiminde bir taarruz 
teşebbüsilnil anudane muharebelerden 
sonra bir knç düşman grubunun kuşa
tılmnsjyle neticelenm:ştır. Şimalde de 
bazı yerli Sovyet tnnrruzlan püskürtül
müş, fakat bu hareket ve muvnffakıyet
lerin yerleri bile zikredilmediği için 
önemsiz şeyler olduğuna evvelden hük
medilebilir. 

Netice şudur ki, Almanlar ilkbahar 
taarruzunun bir bac;Jangıcı olmak üzere 
Kerçte taarruz etmişler ve Ruslan bu 
yanın adadan çıkararak Al.ak denizini 
Knradenize bağlıynn boğnzm öte tarafı
na atmışlar, ayni zamanda bü~iik ölçüde 
Sovyet kıtalannı çenbcrlemişlerdir. 

Harkof bölgesinde ise Ruslar taarruz 
etmişler, fakat muvaffak olamamışlar
dır. Buna mukabil bir çok Sovyet kuv
vetleri kuşatılarak yine Almanlara göre 
!mha edilmiştir. Bundan sonra, mihve
rin bu cephede ne yapacağı helli değil
dir. Belki Harkof cenubundaki muzaffe
riyetten istifade ederek Donez nehrini 
geçmek istiyecek ve yahut cephenin 
başka bir semtinde daha önemli hedef
ler tak!p edecektir. Bunların hangileri
nin olacağını ancak olaylar bize göste
recektir. 

LiBYADA : Alman - İtaly;ın uçakla
rının aylardan beri Maltayı mütemadi 
bombardımanları, Libyanın mihverce 
takviye edilmekte olduğunu gösteriyor-

Arif gibi yeni ~malar sanat deryasında 
b:r melce bulabilmek için öteye beriye 
l:ulnç atıyorlar .. 

SÜLEYMA~ BULAK 

du. Bunun bir neticesi olarak 26 nisan
da Almnn - İtalyan kuvvr.tlerl burada
ki Elgazala - Birclhakem İngiliz mevzi
lerine tanrruza lıaşlamıslardır. İngilizle
re göre bu taarruzu yapan mihver kuv
vetleri takriben 500 tank ile altı tümen
den ibaret emişler .. Bu kuvvetler İngi
lizlerin Libya ordusuna üstün görünü
yorlar. Bununla beraber İngıhzler uçak 
cihetiyle Libyada haklın imişler .. 

Anlaşılan mihver piyade kıtaları Ay
nülgazaleden cenup ve cenup doğuya 
uzanan İngiliz mevzilerine taarruz eder
ken zırhlı kollar da daha cenuha sarka
rak I3irclıakemde İngiliz cenup kanadı
nı çcvirmeğc çalışıyorlar. 27 mayıstan 
beri inkişaf gösteren bu yeni mihver 
t::ıarruzunun .şu 5.nda nasıl bir neticeye 
\'ardığını bilemiyoruz. Fakat bu netice 
her ne olursa olsun yeni mihver taarru
zunun hedefi şimdilik Libyamn doğu 
kısmından da İngilizleri çıkarmaktan 
daha öteye gidemez. Çünkü, Mısırı ve 
Süveyşi 7.aptctmek büyük bir teşebbüs 
olup çok daha fazla hava ve kara kuv
vetleri ister. Halbuki Avrupalı mihver 
kuvvetleri şimdi her şeyden evvel Rus
ya meselesini halletmek mecburiyetinde 
olduklarından vakitsiz bir Mısır seferi 
yaomak iç!n bilhassa büyi.ik hava ve 
zırhlı kuvvetler tahsis edemezler.. Bu 
sc:beple mihverin yeni Liby:ı taarruzu
run Süveyşe kndnr uzanınıyacaıtı ve ni
hayet Libya - Mısır hududuna dayanıp 
kalncnğı tahmin olunuyor. 

Mihverin yeni Libya taaıruzundan 
maksadı, şüphesiz İngilizleri ve Ameri
kalıları burada işgal ve SUve~şin zapti
le tehdit ederek Hindistan, Rusya ve 
A vus1ralyaya mahsus olan bir çok tak
viye kıtalariylc malzemeyi Süveyşe ce
virip burada bağlamaktır. Mihver:n Mı
sırla Siiveyşc büyük bir sefer tertip et
mesi ancak Rusyanın mağlubiyetinden 
sonra dilşüntilebilir. 
ÇİNDE: Japonlnr şu flnda Çinde kat'i 

bir neticeye varmak ister gibi görünü
yorlar. Bunun iç:n Birmanya cihetinden 
vani Yunnandan olduğu gibi ~arktan da. 
Yangtze nehri boyunca. Çungking milli 
Çin umumi otağına doğru tamTuz ve 
tazyikte bulunuyorlar. Birmanya - Çun
king yolunun tamamiyle kes:lmesi ve 
yeni Çekyang ve Fuçu çıkarmrı ve taar
ruz hareketleriyle de milli Ç!n merkezi
nin batı Pnsifik kaçakçı yolunun da or
te.dan kalkması üzerine milli Çin hUkü
metinin hariçle yalnız orta Asya ve Rus
ya üzerinden pek uzun ve do!aşık bir 
ırtibatı kalmıştır ki bu muvac;a]e hattı
nın ona bir çok şeyler vadctm!yeceği 
anlaşılır. Bu sebeple Japonyanın Çun
king üzerine yeni yapacaitı tuıyikin te
sirli olmasına imkan vardır. 
MİHVER DEVLETLERİNi~ YAKIN 
HEDEFLERİ: Japonyanın Singaour 

ve Hollanda Hindistanından sonra Bir
manya ile uğr~cağinı ve burasını zapt 
ve istila ett!kten sonra da Avustralya 
veya Hindistana değil, aglebi ihtimal, 
Çine taarruz edeceğini aylarca evvel 
yazmış ve sebepleriyle izah etmiştik. 
Japonyanın bugün ayni şeyi yaptığını 
görüyoruz. Yaz yağınurlariylt' Yunnan 
eyalerinin yüksek ve sarp dağlarının 
Tapon zırhlı ve piyade kuvvetlerinin 
Çunkinge batıdan taarruzlarını ne de
receye kadar geciktirecek1erini bileme
mekle beraber her halde şirndıki Japon 
hedefin!n Çin meselesini kat'i surette 
hal ve fasletmek olduğunu kuvvetle tah
min ederim. Çünkü Japonva beş yıldan 
beri süre gelen ve bir ~ok Japon kuv
vetlerini bağlıyan Çin düğiimünü tama
miyle çözdükten sonra ancak Hindistan. 
Avustralya ve Rusya meselelerini hal 
için tnmamiyle scrbestliyeb:lir. 

Avrupada ise mihverin şimdiki asıl 
hedefi nncak Rusya olabilir. Çiinkü Rus
} a mağl\ıp edildikten sonra mihver Av
rupada ve Afrikada hareket serbestisi 

MüStKl ALE'Tl Y APILMIY ACAK 
Vaşington, 31 (A.A) - Birleşik Ame-

rikada müsik1 aletleri yapan müesseseler 
30/Hazirandan itibaren müsiki aleti yap
mıyacaklnrdır. Mevcut musiki aletleri 
askeri kıtalara da~ıtılncaktır. 
BENZİN TAHD1DATI 
VE NETtCELERt 
Nevyork, 31 (A.A) - Benzinin tahdi

di yüzünden otomobil kullanılması pek 
ziyade azalmış ve bu sebeple kazalar da 
azalmıştır. Mayıs ayı içinde yalnız 90 
otomobil kazası olmuştur. Geçen sene
nin aynı ayındaki kaza adedi 451 idi ----·----Doktor Benes mille.-

tine düşmanmış! 
-*-Prag, 31 (A.A) - Doktor Haşa dün 

radyoda Çeklerle yaptığı bir konuşma
da eski cümhurreisi doktor Bc::nesi •bir 
nunmaralı millet düşmaru> olarak va
aıflandırmıştır. 

~---~tt~ı---

Makine ye 
'"erilirken 
,.,.ımıııı ı 

Pariste bir iaşe 
deposunu yağ

ma ettiler ••• 
Paris, 31 (A.A) - Paris Soir gazete

si son haberler kısmında diyor ki: 
Bu sabah Se:ne sokağında 67 numa

ralı iaşe mağazasının önünde büyük ka
rışıklıklar çıkmıştır. Halk mağazaya hü
cum ederek içindeki .yiyecekleri yağma 
ctmcğe ve sokakta bekliyenlere ntmağa 
başlamıştır. Polis müdalmle ettiğinden 
silfihlnr atılmış, iki polis memuru ölmüş 
ve başkaları da yaralanmıştır. -...---·-,----Royterin askeri yazarı· 
na göre Libyadaki vazi· 
yet 8 s ate kadar belki 

belli o!acalttır .. · 
Londra, 31 (A.A) - Royter ajansının 

askeri yaz.ırı diyor ki : Bugün öğleden 
sonra Londrnnın .salahiyetli kaynakla
t'lnda isaret ed:ldiğine göre tank mey
dan muharebesinde biltün bir durum 
bir kaç saat içinde değişebilirse de şim
di Libyada bütün şiddetiyle devam et
mekte olan büyük meydan l",·ıharebcsi
nin neticesi belki de 48 snate kadar bel
li olacaktır. Kahirede olduğu gibi Lon
drada da sükUnet ve itimat vardır. Du
rumun elverişsiz olmadığını bildiren bu
gUnkü Kahire tebliğinden sonra hiç bir 
haber nlınmamıştır. H:ç bir taraf heniiz 
göze çarpar bir muvaffakıyet iddia et
memiştir. 4 glinden beri dehşetli bir sı
cak altında arasız yapılan muharebe
lerden sonra her iki taraf ordusu ve ha
va kuvvetleri bitkin düşmüş ve dinlen
me.P.e ihtiynclan olacaktır. 

Kahire, 31 (A.A) - Orta şark İngiliz 
umumi karargAhının tebliği : Dünkü cu
martesi gtinil muJterebe Kn:ghtsridge 
çevresinde artan bir şiddetle devam et
miştir. Düşmanın zırhlı kuvvetleri ara
sız kara ve hava kuvvetlerimizin taar
ruzlarına ui'.,rramı~ ve pek büyük kayıp
lar vermiştir. Bizim mavn sahalarımız
da düsmanın açtığı gediklcrde şiddetli 
muharebeler olmuştur. Diişman ve ge
d:klerden ancak pek biiyük gliclükler1e 
faydalanabilmektedir. Dört günden beri 
devam etmekte olan meydan muhare
besi en şiddetli noktasına gelmiştir. Du
rum elverişsiz değildir. ----·---t.,,,;ıı% lıl'alınm Ptı!'l.!te· 
ld hewlıeflni bozdular .. 

Paris, 31 (A.A) - Pariste müteveffa 
İngiliz Kralı Yedinci Edvardın at üze
rindeki heykeli gençJik tarafından bo
zulmuştur. 

elde ederek Fransa, Akdeniz, Afrika ve 
yakın doğu meselelerini hall~tmek im
kanlarına sahip olabilir. O halde mihver 
devletlerinin hedefleri şimdilik Asyada 
Cin ve Avrupada Rusya olmak gerektir, 
Bu itibarla Japonlnrın Çinde ve Avru
palı mihver devletlerinin de Rusyada 
yakında büyük taarruz inkişafları gös
termeleri mUmkün'1ür. 
!IÜ'ITEFİKLERiN MUKABEI~ESİ : 

Buna mukabil müttefiklerin C'linde bu
gün uçaklardan ba~ka bir taarruz siiahı 
bulunmadığı iç!n onların şimdilik Al
manya ile Alman işgali altındaki yerle
ri bombardımandan başka yapabilecek
leri bir şey yoktur. Bu itibaıfa mütte
fikler daha uzun bir miidrlet müdafaada 
kalacaklar demektir. 

Bu koşuda Fehmi Sim.~aroğlunun Des
tegülü birinci, Suat Karaosmanın Reni 
ikinci gelmi§tir. 
Müşterek bahis ganyan 110 kuruş 

vermiştir. 
İKİNCİ KOŞU 
İkinci koşu üç yaşında yru1i saf kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara mahsus Sa
karya koşusu idi ve gelecek hafta ya
pılacak Gazi koşusunun son bir hazır
lığı mahiyetinde bulunuyordu. 

Bu ko§uda Fikret Arslanın Gungadini 
birinci, Kadri Yılmazın Yılmazı ikinci 
gelmiştir. 

Bahis mUşterekte ganyan 190, pl5se 
155 ve 145 kuruş vermiştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Dördüncü koşu dört yaşında ve dabıt 

yukarı yaşta halis kan Arap tıt ve kd"' 
raklarma mahsustu. Bu yarı.ş'la Nuret
tin Erin Ceylfuıı birinci, Niyazi Kurta" 
yın Bozkurdu ikinci gelm~. 

Çifte bahiste Ganyan 615, pl&e 100 .-
105 kuruş vermiştir. 
BEŞİNCİ KOŞU 
Beşinci koşu üç yaşında ve h!ç kop 

kazanmamış halis kan İngiliz at ve los
raklarına mahsustu. 

Bu koşuda Suat Karaosmanın Barb:ı
rosu birinci, Fikret Atlının HatıuaJll 
ikinci gelmiştir. 

İkinci ve dördüncil koşular arasında• 
ki ç:!te bahis 870 kuruş vermiştir. 

Adrrsira, takırr.ı Fenere 
1 - 2 sayı ile mağlôp oldu 

Dön Fener stadında yapılan maçın tafsilatı-
İstanbul, 31 (Hususi) - Admira Al

man takımı bugün (dün) Fener stadın
da 10,000 kişilik bir seyirci kütlesi önün
de ilk mı:ııçmı Fenerbahçe takımı ile 
yaptı. 

Hakem Kemal Halimdi. 
Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe 

rü7.gllrı arkasına almış bulunuyordu. 
Fenerli1CT ilk 20 dakikada güzel bir üs
tünlük elde ettiler; fakat bu üstünlük
ten istifade ederek bir kaç fırsatı gole 
tahvil edemediler. 25 nci dakikada Ad
mira bir müvazene tesisine muvaffak 
olduysa da sarı lUcivertlerin en iyi oyun
larından birini çıkarmalarına m::ıni ola
madı. Fenerliler 35 nci dakikada yeniden 
ilstilnlük elde ettiler ve 41 nci dakikada 
Nacinin ayağiy1e birinci golü çıkardılar. 

Bu suretle maçın ilk devresi O - 1 Fe
nC'l'Jilerin galibiyeti ile nihayete erdi. 

tK1NCl DEVRE 
İkinci devrede rüzgllra karşı oynayan 

Fenerliler, birinci devredeki durumlıırı
nı kaybetmediler ve 7 nci dakikada topu 
misafir takımın ağlarına takmağa mu
vaffak oldular. 

O - 2 mağH'ıp vaziyette kalan misafir 

Afrika harpleri 
(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

vaffakıyetli hareketlerde bulunmuştur. 
Bir çok d~c;ınnn tank ve motörlü vasıta
lan tahrip edilmiş veya hasara uğratıl
mıştır. 

Uçaklarımız 8 düşman uçağını tahrip 
etmiştir. 
Perşembe gecesi Katayna çevresine 

hücum ediJmiştir. 
MİHVERİN GERİLEMESİ 
Londra, 31 (A.A) - Royterin seki

zinci ordu nezdindeki muhabirinden: 
Birelhakemde kıyıya doğru hücum 

eden düşman tank kuvvetleri cumartesi 
günil 25 kilometre geri çekilmiştir. Al
manlar bir çok tank kaybetmişlerdir. 
Düşmanın şimdi cenuba doğru bir 

hücumunu beklemek doğru olur. 
İKİ TARAFIN İAŞE.Sİ 
Birelhake.mde Alman iaşe durumu 

çok mlisaades!zdir. Bu kuvvetlerin beş 
günlük iaşesi mevcut olduğu farzedilse 
bile askerin aç kaldığına hükmetmek 
doğru olur. 

İngilizlerin iaşesi mükemmeldir. Al
manJarın iaşe yollarını kısaltmak rnak
sadiyle Birelhakemde 20 kilometrelik 
bir mayn tarlru.'Uldan ge~ikleri görül
müştür. 

takım son enerjisi ile oynamağa başladı. 
Fenerliler 25 inci dakikada mühim bir 

fırsat daha kaybettiler .. 
39 ncu dakH:ada misafir takını ilk ye 

son golünü yaptı. 
Oyunun bitmesine 3 dakika kala her 

iki taraf ta kazanmak için son gayretle
rini sarfcttiler ve nihayet maç 2 _ 1 Fe
nerlilerin lehine bitti. 

ADMtRANIN KUVVE'Tt 
Admira takımı Viyana futbolunun eıı 

salahiyetli mümessillerini ihtiva etme-k· 
tcdir. Profesyonellerin en iyi elemanl~
riyle takviye edilmiş olan bu takım bır 
Viyana mubtellti halindedir. Takımın 
reisi K.arl Dil Viyana Beden Terbiycsl 
Enistitüsünün en mi.ihim şahsiyetidir. 
Karl Dil dört sene evvel memleketimize 
gelmiş, Türk sporu üzerinde incelemeler 
yaparak bizde sporun hayli inkişaf ede
bileceği hakkında bir rapor vermişti. 
Türkiyeyi iyi tanıyan bu sporcu memle
ketimizi daha bir defa görmekten derin 
memnunluk duyduğunu söylemiştir. 

Bugün (dün) yapılmış olan nı.a9 
1927 de Admira ile yapılan karşılaşma· 
nın bir revanşı mahiyetinde olmuştur. 

Uzak doğu harbi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vayı aldlktan sonra Ç!n kuvvetlerini taz
yike devam etmektedirler. Başka bir ~e
simde J apon)ar 86 ıncı ve 97 inci Çın 
kolordularını püskürterek 'l'augşiyen.si
yi işgal etmişlerdir. 

Diin Yunnarun merkezindeki Hençu· 
yu Japon hava kuvvetleri boınbalauuf" 
tır .• 
ÇİNLİLERİN VERDİÔİ MALUMAT 
Çunking, 31 (A.A) - Ç~n kuvvetle

ri harabe halind-e olan Kinfunyi boşalt
mışlardır. Japonlar Blansşaya gi.rrni:
lerdir. Muharebe devam edlyor. 
' Japonlar Yangkingden otomobiller ile 
takviye kuvvetleri getirmişlerdir. 

Ç!n kuvvetleri Çancede taarruz halin
dedirler. Yunnan eyaletinde taarruzla!' 
devam ediyor. Bir çok mevziler zapte
dilmistir. 

JAPONLAR BtRMANYAYI 
'I'F}.'I1ZLEMtŞLER 
Tokyo, 31 (A.A) - Japon umumi ka

rargahının 29 Mayıs tarihli tebli~ind~. 
bildirildiğine göre Binnanyada düşman 
kuvvetleri döküntüleri tamamen temis· 
lenmiş ve 25 Mayısta 4500 kişi Same'.f 
yakınında yok edilmiştir. 

Harpte istifade edilemez bir hale ge- bile gönderiyorum. Çetin tecrübelerden 
len Alman tankları İngiliz toprakların- gececeğine zafer için tam gayretle çal1f" 
da kalmakta ve fngilizlerin ellerine geç- mak, bütün kuvvetlerimizi kullanına~ 
mcktedir. Geçen te~in taarruzunda ol- ve satfetmek lazımdır. Diğer seferlerde 
duğu g:bi Almanlar tamir servisinden olduğu ıı:ibi bu seferde de fedakar olr 
istifade edememektedirler. cağınızı biliyorum.> 

JNGILIZ KUMANDANlNlN ALMAN TEBLiöl 
MESAJI Berlin, 31 (A.A) - Reami teblii: 
Kahire, 31 (A.A) - 8 nci ordu ko- Şimal Afrikada harp devam ediyor. 

mutanı general Riçi orduya şu mesajı 25 düşman uçağı düşürülmüştür. 
göndermiştir: iT AL YANLARA GöRE 

« Sekizinci ordu subayları ve erleri; Roma, 31 (A.A) - ltalyan resnıi 
cBu mesajı size netice alınmak için tebliği: tngiliz. amiralı Ser Kuvanın fl

sizlere bakan meydan muharebesi haııe- 1 mal Afrikada esir edildiğini bildiriyor. 

il tin 
lzmir Pamuk ~rensucatı T. A. 
Şirketinden: 
Fabrikamız Haziranın ikinci aa1ı günü sabahı mutat aaatta iılemeğe batlı

yacaktır. 
Gündüzcü İ§ç.İlerin sözü geçen saatta işleri başında bulunmaları lazımdır. 

31 ~ ı (1339) 


