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Şimali Afrikada şiddetli bir çarpt§ffl<ldan sonTa 9örii.len manzarr 

Japon va 
---*---

Hep şeyden evvel 
Çin llal'llinl tcuf iye 
etrneğelı....,. 
uerrnt., görünüyor 

St;VKET BİLGİN 

Doğuda ne zaman bozulacağı bilinme
yen manalı bir ses.sWik vardır. Şimal 
Afrikada ise, Rommel ve Ritchie'nin 
karşılıklı ihata manevralan devam edi
yor. 

Afrikada durum 
---+---

Mihver ya-
1 rımcember • 

• • • 
ıçıne gır ı ___ * __ _ 

f n~ilizler çemh~ri. ka
payıp tamamlama

ğa çalışacaklar 

Bu arada, müttefikleri çok işgal eden 
ınevzulardan biri de Japonyanın genel 
stratejisiyle ilgili olarak yeni taarruzu
nu hangi istikamete yöneteceğidir. 

Bir müddet, Mihvercilerin kombine --*-
bazı hareketlere girişmeleri ihtimalin- Londra, 4 (AA) - Libyada tekrar 
aen bahsedilmişti. Hatta Kafkasya üze- harekete geçmiş olan Romel timdi fn
rinden Orta Şarka sarkmayı ve Basraya giliz kara mayn sahalarında açmış ol
lnmeğl ümit eden AJmanlann, Hint Ok- duğu geçitleri genişletmeğe çalışmakta
,.anusuna hfıkim olınağı düşünen Japon- dır. Bu hareket esnasında Almanlar aç
larla bu deniz kıyılannda bwuşmayı mı§ olduklan iki geçit arasında mevzi
alullıırrııa koyıhılda?'l bile iddia edilmiş- lenmiş bazı ingiliz birliklerini geri atma
ti. EğP.r Savyet ordulannın mukavemeti ia muvafak olmuşlarsa da bunun genel 
~man Başkumandanlığını şaşırtmakta durumları üzerinde faydalı bir tesiri ola-
<1evam etmeseydi, eğer Mercan deniz ( Som: Sahife ~' Sütun 3 te ) 
nıuhnrebesi Birleşik devletlerin kudrt't 
ölçüsü hakkında Japonlara daha sarih ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111g 

bir fikir vermeseydi bütün bu düşünce- =p d •kas = 
ıer proje halinde kalmıyac:ık ve gerçek- E ra~ a suı ·5 
leşme sahasına intikal edecekti. = :: 

Son Mdiseler ıspat ediyor ki, Japon-§ te u"' rıyan Al- § 
!ar, düc;manlannın zannettikleri kadıır ı E: § 
l'.ayıf düşmeaıklC'rine kanaat getirmisler- § ı• E: 
air. ~u. sebeple.A~~alya ':e Hindista- § man va J ve• ~ 
ının ıstıll\sına aıt orıJınal planlarını da- = = 
ha müsait bir zamana bırakarak şimdi- § k·ı· o·· d:; = 
lik asıl gayretler"ni Ç n üzerinde topla- § 1 1 Q.& § 
nıa a karar vermi lerdir. Bu ltarar, E: = 
Avustralya ve H'ndistanı tehdit eden § ~ 
tehlikelerin büsbütün zail olduEtu mana- :: HaydPlflin ölümü :: 
sma gelemez. BilAkis Japonlar, An°lo § hafdıında hususi E 
Saksonlann ÇiD .. y r~ımlan?ı. mümk~n § tebliğ ne~redifeccJı § 
olduğu kadar guçle tmnek lçın, tehdıt- :: ':I' :: 

l · • d am ettı·rmc-k zorundadırlar = Pr:ığ, 4 (A.A) -Alınan S. S. Em- = 
erını ev • - O k l ~,..ı• A r -
Alınan mevsuk hnberlere göre, muh- § nıy~t. ıtn aı:ı ~· ~ve umumı va. ı ~ 

telif harp sahnelerinde serbest kalan :: v~kili.:1fa~dr?,ı aldıgı yaraların te:sı- § 
Japon kuvvetleri Çine gönderilmiştir. E nyl~ olmU~~ur. Yakında bu husus- :: 
Japonlar, Tchekiang ve Yunnan'da bas- :: ta bır teblıg ~eşroluı:~aktır. E 
kılarım mtitem:ıdiyen arttırarak Çan = ( Sonu Sabıfe 4, Sutun 1 de ) = 
K Ş k d 1 ~ da b 1 ·ndı·r !iı111111111111ıeuıııııııııııııııııııı111111111111111111111:ı ay e or u arına agır r e er ı -

Kıştan evvel gıda stok
ları hazırlanaca 

Hububat ve bakliyat hem 
·tüccar taraf'ından satın 

oı ıs, hem 
alınacak 

Fiatlar devletçe tespit 
ve ilin edilecek 

T caret vekaletinin daveti üzerine iz
miri temsilen Ankaraya giden ve iaşe 
müsteşarlığında yapılan toplantılara iıı
tirak eden hubabat ve bakliyat heyetle
ri tehrimize avdet eylemiştir. Bu toplan
tılarda bulunan ziraat odası reisi B. Hay 

dar Aryal bir muharririmize apğıdaki 
izahab vermiştir: 

c - Ankara toplantılarında hububat 
ve bakliyatın mlitıtahs.il elinden devlet 
eline en salim bir şekilde ne sUTetle ge

(Sonu Sahife 2, Sütün Z de) 

• "'tr nanistana yenı yardımlar 

"lzn1ir,, den dört adaya 
yiyecek gönderilecek 
Jfeynelmilel lıızılflaç delegeslnln lleyanatı 

Dumlupıntıl' vapuPa da bugün Pireye gidiyor 

UZAK DOGU HARBi 
---*---

Av us t r al ya 
aı;ıklarında 4 

.:;, 

Ja on den·zal-
tısı hatırı) ı -·-JAPONLAR Ç NDE iLERLE· 

D KLERINİ SÖYLlYORLAR 
-*-Melburn, 4 (A.A) - Japon denizaltı-

ları Sidneyin cenubunda iki küçük va
pura ve bir gemiye taarruz etmişlerdir. 

Melburn, 4 (A.A) - Japon denizaltı
larının hücumu hakkında neşrolunan 
resmi tebliğde ilç gemiden birinin battı-;ı 
ve ikisinin de hasara uğradığı bildiril
miştir. 

4 DEN!ZALTI BATIRILDI 

Ankara, 4 (A.A) - Buraya gelmiş 
olan beynelmilel kızılhaç delegesi Rey
mon Kruvaziyc Anadolu Ajansının bir 
mümessiline aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

- İaşe vaziyetleri çok acı olan Yu
nan adalan- halkına beynelmilel kızıl
haç bürosunun yardım teşebbüsü husu
sunda kızılhaç ile Türkiye, Büyük Bri-

( Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

ı.:' 11111111111111111111111111111111111il11111111111111111111 r: 

IIn~iliz er Fran·! 
! ız ahil·ne bir= 

-
keşif akını -
yaptılar _ 

-· Sah!le çılıan ııııaıar 
lııymetli mallimat 

- alıp döndüleP § = Londra, 4 (A.A) - lngillz muh- § 
;: telit hareketler karargahının tebli- E 
§ ği: Bu sabah erkenden şimlai Fran- E 
§ sa sahilinde Bulonyo ve Lötoke çev- E 
=: relerine bir keşif akını yapılmıştır. E: 

ALft1AN · RUS H RBI 
---*--

1 ki taraf ayni 
şevi söyliyor~ 
mühim bir ha

reket v~k! 
-*

r~enlıonun taar· 
ruzUe Alman pUinla· 
,..,., IJozdağa ue ya • 
ralandığı söyleniyor 
Moskova, 4 (A.A) _ Sovyet tebliği: 

3 Haziranda cephede ehemmiyetli bir 
şey olmamıştır. Bir kaç kesimde mevzii 
muharebeler olmuştur. 

tLMENDERUSLARlLERLtYOR 
Moskova, 4 (A.A) - Moskova radyo

sunun bildirdiğine göre cephenin şimal 
batı bölgesinde Sovyet kuvvetleri Al
manları llmen gölü yakınlarında geriye 
atmaktadır. Cepheden gelen bir habere 
göre Ruslar Almanlan muhtelif mils
tahkem mevki1erden atmaktadır. 

!Kt TARAFIN UÇAK KAYIBI 
Moskova, 4 (A.A) - Mayıs ayında Al

manlar 1336 uçak kaybetmİ§lerdir. Aynı 
devrede Rus kayıbı 479 uçaktır. 

tNGtLtZLERE GöRE 
Londra, 4 (A.A) - Sovyet teibliğleri 

üç günden beri hatlann istikrar buldu
ğunu gösteriyor. Tiınoçenkonun taarru

( Sonu Sahife 4. Süt n 2 de ) 

Bir lngılız tayyaresi Mi;.üm haihMM 

'NGILIZ HÜCUMNERI 

Kolonyada 
ölenler200 

bin kişi/ 
, ___ ,. __ _ 

Almanva ve Fransa· 
da mühim hedefler 

yeniden bombalandı 
-*-Berlin, 4 (A.A) - İngiliz uçakları 

dUn gece batı Almanyada muhtelif yer
lere infilAk ve yangın bombalan atmıf
lardır. Mesken ve ticaret mahallelerinde 
bazı hasarlar vardır. 

BREMEN cıv ARINA HOCUM 
Berlin, 4 (A.A) - Alman Başkmnan

danlığının resmi tebliği: 
lngıliz uçakları dün gece B~n clo 

( Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Londra, 4 (A.A) - Sidney radyo~m
nun bildirdi&line göre Avustralya Baş
vekili B. Görtin Avustralya açıklarında 

(SıJıife 4, Sütun 4 te) 
E ( Sahife 4, Sütun 1 de ) E 
:.ı 11111111111111111111111111111111111111il111111111111111111 :1 

Kt§ın karlı günlerinde Moskova halkı askeri talimler yaparken 

mcktedirler. Bunun içindir ki Çin Ma
reşalı Amerikayn hitabında. ordusunun 
motörlü vasıtalara büyük ihtiyacından 
bahsederek: cAml'rikada istihsal edilen 
harp malzemesinin yüzde onunu bize 
gönderirseniz yüzde yüz netice verecek 

l!arp vaziyetlerine asker gö:ı.ile bakış Es.arlı bir cinayet oldu 

hamleler yapacaihz.> demiştir. 
Sovyetlcr Birli~inin Avrupada Alman

:vay:ı karşı yaptığı savaşla Çinin Asvada 
Japonyaya karşı yaptı~ı savaş binôirine 
~k benzemektedir. Her iki memleket, 
en büyük iki kara ordusunu tutmakta
dırlar. Fakat şu da muhakkaktır ki. Al
manlar, Kızıl Ordu karşısında müşktil 
öurumda oldukları halde Japonlar daha 
Cimitli mevkidedirler. En büyük avan
tajları Çinin motörlU ve ağır silahlar ba
kımından fakir olmasıdır. Tokyo, uçuk
larının. :r:ırhh tümenlerinin ezici Ustün-

f Sonn "'""'h•f,. 2 . .,.;''"" t; da ı 

ı~tbyada Dlhver hentlz 
tehlikeden kurtulamadı 

Pasifikte n .. üttefikler denizaltı 
üsleri hazırladılar 

Jnglllzlerln lloınlHdadıjı Bremenln ellernndyetL 

Amerika" fabrika-
Zarını• imcıl4tın-

dan ola• bu tank

lar nakliye kam

yonları §eklinde 

Libyada kuUanıl

makta t1e çok mi.i

htm bir üstünlük 

9 temin eylemekte-

' dir .,··-·- --·- -·- ~ 

Radyo gazetesine göre : Libya cephe
sinden pek az malfunat gelmiştir. Mayin 
tarlasında vukubulmakta olan muhare
belerden her iki taraf ta henüz bir neti
ce alamamıştır. Birelhakem mevkünin 
cenubundan dolaşılarak Rommel kuv
vetler!nin ikmal yolları üzerine yapılan 
İngiliz baskısı devam etmektedir. Rom· 
mel mayn tarlasındaki mevkiini sağlam
lnştırmış olmakla beraber, tehlikeli du
rumdan henüz kendisini kurtaraınamı~ 
tır. 

İNGİLİZ HA VA AKINLARI 
Hava harekatına gelince, İngiliz bava 

ordusunun Almanyaya yapbğı rJon1ar 
dün gece Bremene tevcih ed:lmiştir. 
Şimdiye kadar İngiliz hava kuvvetle· 

ri işgal albndaki Fransız kıyılanna de
\'amlı, Hollanda, Belçika, Danimarka ve 
Norveç kıyılarına arasıra akınlar yapar
ken, şimdi hem şimali Fransaya hem de 
Almanyaya ve hatta diğer yerlere hU
cum lar yapmaktadırlar. 

Bundan da İngiliz hava kuvvetlerinin 
çok geliştiği anlaşılmak~dır. 

Bremen 350 bin nüfuslu bir şehirdir. 
Burada mühim gemi ve makine tezgah
lan olduğu gibi bölge de mühim bir sa
nnyi bölgesidlr. 

(Sahife 4. Siitma ' te) 

• 

140 liraya acele satılan 
evde genç ve güzel bir 
kadın cesedi bulundu 

Zabıta, üzeri henüz esrar perdesile 
örtülü bir cinayete el koymuştur. Hadı- 1c:-.~~~~.-...<~...:.. .......... 
se o kadar karanlık, o kadar tüyler ür
pertici, o kadar muğlaktır ki cinayeti 
örten esrar perdesinin kalkması, ancak 
cinayet fa!linin ortaya çıkmWle müm- • • • • • • • • • • • 

kün olacak gibi görünmektedir. in ail j z hava hücum 
Bu müthiş cinayete kurban gittiği an ~ • 

laşıian kadın 1s yaşındadır. Adı Emine- )arı h~r yerde bü· 
dir. İki ay evvel Abdülizim adında bir 
adamla evlenmiş bulunmaktadır. yük ı ... sirler yaptı 

KARIM HASTA, Londra, 4 (A.A) - İngiliz· hava km-
EVİMİ SATIYORUM 
Sineki=de 1088 inci sokakta 5 sayı!ı vetlerinin cumartesi ve pazartesi gün-

evde oturmakta olan Abdülazim, bun- leri Kolonya ve Essene yapbklan akın
dan 17 gün evvel evini Eyüp adında bi· lar bütün memleketlerde ve Alman if-
1 ine satmış ve ortadan kaybolmuştur. gali altındaki yerlerde büyük tesir yap
Abdülazim evini satmak üzere emla"k mıştır. Bu akınlarda elde edilen netice
sahiplerinden B. Eyübe müracaat edip : ler ileride İngiliz ve Amerikan tayyare-

• _ Karım hasta, ölüm halindedir. }erinin birlikte yapacnklan hücumlarda 
Babamdan bana intikal eden evimi sa- ne kadar muaı.zam neticeler alacaltlan

nı tahmine müsaittir. 
tıp kanmı tedavi ettireceğim • demiştir. Almanların mütemadiyen İngıl12. akın-

B. Eyüp yapılan pazarlık neticesinde. 
1 

. . . kU .. 1 ek · · b .. ilk 
bir oda ve koridordan ibaret olan bu evi. annın tcsırını çu ~ ıçın uy 
sırf Abdülaz:me ardım olsun dıye ]40 gyretler sarfotmeleri dıkkate şa~-andır. 
. y . • .. ~ ,.._,..__ -~~..cf.:lGIC 

liraya sabn almış, 40 lırasını peşın \'er· ~ 
(Sonu Sahife Z. Siltiin 4 ele) ~.AOO"'Ar-coccao< 



SAHiFE 2 

2'arihi Roman 
rl 

Yazan: Şahin AJıduman 
••• 87 ••• 

Konsolosa sinirleniyordun.t 

Sldlretmelıten başlıa çare yolıtu. Çünlıü lıonso· 
losan yardımına muhtaç balunuyordaJı 

:8.. bundan hoşlanaca1hm yerde, bun
lan ıı.erifın ynlancdığına ve iki yüilU
lüğiisıe açık bir alfunet olarak kabul et
tiğim · fena halde sinirleniyordum ve 
o da içimden, konsolosun yanı

defolup gitmesini temenni edi-

1 sanki kendisinden hoşlan
madı a vakıfmış da beni üzmek için 
maruıu.s yapıyormuş gibi son zmnaııhr
da rlynretini bilsbütün sıklaştırmıştı. 

Bir gün şiks.yet tarzında bunu Loran
zaya a ttığıın v:ıkit genç kdın bana 
dedi ki; 

- Bir az daha sabret!. &t;rada çoğu 
gitti. ı kaldı. 1.şte birinci kAnun ayı 
için "' bulunuyoruz. Şurada bahara ne 
kaldı? iki ay sonra Mersinden ayrılaca
ğız .. O vnkit her ikimiz de onun elinden 
kurtuluruz!... 

Herif bize gayet nazikane muamele
de bulunuyor. Onun yardımına muhta
cız! Bu vaziyette konsolosu darıltacak 
olursak sonra biz ziyanlı çıkarız! 

Evet! Loranza haklı idi! Bunu sezdi
ğım iç' hiç sesimi çıkaramıyordum, is
ter İl k!mez herife güler yüz göstermeğe 
mec.-bur oluyordum. 

Biz ersinde bulunduğumuz sırada 
her savaş vaziyetine dair Suriyeden 
gele bir çok haberler alıyorduk. Yavuz 
SultaA Selim Halep gibi Samı da kolay
lıkla elde etmeğe muvaffak olmuştu. 
MC'mlükler Türk ordusiyle temasta bu
lunma~a cesaret edemiyerek Padişahın 
önlinden mütemadiyen kaçar gibi göril
nC,·orlardı. 
o~ nlılar her teşebbüslerinde mu

vaffak oluyorlardı. Şimdi Pa<lişah MıSJr 
üz r ine yürümeğe hazırlanıyordu ... 

Bu berleri duyduğum vakit benli
ğimi• daima derin bir heyecan ile sarsıl
dı 'iını ziyordum. Gözlerim yaşlarla 
doluyordu. Acaba arkadaşlarım şimdi 
n ...: ap yorlardı? .. 

yordum. 
Şimdi bu parlak bahar güneşini gör

mek birden bire beni neşelendirmiş ve 
benliğimi kaplayan endişe seslerini da
ğıtmıştı. Yataktan çıkarak pençerenin 
önüne gittim ... 

Loranza haltı uyuyordu. Pencereden 
içeriye giren güneş gibi parlak sarı saç
ları yastığın üstünde darmadağınık .bir 
halde görünüyordu, San tüylü kirpik
lerle süslü duran göz kapakları örtülü 
bulunuyordu •. 

Ve yan açık bulunan dudaklarının 
üstünde bir bahar çiçeği gibi ince görü
nüşlü hafif bir gülümsemenin belirdiğini 
fark ettim ... 

- BİTMEDİ-

KIŞTAN EVVEL GIDA STOK· 
LARI HAZIRLA CAK 

(Hastararı 1 inci SahiCede) 

geçecegı noktalan üzerinde durulmuş, 
tüccarın da mütalaası alınmış ve bunun 
için hububat ve bakliyat hakkında iki 
ayn protokol hazırlanmıştır. Bu proto
kollar başvekalet makamınca tetkik 
olunarak kııt'i ~eklini alacaktır. 
TOCCARıN VAZiYETi 
Ayrı ayrı ynpılmıı;ı olnn hububat ve 

bakliyat toplnntılarında ofis mühaya
alarının takviyesi, bu mevzuda fevkala
de ahvale takaddüm eden gÜnlerde hu
bubat ve bakliyat işlerini bilfiil ve mu
vaffakıyetle idare eylemiş bulunan tüc
carın mesaisinden, sermayesinden ve teş 
kilatınclan da istifade edilmesi mesele
leri ehemmiyetle tetkik edilmiş ve ehem 
miyetli" sayılacak neticelere varılmıştır. 

Ofisce yapılncnk mübayaalara tücca
rında iştiraki tekerrur cvlemiş bulun
maktadır. T opr k mah ulleri ofisi teşki
lntının bulunmadığı yerlerde ziraat ban
kaları mübayaatta bulunacak ve ayni 
zamand tüccar d ayni kondiııyonlnr 
devletçe teSbit ve ilan olunacak fiatlar
la köylüden mübayn tta bulunabilecek-

Al' Muratla Çulsuz İbrahim çalgı ça
lıyorlarmiydi? Bu ikisiyle Koca Baş 
Y abve ve Ça1ık Kemal hep bir arada 
mh ? Şimdi Kara Boğa acaba nerede 
idi? eciyenin yanından aynlmış ve bö- tiı.ZAHIRECILER BfRLlôl 
lü~:ae yeniden iltihak etmiş miydi?·· Zahire tacirleri kendi aralarında bir 

Hele Naciyeyi hatırladılı'tm vakit hün- birlik kuracaklardır. Bu birliğe dahil ta
gür htingUr ağlamamak için kendimi pek cirler mübayaııb, yurt menfaatini telif 
güdiiklc tutahiliyordum... ederek yapacaklar, sermaye ve ııaneri-

Bu 3Svallı kadının kalbinde onulmaz nin semeresini alacaklardır. 
bir vara nçılmasına sebep olduğumu dil- T oprıık ofisi hububatta 60 tonu bu
sündUkçe ruhumu vicdan azabı denilen lan müb yular için tüccara yüzde beşe 
müthiş bir sızının sardığını hissC'di- kadnr bir komisyon verecektir. Müstah
yordu . Ve o dakikada kendimi her silin yıllık hububat ve bakliyat ihtiyacı 
iki b~en ~lı;'Yen büyük bir aynldıktan aonra kalan kısmı tüccar tıp-
suclu 7.lyetınde görüyordum... kı ofis gibi ofisin ödediği fintlardan mü 

Ah bu ~:nnz:a? •. Bana bu suçları ~e- b <,y ede~ek ve bunu toprak mahsulle-
ten o idı! Lornnza. bana hem vazife- ri ofisine teslim edince hemen bedelini 
me net etmek suçunu işletmiş, hem tahsil edecektir. Bu suretle tiicc.nr ser-
d~ iyi knlpli ~ir kadının sevgisine mert maycsinl i lettiği gibi bu yurt ifinde sa
bır nc1ımı gibı muk elecle bulunmak- yinin semeresini de alacakm. 
tan beni men etmişti. Alnıma iki katlı FIRA PAYI 
b!r s d~.ın vurulmasına sebe- Tücc.nnn mübaya sından o.fis nmb -
bıye.t Yeren bu muthlş kadını ben hlilA nndn mnlın teslimine kad r geçecek za
~te hiç kaybetmeyen derin bir aşk man içinde karşıla~acak fıralar için bir 
ıle se-riyordum... had tayin edilecek, bu fir haddini m -

V bu kın bana her çılgınlığı yap- halli komisyonlar t ı.bit edecektir. 
tırncak d~e müthiş ve çok kuvvetli BAKLIY AT iŞLERi 
o1d~.~u goru.yordum. B kliyat mübaya sınd her h ngi bir 

N ı kadın. ırad~ oka~ ~m~at- tahdid konulmamı~tır. Yani tücc ra ve
mıştı k~ benı sihirli pen~m içınde rilecek komi.yon b hainde 60 tonluk bir 
adetA b1r ba?nu.muya çevirmişt.i. ve bu mübayaa yapılması veya teslimi mecbu
meş sevgı yüzünden, kim bilir ben, riycti konulmamı tır. Bakliyat için riic-
dahn ne bclfil uhoyacaktım?... cara yüzde sekiz komisyon ve yüzde 

lHYF:r B~lôtMtZ dö(tA ~dNEDtRr~ f verilecektir. 
GEMİ GELtYOR Bütün gaye, mahsulün zamanında ve 

İşte nihayet Mayıs ayı gelmişti. Bir kı bamnadan evvel tüccarca ve ofısce 
sabah l2yandığım vakit pencereden içe- mübayaa edilerek memleketin muhtelif 
rl!e ~a~lak bir bahar gün inin girdi i- yerlerine n ldl edilmesi ve 9toklann kış 
nı gördilm. Her tarafta horoz sesleri mevsiminde halkın ihtiyaçlarına tahsis 
duy~luyordu: . noktasında toplanmaktadır. 

. B_ır. ~a.ç gün~cn ben havalar bozuk Bu sene hububat ve b liyat vaziye-
gıltiğı ıçın b.:ııım fena halde canım Sl- tinin tamamen nonn 1 ıartlar1 , daha 
kılıyordu. Böyl.~ ~:z~k havalarda. kor- bol olarak halk ihtiyaçlarına tahsis için 
kularımın ve gonlumu dolduran vıcdan her türlü tedbirlerin alındığına inanmak 
azaplar:ının bir kat daha arttığını sez.i- liizımdır.> 

ı--r·su· -- liK -ff iv-,. A'Yii··-,·-·-·- .. ·ı;· 
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Tehlikeli bir gönül oyunu 
H AKLEDEN : tlÇ YILDIZ 

••• 8 .... 
c Sevgıli Jleciğim, ölümden kurtuldu- lerini ve vaadlannı hatırladım. Rüya

ğuna bilsen ne kadar seviniyorum. Bu- lan, ümitleri ve ille askına doğru kendl
na tahammül edemezdim. Enisi sevdiği- sini iten hulyalarile her şeye inanan za~ 
mi bilirsin. Ağabeyimdir, Fakat n on- vaUı genç kızı hayalen gördUm ... Bu hU];. 
dan daha değerlisin. O senin topuğuna yaları bir daha, hiç şüphesiz, bulamıya
ye~mcz. Hayatı zail tnrnfındcın alan caktı. Kızıl saçların arasında oynaşan 
bir çapkındlr. Mesuliyet taşıyabilecek donuk kış gün~ini de gördüm. Bu saç
bir adam değildir. Nail ondan b:n defa lar o genç kıuı, o vakit, dünyanın en kıy
daha fnzlıı güvenilebilecek bir adamdır.. metli şeyi gibi görUnilyordu. 
Eğer mümkünse Enisi affet .. Beni de_ Sonra, doktorun munyenehanesinde, 

c PERiZAT :t annelik mesuliyetini yalnız başına taşı-
Lakayt ve buz gibi donmuştum. Kim- yacağını öğrenen genç kızı düşündüm 

SC' içimde olanı bilmiyordu. Perizat be- dehşet içinde doktorun apartmanından 
nim canıma kıyd1ğımı tahayyül ediyor- ve düşUnmek cesaretini bulmadığı acık
dr. Ya annemle doktor ne fikirde idiler? lı hakikatten kaçan ayni genç kızı ha-
Yatağıma uzanmış, unutmak istedi- tırladım. Onu bayıltan ıstıraplı sade

ğim bütün bu şeyleri hatırlıyordum. meyi yeniden hissettim. 
Dağda tenha bir köskte geçirdiğımiz ne Sonrn da, doktorun sözlerini düşUn-
fis sekiz güni.l hatırladım. Onun yemin- 1 düın : 

:a::::: 
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-RDABERLER 
Peynir, Pirinç 
ve sadeyağı 

verilecek 
İzmir ihtiyaçlarının te· 

nrinlne çalqd~r 
laşe müsteşarlığiyle temas etmek üze

re lzmirden Ankaraya giden heyet, iz
mirde sadeyağı, peynir ve diğer bazı 
yiyecek madeleri mevcut olmad~ını ia
şe rnüst~arlığına bildimıişlerdir. iaşe 
müstqarlığı yakın günlerde ;,ehrimize bin 
tenekeden başka daha 200 teneke pey
nİT, 120 ton pirinç -ve 2000 teneke sa
deyağı tahsisine çalışılacağını bildirmi§
tir. 
ZOCCACıYE E.ŞY ASI 
lzmire getirilen bir parti züccaciye eş 

yasının tacirler arasında tevzii muame
le.si tamamlanmak üzeredir. iaşe mü
dürlüğü züccnkiye maddesi verilecek 
tacirlerin adlarını hazırlamıştır. Bu haf
ta tevzi işi bitirilecektir. -·· ... ----u ltaftald s or 

müsabafıafarı 
Yarın yapılacak maçlar şunlardır: 
Saat 15 t e Altınordu - Göztepe arasın

da voleybol, hakem İzzet Çakın. 
Saat 16 da Pamuk mensucat - Karsı

yAka arasında hendbol, hakem Cevad 
Taner. 

Saat 17 de Şark sanayi - Altay ara
sında basketbol, hakem Fehmi. 

Pazar günü yapılacak maçlar da şun
lardır; 

Saat 15 tc Altınordu - Yün mensucat 
arasında voleybol, hakem Besim BöK:e 

Saat lG da Deınirspor - Altay arasın
da hendbo1, hakem İzzet Çakın. 

Saat 17 <le Pamuk mensucat _ Şark se
nayi Arasında basketbol, hakem Sait 
Ödyak. 

A'I'Ll!.'TİZI\1 BAYRAI\U 
Pazar günü bölgenin ntletİ7.m bayramı 

y:ıpılacak ve herkes duhuliycsiı. giri11 
bay:rnmr seyredebil ccldir. 

e er 
Menemende MermerJi mnhaUes!nde 

İdris Kargacı, kendi ail i halkma ait 
~adet ekmek kartını 150 kuruş muka
bilinde sattığı iddiasile tutuhnuştur. * Bcrgamada Atmaca mahallesinde 
Hakkı Çizmecinin evinde beyannanıe 
har!ci 52 kilo buğday bulunarak musa
ocre edilmiştir. 

......;.... ______ _ 
Dolandırıcılık suçundan 3 üncü cezıı 

mahkemesine verilmiş olan Dr. Kane
verinin muhakemesi dün sona ermiş, 
suçu sabit görülmediğinden b<:raetine 
karar verilmiştir. --'-------a··31 · n 

~angını 
Cuma ovasının Yeni köyilC' Scfo.rihi

sarın Kuyucak köyü arasında Akselvi 
mıntakasındaki devlet ormanında bü
yük bir yangın çıkmıştır. 

22 saattanberi devanı etmekte olan b•J 
yangın gösterilen gayrete rağmen biı 
hayli genişlemiş, rüzgarın sevkile ve or
manın da sıklığı dolayısile Yeni köye 
do "'..'T'U tehdidini arttırmıştır. 
Zabıta teşkilatı yangmın büyüdüğünü 

görünce dün Seydiköy v~ Dcğ!rmende
re halkını d yangını öndürmek üzere 
mahalline göndermi Ur. Dün aksmn oç 
mk:it, yangının bir çok noktalardan 
rılarak söndürülmesin d vam edildiği 
öğrenilmiştir. 
BİR ORMAN YANGINI DAHA 
Ödemişe bağlı Kiraz nahiyes!.nin Çay

oğzı ve Sarıkaya köyleri arasında dev
let ormanında yangın çıkmış, söndürül
mUştür. 560 çam ve 4 palamut ağacı yan
tnıstır. Yan ının, çam r yıkamak üze
re Ayşe Kaym kla :Om01ihan tarnfların
dan yakılan ateşten çıktığı zabıtaca an 
!aşılmıştır. İki kadın tutulmuştur. 

- Hayır, J le. .. Çocuğunuz doğmıya
cak. B!r daha hiç çocu~unuz olamıyacak 
cin ••• 
Aşka dünyada her şeyden faıla kıy

met vermiş olan kaygısız ve deli genç 
kıza a ladım. Genç ilahına inanmış ola!l 
zavallıya ağladım... O kadar zalimanP. 
kayıtsıE mektuplar yazabilen senç ila
hına. 
Yavaş yavaş, çeki bin bir parça yırt

tım ve yere attım. • O da kalbimi böy
lece yırtmıştır! n dive düşündüm. 

* Annem odama &irdi : 
- Sana mUjdelerim var! diye bildir· 

di. Baban tasarladığımız seyahati ya?.
mamıza muvafakat ediyor. Kendini bi
rnz toplayınca hemen yola koyulacağız! 

- Anneciğim! 
Başımı onun sevgili omuzuna daya

dun! 
- Buradan uzaklaşrnnğı ne derece is

tediğimi nasıl tahmin ett!n? 
Bana ciddiyetle baktı : 
- Doktor bana her şeyi öğretti, yav

rum. Senden daha fazla izahat istemi· 
yorum. Mademki söz vermişsin ... Fakat 
bu herif sert bir cezaya layıktır. 

Çok tatlılıkla ilave etti : 
- Bana h!lla ondan bahsetmek iste· 

mivor musun? 
- BİTMEDİ -

• 

Borsa satışlarında _tip mukavele 

ihtilaflar niÜmeyyiz ve 
hakenılerce halledilecek 

incir standardına doğru • 1942 yılı mahsulünü 
tetlıilı 11e tahmin etm elı ~i görüıülüyor 

Borsada muamele gören maddelerin 
satışlarında birer tip mukaveleye bağla
mak ve muameleleri daha mühim bir şe
kilde idare eylemek üzere bir müddetten 
beri devam eden çalışmalar müsbet neti
ce vermiştir. Şimdiye kadar zeytinyağı, 
üzüm ve palamut mahsulleri için tip mu
kaveleler hazırlanarak tasdik edilmiş, 
pamuk tip mukavelesi de oda meclisinin 
tasdikine gönderilmiştir. Ayrıca incir 
mahsulü hakkında da bir tip mukavele
name hazırlanmaktadır. 
iHTıLAFLARlN HALLI 
Borsadaki borasyonel çalışma havası 

içinde mahsullerin alıcı ve satıcı arasın
da çıkacak ihtilafların hal etmek mnk
sadiyle (hakem ve mümeyyi:;: heyetleri 
talimatnamesi) hnzırlannrak tatbikine 
bnşlanmı tır. Esasları borsa komiserli
ğince hazırlanmış olan bu talimatname, 
icabında akitler arasındaki ihtilafların 
hakem yoliyle hallini derpi~ eylemek
tedir. hilaf, malın nümuneye veya tayin 
edilmiş olan cvsnfn uygunsuzluğu nokta
sından ise kalite ve fiat farkı bakımın
dan mesele mümeyyiz heyetlerince hal 
edilecek tir. 

ihtilafları hal etmek üzere zahire, hu
bubat, un ve kepek, incir - üzüm. pamuk 
ve teferruatı, yapağı, yün, keçi kılı, pa
lamut, kuru meyveler, ehli hayvan de
rileri, vnhşi hayvan derileri, orman mah 
sulleri, zeytinyağı ,,.e teferruntı ile diKcr 
müteferrik maddeler için mümeyyiz teş
kilab kurulmuştur. 

Akitlerden birinn müracnat takdirin
de mümeyyizler İ§İ hnl etmek yoluna gi~ 
recekler ve karnrlnnnı üç günde umumi 
katipliğe bildireceklerdir. Taraflar da
vet edilecek ve mümeyyiz kararı ken
dilerine bildirilecektir. Mümeyyiz hey
eti kararı taraflarca kabul edilmezse ih
tilaf hakeme havale edilecek ve üç gün
de neticesi alınacaktır. 

Bu şekil hem mahkemelere müracaat, 
hem de tarafların masrafını koruyacak
tır. 

Borsaca hnzırlanan hôkem listesinde 
30 tüccar bulunmaktadır. Hepsi de ih
tisas sahibi zevat arasında seçilmiştir. 

iNCIR STANDARDI 
İncir mahsulünün stnndardizasyonuna 

doğru bu yıl büyük bir adım atılacaktır. 
Kooperatifler birliği halen incirlerimize 
nazımlık rolünü ifa ettiğinden bazı esas· 
lar üzerinde çalışmaktadır. Eğer koope
ratif hazırladığı tipleri daha şamU .bir 
şekilde umumileştirirsc formalitesi ta
mamlanarak standardizasyon temin 
edilmiş olacaktır. 

REKOLTE iŞLERl 
Borsa idare heyeti, yakında toplana

rak bir rekolte tahmin heyetinin 1942 
yul üz.üm ve diğer mahsul mikdarını 
mahallen tetkik ederek tahmin etmesi 
mevzuunu görüşecektir. Bu mevzuun 
büyük ehemmiyeti müstahsili olduğu ka
dar tüccarı ve memleketi ayni derecede 
nLikadar etmektedir. 

s e imar h mi • e ı 
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Emlak ve Eytam banka.cıı umum mü
dürü B, Cevdet Görlet şehrimize gel
miŞtir. Ve bankanın İzmir şubesinde ya
pılan muamelatı tetkik eylemektedir. 
Umum müdür, dün kendisini ziyaret 
eden bir muharririmiz.e şu izahatı ver
miştir: 

c - Banka muamelütını tetkik eyle
mekteyim. Bankamızın İzmirdeki mü
dürü B. Sedat Dikmen lzmirdeki her 
türlü inşaat işlerinde zahiı· olmakta, 
hem is sahiplerinin ve hem de bankanın 
menfaatlerini telif isabetini göstermek
tedir. lzmirde inşaat işleriyle meşgul 
olmak üzere bir koopcratifın kuruldu
ğunu, ikincisinin de kurulmak üzere bu
lundui:',run uöğrendim. Bu gibi mesken 
inşaat kooperatifleriyle işbirliği yaparak 
§ehirlerin inşa faaliyetine iştirak eyle
mekteyiz. 
Bankamızın bir de yapı limited şirketi 

bulunduğunu biliyorsunuz. Bu şirltet, 
bugünkü ahvale rağmen çalışmalarında 

muvaffak olmaktadır. 
tzmirde daha bir iki gün kalarak An

karaya döneceğim.> 

* lNŞAAT KOOPERATIFLER.1 
Emlak ve Eytam bankasının himayesi 

ve i§ birliğiyle lzmirde bir (İzmir bah
çeli yuvalar kooperatifi) kurulmuştur. 
!kinci bir yapı kooperalili olmak üzere 
Karşıyakada (Karşıyaka Esen yuvalar 
kooperatüi) kurulmak üzeredir. Bun
kırdan ilki teşkil ve ni7..aınnamesi vekil
ler heyetince tasdik edilmiş bulunmak
tadır. DiğC'rinin de muamelesi derdest
tir. 

Şehrimizin ıbazı yerlerindeki müsait 
arsalar satın alınarak Em15.k ve Eytam 
bankasının da yardımiyle bahçeli evler 
inşa edilecektir. Kooperatiflerin serma
yesi şimdilik az ise de zamanla teşebbü
sün daha çok genişleycc<'ği kanaati var
dır. Kooperatif ortaklarının sayılan art
maktadır. 

Esrarlı bir cinayet oldu 
~~~--~~~-_._-~~~·~~~-

(Baştarafı 1 inci Sahi[ede) 

miştir. 
TAPU MUAMELESİ 
Derhal tapu muamelesi yapılmıştır 

Aradan beş gün çtiği halde geri ka
lan yüz lirayı almağa gelmiyen Abdül · 
iızimi nrnmak üzere B. Eyüp satın aldı
ğı eve g!tmiştir. Kapıyı vuran ve uzun 
zaman beklediği halde cevap alamıyan 
evin yeni sahibi komşulardan Abdül
fızimin bu evi tcrkederek meçhul bir 
semte i ttiği.ni öğrcnmi tir. 

Bu arada evden b!r taaf filn kokusu 
çıktığı komşular tarafından Eyübe ha
ber verilmesi üzerine Eyüp zabıtnyı ha
berdar etmiş, evin kapısı açılarak içeri
ye girlliniştir. 
EVİN MANZARASI 
Eve girilince acele olarak terkcdilmiş 

b!r evde bulunulduğu görülmüş ve ştin· 
heler artmıştır. İçeriye &irenler taaffü
niln pek yakininde bulunduklarını far
kcderek her noktayı inceden inceye ara
nuşlar ve hela çukurunun içindt! ynlnı:r. 
pamınğında yüzük bulunan bir el gör· 
milc:lerdir. 
BİR CESET 
Bu müthis manzara karşısında me

murlar hela ta~nı kaldırmışlar ve al
tından 18 yaşında genç bir kadın cesedi
ni meydana çıkarmışlardır. 15 gün kadat" 
evvel öldü~til anlaŞJlan kadınuı vilcu · 
dunda 20 santim dcr~nliğinde bir bıçak 
yarası, vücudunda derin tazyik netice· 
sinde meydana gelmiş yaralar görülmilş
tür. Komşuları bu kadının Abdilluzimi11 
heni.iz iki ay evvel evlendiği ve çok sev
diği karısı Emine olduğunu tnnımışlar· 
dır. 

EVLENME YOK 
Zabıta, Tikvesli Cnforin, diğer ismila 

AbdüHl.zimin iki ay evvel F..mineyi ev
lenmek vaadile kaçırdığını, güzel hir k1z 
olnn Emine ile bir kaç hafta derin bir 
aşk hayatı sürdüğünü. onu üzerine tit-

rercesine sevdivini, fakat nedense bil
Ahare kendisini öldürdüğünU, cinayeti
ni saklamak için cesedini hela çukuru
na gömdüğünü anlamıştır. 

Derinl~tirilen tahkikat sonunda Emi· 
ne ile Abdüla,.lmin evlenmek için evlen
me dairesine bir müracaatta buluruna
dıkl:ın meydana çıkmıştır . 
ANLAŞILAN NOKTALAR 
Anlaşıldığına göre Emine kaçırılmış, 

AbdUla1.imin evine gitmiş, orada iki ay 
metres hayatı geçinniş, fakat izdivaç ya
pılmamıştır. 
Komşuları Eminenin bu bahis üze· 

rinde en ufak bir şikayetini işitmedik
lerini söylemişlerdir. 

Yine tahkikattan öğrenilen bir nokta 
da son günlerde Em:ne ile Abdülazimin 
oturdukları evde Abdillilzimin anası 
Hafizenin. hem iresl 20 yaşında Rami· 
zenin ve kardeşi 17 yaşındaki Mustafa· 
nın da beraber oturduklarıdır. 

Hadiseye müddeiumumi muavini B. 
Ethem Tüfekçioğlu el koymuş, emniyet 
ikinci şube müdürü Abdullah Orcan 
derhal hadise yerinde suç delillerini tcs· 
bit eylemiş ve suçlunun yakalanması 
için tertibat alınmıştır. Suçlunun en kı· 
sn bir zamanda yakalanacağı muhak
kak görülmektedir. 
İKİ İHTİMAL VAR 
Tnhlekat safhasına, izlere ve şahit 

ifadelerine nazaran iki ihtimale yer ve
rilmektedir : 

1 - Amele olan Abdülazim olsa olsa 
kıskançlıkla vey nikCıh muamelesini 
tamamlaması için Emine tarafından taz· 
yik ed:ldiği için, daha başka sebeplerin 
de inz.imaınile bu cinayeti işlemiş ve 
knçmnğa karar vermiştir. Fakat parası 
bulunmadığı cihetle evi satmak bahanc
sile 40 lira almıştır. Paranın kalan kıs
mını almağı akıl edemiyerek veya bunn 
rnkit bulamıyarak annes:ni, kardeşleri· 
ni alarak meçhul bir semte hareket et 

a o ya 
---*·----

Her şeyden e1111el 
Çin harbini tasfiye 
etmeğe ııarar 
vermiş görünüyor 

(8astarafı ı inci Sahifede) 

lüğündeu faydalanarak Çin harbini~ 
fiyeye a1.metmiştir. Japonya için Çın 
büyük Asya davasının ruhudur. Çung 
Kıng mukavemı·tte devam edemiyccek 
hale gelirse Japonlar Hindistana atıl· 
makta bir dakika tereddüt gösterıniye
ceklerdir. Şu halde müttefiklerin Asya
da müthiş bir inhidamı önlemek ınaksa
diyle Çine ellerinden gelen her yardıınl 
yapacaklarından kimse şüphe edemez. 
Yüzlerce Amerikan tayyaresi Çine gön· 
derilmiştir. İngilizler de yardımlarını 
genişletmiş bulunuyorlar. Fakat Mütte
fiklerin Çine yapacakları yardım bu ka
darla kalmıyacnktır. İngilizler Seylan 
adasının ve Avustralyanm Japonyaya 
tnarruz. üsleri haline konduğunu, Japon
yanın ibütün gayretini Çin üzerinde top
lamasına müsaade edilmiyeceğini söy
liyorlar. 
Diğer taraftan Mareşal Çan Kay Şek, 

ilk defa olarak böyle ağır bir durumla 
karşılaşmış değildir. 

Çini bugüne kadar Çin milletini hür
riyet ve istiklfil aşkı ve mesafelerin hu
dutsuzluğu korumuştur. Bundan sonra 
da yine o koruyacaktır. Çinliler Japon
ları çok içerilere çekerek yok etmekte 
tecrübe sahibi olmuşlardır. Kanru:ıtimiz
ce yardım yollarının tıkannıl§ olmasına 
rağmen Çin Japon hamlesine mukave
met edebi1ecektir. 

EVKEr BİLGİN 
---o---

Birgide müessif bir 
hadise oldu 

Tarla ve bahçeleri sulamak üzere Bir
gi belediyesi tarafındal'). halka verilmt:k· 
te olan çay suyunun tev:ı.il işi~ meşgul 
bulunmakta olan B!.rgi nahiye mildUrü
nü makamında ziyaret eden ve halle na
mına hareket ettiklerini iddia. eden Ab
dullah Çamla beş arkadaşı nahiye mü
dürüne hakarette bulunmuşlardır. 

Abdullah Çam ve nrkadaşlan suyun 
evvela nahiye halkına, sonra da harice 
verilmesi icap ettiğini söyliyerek tehd t· 
kar ve hakaretamiz bir vaziyet takın
dıkarı için hakannda zabıt varakası tu
twnuş ve altı suçlu adliyeye verilmiştir. 

---o-- -
Kömür~olı! 

Okurlarımızdan Vasfi Güngör yazı· 
yor: 

İki gündür kömür bulaınıyorwn. Kö
mürsüzlükten evde yemek pişiremiyo-
ruz. Havra sokağında bir dükkfuıda k&o 
nıür oldu mnu haber aldım. Kalabalık
tan sokulma~ a imkan bulrunadım. 
murum, vazifemi bırakarak kapu kapu 
kömür nasıl nrayayım? Derdimize bic 
çare bulunmasını rica C'derim. 

YUNANf ST NA YENi 
YAROIML R 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tanya ve mihver hüküınetleri arasında 
bir anlaşma olmuştur. Kızılhaç mümes
siline mülki ve askeri Türk makamlnrı 
geniş miktarda kolaylık göstermişlerdir. 
Ahalisine bu suretle yardlm edilecek 
adalar Snkız, Sisam, Midilli ve Nikary 
adalarıdır. Bunlara (650) ton muhtelif 
gıda maddesi ile (500) çuval İngiliz unu 
tevzi edilecektir. Sakız adasına bu gıda 
maddeleri bir Yunan vapurile, Sisnm ve 
Nikarya adalarına 200 tonluk bir yel· 
kenli gemi ile, Midilli adasına da 200 
tonluk diğer bi.r yelkenli geml lle gön
derilecektir. 

Bu nakliyat lzı:nir limanından yapıln
cak ve tcv.l.iat beynelmilel kızılhaç de· 
legesi Reymon Kruvaziyenin kontrol ve 
nezareti altında cereyan edecektir. Gı
da maddelerinin yolş çıkarılması için 
lisnns bekleniyor. 

İstanbul, 4 ( Yeni Asır ) - Dumlupı
nar vapuru yarm (bugün) yeni yiyecek 
maddelerile limanunızdan Pireye hare· 
ket edecektir. Vapur bu seferinde 1700 
ton ceviz içi, fındık içi, yumurta, zeytin, 
incir, üzüm ile Türk mühendisleri birli
ğ:nin Yunanlı meslektaşlarına aönder
diği elli koliyi ve doktorlarmıızın yine 
felaketzede meslektaşlarına yo11adıklan 
sekiz yüz adet koliyi götürmektedir. 

333 • J~R Doğumln A • B 
"1'Uba salıatlaf'a 

lZMtR ASKERLiK ŞUBESi BAŞ· 
KANI .. IC.INDAN: 

333. 334. 335. 336. 337. 338 doğumlu
lardan muvazzaf hizmetini yapmamış 
sakat ( A ve B ) grubu eratın sevkedil
mek Uzere 5/ 61942 günü sabahleyin İz
mir yerli askerlik şubesinde hazır bulun
rnalan 11\zımdır. 

Gclmiycnler hakkında kanunun ceza 
hükilmlerinin tatbik olunacağı ililn olu-
nur. 

Bir da11et 
İZ!\IİR ASKERLiK ŞUBESt BAS

KANLIÔINDAN: 
Harp sanayi tC'ğmeni Mustafa Nuri 

oğlu Nezihi Darlanın (49048) acele İz
mir askerlik şubesine müracaatı lazım
dır. 

miştir. 

2 - Abdiililzimin parayı aldıktan son
ra bu cinayeti işlemiş olması da müm
ki.indilr. 

Hakikat yakın günlerde aydınlana· 
caktır. 



•' HAZiRAN C U M A 
~ttımımımmıııııııııııııııııııııımıwııııııu~ tzMtR BELEDlYEStNDEN: 

i_ Ankara Radyosn =-= Belediyemiz. muhaçebeı;.jnde ~/75 ve 
i : 20/60 lira~ 2 memuriyet mfinhal. 

i BUGUNKU NEŞRiYAT s :r·t~~=.:=: 
•lh~mmnnmmnnnnmmmımmnmnİİı hut askerlikle alAkası bulunmamış olan-

7.30 program ve memleket saat aya- lardan müsabaka imtihaniyle memur 
rı, 7.33 müzik: (p1) 7.45 ajau haber- aluı.aeağıııdan taliplerin. lO/Haziran/9'2 
leri l.tO müzik: ( pl.) 8. 1S-6.30 evin Çarşamba günü tahsil ve askerlik vesi
•aati. 12.30 program ve memleket eaat h1an ve hüvi~ eüzdanlariyle belediye 
~y._ 12. 33 müzik: kar"'1t makmnlar· hesap işleri müdürlüğüne miiracaatlan 
d.. ...-kılar. J2.4S .a.jaıu haıberlal. ilan olunur. .S. 7, 9 3137 (U91) 
ll ... t:3.30 mıizik: .,aılalar, 16.-00 pro- * 
&ra• ..,~ memlelcet saat ayarı. 16.40 - 1/ 6/ 942 tarihinden 30/11/ 942 tari-
rnlail: (pl.) 19.00 konuşma (icitapse· hine kadar döşeme ve lağım tamiratı ile 
"~-.ti) f9.1:5 miizüı:: (pl.) 19. 30 parlt.lanıı balrnnmcla tek yük arabasiyle 
~ saat ayan ve ajans b.ihedel'i .kamyon ~ıştmlrnası i~. yazı işleri mil-
19 ... 3 .,üzik: klasik Türk müziği pro- dürlüğündcki kesif ve şartnamesi veç
gra.., 20. 15 radyo gazetesi. 20.45 bile bir ay müddetle pazarlığa bırakıl
..._.: :tarlalar. 2LOO .ziraat takTimi. mıştır. Keşif bedeli 6?88 lira muvakkat 
2LJO aemsil. 22.00 müzik: radyo salon teminatı 471 lira 4S kl.U'U§tur. T.aliplerin 
°""8a'llcısı. 22.JO memleket •at ayan. teminatı öğleden eYvel iş 'ban'kasma ya
a;a_ lııaberleri ve bo?DJar. ll.45-22.50 tırarak mak:bunariyle 19 6 942 dalül 
Yann\i program ve bparuş. tarihinden 3/ 7 / 942 tarihine kadar hafta

Fransızca v~ 1 ngi· 
lizce d~rsi~ri a 1-
mak istiy~nl~re 

nın Pazartesi. Çarşamba ve Cuma .gün
leri saat 16 da encümene mürac:aa.tları. 

5, 10, 14, 18 3156 (l.393) 

* - .Belediye Çocuk yuvasuuıı '942 yılı 
ic:ln 9200 lcilo inek :sütü ahrunası, yazı 
işleri müdürlüğündeki pr:tıı.::ımesi veç
hile 15/ 6/ 942 Pazartesi günü saat 16 ya 
uzatılmıştır. Muhammen bedeli 1845 lira 

JfEHI ASIR 
x L • .. 

Borsa 
OZVM 

24 --iaan fiy. 
l4 ; . KcM.eı. 
17 N. üzümcü 
1 M. İzmir o. 
H M. j. Tarant.o 

1Z9 yekun 
200674 umum yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

No. 11 
ZAHiRE 

il .5 ton ıauaarn 

i2 52 
40 S3 
49 49 
55 S5 
46 5() 46 50 

48 
49 
51 
54 
58 

56 25 

YELKt KöY'O MUHTARLICIN-
DAN: 

Köy sandığına .ait y~ ve uıı fabrikası 
20/6 942 tarihinden 19/6/ 9'2 tarihine 
kadar iki sene ,müddetle icara verilecek
tir. Müzayede 1/6/942 :tarih.inden 
15/ô 9t2 taıihine ık:adar 15 gün müddet
le devam edecektir. llı.alei .btiyesi 
15/6/ 942 Pazartesi günü :saat 17 de Kızıl 
bahçe :konağında icra edilecektir. Şart
naml!,5•1 görmek isteyenler :köy muhtar
lığına mür:acaatları ilin ol.wıur. 

2, .5 3000 (1348) 

ı 

Radyo
Olympia 

Yeni model ler geldi 
4 - ~ :liılbılnıil ahna~ ye tr.>nti

nil - :altemaıif ~aib§U' tipi•, temiz ve 
kuvvetli ses, yübek ayırma kabili
yeti, şık mobilya, mutedil fiyatlar .. 
BiUllü İdeıaen, ikind Koıdo• 

No. 37 (TILDl'ON: 1313) 
1-5 

Kiralık 

(1364) 

lzmirde Balcılar ~inde y cpldirek 
hamamı dahilinde müteaddit depo 
ve mağazıllar kiralıktır. 
MÜRACAAT: Yanındaki Mehmet 

Fidan tuhari)·e tkarıeüumesiae_ 
1-3 1363 Auupada tahsil gömıüj ibu- Türk 

bapnı yabancı dil ~alerl'Dden ik
male kalını§ orta ve lise öğrencile
rine tngilizcıe hususi ders vermek
tedir. Arzu edenler Basmahane ci
varmda Toros otelinde oturan ve 
uzua senelerden beri hususi 'Fruı
._ <1ers1eıi vermekte olan mual
lim Saadettin Dilbilgene müracaat 
etmelidirler. 1 - 5 (1398) 

muvakkat teminatı 138 liradır. Ta1iple- ,..•••••••••••••••J' 
rin teminatı öğleden eV'\-cl iş bankasına DOKTOR KEM.AL DOKTOR 

RAB' AKDElliz yatırarak makbuzlariyle tayin edilen 
gün ve saatte encümene müracaatları. OSMAN BOZKURT 

Doğım. ft ~ llMtalıikları 3157 (1394) lzmir .Memleket Ha51anesi 
"'- Asabiı·e JWitehıwası 

.. .._. m .. 

Dikkat!! 
Hastalanru .Der gün öğjıedeıı :sonra 

İkinci Beyler sokağındaki muayene-
ıbancsinde ikabul oder- (1377~ 

Hastalaruu her gün Birinci Beyler 
sokak No. 42 de muayehanesinde 
kabul eder. T.elefon (231D) 

• Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
1-13 (1166) 

- İtfaiye, iş, hasta ve C<!naze ve tanzi
fat otomobil ve kamyonlarını altı aylık 
oeman 15300 Ura dökme benzin ihtiyacı, 
ynı işleri müdürlüğündeki ~rlııaroesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulmuştur. 

Avnıpaıu• Muhammen booeli 4751 lira 65 kuruş 1 
suya bemk mu.akkat teminatı 356 lira 30 kurustur. • 1 
kiın,.eTi esans Taliplerln teminatı öğleden evvel iş ban- OftftK lPı GElfl 
lariyle yapı· kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta- Ziraat ekin hiç.me makinelerinde 
lan lavantala- rihi olan 22/ 6/942 Pazartesi günü saat ~et .bağla:ııak için orak ipi geldi. 
ra, M.itiılll. ı,e. 16 da encümene müracaatlan. Şi.i.krii Ujur ticarethanesi. ~ 

:-=·•oaa:aıaac=~,.w~~~~J.ö 

Devren sab
lık d•'kkin 

~yet ,.U.- * TELEFON_ 2893 ı: 

::s~vu~~:; sund~~~~f~m~=~z;: l§TLG. ADRES1 IZltR UCUR·· 
Yapıcıoğlunda Yusuf Dede cadde

sinde 54 numaralı :30 senelik mü.şte
risi bulunan hırdavat, tuhafiye, \ü
tün, müskirat ~e posta bayiliği bu
lunan bir dükkan dcıvren satılaca
ğından içindeki sahibine müracaat. 

dö1dü.. Şeri müdürlüğündelti ikıeş.if ve :şartna- Haiimağa çarşlS'l No. S t Z M t R 
(E. GfiKEL mesi "~ ~ ~tmeyc konulmuş- Vagonıc: tuz, tütün sicimi, sabun. 

izMtR kolon· tur. Keşif bedeli 586 lır.ı '66 kuruş, mu- üzüm incir her türlü sipariş kablll 
la )• İZ- vakkat teminatı 44 liradır. Taliplerin te- edılir.' 

~R n :.ızı minatı öğleden evvel iş bankasına yatı- ~~~CIDH :ı ı::ıc:ı~-
BAHAR et' rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

,....,.._.i, TÜBKİYE YILDIZI Y.ASEMiN 2~ 6/ .942 ı:azartcsi 8Ünil saat 16 da en-

3' 
1 - 3 (1225) 
dF!IMMW 

ııc-u •. . cumene muracaatları. 
kARANFtL K.oloayaı.. M1btBa llSİl 5. 10. ıs '20 3158 (1395) 
cevherleriyle meydana gelen, lcvanta- * 
lantan daha çok üstündür.. 1 942 lı · · b ı-d' 
Ko~ony~~~e~azuuna bunı~.n . müstahdemlcriyle fukaraya verilecek 

.. .. TÜRKI - yı ıçın e.l(;' ıye memur ve 

kafa İllcıelİğİaİa •naretlerila1 beşcnyet reçeteler üzerine (belediye birinci mın
•E. G~EL İZMİR KOLONYALARI" takası dahilindeki hastalar için) ilaç sa
ttıamulibnıia inllaJ'or.. tın alınması, yazı işleri müdürlüğünde-
SATIŞ D~ : Oa_?n pa~ No. 20 ki şartnamesi veçhilc açık eksiltmeye 
(ŞAMLI ŞÜKRÜ magazası cıvannda· konulmuştur. Muhammen b edeli 3500 

... _. TELEFON : 3!C3 lira muvakkat teminatı 262 'lira 50 ku-
• nıştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 

K a ,f J Y A K A yatırarak makmıilariyle ihale 'tariht 

• .,,,. .. e Keıiı• C olan 17/&/'942 Çat'§aınba günü saat 1ii ıla 
encümene müıacaatlan. 

Bipi - Diki§ ve şapka -~ yur· 2 - 912 yılı belediye memur ve müs-
dwıda nz dewe&i tedrisatına başlandı. tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe
Birbç talebe daha alıMC'Jlğmd.an he- leler üzerine (lkiçeşmelik ve F.şrefpaşa 
nüz ~ıt kapanmamıştır. İsteklilerin ınıntakaları dahilindeki hastalaT için) 
de!'hal mft.racaatları lhunchr. Beş ayda ilAç 'Satın alınması, yazı işleri müdürlü
rnodern bütün jnceHkleri ve yenilikleri ğündeki ~rtnamesi veçhile açık eksilt
öğretilerek maarif mildürl.üğünden mu- meye konulmu;tur. Muhammen bedeli 
saddak diploma verilir. 2000 lira muvakkat teminatı 150 liradır. 

ADRES: Karpyab Yemişçi Jl8la so- Ta~;pler·n t"rr ina tı ic: "-:.nkac:ına }'ahı:a-
kak Ne. 5 rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

KAYIT SAATLARI: Her gün sabah- 17/6/942 Çaı"§amha günü sa.at 16 da en
cümene müracaatları. leyin 9 - 12 

5 7 (139:!) 3 - 942 yılı belediye memur ve müs-
)~~1 ı tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe

~ > J[fpaJJJı ell aranıyor ~ ı teler üzerine (Basmahane ve Tepecik 
> mmtakaları dahilindeki .hastalar için) 

lt:liltilrpark veya Göztepe • Güzel-' 
1 

i:Aç satın abnması, yazı i§leri müdürlü
ı >yak ~ Jtemu.:ı elektrik, ha~ 1 

1 
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt

ı l ve kabilse kalorıfer, telefon tertiba- ı meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
ı 1 tını havi mobilyalı ve .S - 6 odalı ban- ı 1 1500 lira muvakkat teıuinatı 112 lira 50 
! ':J'Oiu bir ev veya apartıman aranı- , ı kun.J§tur. Taliplerin teminatı i§ banka-
, '-yor. MUracaat telefon : 3387 . ı sına yatırarak makbuzlariy.le ihale tarihi 
, - - - {1399} ) o1an 17/6/942 Çarşamba günü saat 16 aa 

- - - - - - -
1 encümene müracaatları. 

Sah1ık m eva 
hahçesi 

' - 942 yılı belediye memur ve müs
tahdemleriyle fukaraya verilecek reçe
teler üzerine (Karpyaka mnıtakastnda
ki hastalar için) ilAç .utın alınması yaZJ 

, işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık eksi1tmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2000 lira muvakkat te
minatı 150 liradır. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatJrarak makbudariyle ihale 
tarihi olan 17/6/942 Çarşamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

~ Bornova n&hiyesine b.ğlı 
Pmar~ı köyilnde Kavacık nam 

, mf!"'Jmnde dolusu: Mektep ve Cüm
h~ lbideri, batısı: Gazinolar. 
güneyi köy, doğu güneyi: Koca Çı
nar arasında ve dört tarafı yol olan 
w bir ada halinde bulunan ve için-

de: Kayası, şeftall, nar ve erik ağaç
Jarmı havi bulunan ve (5) dönO:m
den ibaret olan meyve bahçe ve 
içinde 60 bin kilo su alır muntazam 
havuz ve dolç (motor da konulabi
lir) mezkö.r muhtelif ağaçlı bahçem 
aatıbktır. talip olanlar mahallinde 
görebilirler. 

Pınarbaşı köyünde kunduracı 
ŞOKRU' TORBALI 

--~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a 

5 - 942 yılı belediye memur ve müs
tahdemleriyle fukaraya Terilecek reçe
teler üzerine (Güzelyalı mıntakasındaki 
hastalar için) ilAç satın alınması yazı 
işleri müdiirltiğündeki şartnamesi veç
hile açık elcsiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 500 lira muvakkat temi· 
natı 37 Ura 50 kuruştur. Taliplerin temi· 
natı iş bankasına yatırarak maltbuzla
riyle ihale tarihi olan 17/6/942 Çarşam
ba günü saat 16 da encümene :ıniiracaat-
ları. • 

içkili 

Narin 

6 - 942 yılı belediye memur ve müs
tahdemleriyle Iukaraya verilecek reçe

~ teler üzerine (Alsancak mıntakasındaki 
hastalar için) ilAç satın alınması, yazı iş

Lokantası 
Açıldı < 

Mükemmel konfor, temiz yemek ~ 
alkollu meşrubat. Fiatlar gayet mu
tedildir. 
Umum! ve b~usl ziyafetler mute- ~ 

dil fiatla kabul olunur. 

BiRiNCi KORDON NO. 112 

leri mudürlilğilndeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmıqtur. Muham· 
men bedeli 500 lira muvakkat teminatı 
37 lira SO k.uruttur. Taliplerin teminatı 
~ bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 17 /6/942 Çarşamba gü
nü saat 16 da encümene milracaatları. 

31, 5. 10, 15 3041 (1329) 

lZMtR StCtLl TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 3143 
Aıhmet Şevki Geray ticaret unvanı ile 

!zmirde Odun pazarında Saraçlar çarşı
sında 8 numaralı mağazada 1926 sene
sinden beri manifatura ticaretiyle iştigal 
eden Ahmet Şevki Gerayın işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 4471 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 3143 (1396) 

izm·r Vilayet Daimi Encümeninden: 
İzmir - Bergama 11oıu Ba yraıııı • ruran arasının 

parite inşaatı pıpdacalıtır 
1 - lzmir Bergama y.oiu Bayra'lclı - Turan anasında 1890 metre ıınmlnğun

dak.i KtlllUn parite inşaatı 3/VJ/942 tarihinden itibaren 30 gün müddetle 'Ye 

bpah zaTf usuliyle eksı1tmeye konulmuştur. 
2 - Kctif bedeli 10•649 lira 7 l kuruştur. 
3 - Muvakkat .teminat 6492 lira 48 ıbuuştur. 
4 - istekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Turistik yollar mınta

lca müdürlüğünden ehliyet vesikası alacaklardır. Keşifler mmtaka müdiirlüğüa
do görülebilir . 

5 - Ehiltme 2/temmuz/942 perıe:mbe .günü saat ~ 1 de bmir viliyeıi da
imi encümen odasında yapılacaktır. 

6 - l.teklilet" 2490 saydı kanunun ftiı~ümleriae göıe lııaarhyacaldan Wf
lan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde vila~ makamına 'ftrme-
leri ilan olunur. :5 9 31.34 ( 1389, 

izmir inldsarl•r Jiaf MiiditPlltğtinden : 
Çay ve kahve fiadarmıa arttırılmuı hakkındaki 16/Mart/942 tarihli ve 

2/t 75S5 Ayılı 'karanuune muc.ı"bince o tarihte eUerinde mevcut çay ve kahve 
mikdarlarını beyanname ile :ziraat bankasına bildirmiş olup ta Ziraat bankasınca 
tahakkuk ettirilen fiat zammı farklarından tahsil edilen paralann idaremize 
devredilmesi 4223 numaralı çay ve kahve inhisarı kanunununun muvakkat dör· 
düncü maddesinin A ve B fıkraluı ahkamın.dan bulunmakta çay ve kahve :fiat 
zanuru panlannı ~z tediye etmeyenlerin 15/Haziran/942 tanhİne kadar 
hat müdürlüğümiiz veznesine yat:ırmalan ve bu müddet zarfında vermeyenler-
den yüzde oa zamla ıtıJ.il edileceği ilin olunur. 315.5 ( 139 7) 

Vilayet Daimi Encılii11enüıdea : 
1 - Marei hususiye! vilayete ait Buca yukan mahalle dokuz çeşrae .ac*.ağm

da kain 15 numara1ı hanenin mülkiyeti.e IBlip zuhur ebnediğinden 2490 nu
marab kanununun hükümleri mucibince 29/5/942 ,wibinden itibaren l ay 
içinde pazarlıkla satılması tekarrür etmiftiT. 

2 - Şeraiti müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün v~et daimi emcüme
n1 kalem1ne 'Ye bançeliler hanında muhasebeyi hususiye ~t miidıiiriiiine 
ve pey sörmdc isteyenerin de vilayet eneiimeftiain toplanchiı Jaec pazazteU ve 
perıernbe günleri saat 9 dan 12 kadar mub-.ebeyi lu.uaiye veznesine yatıra
caklan 300 lira depozito makbuzu ile birJıiktc eacüınıeni villyete mürac.a.atlan 
ilan olunur. S 12 3099 ( 1390) 

Satılık buz tesisatı 1 
Günde l S ~r kiloluk 2 S O blr,p buz ütih•l eden komple bir tdiat ifletmeie ~ 

muktezi amOQYaiiyle bua.ber atıhkbr. T eaiaat 1.5 sün 2Ufmda kanılup it-~ 
'imek f&l'tiyle verilecdttir. 
lşletmeğe malt.tezi muharrik knvet on hq beygirdir. Taliplerin Baymclır 

Yıldızyai fabrülarma müracaatları. 1 - 4 ( l '65) 

'l'VRIUYB iş BAHKASI A. Ş. fSMIR ŞUBESİ 
MVDVRl.tlCONDEN : 

Bankamızın tasarrufu alhnda bulunaa apbda ~nafı yadı pyri menkuller 
satılacaPıdan taliplerin şubemize milracaatlan lüawnu UM olunur. 

1 - İzmlre tabi Karacadait kariyesi Ç.P... gölü ınnküııde tapunun yevmiye 
~ numarasmda kayıtlı 2/278 kapu numarah arazi 

2 - hmirde ÜçkuyuJar köyünde tapunun 155 numlll'Ull1da kayıtlı !75'10 
metre murat>baı etnfı duvarla çevrili bulunan 'tarla 

3 - İzm:rde Ahmetağa mahallesinde Halim ağa çarşısında ve tapunun cilt 312 
İş 4 numara.sana kayıtlı dükklmn iiçte bir hissesi 

4 - İzmirde Basanhoca mahallesinde İldnci belediye ft Yorgancılar Ç8!11· 
snıda 1,5 eski ve 1,3,11 kapu numaralı ve tapunun sahile 201 pafta 53 ada 337 nu
marasmda kayıtlı dilkktnm 1/2 tam mülkiyeti ile l/2 çıplak mülkiyeti. 

27 29 30 31 1 2 3 4 2937 (1272) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

laf 'ın en son eser r 
(AJhnrüya) kolonyasmm riddt ra

kibi zevk, &allat. bodayi hep bir arads 

hılt.iL l:.czanesı 

ı 
6A.RIPE J 

lZNllil stcaı ifiCARET MEMURLUGUl!ılDAN : 
- DONKO NOSHADAJıl MA:BAT -

ranın aaaleteD >Veya :vekaleten huzur ve ittifakı p.rttır. 
5 7 inci madde - Şirket mukarelenamesinde icra ~dilecek her :nevi tadilat 

i,ia ~bulan i~lıt ..üzalurabna bir hi~ ı01-ıı bweıd.raIUD da. iftirak 
Ye Ht' u el:Jl)eje J.akkı VMDll· Bwdea ziyade hissesi olan eşhasın reyleri nis
betinde mütesaviyen tezayüt eder. 

5 8 inci madde - Heyeti umurrüye}erde hisae(larlat- !kendilerini diğer hiss&
darlar ..-.alltasıiie .._,eka)ıs de temsil ~tirebilirler. Vekil olanlar .kendi reyle
rindea 111-cla tıemtıit ettikleri hissedarlardan ber hiri,.Qi.ıı m~ olduğu reyleri 
istimale ~lahiyettardırlar. SalahyetnaJneleria ,*lini ıJnACljşi ldare t.ayin "e 
llan eder. 

E.ı..aliniıo idareıııi koc.a1al'JAa 511f•ıırvaz buluun 1.Mlınlar lux-•lel'J, k~çüklcr 
ve mahcur1ar velt ve vasılcri, şirket1er §irketin §ah.,.etiaWl8viyeaini temsile 
salahiyettar olan mümessilleri veya s.lahyeti mahsueayı haiz diğer bir zat 
marifetile temsil olunurlar. Bunların b.izzat hissedar hWwıınuı '§8rt değildir. 

Cemiyd.terle müesseat.a umumiye kendilerİJli h..W .s.alahiyet müdür ve 
aıümcc•11eri marifetile :temsil ettirirler. 

Bir hürse .aenedioin hakkı intifaı ile hakkı tasarrufu başka başka k.im.selere 
ait bulunduğu takdirde 11.ralannda bilif;il.af k.c.ndilerini münasip gördükleri te
kil ve surette temsil ettirebilirler. itilaf ı=demezleree hey' eti µoıum.iyele.re iş
tirak ve rey veı:mdt b.alkkmı hallı intifa aahibj istimal eder. 

Heyeti wnumiyeye .dahil .olmak için lazım gelen .ıniktardaıı dWl hisseye 
malik olan ıhiaaed.a.ran .oıilitereke.a ualarından birini kendilerini temsil .etmek 
üzere v.e.lcil .olarak fotihap edebilirler. 

59 uncu madde - Nilahı ekseriyetin anlaşılabilmesi için 'heyeti umumiye· 
de hıwr bulwıacak hiueclazlar ,ger$ ,asaleten '1e gerek ıwekilet.en hamil o~ 
dukları hisse senedatını veya bunu müııbit vesaiki içtima gününden bir hafta 
eVYel me.rkcz.i ıir.k.e.t.e ıve yahut ~lisi idare tarafından :irae ccb.1eıeek bir ma· 
halle t.cv.cli ederek mukabilinde hiMe ıenetlcrinln ,adet ve numaralarını mü
beyy.in hircı- duhuliye .kartı .ai.a.caldard&r. Bu kartlar birinci içtimada nisabı ek
seriyet hasıl olmazsa ikiDci içtima için verilmiı olan sa.181Uyet ve vdca1etler 
hilafı teblii edilmediği takdir.de ikinci içtimalar :için dahi muteberdir. 

60 ınc.ı madde - Heyet umumyen.in hini içtimada ha.ztr 1bulanac8k niS!le
d.aran veya mümesaillerinlıı jsimluini ve miktan hinelcıini .mübeyy:in olarak 
tanzim olu.ııacak cetvel mecla idarece bittaedik müzakerata müiba~retten 
evvel hissedaranın görebilecekleri bir mahalle ta1ik 11Ve 1bir sııreti de heyeti 
umumiye kitahetiae tevdi -oluaw. 

6 1 inci madde - .Şirketin hiaee &enetleri heyeti 'Umumiye içtiınama talcad~ 
d üm ~ yedi ıtıün zarfaocla .Jwıra 4mr Ye ferağ olunamaz. 

62 inci madde - Heyeti umumiye içbmalanna ımec!isi idare reisi, bulun
madığı takdirde reis vekili. o 4a ıbulunmaaığı tılkdirCle meclisi i&n-e tauftn
daa irae 'Ye .iatihap .edilecek 'bir .zat riyaset eder. Reisin vazifesi müzılkeTitın 
m41ntazam bir aurette oereyan etme.ini ve zabıtnamenin kanun ve İfba muka
vele.name ahkamına muvw.hk bir ..urette tutulmasını teminden ibarettir. 

Heyeti umumiyede hazar bulanan ~ en ~ok hisseye matik oi&ft Si lfıisseda~ 
rey topbma..Jıizmetiai :ifa eder. Banlann ademi icabulleri halinde kalmt edi
.linoeye kadar bu 1Uretle cJe;yıun olunur. 

Heyeti umumiye k.itibi reis ilıe rey top'lamağa memur olan'lar tarafından 
aere-k l:ıi...ed&ran aras1Ddan ve eeıdt hariçten tayin ve intihap 'O\amır. 

Hey.eti umwnlye içtimAlanoda hazır bulunan hissedaranın veya mümessil
lerinia :iairnleıriyle mahalli .ikametlerinl. miktan f9sae Te Tey'lerini mübeyyin 
hir cetvel fanzim ol.nanJc mevcut olanlM hrafındarı ~ eclikliltten 'SOD

ra zabıtnameye raptolunarak m~faat ve talep vıdcuunda alakadarana irae 
olunur. 

63 üncü madde - Heyeti umumiyelerin ittihaz ettikleri kararlar muteber 
.olaôilmek içio .ittihaz o1unan ıkarar1arın mahiyet ve ne'b\Yicl 3e :nıuhalif ka
Janlar111 esbabı muhalefetini nıüheyyin bil' .zabıtname tutulmaaı lazımdır. 

İşbu zabıtname ıreye iştirak ~n hissedaran ile haZır bulunan komiser ta
nfından ~mza oh:ınur. Hinedaranm imzalan tahtım!a verecekleri bir 'Salahi
yetname ile reis ile cemi araya memur zevatı :ı:ahltname1lcıi imza -etmeğe 'tev
kil ctmckri caizdir. 

lçtimaa <lavetin uıuiü dairesinde cereyan 'C'ttığİni 'miisbit vcsaı"lrnı za'brtna
mdtte raptı veya mündericatımn derci lazımdır. 

Meclis.i ıidare .işbu zabıtnamenin musaddalc: bir "Stırefuti demal 'Sicilli tica
rete teacil ve hulasaanı ilan ettirmdde mükc1leftir. 

Bu zabıtnamelerin gerek muhakeme ve geıdc makarnalı saireye ve e§hasa 
ibraz edilmek üzere çıkarılacak l!Nrct vıeya lbulasalann fiTlcet namma vaı:"1 im
zaya mezun kılınan zevat tarafından imza edt1mcııi mu1ctaı:.ialr. 

64 üncü madde - Heydi umamiyenin 'A1ab1yetlen meclisi idarcn'in ...Ja
ftİyeti iminde bulunan mesaili bilmüzakere ta\oıtı karara almak. 

Mccftai idareye mü.aadei malısma vermek "Ye '\'er<!iği vekaletin Ş':raitini 
tayin ve §İrket umurunun sureti idaresini tesbit etmek. 

Meclisi İdaft auuabplann fidtet umuru hatdcmda 'tlDD!'İ:M e.'t'rik3eri Taporla
ra DiMııço. ıkir 've zarar tusahe 'ft ımevcudat delta tıı.l:lcmda lca\•1 ~ ade
mi kai:ıul karan ita Ye bade~ yeniden 'tanrlm etme'k meclisi idarenin 
zimmetini-ibra "'leya mesul.iyetine brar vennek, ~man1an bltı'tı karara 
almak 'ft tayin edilecek temettuat hiuelerini ıteSbit etmek. aec.liei ~ u.. 
:lan ile murakıpları in'tiUp ve İliİıunl -gördüğü takdirde IMalan Mil ve yer
lerine diğıerleriai. tayin eylemek. mecliıi .2dare .. asra 'ftl'ileodt Jıalckt hm.r 
'ft m11rakıplara 'Verilecek taıhliıa't mikdannı tesbit -etmek. Mediııi ıidat'<e ~ 
.nm eTI'd emirde .-han müuade i.tih11al etmesi lazım ee)etı lnna.tta .-ÜM
ade ita ve ademi :İtam lıaidtında 1cann- •ermek. 

Şirketin emvali gayri menbles:ini terlain •eya tahvilM ıihrac.ı auretile .iMl'k
raz akdine 'Dliieaaıdc etmek .idereye veya esas multavdenamenin .tatbikine 
mütedair :ruznamei müzakeratta mevcut mesai] hakkıada h.ra.- ftnndc «ihi 
bus ... ttır. 

65 inci madde -~ t.aadikine dair olan heyeti umwniyeııin kara-
n. meclisi idare .aza.ile müdirler '9'C murakıplana ibr.asmcla mutazamnundn. 
Aıı~ bilançoda bazı ~ibetler meeıkiit k.almıt veya bllinço yanlıt olarak taD
zim edilmq İ9e ıbüinçonan taadiltiJe heyeti idare azalariyJe mücJiner Ye mu
rakıplar iktisabı beraet etmiş olmaz:lar. Murakıplann verınİf olduğu raponm 
kıraat ve i.ümamdan mukaddem bilanço ile ıhesahatın kabulü JuJdanda veri
lem kararlar keenlemycküadür. 

66 mcı madde - Hisaedaı:aıı ıtahsao .alihd.az aıduiu meaaili.D heyeti 
umumiye]erde müzakeresi esnasında hakla rey.İDİ i.timal edem.eZ1er • 

67 inci madde - Heyeti UJ1lumiyede bilinçıoııan :tudiki hakkındaki mü
zakere eberiyetin veya ~yei §irketin onda bizim lıemlil ec:len aııliyetia 
taleb; üzerine on beş gün sonraya talik ve ıikinci .içtima jçiıı valci olac.k da•et 
alelusul ifa olunur. ~11 :ikinci içtimada ekalliyet t.arahrıd.an .müzak.eRniD diier 
bir içtimaa tal?kı hususunda vaki olacak talebin muteber ohııbilmmi 'İçia bi
lançonun evvelce itiraz edilen noktalan haılcltııwla izahata muktazİye veril.me
mia olmMI l&z.ndır. 

68 iaci madde - Heyeti uraaraiye kararlan aleyhine tarihi -.rlaımdaa 
itibaren üç ay' .zarfında firket merkezinin baltmcluğu mahal mahkemesinde 
heyeti umumiye rabttnameinde itiraı:lan ıteabit ettirllmit olnıak .f&llİyle mu
halif kalan ve haltlı:ı reyini istimale miisaacle edilmiyaı Aineduaa .ile .,aA ... 
mes'uliyetlerine karar verilen meclisi idare azası ve _,.)cıplaT :taı-afmdaa 
ikamei dava edilebilir. 

Ancalc itbu GllT&lllD aıiniyetle yapıklığ. tlıl.aldaık ettiği hdı:c:Urde .bu yüz
den ba..:l olan maddi ve halı:icl zarar ve .ziyandan ıitiraz ede~ ımüteeelailea 
meaulclurlar. jtiraz iizerinc maAkemece verilip iktieabı bt'iyet eden ila... 
bir suretini meclüıi idare derl.al ıte.cil ettirmeğe mecburdur. 

o9 uncu madde - Adi hi.e 9eAıedat.uKlan gayri nwayyea Diı- aevi JW.e 
aeııedatı aabipleriııiıı hulu .. wn.u muhil 01-a\: üzere heyeti 11111nııaiyeoe ittilaaz 
olunan kararlann muteber olahilmeai mezkur hi,-.e senedatı eahab11U altm11 
ücüncü maddeye tevfikan heyeti umumiye belinde billçtima jttibazı k.arer 
ederf"k tasvip ve muvafakat etmelerine vaheauc:Ur. 

70 inci madde - l4bu mukavelename maddele.rinde icra edilecdc her ne'ri 
tadilit meclisi idare tarafından ticaret vekaletine 1aeclik ve .icilli ticarete teıt
cil ve alelusul ilan ettirildikten sonra mer'i ve nafiz olur. 

71 inci madde - Heyeti umumiyelerde reyler d kaldınlnwık suretile ve
rilir. Ancak hnır bulunan hissedaranın temsil ettikleri .enaaye.nin onda bi
rine malik bulanan bir kaç lıi9Rdann talebi üzerine reyi kafiye müracaat 
mecburidir. 

72 inci madde - Meclisi idare ve racua)up raporlıarile •enelilı: pilaaçoda• 
fıeyeti 1111Hımiye zabmmıesinde.n 'ft heyeti meakU..ede hazır bulunan hİ91e
daranın esami ve mikdan JUs.eJerini raüOeyyin cetYeldea mUMdclalc dörder 
nüsha heyeti umuniyenin eoa jç.tİma sıününden itibaren niMyet bir ·~ zarfın
da timıret ..dlletine iraal "Ye ~vdi lc•lmacaktır. 

AL TiNCi FASIL 
HESABATI SENEVIYE - MEVCUDAT 

7 3 üncü madde - Şirketin .eaei hesahiyesi klnunu eaninin birinci günün
den başlayarak Jı:inunu enrelin .ununçu ~Ü t.itam bulur. Fakat birinci he
sap eenesi müstesna olarak 9irketin suret.i karivede tesddcülü tarihi ile o ıtene
nin kanunu evvelinin sonuncu günü beynindeki müddeti ihtiva edecektir. 

7 4 üncü made - Her alh ayda bir ;prkctin mevcudat ve düyunatınt göste
rir meclisi idarece biT hülasai l.esabiye tanzim edilerek murakıplara verilir. 
Mevcudat •e muvazene defteri, bilanço, kar ve zarar hese.batı ve heyeti 
umumiye içtimaı iç.in tayin olunan günden )M!'kal bir ay evvel murakiplerin 
nazarı tetkikine arzolunur. işbu hesabat mecliai idare tarafından heyeti um~ 
miyeye takdim olunur, hissedaran yevmi içtimaa takaddüm eden on bet gÜn 
zarfında firket merkezine müracaatla mevcudat ve muvazene defterini, kir 
ve zarar besabını ve bilançoyu murakıplar ve meclisi idare raporlarını tetkik 
ve bir suretlerini ahzedebilirlcr. 

- DEVAMI YARIN -
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MiHVER HÜCUMLAR! Amerikada de- ---*·---
niz inşaatı lngiltere ve 

çok hızlı A l k 
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Vaşington, 4 (A.A~ - Dün on dakika J aponlar Alasfıada 
..ra ile iki Amerikan muhribi denize bir şehlre, Almanlar da 
indirilmiştir. 

Niyesota, 4 (AA) - Deniz komisyo
nu ikinci reisi kontr amiral Vik<ı Ame
rikan tezgahlarının mayıs ayında 636 
bin tonilatoluk 58 gemiyi hizmete hazıı· 
bir halde teslim ettiklerini bildirmiştir. 

-~~-, .............. ,_~~-
PRA GDA SUIKASTE UGRIYAN 
ALMAN VALi VEKiLi OLOÜ 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Radyo gazetesine göre ölen Hayd
rih, Alman siyasi polis teşkilatında 
H.imlerden sonra gelen mühim 
adamdır. Fon Nayrattan sonra bir 

nevi umumi vali olarak Prağa gön-
derilmişti. Kendisine yapılan süi
kast yüzünden 153 Çek idam edil
miştir. Bunların 29 u kadıdnır. Fa
kat asıl suikast faili tutulamamıştır. 
Haydrihin ölümünden sonra Çek
yada daha sert tedbirler alınacağı 
anlaşılıyor. 

SLOVAKYADA 
MAHKO'M1YETLER 
Presburg, 4 (A.A) - Muhakeme 

komünist faaliyetinde bulunan 140 
kişiyi 12 aydan 12 seneye kadar ce
cazalara çarptırmıştır. Bunların ço
ğu yahudidir. Aralarında kadınlar 
da vardır. 
~~~-, ...... ta ...... ~~~-

INGILIZLER FRANSA SAHi
LiNE BiR KE ŞiF AKINI 

YAPTILAR 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Bu harekete iştirak eden kıtalar 
hususi akın servisine mensuptur. 
Kıymetli malô.ınat elde edilmiştir. 
Akıncı lutaların tekrar taşıtlarına 
dönmesini donanma birlikleri ve 
avcı tayyarelerimiz korumuştur. 

Bertin, 4 (A.A) - Alman Baş
kumandanlığının resmi tebliği: 

İngilizlerin az kuvvetle Maniş sa
hilinde teşebbüs ettikleri bir asker 
çıkarma hareketi sahil müdafaa 
teşkillerince önlenmiş ve bu hare
ket kırılmıştır. Elimize bir mikdar 
esir ve silah düşmüştür. 
~~~ ................. ~~~ 
INGILIZ HÜCUMLERI 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

vanna bombalar atmışlardır. Bilhassa 
yangın bombalan atılmıştır. Gece avcı
larımız uçak savar bataryalarımız on 
düşman uçağı düşürmü<lerdir. 

PAR!S BöLGES!NDE 
Vişi, 4 (A.A) - İngiliz hava kuvvet

leri Paris bölgesine üçüncü defa olarak 
kütle halinde taarruz etmişlerdir. 

ME$GUL FRANSADA 
Londra, 4 (A.A) - Bir çok avcı tay

yar.,,.inin himayesinde 200 bomba ucağı 
işııal altındaki arazide Tripor Abevil ve 
Kapgrin bölgesine hücum etmişlerdir. 
Tripor, Abevil ve Kapgrinde bir çok he
dener bombalanmıştır. 

Hava muharebelerinde dört dü.şman 
tayyaresi düsürülmüştür. 

Dün öğleden sonra Boston tipinde 
uçaklar Sbitfayerlerin himayesinde ikin
ci bir hücum daha yaparak Şerburg ve 
Löhaver doklarını bombalamıslardır. 

İki Alman avcı tayyaresi düşürülmüş
tür. Bizim dört tavvaremiz kayıptır. 

1NG!L1Z TEBLİCİ 
Londra, 4 (A.A) - Hava Nezaretinin 

dünkü tebliği: Geçen gece bomba uçak
larımızdan büyük bir t<>şkil Essen ve 
Rurda diğer hedeflere taarruz etmiştir. 
Büyük yanınnlar çıkmıştır. Diepteki 
doklar da bombalanmış ve düşman su
larına mayn dökülmüştür. 

Sahil muhafaza servisine memrup 
uçaklarımız isga) albndaki topraklarda 
uçak meydanlarına. demiryollarına ve 
sanayi merkezlerine taarruz etmişlerw 
dir. 

Bomba uçaklarımız Rur üzerine yap
tıkları akında iki düşman tayyaresi dü
ıürmüclerdir. 

Londra. 4 (A.A) - Royter Ajansının 
askeri yazan yazıyor: Yabancı memle
ketlere ileride yapılacak hava hücumla
rında iki bin tayyare kullanılması im
k5nsız değildir. Bu kanaati Kolonya ve 
Rur akınları vermiştir. 

KOLONYADA ÖLENLER 
KAÇ K!Şt? 
Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Çörcil Avam Kamarasındaki 
demecin'.le 31 Mayısta Kolonyaya yapı
lan hava akınında 200 bin kişi öldüğilnil 
iddia etmiştir. Alman gazeteleri bu id
d:aya karşı 5 Haziran tarihli Alman teb
liiıinden bahsederek tethiş taarruzunda 
200 kisinin öldüÇ.Unü yazıyorlar gazete
lere göre Çörçil Müttefiklerin bütün 
cephelerde uğradıkları ağır mağ)(\biyet
leri ve bilhassa Kerç ve Harkof darbe
lerini unutturmak için taarnızların se
bep olduğu insan kayıbı sayısını bü
yültlll<'k zorunda kalmıştır. 

Folkişe Bcobahter gazetesi diyor ki: 
Çön;ilin mübaHl~alan kahraman gözük
mek arzusu kodar Satlinin tazyikiyle ile
riye sürülmüştür. Çünkü Bolşeviklerin 
İngilizlerden yardım gördükleri ümidini 
besleyohilmeleri için şeklen de olsa ikin
ci cephe isteklerinin tatmin edilctiğini 
göstermek Hlzımdır. 

u ro11er n İngiliz 
üssüne hücum ettiler 
Londra, 4 (AA) - Hava nazırlığı-

nın tebliği: Dün gece az sayıda düşman 
uçağı Jngilterenin cenup kıyılarında uç
mu§tur. Taarruz kıyı bölgesinde bir ye
re yönetilmiştir. Bombalar bazı hasara 
sebebiyet vermiştir. insanca az kayıp 
VB.1'dU. 

Cece beş düşman uçağı düşürülmüş
tür. Bunların biri Jngiltere üzerinde, 4 
ü şimal Fransa.da üsleri yakınında tah
rip edilmiıtir. 

Berlin, 4 (AA) - Alman baş ku
mandanlığının resmi tebliği: 

Manş denizinde bir hava muharebe
~inde düşman dün 24 tayyare kaybet
miştir, 

Savaş uçakları te~ekküllerimiz 4 ha
ziranda Jngilterenin cenup kıyısında To
ver deniz üssünü bombalamışlardır. 

JAPON HOCUMU 
Vaşington, 4 (AA) - Bahriye na

Zırlığınm bildirdiğine göre 15 av uçağı
nın himayesinde uçan dört Japon bom
ba uçağı mahalli sa.alile dün sabah saat 
6 da Alaskada Duç Harbura hücum et
miştir. Akın 15 dakida sürmüştür. 

Va,ington. 4 (AA) - Salahiyetli 
mahfillerin tahminlerine göre Japon ha
va akınının Duç Hatburu hedef tutma
sına sebep Japon komutanlığınca Tokyo 
bombardımanını yapan Amerikan uçak
larının bu üsten havalandık.lannın sanıl
masıdır. 

PANAMA KANALINDA 
TEDBiRLER 
Bilbao, 4 (AA) - Panama kana

hndaki Amerikan makamlan taraflndan 
bildirdiğine göre Japonlar Duç Har
bura birbirini takip eden ilci taarruz üze
rine kanal bölgesinde de müdafaa ted
bjr]eri arttırılmıştır. Şimal Pasifikte Ja
pon tayyareleri ikinci defa olarak Duç 
Harbura taarruz etmiştir. Bu taarruz 15 
avcının himayesinde dört bombardıman 
tayyaresi tarahndan yapılmıştır. 

ARADAKi MESAFE 
Vaşington, 4 (AA) - Japonlar 

Duç Harbura iki hücum yapmı!lllardır. 
Birinci hücum 15 avcı himayesinde dört 
bombardıman tayyaresi tarafından ya
pılmıştır. Bir kaç depoda yangın çıkmış
tır. 

Şimal Amerikanın hava hücumuna 
uğraması tarihte ilk defa vaki olmuştur. 
Hücuma av tayyarelerinin iştirak etmiş 
olması bunların bir tayvyare gemisinden 
kalktıklarını gösterir. Zira Duç Harbur 
en yakın japon Üssünden 1400 kilomet
re mesafededir. Anlaşılan japon uçak 
gemisi sisten faydalanarak Duç Harbura 
yaklaşmak imkanını bulmuştur. Mercan 
deniz muharebesinden sonra bu taarruz 
aükiittt bozmu$tur. 

JAPONLARIN MAKSADI 
Japonların Duç Harbura bir taarruz 

niyetinde oldukları anlaşılıyor. Bu taar
ruzun hedefi ileride Sovyet arazisine 
karşı yapılacf\k bir japon hücumunda sol 
cenahtan Amerikan tehdidini önlemek 
ve Tokyoya karşı hava hücumlarına ma
ni olmaktır. 

-~~-...... .a ...... -~~-
Sulh tan sonrak· 

hu-Avrupa 
dutları 
-*-

MÜTTEF ı KLER KENDi ARA· 
LARINOA BUNU KO~U· 

ŞUYORLAR 
-*-

Stokholm, 4 (A.A) - D. N. B. bildi-
riyor : Alton Bladet gazetesinin yazdığı
na göre Birleşik Amerika devletleri ile 
Sovyetler birliğ;, Büyük Britanya impa
ratorluğu ve diğer müttefik devletler 
arasında müzakereler yapılmakta oldu
ğu dün ilk defa olarak ifşa edilmiştir. 
Bu İsveç gazetesine muhabirine göre 
mli28kere edilen mevzular arasında Av· 
rupa memleketlerinin hudutlarına ait 
meselelerle siyasi ve iktisadi meseleler 
de vardır. ____ ,......., .. ___ _ 

AL MAN - RUS HA EBI 
(Baştarafı 1 inci Sahi(ede) 

ziyle Alman pllinlarını boğduğu artık 
anlaşılmıştır. 

ALMAN TEBLtCİ 
Bertin, 4 (A.A) - Alman Başkuman

danlığının re.sml tebliği: Doğu cephesin
de ehemmiyetli hareketler olmamıştır. 

RUS MARE$ALI 
YARALANMIŞ MI ? 
Berlin. 4 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil

diriyor: Askeri bir kaynaktan öğrenildi
ğine göre 75 nci Sovyet süvari tümeninin 
bakiyeleri ile birlikte esir dilen çavuş 
Andrey Gatki, Timoçenkonun Harkof 
muharebesinde yaralandığını söylemiş
tir. 

F1N SAH!LLERtNE AKINLAR 
Helsinki, 4 (A.A) - Rus hava kuv

vetleri Finlandiya sahillerine akınlar 
yapmışlardır. Helsinkide alarm işareti 
verilmisse de bomba atılmamıştır. 

YENi ASIR 5 HAZiRAN C V M A 1942 

J aponlarla harp 
---*·---

Seylan bir 
taarruz üs
sü oluyor 

- *-
INGILIZLLR SEYLAN ADASl-

NINI ÇOK KUVVETLEN· 
DIRDILER 
-*-

Kolombo, 4 (A.A) - Seylan adası 
J aponyaya karşı girişilecek ta<1rruzun 
hareket' noktası olmak üzeredir. İngi.lli: 
hava kuvvetleri her türlü hücumu kar
şılayacak vaziyettedir. Rekor sayılacak 
bir müddet zarfında bir çok yeni hava 
meydanları kurulmuştur. 

BİR JAPON UÇUŞU 
Kolombo, 4 (A.A) - Seylana yapılan 

büyük hava akınındanberi dün ilk defa 
olarak Sey lanın doğu kıyılarında bir 
uçak görülmüştür. Bu uçağın keş;! uçu
şuna çıkmış dört motörlü bir Japon uça
ğı olduğu zannedilmektedir. 

-~~-...... .a ...... ~~~-
A m eri kacf a yeni harp 
ilanının kat'iieş

mesine doğru ... 
- *-Vaıington. 4 (AA) - Mümenil.ler 

mecl.i.i Amerilta birleıik. devletleriyle 
Bulgaristan, Romanya ve Macariatan 
arasında harp halinin mevcudiyetini 
bildiren karan ittifakla kabul etmiıtir. 
Ayan meclisi tatil olduğundan yamı 
(bugün) fevkalade olarak toplanacak
tır. 

Mümessiller meclisi bu üçüncü harp 
il8nı karannı verirken salon hıcah ınç 
dolmuı bulunuyordu. ____ ,......, .. ......, __ _ 

AFRIKAOA DURUM 
(Baş tar ah 1 inci Sahifede) 

bileceği ıüphelidir. Ancak bu sayede da 
ha geniı1 bir manevra sahası ve kalan bir 
likleri tanzim etmek imkanını kazanı:nı§
lardır. 

INGIUZ TEHDiDi VE 
ÇEMBERi 
Almanlar lngiliz hatlarının devamlı

lığını bozmağa muvaffak olmuılarsa da 
şimal ve cenupta bulunan kuvvetli is
tihkim]ann tehdidinden kurtulamamış .. 
!ardır. Bu iıttihkAmların doğusunda ln
g-iliz zırhlı kuvvetleri savaşa hazır bir 
durumda beklemektedir. Bu suretle Al
man kuvvetlerinin en büyük. kısmı bir 
yanm çember içine alınmış hulunmakta
d>r. Bu anda lngili;z kuvvetlerinin hare
kete geçmiş olmalan muhtemeldir. 

YENi INGILIZ SJLAH1ARI 
Şimdiye kadar gizli tutulan iki yeni 

silah Almanları çok 9aşırtmı,tır. Biri in
gilizlerin yeni tank karşı koyma ağır to
pu, diğeri de 28 tonluk Amerikan ge
nerRl Grant tankıdır. 

Tank karşı koyma ağır topu Alman 
tnnklarının en kalın zırhlannı delebilen 
altı librelik mer-mi atmaktadır. General 
GrantJn tanklarının zırhlan çok kuvvet .. 
lidir. Bazılan savaş esnasında on isabet 
aldıklan halde vazifelerine devam ede
bilmil'llerdir. 

Mühim aayıda bulunan bu tanklann 
bulunduğunu bilmediğinden Romel ln
giliz kuvvetleri hakkında yanlı~ tahmin
ler yürütmÜ!'.' olabilir. 

NETiCEYE DOCRU 
Savaşın alacağı durum bir dereceye 

kadar tamirde bulunan İngiliz tanklan
nın süratle kulJanılacak bir hale getiril
mesine bağlıdır. 

HARP SON SAFHADA DECJL 
Londra, 4 (AA) - Çörçilin söyle

diği gibi Libya muharebeleri aon saf
haya girmiş olmaktan uzakbr. Baskın 
tabiyesinde bir üstad olan Romel bahya 
doğru ilerledikten sonra timdi doğuya 
dönmüştür. Bu hareketin gayesi Riçinin 
kann taarruzlarını bozmak olabilir. 

Muharebelerde Amerikan tanklannın 
çok üstün vasıflan kendini göstermiştir. 
Kalelerin hareketli olmMı bu tanklara 
çok iyi çalışmak imkftnını vermektedir. 

lNGILIZ HAVA HOCUMLARI 
Kahire, 4 (AA) - Uçaklarımız Bi

relhakem muharebe cephesinde ve Sire
naikada büyük faaliye t göstermişlerd ir. 
Bir hava filamuz yedi Yunkera 88 d ü
ıürmüştür. Birelhakemin cenubunda 
düşmanın makine birlilcleri bombalan
mıştır. Bir çok dü§man tafıtı yakılmııtır. 
Derne ve Tmimiye gece akınları yapıl
m11tcr. 

Pantelariya ve Kagleyariye hücum 
edilmiıtir. Bu harekattan dokuz tayya
remiz dönmem.iştir. 

Dün kayıp olduğu bildirilen tayyare
lerden birinin pilotu sağdır. P azartesi 
kaybolduğu bildirilen tayyarelerden de 
bir pilot sağdır. 

ALMAN TEBUCI 
Berlin, 4 (AA) - Alman baı ku

mandanl ığının resmi tebliği: 
Şimal Afrikada dü~man. mevzii mu

harebelerde 22 tank, 7 top kaybetmiş 
ve bir miktar esir vermiştir. 

Alman uçak teşekkülleri Kopuzzo 
böl esinde demjr yolu tesislerini ve as
keri kamplan bombalamışlardır. 

--- o- --
Bir 1 11eç 11apuru ha-

11adan batırıldı 
Stok.holrn, 4 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre Vacrudeo İsveç vapunı 
uzun mesafel:I bomba uçakları tarafın
dan batırılıru§tır. 

«VIŞ I>> DEN BiR SES 
- - --*·---

lngilizlere 
hücum edi

yorlar! 
-*-

Fransız haberler 
nazırı İngiliz ha11a 
ltticumıarını unutmı
yacalılarını söylüyor 
Vişi, 4 (A.A) - Havas - Ofi Ajansı 

bildiriyor: Fransız haberler devlet Na
zın M. Maryon dün akşam aşağıdaki 
resmi demeçte bulunmuştur. 

- İngiliz hava kuvvetleri Paris böl
gesine üçüncü defa olarak kütle halin
de taarruz etmişlerdir. 

18 aydan beri Maniş ve Atlantik kı
yılarında en güzel şehirlerimiz olan 
Breat, Bolonya, Lö Havr, Dünlı:erk, Ru
an ve Loryana karşı tekrarlanan tahrip
lerden sonra İngilizler en şiddetli tahrip 
har,.ketlerini şimdi Parise karşı t· 
mı.şiardır. 

YALNIZ NEDEN FRAN'SA.YA? 
İngiliz resm1 makamlarına ve İngiliz

lerden para alan bazı Fransız Ajanları
na göre bu taarruzların bahanesi Al
manya hesabına çalışan fabrikaları her 
nerede olurs olsun felce uğratmaktır. 
Mademki böyledir, o halde Avrupa 
ekonomisine dahil tarafsız memleketler 
arasında bu tahrip hareketleri neden 
yalnız Fransaya inhisar ettiriliyor? Ha
kikat şudur ki İngilizler her tarafta uğ
radıklan mağ!O.biyetlerden dikkati baş
ka tarafa çevjrmek ve Bolşevik menfa
atlerine ikinci cephe hülyasını vermek 
için bugün silMısız ve mukavemet vası
talarından mahrum olan eski müttefik
lerini vurmaktadırlar. 

SUtKASTLER 
Rusların emriyle hareket eden ted

hişçiler de işgal ordusuna karşı suikast
ler yapıyor ve bu hareketlere tüccarı 
gazeteci Fransız vatandaşlannı da katı
yorlar. Bu hareketler harp kanunları 
çerç<>vesine girmeyen hususi ve umumi 
katil mahiyetini alıyorlar. 

Moskova ve Londranın gayesi kuvvet 
göstermekten ziyade kolay hareketler
dir. 

UNUTMAYACAKLAR ... 
Bu suretle masum kanı akıtarak Ma

reşal Petenin birlik izine karşı koymak 
ve dahili harp çıkarmak için beyhude 
bir teşebbüs yapıyorlar. 

Fransız hükümeti bu cinayetleri tak
bih eder ve hiç bir zaman unutmıya
caktır. 

-~~-_.... ....... ,_~~-
UZAK DOGU HARBi 

(Bnştarafı 1 inci Sr,höfede) 

yapılan bir hücum esnasında dört japon 
denizaltısının batırıldığını bildirmi~tir. 

Melbum, 4 (A.A) - Hava kuvvetleri
miz Rabaaya hücum etmişlerdir. Liman 
böl.gesinde ve askeri kampta yangınlar 
çıkarılmıştır. 

CtN - JAPON BOCUSMASI 
Tokyo, 4 (A.A) - Dün Susova kal'

sı umumi bir taarruza geçmiş bulunan 
Japon birlikfori düşmanın mukavemeti
ni kırarak Vukinkyang ırmağının sağ kı
yısına varmışlar ve saat 18 de bu suy\ı 
geçmişlerdir. Düşman kuvvetlerinin ana 
kısmını püskürten japon kıtaları ırma
ğın sol kıyılannı da işgal etmişJ.,.,.dir. 

Japon uçaklarının bombardımanına 
uğravan Susova şehri alevln icindedir. 

JAPONLAR İl..ERLtYORMUŞ 
Yokyo, 4 (A.A) _ Şimalde durm11ksı

zın dört gün yürüyen japon birlikleri 
diin sa.hah saat onda Yuntansuya girmiş
lerdir. Burası Kantonun 65 kilometre 
şimalinde askeri ehemmiyeti haiz bir 
yerdir. Japon }atalan Yuntansunun do
ğusundaki tepelere doğru ileri hareket
lerine devam ediyorlar. 

Tokyo, 4 (A.A) - Kivintung eyale
tinin şimalindeki hareketlere iştirak 
eden bir japon müfrezesi deniz erlerin
den mürekkep teşkillerin kuvvetli yar
dımlariyle 2 Haziran gecesi Kaytonun 
40 kilometre batısında Huide hücuma 
geçmiş ve düşmanı Sikyng nehri boyun
ca takibe devam etmiştir. 

Hava kurumunun ilk yerli uçağı 

Kurumun fabrikasıı1da 
yapılan uçak uçuyor 

Ha11a Jıurumu Jıurultayı bugün baş11eıııııın1zlıt 
bir nutlıu ile açılacalı •Pazar günü Etimesııttd 

bir ha11a metingi yapılacalı 
Ankara, 4 (Telefonla) -Türk hava HAVA METJNCI 

ku~unun sekizinci kurultayı ~arın Hava kurultayının toplantıaı uıtin.-e-
(bugun) saat l O da Ankara halkeVlnde b ti 1 ·· ·· ·· d ki Ü •· ,, .. ,rot*' 
b -'-" d kt R fik S d b. .. e Y e onumuz e pazar g nu .,.. 

a.§VICIU.l o or e ay amın ır soy- . . b•~ 
leviyle açılacaktır. uddalci tayyare meydanında hır • 

8 Haziranda kurultay kapanacaktır. metinği yapılacak, kurumun fabrik••"' 
Ayni gün başvdcil doktor Refik Saydam da imiil edilen ille uçak ayni gün rad 
tarafindan kurultay azasına bir çay ziya- danda uçacaktır. Davetliler fabrikaY' •• 
feti verilecektir. atelyeleri gezeceklerdir. 

Dünyayı ilgilendirecek bir buluş 

Kimya enstitümüzün 
asistanlarından biri mü

him bir ilaç yaptı 
İstanbul, 4 ( Yeni Asır ) - Üniversi

te kimya enstitüsü asistanlarından B. 
Samim Aksu üç senelik mesaiden sonra 
Ultra Septile benziyen, fakat ondan 
bambaşka formülde olan bir ilaçın for
mülünü bulmuştur. İliiçın menenjit, za-

türrie, romatizma ve soğuk algmbğın.ı. 
müessir olııcağı hesap edilmiştir. t)nl-

versitede alaka ve takdir uyandıran !1'
çın hastalar üzerinde tecrübeleri yapıl· 
maktadır. 

~""",...,,"""""""""'"""'>'<::,...,,.<::><::>';;:,.<;;:,.<:;:><;;:,..;:,.<::><=>-.,,,.:::ı.<:::.-<:><="°' 

icra Vf>kilJeri heyeti dün toplandı ---- _______ .., _________ _ 
Ankara, 4 (A.A) - İcra vekilleri he yeti bugün (dün) saat 16,30 da 84'" 

vekil Dr. Refik Saydanun reisliğinde BaşvekA!ette haftalılı: toplantl.!ını yap
mıştır. 

"Hatay'' da 
akıtlar ve 

evvelce yapılan 

Türk a!tını 
Ankara, 4 (Telefonla) _ 23 Haziran 

1939 tarihinden evvel bugünkü Hatay 
vilayeti hududu dahilinde mevzuu Türk 
altın lirası olarak vuku bulan akitlerde 
akdin harfiyen ıcrası caynen ödeme• ke
limesi ile veya huna muadil diğer tabir
lerle şart edilmiş olsa bile borçlu borcu-

nu vadenin hululi!nde aynen altın olı>
rak veya beher altıru 925 kuru~ hesa
biyle Türk evrakı nakdiyesi olarak öde-

yebilecektir. Buna dair hazırlanan layi
ha tasdik edilmek üzere MillC'I MecJiSI 
umumi heyetine sevk edilmiştir. 

Yeni çay ve kahv~ sattşlarına doğru 

lstanhul, 4 (Yeni Asır) - Bugün tebliğ edilen kadro ile inhisarlar çay '1< 

kahve şubesi teşekkül etmektedir. Çay ve kahveler şeffaf paketler içinde satıla
caktır. Hazırlıklar ikmal edilinceye kad ar satışlara bugiinkü tekilde devam olu
nacaktır. 

"'>...:::'-"""""'""""""'::><:>'<::><::.<::><=>-""":::ı.<::><;;:><::.<::><=>-""":::ı.<:::.-<:><::.<:::><=>-<::>':::ı.<:~ 

Nufus memurlarının maaşı artı yor 

Ankara, 4 (Telefonla) - Kadroların 
müsaadesizliği dolayısiyle uzun müddet 
ayın derece maaş alan nüfus memurla
rının maaş kadrolannı daha geniş ve el
verişli bir hale getiren kanun layihası 
Dahiliye encümeninden çıktı. Uyihaya 
bağlı cetvelde 30 lira maaşlı 30, 25 lira 
maaşlı 360 kaza nüfus memuru 20 lira 

• -----· 
maaşlı 230, 15 lira maaşlı 180 kaza nüfuS 
katibiyle 15 Ura maaşlı 52 ve 10 lira. 
maaşlı 180 nahiye nüfus memuru bu• 
lunmaktadır. 

Dahiliye Vekili kaza nüfus memurla
rını ve nüfus katiplerini almakta olduk· 
!arı maaşlarla çalıştıklan vilayet dahi· 
!inde lüzum gördüğü yerlerde istihdaıfl 
edebilecektir. 

Anlıara Hallıe11inde in· Yeni Dahiliye müsteşar• 
giltereye ait bir sergi 11e Manisa 11alisi 
Ankara, 4 (Hususi) - Haber aldı- Ankara, 4 (Telefonla) - Dahiliye 

ğımıza göre cumartesi günü saat 12 de müsteıarlığına tayin edilen B. Fuad 
lngiliz üniveraiteleri teknik okullariyle Tuksal bugün (dün) lzmirden tehrimi-

ze geldi. Vazifesine yarın (bugün) bar 
lngiltereye ait muhtelif manzaTalar SeT- lıyacaktır. 
gisl halkevinde açılacaktır. Maniaa valiliğine tayin edilen Ali 

~~~--- ...... ~~-
HARP V~l~YETI N F. ASKER B. :::.e:.,~::::in 

KOZ ı LE BDKIS Ankara, 4 (Telefonla) - Kütahya 

Rıza Çevik yeni memuriyeti bll§ına çar• 
şamba günü hareket edecektir. 

--...... 0 ...... --

Amerllıan generaııerı 
lngiltereden döndüler 
Vaşington, 4 (AA) - İngiltereye git-

(Baştarafı ı inci Sabi(ede) mebusu Recep Pekerin kızı Şehriyanla 

Bremen inşaat tezgahlarının kudreti- ticaret vekaleti teşkilll.tlandırma büro
ni göstermek için şu malfunatı verelim: sunda raportör Rauf Meleksoy evlen
Burada Almanyanın yeni gemilerinden mişlerdir. Bugün (Dün) Ankara beledi-
10,000 tonluk bir ağır kruvazör yapıl- yesinde yapılan nik1l.h töreninde Büyük 
dığı gibi bunun bir eşi de yapılmaktadır. Millet Meclisi re:si Abdülhalik Renda, 
Yine Bremende 7000 tonluk bir bafü başvekil Dr. Refik aydam, vekiller, par
kruvazör 1939 da kızağa konmuş, aynca ti genel sekreteri, meclis parti grubu re-
8 muhrip yapılmıştır. is vekilleri, cumhurreisliği umum! kliti-

Bremende İngilizlerin Alınan deniz- bi, Ankara valisi ve komutanı ile iki ai
altılarını daha kızakta iken tahrip et- lenin yakın dostları ve akrabaları bu-

miş olan Amerikan generalleri İngil~ 
genel kurmay'.le temaslarda bulunduk· 
tan sonra Amerikaya dönmüşlerdir. 

ingilterede yeni bir 
naz.,.ıııı 

Londra, 4 (AA) - Dün resmen bil· 
dirildiğine göre yeni b ir yakıt ve aydın
latma nazırlığı kurulmuştur. Bu nazn"' 
lığa iaşe nazırlığı parlemento müste§&1'' 
binbaşı Loyt Corç tayin edilmiştir. rr;ek istediği anlaşılıyor. lundular. 

İngilizler, 12 uçak kayıbına mukabil -:;;jjliiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİ ____ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;İİİM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
Bremende büyük kayıplar ve hasarlar 
verdird'klerini söylüyorlar. 
PASİFİKTE MÜTTEFİKLER 
Son günlerde müttefik deniz.altılan

nın cenubi Pasifikteki faaliyetleri hak
kında sık sık haberler gelmektedir. Bu 
haberler gösteriyor ki müttefikler Pasi
fikte denizaltılarının faaliyet'ni kolay
laştıracak üsler hazırlanuşlardır. 

---o ...... --
Amerilıa radyo istas-

yonları sustu 
Sanfiran..•'sko, 4 (A.A) - Dün gece 

Amerika, Kanada ve Meksika radyo is
tasyonları neşriyetta bulwımaııı;ştır. Bu 
bir ihtiyatı tedbirdir. 

1 - Almanca sözlü 
SEV Dİ G İ M 

K A D l N 
BENJAMİNO GIGLİ 

BU G UN 
Matinelerden itibaren 

HARiK ULADE 2 NEFiS 
ZEVKLi HARiKA 

2 - İngilizce sözlü 

ANDY H ARDY 
K ELEBEK 

Mickey Rooney - Lewis Stone 
SEANSLAR 

Sevdiğim Kadın: 2 - 5 - 8.10 
A. B. Kelebek : 3.25 - 6.30 - 9.30 

CUMARTESİ, PAZAR 
12.30 da 


