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YENİ ASm Matbaasında basılmıstır .. 

Yeni sanayi kanununun hüküınleri 

Yeni fabrika aça
caklara kolaylık 

---------------
Yurdumuzun iç tarafları tercih edilmeli 

f Sruıayicilerin iştirakiyle Ticaret ve Eski ınuafiyct rUhsatnameleri ka1dı-
h Ü y Ü k b j r mu va - Saıınyi odag salonunda b:r toplantı ya- rıldığı için her 'sanayici iktisat vcUJeti

pılmış, haziranın ilk gününden itibaren ne müracaat e<krek bir sanayi cüzdanı 

Japon donanmasının büyük birlikleri ate~ açarken 
fakiyet kazaodı kanuniyet kesbederek yürilrlüğe gire- almağa mecbur tutulmaktadır. 

cek olan yeni sanayi kanun projesi mad- Bundan başka fabrikalarda meslek! --*-- de madde okunarak gözden geçirilmiş- kurslar açılması, fabrikalann Türk va-

Fransa ya 
dayanan 
hesaplar 

---· ---
Mihverin bu Jıesapla-
l'lnda aldanması 
ihtimali çolı lıuvvetlidi,. 

SEVKET BİLGİN 

Almanlar, ikinci cephenin meçhulleri
ni henüz halletmemi lerdir. Haftalardan 
beri, koyu bir karanlık i~inde, düşnınn
lannın darhelerini ne zaman ~e nerede 
indireceklerini nnJmnağa çalışıyorlar. 
Doğuda, dev çaptn bir taarruz hareketi
ne girişmek zorunda oldUkları ınrada, 
Anglo Saksonların hakiki niyetlerini 
·~iedemcmiş olmaktan bir nc'\i rnhat-

• fil%Jık duyduklan şüphesizdir. 
Zira Almanya ve ortakları için Doğu

tLlki sava hayaüclir. Burada ynpacııkla
.,, hamleler umduklnn neticeli 'rcnncz
se, harbi kaybetmiş sayılaraklannı bi
liyorlar. Yine biDyorlar ki Doğu batağı
na, tek er ve tek silih nyıramıyacak ka
tılar saplandıklan gün, milttcfikle.r her 
ae pahasına o1UJ'S3 olsun, i.kind cepheyi 
8(mak tt'.şcbbüsiinü kuvveden fiile ko
)8Cak1nrdır. Şu halde Almanya, Doğu
tıla ve batıda, ayni zamanda Mkimiycti 
tlinde tutmağa mecburdur. Führerin bu 
llUlksatla hazırladı!; darbenin mahiyeti 
iledir? 

i tc dünya efkfın, nüfuz edilmesi c;ok 
rüc; bir muammayı andıran bu ipotezin 
~evabmı araştırmakla mesguldür. Bir 
~ok ihtimallerden bah edilmiı:tir. Bun
ları ~ylece sıralıyabiliri2.: 

1 - Abnanlar, Norve(e a.ıker çıkar
llaa ihtimalini önliyeçck bir vaziyette ol
llMlk i('in, İ ve('.e saldıracaklardır.. Bu 
ırmetJe loıve~ donanmasına ve ticaret fi
losuna el kovmak fırsatını dn elde edc
ttklerdir. -

2 - Bütün İberik yarım adasına ve 
Cebeliittanğa bakim olmak suretiyle 
~nsız miistcmlckc imparatorluğuna el 
atmak i~in İspanynyı harbe ginnl'ğe zor· 
l.)'a{'aklnrdır. 

3 - Batıda ve Akdeniz savacımda 
li'rnnsnnw fiili yardımına dayanabilmek 
~in Vişinin üdii pnkfa iltihnkmı temine 
ralı cnklardı.r. 

.. - l\ladagn kruın intikanmu rumak 
~ cneJa faltaya sonra Kıbrısa karşı 
laavadan '\e denizden ynpnr:ıklan hare
letlerc Pransız harp gemilerini.; de iş
tirakini i tiycceklerdir. 

Biitiln bu ihtimnller rasında en mü· 
•immi, hiı• iiphe edilemez ki, Fransa ile 

(S,.,nn ahifc 2, Sütun 6 da) -

iaşe işlerine dair kararlar 
.JaponlGPın 1111 tayyare tir. tandaşı işçi ve memur kullanmalan 
geınJ.sl 2 fıl'UVllZÖPÜ 4 Bu pro~e mühim hük~mleri ihtiva ey- şarttır. Yn1nız ecnebi teknisyenler is-

-, ' lemektedır. Eski muafiyetler kaldml- tihdamı muvakkat milsaadeye bağlı tu· 
mıılırlbl, 8 topçelıerl, altı makta. yerine yeni prensipler ve eezat tulmaktnctır. 

Dağıtma ofisi fa
aliyete başlıyor 

taşıtı llatırdmış, fıalan• hUkümler ilave olınımaktadır. (Sonu Sahife 2, Sütfin ı 41e) 

ıarı lıaçmıştır .. 
Me1burn, 9 (A.A) - Resmi tebl:ğ : 
Koray muharebesi mlittefik filoların 

muvnffakıycliy]e sona ermiştir. Düşman 
gemileri uznklnşmıştır. 

Sidney, 9 (A.A) - Resmi tebliğ: 
A vustrn1yanın şimal doğusunda top

lanan büyük bir Japon istila filosu im
ha cd:lmiştir. 18 dü.şman gemisi batırıl
mıştır. Dört gemi hasara uğratılmıştır .. 
Batırılan gemiler içinde 2 tayyare gcm!
si, bir kruvazör, yedi muhrip, bir çok 

Beş YClf•ndan yulıarı sığır ve mandalar Jıesilebi· 
lecelı • Subaşı teşlıilti tı lıuralmalı Uzere- muhtelif üote gemiler vardır. 

Ankara. 9 (Hususi) - Statüsü hazır- ------------- İmha hareketinden kurtulan Japon 
lanmış olan dağıtma ofisinin kadrosu da 
VekHJer heyetinin tasdikine iktiran et
miştir. l O milyon lira aermaye]i olan bu 
ofisin yakında faaliyete geçeceği anla
şılmaktadır. 

KESiLEBiLECEK HAYVANLAR 
1 O yaşından a§ağı olan çift hayvan

larının ve 8 yaşından aşağı 11ğır ve man
daların kasaplık olarak kesilmesi evvel
ce yasnk edilmiş idi; ncşTCdilccek yeni 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

Almanlar Malta 
adasını düşürm~k

ten ümidi k~stiler 
-·-Stokholm 9 (A.A) - Berliner Çay

tung yazıyor : Malta kırılması çetin 
bir cevizdir. Onu yalnız bombalarla 
düşürmek imktinsızdır. Adayı hem 
iaşe bakımından ve hem de cephane 
it!bariyle aç bırakmak IA.zımdır. 

UZAK DOCU HARPLERi 
---*---

Birmanya-
da bir şehir 
daha düştü 

-*-Şangsi ve Honnanda Çin 
Japon boğuşması 

devam ediyor •• 
Tokyo, 9 (A.A) - Bu sabah Birman

ya cephesinden Domei ajansına gelen 
b:r habere göre ~ole doğru ilerliycn 
JaPon kuvvetleri dün mukavemet gör
meden şimali Binnnnyarun en mühim 
şehri olan Miyitinayı işgal etmişlerdir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Tokyoya ~öre 
---··---

Deniz har-

gem!leri kaçmışlardır. 
( Sonu Sahife 4. Sütun 5 te ) 

1 n~il izl~rr. ~Öre A 1-
ma n hava kuvv~tleri 

ıı; a hvolacaktır 
---·---biniJapon

/ar kazandı 
Bundan sonra da A11ra· 

pa ıstııa edUecefı .. 
Amıstralya Btı§ktımandanı GeneTcıl Mak Artür bir f}Öri.i§me esnasında 

L>nClni, 9 (A.A) - lngiliz hava nazın 
Arşibald Sink1er Binningham nutkunda 

-•- şunları söylemiştir: 
DENiZ HARBi SORECEK ALMAN · SO~YET HARBi 

.Japonlar ilıl tayyare ge· • - Alman hava kuvvetleri müthiş ----· ·----
misi J muhrip IJatırdıfı• hU: y~ geçirecektir. Harek~t ~bbüsü 

' • • • miittefıklerc geçmekte ve ilk defa ola-
larını 8' açalı daşiirdülı- rak Hitlcr kendinin seçmediği şartlar 

8. Curtin .Japon- Ruslara göre Al-
lerini söyliyo,.lar. Ken• altu_ıda .h:uı> etn:ıe~tedir. v 

dl fıa"ıplaPına aelfnce Şımd:kı hedefımız gcle~ek~ ya~a~agı-
-1 :1 -· rnız taarruzların ancak hır golgesıdır. 

Tokyo, 9 (A.A) - Japon umumi ka- Alman hava kuvvetlerini darbeler in-
rargAhından ahnan haberler arasında dire indire mahvedecdiz. Bundan sonra 
Koray denizi muharebesi bakkında şu istilamız gelecektir. İngi1teren!n i~a
tamamlayıcı malömat vardır; torpil sını kastetmiyorum. Gerçi Bitlerin mc
uçakhırı pilotları kendilerini feda ede-- yusiyeUe böyle bir hareket yapmasıııı 
rek bir kruvazöre hilcum v etmişler ve yine düşünmemiz icap eder, fakat scz
bunu ağır hasara uğratmaga muvaffak !erimde kastettiğim Avrupanm ill'til~':l
olmu.~lardır. Bir muhrip batırılmıştır. dır. 

ların matlup mantar Kırım
edileceklerini da zehirli ~az 

söylüyor kullandılar 

(Sonu <>avfa 3 Sütün 1 de) 

Deniz hareketlerinde 7ı!ühim rol oyıuıyan miittefik ttçak gemilerinden biri 

Bir kömürcü mahkum oldu 

3 ay hapis, 1.5 bin kilo kö
mürü müsadere edileceli 

-*-Bir .Japon anaJıtalı be 
Auastralyanın günleri 
artılı saydı olduğa 

iddiasında! 
Kambera, 9 (A.A) - B~wekiJ Mister 

Curtiiı demiştir ki: 
c - Şimdilik kesilen Koray deniz 

harbi mücadele sahasının Mihver kont
rölüM geçmesine mani olacak büyük 
döğüşün bir parçası imiş gibi telakki edi 
lerek yapılmalıdır. Harbin daha devam 
edeceğinden şüphe etmlyorum. Düşman 
yenilinceye kadar sebat etmeliyiz. Bu 
vaziyet başarılan işleri müttehit deniz 
ve hava kuvvetlerinin eşsiz meharet ve 
cesaretine borçluyuz. Amerikalılarla 
Avustralyalılar ve İngilizler bütün mev
cudiyetleriyle bağlandıkları bir diva 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

t 

so D KIKA 
••••••••••• 

Madagaskarda har
bin devam edip et· 
m~diği pek belli değil 

---··---
En eltemndyetli Uman
lal'ln ingUlzlere ıesllın 
edUeceğl söyleniyor 
Vişi. 9 (A.A) - Fransız Jotalannın 

Madagaskardn şiddetle mukavemete 
devam ettlklerini bildiren haberler gel
mektedir. 

ıoo lira para cezası vere cefı, llir ay da dülılıcim Vişi, 9 <A.A> _ Madagaskardalri 

Jıapalı ta talacaıı... kuvvetlerin ~ütarek~ şartlan m?~ibin-
Eş.refpaşada kömür ticaretiyle iştigal yetine, bir ay müddetle dükkanının ka- ce ~n ehemm.ıyetli limanJan İngilizlere 

eden AJi Karaelmasın bazı mti§terilerine patılmasına ve bu mUddet zarfında tica- tute:>lım edecei',rı hakkında maltimat yok-
mevcut olduguv halde kömür satmadıg~•ın- tte · d"kk4 - d t k;{._ r. 

re n menıne, u tının a mevcu .,.. D' S · t sı· ı askeri dan dolayı milli korunma mahkemesine ıyego uarez:n e un o ması 
verildiğini ve milli korunma müddei- mürlerin tamamının müsaderesine, bir hAdise olmayıp siyasi bir vak'adır .. 
umumiJiğince tevkif edildiğini yazmış- mahkeme masrafının kendisinden alın- Madagasknnn merkezi Tnnanarin ile 
t k masına ve kanun mucibince bu mahkG- görüşmeler devam ediyorsa da mem)e-
ı Milli konınma rnahkemesinde dün bu miyetin herkese duyurulmak üzere ga- ket içine ~ekilen Fransız kuvvetleri 

hadiscnin muhakemesi yapılmıştır. Du- :z.etc ile H!'inınn karar verilmiştir. hakkında cumn sabahından beri mal<l-
nışma sonunda Ali Karaelmasın suçu Knraelmasın dükk6nında mevcut mat aJınınamıstır. 

-·-Mevzii Rus taarruzları 
devam ediyor • Alman· 

lar da merJıezde IJlr 
hücum yaptdar •• 

Moskova, 9 (A.A) - Sovyet tebliği : 
Ayın sekizinde bütün cephelerde mi.ihiın 
bir hareket olmamıştır. 

7 mayısta 36 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. Bizim kayıbımız 6 tayyaredir. 

Moskova, 9 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ek : Merkez cephesinde Alman hücum

( Sonu Sahire 4, Sütun 6 da) 

KalC'1in şe1ırinde .!on karlar 
temizl{!fliyor 

Yeni deniz 
altın.ız yur

da geldi 
-----·--

Orııf Reis denizaltl
mıza islıenderunda 
IJayrafı çelılldi.. 

7,, " tı 1ıdidi nltına gir{!fl Hinclist anda Raiputana şehrine bir bakış 
sabit görülerek üç ay müddetle hapsine, 15,0QO kilo oduo kömürii müsadere edi-~~~ 
100 lira ağır para cezası ile mahk\ımi- lecektir. ~~AOCC 

Antakya, 9 (A.A) - İngiliz tezgah
larında yapılan harp gem!lerimizin 
ücilncUsü olan Oruç Reis denizaltı
mız İskenderun limanına gelmiş ve 
merasimle bayrak çekilmi tir .. Oruç 
Reis 690 tonilatoluktur. En modern 
~izata maliktir. 



SAffll'E 2 

rarflli Roman Yazan: Şahin Alıdııman 

... " ... 
-- Evet, bu Loranza idi! 

Beni Saraya çağıran ue odasına lıalJul eden Jıa· 
dın Loranzadan IJaşJımı değildi .. 

Demir bir mengene gibi bileğimi kav- j Tek mumlu bir şamdan odayı hafifçe 
rıyan pençe, bana bir iskeletin etten ve aydınlatıyordu. 
deriden Ari. bir kaç kemik parçasından Odanın mefrüşatı çok süslü idi. Her 
ibaret bulunan elinden farksız gibi gö- ı tarafta ipek halılar, yumuşak ve uzun 
rünmüştü. lçime birden bire korku ateşi ı yer sedirleri görünüyordu. Kapıyı ve 
düşmüştü!. pencereleri örten perdeler mavi atlas-

Tam o sırada bir ses duydum: dandı. 
- Ne duruyor sun? İçeriye gir! .. Ben Ancak bir kaç saniye süren bu kısa 

seni götürmek istiyorum! Kendini çeke- j görüşüm bulunduğum yerin bir aşk 
rek neden bana mukavemette bulunu- halvethanesi olduğunu bana anlatmıştı. 
yor sun? Fakat ortada beni oraya çağıran gü-

Mademki sende yürek yoktu! Bura- zel kadından hiç bir eo;er bulunmuyor
ya ne diye geldin? .. Beni Uune! Hadi, du. 
çabuk yürü!.. Bu kapının önünde daha Tuhaf şey! .. Bu ne biçim işti? ... 
bir saniye kalmak bizim için büyük bir Koca karı yanımdan ayrılırken davet 
tehlike teşkil edebilir!.. sahibinin beni içerde beklediğini söyle-

Birden bire koca karının nezleli, bo- mişli. 
ğuk sesini tanımıştım. Duyduğum korku Bu sarayın esrarlı olduğu hakkındaki 
bir parça hafiflemişti... şüphem bir kat daha kuvvet bulmuştu! 

tçeriye girdim, Koca kan kapıyı kapa- Şaşkın şaşkın odanın içini gözden geçir-
dı •e arkasından sürgüsünü sürdü... meğe koyulmuştum! Bu sırada bilh'.lr 

Zifiri bir karanlık içinde kalmıştık. sesini andıran gevrek bir kahkaha duy
Elimle duvan yokladım. Bir mahzen du- dum. Bu ses arkamdan geliyordu!.. Ge
van gibi her yeri nemli, ıslaktı. Acüze riye döndüm. ve baktım ... 
yolları pek iyi tanıyordu. Beni çekip g~ Atlas kapı perdesinin arkasına sakla
türmeğe başlamıştı. Karanlık bodurum- nan bir gölge gördüm! Bu, tıpkı bulut
da yirmi adım ilerledikten sonra sol ta- 1arın arkasına gizlenmiş olan mehtabı 
rafa açılan bir yola saptık. Burada taş andırıyordu. 
bir merdiven vardı... Yavaş yavaş mehtap bulutlann ara-

Merdlven müteaddit kademelerden sından sıynlarak tam bir bedir halinde 
terekküp ediyordu. Çıkıyoruz, çıkıyo- kendisini g&temıeğe başlamıştı!.. 
ruz, bir tilrlü bitmek bilmiyordu. Benim Birden bire beynimden kurşunla vu
gözlerim karanlıla bir az alı§mıştı şimdi rulmuş gibi dondumı kaldım! Eğer o da
ortalıkta bir §eyler fark ebneğe muvaf- kikada beni kucaklamak için açılan ve 
fak olabiliyordum. melek kanadını andıran bem beyaz kol-

AcUzenln elini tutmaktan vazgeçmiş- lann arasına kendimi atmasaydım, belki 
tim. Artık serbest olarak yllrllyordwn. de birden bire tutulduğum hayretten ye-

Merdivenin en 80n kademesine kadar re yuvarlanmış olacaktım! .. 
yükseldikten sonra önümüze çıkan ufak Çünkil ansızın seçmiştim ki bana g~ 
bir kapıdan geçtik. Burası sarayın alt rünen mehtap, Loranzanın hayali idi! 
ktı olmalıydı. Hayır! .. Hayali değil, tA kendisi idi bu!. 

Sol tarafta yan açık duran bir oda 
kapısı gözüme ilişti. içeriden soluk, ha
fif bir ışık dışarıya sızmakta idi. Beni 
oraya kadar getirmiş olan yol gösteri
cim eliyle odayı işaret etti: 

- Benim işim artık sona erdi. Bu oda
yı görüyor m\15Un? .. İçeriye gir!.. Seni 
buraya dlvet eden içerdedir. seni bek
liyor! dedi ve koca kan yanımdan ayn
larak karanlığın arasında birden bire 
kaybolmuştu. 

Ben tıpkı halk masallarını süsleyen 
muhayyel bir kahraman vaziyetine düş
ın~ bulunuyordum! Bu esrarlı davet 
beni son derecede ilgilendinn.i§tf. Acaba 
bu bir hakikat mı idi? Yoksa rüya mı 
görüyordum?-

Bu iki ııktan hangisini kabul edece
ğimi tayinde, ben o dakikada tamamiy
le mUtereddit bulunuyordum! Gönlüm
de, hem derin bir korku, hem de milp
hem bir ilmit vardı. 

Şaşkın bir vaziyette orada bir kaç da
kika durdum, soluk aldım. Sonra ateşin 
içine kendisini atmağa karar veren gözil 
pek bir adam atııganlığiyle ilerliyerek 
kapının önilne vardım. 

Yan açık duran kapıyı birden bire 
elimle ittim. içeriye girdim! .. 

Y ~ni sana\Iİ kanunu· 
nun hükümlrri 

(Beıştanh 1 imci s.bifeıle) 
Yurdun iç taraflannda fabrika açacak 

olanlar hUkUmetin hlmayesine mazhar 
olacaklar, tayin edilecek hudut dahilin
deki resmi müesseseler bu fabrikalar
dan milbeyaatta bulunacaklardır. Başka 
yerlerden mUbayaa yapamamak bir 
mecburiyet olarak lAyibada tesbit edil
mi$tir. 

Ticaret oda51nda bOtUn bu maddeler 
okunarak görüşUlmUş ve esasa taallak 
e:tıniyen bazı temenn!ler izhar edilmiş
tir. Ticaret odası keyfiyeti iktisat vekl
letine bil~. 

--o---

.JAPONl.ARU 
Yapdan deniz ........ 
De ,,,,. fllılP .. 
Bem, 9 (A.A) - Ekçenç Telgraf bil

diriyor: 
Koray deniz harbi sona ermeden b!r 

fikir elde etmeğe imkAn yoktur. Anlaşıl
dı~ına göre j aponlar bir istilA filosu ha
zırlamışlardır. Bu filo ya Avustralyaya 
dogrudan doğruya taarruz edecek. ya
hut ta Port Moresbiye hücum edecekti. 

tlÇCINCCI KJSIM-
-1-

LORANZA lLE VERDtCtMtZ 
MUTIUŞ BtR KARAR 

- Bu gördüğüm sen misin?.. Ben 
uyanık mıyım? .. Yoksa rüya mı görü
yorum?_ 

Ah Loranu birden bire uyanacağım 
ve gördüğüm rüyayı kaybedeceğim di
ye korkuyorum .... 

Bu nasıl kabil olabilir? .. Turgut reisin 
gemisi seni lstanbula getirdi ve lstan
bulda biribirimizden ayrıldık. Şimdi se
ni Türk paytahtından bir kaç yüz fer~ 
uzakta buluyorum! Senin Halepte işin 
ne? Bahusus Halep valisinin sarayında 
ne arıyor sun? •. 

Genç kadının yüzü birden bire ince 
bir tebessüm ışığiyle aydınlanır gibi 
oldu. 

Beni kolumdan tuttu, yumuşak sedir
lerden birinin önüne doğru götürdü_ 
Orada yan yana, vücutlarımız biribirine 
kaynaşml§ bir vaziyette oturduk. .. 

Ben genç kadının ellerini avuçlarımın 
içine aldım. 

- BİTMEDİ-

iaşe işl~rine dair 
kararlar 

( Haştanb 1 mci Sahifede) 
bir karara göre bu hadler değiftirilmit 
ve yalnız bq yapndan ap.ğı ıığır ve 
mandalann kasaplık olarak k~ilmeai 
yasak edilmiıtir. Bu ıuretle memlekette 
etin bollanmul temin edilecektir. 

SU BAŞI TE.ŞKtLATl 
Kurulmaa hazırlıkları yapılan cSu 

batı> teşkilitı kararnamesi de bugünler
de re.mi gazetede neırolunacaktır. Bu 
karar mucibince her köyde bir su başı.. 
köylere tabl çiftlik ve mahallelerde bi
rer ıu ba11 muavini bulunacaktır. Köy 
halkından olan su bqıların vazifesi, 
mahsulün hakiki durumunu te.bit et
mektir. 

Kimlerin ıu bqı olacaklarını kazalar
da ziraat memurları taıarLyacak, bun
ları kaymakamlar tayin edecek ve ken
dilerine ücret verilecektir. Vilayetlerde 
de valiler, ziraat müdürünün tasarlama
siyle su başıları tayin edecektir. 

---o---
.Japonlar Koreden 
asJıer aJacaJıfar .. 
Tokyo, 9 (A.A) - Kabine toplantı

sında Koreden mecburi askerliğin iade
sine karar verilm~r. Bu karar 1944 
senesinden itibaren tatbik edilecektir. 

TEL: 36·46 
BUHAFTANIN 

ZENGİN 
PROGRAMI 

ALMANCA SÖZL'O 

1 - OPEHA liALOSU 
lNGtıJzCE SÖZL-0 

2 •• ELEl\.'l'HiKLi Al).\M 
MATİNELER : E. ADAM %.30 - 5.30 - 8.30 

O. BAWSU 3.45 - 1.45 - 9.45... 
CUMARTESi - PAZAR Gt)NLERi 12.45 te ilave seanq. 

YENi ASIR ıo M A Y J S P A Z A R J942 
~ AO:L .... Q 

ŞEHİR DADERLERi Fransaya 
dayanan 
hesaplar Sülli.erbankın 

kumaş tevzi-
atı ha lıyor 

---·*---
4 yerde manifatura 
satışına IJGflanıldı.. 

15 mayıs tarihinden itibaren Sümer
bank yerli mallar pazarı şehrimizin ilç 
yerinde halka daha evvelce alacakları 
fişler mukabil!nde kumaş tevzi ettire
cektir. 

Bu işi halk dağıtma birliklerinin yap
ması icap eylemekte ise de henüz bu 
birlikler kurulmamış olduğundan şimdi
lık kumaşların beled=ye dairelerinde sa
tılması düşünülmektedir. Sümerbank 
mamullerinin tevzünde nüfus hüviyet 
cüzdanı esas olacaktır. 
MANİFATURA DAÔITILMASI 
VE GÖMLEKÇİLER 
İzmir halkına dağıtılacak manifatura 

esyasının satılmasına dün dört yerde 
başlanmıştır. Ayrıca gömlekçilere de 
poplin ve pijarnalık kumaş verilmiştir .. 
Gömlekçiler bu kumaşlardan s:parişlcri
ni yerine getirmekle mükelleftirler. 

---o---
()k allar arası atış 
müsabakaları dün 

}'<lfllldı 
-*

İnönü Lisesi 
Birinciliği lıazandı .. 
Dün saat 14 te Kültürpark alış poEgo

nunda İzmir okullar arası atış müsaba
kası yapılmış ve İnönü lisesi birinciliği 
kazanmış; şampiyonluk kupasını alını!J
tır. 

Silah : 22 çap mavzer .. Mesafe 50 met
re .. Mermi adedi 5. Nişan vaziyeti : Ya
tarak destekli .. İfa şartı : Her memıin!n 
isabet adedi ayrı ayrı yazılacaktır Beş 
atışta en az 32 puvan alan tasnife gire
bilecektir. 

Tasnif : Atışlardan sonra puvan iti
bariyle birincid•.?n beşinciye kadar mu
vaffak olanlara hed:yeler verilecektir. 

Bu müsabakaya davet edilen okullar 
şunlardı : Atatürk, İnönü, Ticaret, Ege, 
Zirnat Liseleri. Sanat okulu .. 

Atış ajanı Mustafa Barutçu; atış su
bayı Tahir; hakem olarak bulunan İnö
nü lisesi müdür muavini M. Öz ile Ata
tilrk lisesi öğretmenlerinden Sait Od
yak huzurunda atışlar yapılmış ve şu 
neticeler alınmıştır: 

Bir!nciliği 50 puvanla İnönü lisesin
den Osman Eröz, ikinciliği 46 puvanla 
Ticaret lisesinden Fazlı, üçilnci.ilüğü 46 
puvanla Ticaret lisesinden Hikmet, 
Dördüncülüğü 44 puvanla İnönü licıesin
den Fahri, beşinciliği 43 puvanla İnönü 
lisesinden Ali kazanmı.şlardır. 

Bu suretle İnönü lisesinin son sınıf 
talebesinden Osman Eröz İzmir okullar 
erası atış birinc:Si olmuş ve şampiyon
luk kupasını almıştır. 

---o---
Ur. BİN ro11 
BÖNÖR aEriRİLDi 
En mühim kL'>mı Zero - Diz olmak 

i.ızere İzmire 3000 ton kömür getirilmiş
tir. Bu kömürlerin takriben yarısı hava 
gazı fabrikası emrine verilecektir. 

Belediyenin hava Jraıı fabrikası bu 
kömürlerden hem ödilnç olarak aldığı 
kömürleri ödiyecek. hem de fabrikanın 
bir aylık çalışmasını temin edecektir. 
Yakında İzmire ikinci bir parti kö

mür daha getirilecektir. ---o---Yardann maltta~ aUeleP 
tesfltt edUlyoP-

Yardımsevenler cemiyeti İzmir, Kar
şıyaka, Buca ve Bornovanın muhtelif 
semt ve mahallelerinde yardıma muhtaç 
olan aileleri tesbit için faAl Azasından 
komiteler teşkil etmiştir. Haber aldı~
mıza göre komiteler bu mahalleler! avn 
ayrı gezerek işsiz, çalışamıyacak kadar 
hasta ve her suretle yardıma muhtaç ai
le1eri, bunların nüfuslarının mikdannı. 
isim1erini tesbit eden cetveller hazırlı
yacaktır. Bu ailelere imkAn nisbetinde 
yardımlar yapılacak, bilhassa kilçük ço
cuklann himayesi işine ehemmiyet ve
rilecektir. 

---o---
r.eıı,.r,.e mUcad ıe~ı .. 
İzmir vilayetinin muhtelif yerlerinde 

ve Manisa vilayeti hududunda çekirge 
görüldülfönden mücadele tedbirleri alın
mıştır. Bilhassa Bergama, Tire. Bayındır 
ve Menemen mıntakalarmda çek:rge 
fazladır. Mühim mikdarda cekirge sür
fesi imha edilmiştir. Mücadeleye sistem
ıli bir surette devam edilmekte olduğun
dan yakında cekir~enin önüne geçilece
ği zannedilmekted:r. 

---o---
Dr. Pn~ n Yu·,,,,~ Jıan 

Anlıaraya gidi oP-
Mcmleket hastanesi nisaiye şefi Hasan 

Yusuf Başkan Ankarada toolanacak 
o1an Sıhhat yüksek Orasına iştirak et
mek üzere bugiin Ankaraya g1decek. 
ayın 16 sına kadar Ankarada kalacak 
ve 17 mayısta İzmire avdet edecektir. 

---o---
NISAHLAH A 

Ödemiş1n tanınmıs tiitün tacirlerin
den B. Süleyman Nazlının nişanlandı~ı
nı memnuniyetle haber aldık. Kcnd· "ni 
v ail · · · ederiz. _____ _ 

Ekmek ve pirinç tevziatı 

Bugün yarım, ya .. 
rın tam istihkak 

Kartsız elımelı satanlar MUli Korunma mahlıe· 
mesine uerlliyoP .. Çarıa mllaya pirinç uerUecefı .. 

Dün f ınnlarda halka tam ekmek istih- Süleyınanm fırınında geceleri sabaha 
kakı verilmiştir. Bugün istihkak yanın karşı ekmek satıldığı haber alınarak 
olarak verilecek; yarın tekrar tam istih- icap eden tedbirler alınmış ve sabahın 
kak verilmesine başlanılacaktır. saat 6 sında Basmahanede aşçı Mehmet 

Son günlerde iki aylık ekmek kartla- Onurbilirlere üstü kapalı bir sepet için
rını kaybedenler bir hayli artmıştır. Bu de 16 adet ekmek satan bu fırın pişiricl
hususta daimi büroya yapılan müracaat- si F.min Gençtürk cürüm meşhut halin
lar üç yüzil bulmuştur. Bu işin bir iç yU- de tutulmuştur. 
zü olması icap edeceği düşünillmüş ve 2 - Yine Anafartalar caddesinde Ah
tetkiklere başlanmıştır. cKartımı kay- medin fınnuıda pişirici Mehmet Can
bettimt diyenlerin hepsine yeniden kart dan, Peştemalcılarda aşçı Rauf Pavluma 
verilemiyeceği hatırlanmalıdır. bir sepet içinde sabaha karşı 25 adet ek-

Filhakika bazı sabıkalılar kart hırsız- meği kartsız verdiği sırada tutulmuş
lığına başlamışlardır. Dün çarşıda kü- tur. 
çlik bir kızın elinde bulunan 6 adet ek- Her iki hadisede de pişiricileı· yüksek 
mek kartını meçhul bir şahıs kaparak fiatla, fakat kartsız ve kuponsuz olarak 
kaçmıştır. Bu şahıs aranmaktadır. Kart bu ekmekleri vermişlerdir her ikisi de 
çalanların birleşik hareket ettikleri ka- milli korunma müddeiumumiliğine ve-
naati vardır. rilmişlerdir. 

Fırınlarda kartsız ve kuponsuz ekmek PtRtNÇ TEVZlATI 
satılması memleketin iaşesini zorlaştı- Dağıtılacak 40 ton pirinç için valilik-
ran bir kaçakçılık olarak mütalaA edil- çe bir mutemet tayin edilmiştir. Bu mu
mektedir. Vilayetin sıkı takibatı sayesin- temet tüccar Pazartesi günü bakkallara 
de bu gibi bazı vakalar tesbit edilmiştir pirinç vermeğe başlıyacaktır. Halka hak
ki başlıcaları ~unlardır: kallarda pirinç satışı Salı veya Çarşam-

1 - Anafartalar caddesinde 58, sayılı ha günü başlıyabilecektir. 

Pi yasaya getiı Hen yeni mahsuller 

Dorr.a tes, taze biber ve 
kiraz idrak olundu 

80 gPamlıJı IJlr adet tom ates 50, 20 gramldı IJlr 
adet IJlber on Jıarıq.. 

Mevsimin ilk domates mahsulü evvel
ki akşam piyasaya getirilmiştir. Dün de 
mevsimin Hk turfanda taze biber mah
sulü az mikdarda piyasaya getirilm~, 
başlıca sebze dükkanlarının vitrinlerine 
konulmuştur. 

Turfanda olarak 80 gramlık bir adet 
domates 50 kuruştan, 20 gramlık biber
lerin adedi on kuruştan satılmıştır. Tur
fandada bir fiat m'.yan olamıyacağından 
bunlar kolayca satılın.ış bulunmaktadır. 

Yine dün akşam piyasaya epeyce ki
raz getirilmiştir. İlk vişne mabsulii de 
idr8.k edilmiş olmakla beraber piyasaya 

Sıtma ve "ki
nin" isleri ----·•·---

getirilmesi için daha üç, dört gün geç
mesi icap edecektir. 

Bu sene cenup vilAyetlerinden İzmire 
turfanda mahsuller gönderilmemekte
dir. Bunun sebebi Ankara ve İstanbulun 
turfanda sebzelere daha müsait flat 
ödemeleridir. 

MEYVE VE SEBZE FİATLARI 
Muhtelif mahsullerin perakende satış 

vasati fiatları şöyledir: 
Çilek 90 kuruş, Malta eriği 60 kuruş, 

erik çağlası 30 kuruş, kabak 35 kuruş, 
bakla 20 kuruş, araka (Bezelya) 25 ku
ruş, enginar 6 kuruş, soğan 12 kuruştur. 

Zeytine fiat 
konulmadı 

---*---
(Başta rafı ı inci Sahifede~ 

gerçekten geniş bir işbirli~ne daya 
projelerdir. 

Alman gazeteleri gibi Pariste ç 
gazeteler de Fransa için mihverle 
kadderat birliği yapmaktan baş~·~~ 
kalmadığını, zira Sovyetler Bırli~~ 
galebesi halinde, Fransanm bütün hu 
yetlerini kaybetmekle kahnıyarak 
hayatını da kaybedeceğini ve BolşC\ 
leşeceiini yazmaktadırlar. Bir taraf 
Bolşevik tehlikesi, diier taraftan fr 
sız müstemleke imparatorluğuna in 
tere ve Amerikanın göz koyduklan 
diası mihver propagandasının ruh 
teşkil etmektedir. 
Almanların hesabı şudur: 
Bu harbin mukadderatı denizle 

kat'i hi.kimiyetle tayin edilebilir. E 
Fransa filosunu \'e üslerini mihv 
emri altına koyarsa vaziyet temelin 
değişecektir. 

Fakat bu hesap, B. Lavalin nıih 
dostu temayüllerine göre yapılmıştır 
Fransız milletinin hakiki hissiyatı 

kate alınmamıştır. 
Onun bu davada elbette söyliye 

kafi bir sen vardır. 
Bazı İngiliz gazeteleri bu sözün 

laka söylene<:eğine o kadar kaniclirle 
hadiseleri tacil e~ olması baiamın 
Lavalin iktidar mevkiine gelişini nıii 
(ikler lehinde saymaktadırlar. Bu fi 
Heri süren New Statesman mec .. 
bir makalesinde Framada mukave 
ruhunun artmış olduğundan baJısedel 
diyor ki : •Dışarıdan seri bir müd 
ile Fransızların ayaklanma istidadı 
teren temayüilrrini kuvvetle · 
lizımdır. Kıtaya bir çıkartma yapa 
nuz zaman Fransız halk yıtmJannııı 
ve yıbnaz yardunlaruıa dayana 
dan emin olabiliriz..• 

Econonıist meanuası da ayni me 
temas eden yazısında şu satırlan ya 
ili' : •Frawm milletine zafer ilini 
vermeliyiz. Birleşik milletlerin şiındi 
lü bu olmalıdır .... 

Görülüyor ki Fransızların hissi 
ınuamma halindedir. 

İngilizlerin düsündükleri gibi, F 
sız milleti, mağlubiyetine rağmen 
eski ruhunu muhafaza etmekte midir 

Yoksa bahtsız taliine boyun eğe 
kaderinin iyilesmesini mihverin za 
de anyan bir Fransa mevcut mud 

Bunu şu bir kaç ay içinde beki 
büyük bidiAeler bbe a"österecektir. 

ŞEVKE!' BU.Ol 

Yardını 
duyS?USU 

---*---
Jfıılıaddes lılr atef 
~.,,,,. ......... 
sarmalıdır-

Sıtma mücadelesine devam edilmekte ---*---
ve şehrimizin muhtelif yerlerindeki siv- Fiat mürakabe komisyonu uzun tet- ..-.--mhm t 
ri sinek yuvaları temizlenmektedir. Pi- kiklerden sonra zeytin tanesine fiat koy- YAZAN : u:.. ıu.ı.r. . U. 
yasada kinin yoktur. Daha evvel de kay- mamağa karar vermiştir. Yakında zeytin Yardımdan mabat nedir? 
deylediğimiz gibi korunma kinini) ki- fiatlarının bir mlkdar düşeceği zannedil- yardımı nasıl yapalım? 
deyled!ğimiz gibi korunma kinini (ki- mektedir. Bilerek yerinde yardım insanın 
ninln vali olarak) kul1anılnıaması icap --ıııuııı-.ııuuwı.uo--- büyük sosyal hareketidfr. 
eylem.iştir. Kinin yalnız şali olarak kul- •urU .. ,.,, Para ile muavenet fakirin izzetin 
!anılacaktır. Sıhhat müdilrlüğü, sıtma, • aua ni yiyen bir mikroptur. 
mücadelesinde kullanılmak üzere veka- KUJIARBAZLAR Bu mikrop ayni zamanda ten 
letten kinin istemiştir. Tire kazasında Şükrünün hanında otu- aşılar. 

--•-•O--- ran eski kundura tamircisi Mustafa Ha- Muhtaç olanlara yaşamak ve çalı 
Peralıended tadPler ınamcı. CUmhuriyet otelinde Khım Al- iınkAnlarını kolaylaştırmak, on1an 
••• BlrllJı demir ve hamal Mustafa Dilek, Yıldız yata cesurane göğüs vermeğe sev 
~-· .. kahvehanesinde iskambil kAbdı ile ku- mek, nefısler:ne itimatlannı 
3780 sayılı kanunun 34 üncü maddesi- mar oynarlarken tutuluuışlar ve adliye- lhımdır. Bu şekil, muhakkak para 

ne göre teşkilAtlanmış perakendeci ta- ye verilmişlerdir. yardımdan. çok zordur. Fakat daha 
cirler birl!ği statüsü ve buna ait tali- faydalıdır. 
matname mmtaka ticaret mildürlUğüne --•-'uowuo--- CaJ.ı.şmak yolunu kaybetmiş, işi · 

geınu.,tlr. Statü ve talimatname tetkik Deniz harbi sürecek ciliğe, tenbelliğe dökmU., bedhah 
edilmektedir. İzmirdeki perakendeci ta- para yardımında bulunmak suretiyl 
cirler bu birliğe gireceklerdir. (Baştanfı 1 inci Sahifede) uzatmak fayda vermez. Onu k 

__ ,_,._._...,,o--- h il maz... İmkin dairesinde onlann ferdi 
uğrunda yan yana arp etmş" erdir. Ba-U za k dogw u harpl~rİ şarılan işlerle iftihar edebiliriz.• biliyetlerini ve h:slerini beslemek. o 

n zavallı, tufeyli yaşamaktan k 
CBaştarafı 1 ind Sahifede) ZAFER AZMt KAT'l mak, çalıştırmak IAzımdır. Aramızda 

Yeni Delhi, 9 (A.A) - Blrmanya teb- Vellington, 9 (A.A) _Yeni Zelinda çok yardıma muhtaç çoluk çocuk i 
liği: Britanya kuvvetleri orta Birmanya- Başvekili şunlan söylemiştir: yar, hasta aliller var. 
daki mevzilerini bırakarak daha şimalde Olaylar ne mahiyet alırsa alsın Avust- Bu gibi di.işkilnlere karşı müteac:l 
hazırlanan mevzilere muvaffakıyetle çe- ralyanın ve bizim sona kadar savaşta hayır müesseselerim:z. bu gibileri · 
kilmişlerdir. Şltvin bölgesinde bava faa- devam ederek harbi kazanmak karan- vazedilmi$ hükümetin himaye kanu 
liyeti olmuştur. Hindistana giden mi.ilteı. mız sarsıluuyacaktır. n ve yardım seven zenginlerin y 
ciler arasında ölenler ve yaralananlar lan elbet te şükranla kayde lAyıktır. l 
olmasından korkuluyor. JAPON AM.tRALINA GöRE kat maalesef milnevverlerimizin bu 

Yeni Dclhi, 9 (A.A) - Japon uçakla- miral hadaki fikrt çalışmaları sair memle 
rı dün ve bu sabah doğu Bingalede Şita- b;1°=J~t~~~ "t: Tagetaki terdeki çalışmalardan çok azdır. 
gonga hücum etmişlerdir. Liman yüksek- Yardım yerine masruf olmak i 
ten bombalanmıştır. Hafif hasar vardır. - Anglo Salaonlar Pasifikte harp muhtaçlara muhabbet, şefkat alaka 
Şitagong Kelk\ıtanın 400 kilometre d~ gemilerinden mürekkep küçük gruplar muavenet temayüllerinin ve harek 
ğusunda ve Akyabın 275 kilometre şimal dolaştırmakla düşüncesizlik etmişlerdir. r 1nin, onlara ait teşkilAt kanalından 
batısındadır. Koray deniz harbi şimdi artık Avustral- sistemli olarak yapılması lAzımdır .. 

Akyaba gelen japon kuvvetlerinin yanın mukadderatını tayin etmiş gibi- !?ibi hakiki yardımlar karanlıktan d 
Bingale hududuna doğru ilerlediklerini dir. Artık bu kıtanın günleri sayılıyor. Cemiyetin vicdanı ancak o vakit zev 
gösterir ~aret yoktur. lk.i düşman uçak gemisinin batınlması bulur. 

Nankin, 9 (A.A) - Japon matbuat bava akınlan tehlikesini azaltmıştır. İstikbalin anneleri, 

dairesi bild'.riyor : Şangsi ve Honnan ıcıc:ıc:ıı:ıı:ıc:uııaaı:ıı:ıı:ıı::ını:ıı:ıı:ıı::ınııı:ıaaaaı::ır Genç Türk kızları, 
eyaletlerinde 129 uncu komünist tüme- !1"'11111 • J'" d.uftundaJa• İnsanlık hareketinin en makbulU d 
ni ile general Hansen kumandasındaki ~7 ~ - bir yardım mevzuunda rolünüz bil 
Çin kıtalanna karşı muvaffakıyetli ha- rın yolılaınası.. tür. 
rekAtımız devam etmiştir. Çinliler yedi tzMiR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ- Bu hissi sönmiyen mukaddes bir 
b!n ölU vermişlerdir. 600 esir aldık, 8000 KANLil.iıINDAN : rribl evlAtlannızın kalplerinde yakını~ 
tüfenk iğtinam ettik. 329, 330• 331, 332 doğumlu ihtiyat Muhtaç kardeşlere mevcut teşe. 
Mayısın ilk gününde 128 inci Çunking eratın yıllık yoklamalan ll/S/S42 9ı: ler kanalı ile yapılacak yardımın 

tümeninin mevzilerine hilcum eden kı- pazartesi gU:ıünden itibaren yapıla-~ toplulu~ içinde uyandıracaftı 58!" 
talnrımız Bauçu -1ldıktan sonra ileri ha- ca v

1 
tebliğ olunur. "hengi dUşUnünüz. bu ne güzel bır 

reketl. · vam e~lerdir. ___ .Jjbl;jıMll::ıaı:ııaiC•tcıeıoc:QlllOODCllllOl:ICIC*~lL·l!ic~e. ne faziletli bir vazifedir. 



ıo M A Y 1 S • A Z A R 

'lok yoya göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

7 Mayıs sababndan beri düşmanın 89 
uçağı düşürülmüştür. 

Japon filosu bir yardımcı uçak gemi
si kaybetmiştir. Bu gemi evvelce petrol 
gemisi olarak kullanılıyordu. Bu deniz 
harbinde japonlar 31 uçak kaybetmişler
dir. 

AMER1K.ANIN 3 TAYYARE 
GEM1St, 6 ZIRHLISI KALMIŞ 

Tokyo, 9 (A.A) - Amiral Fagamora 
Amerikan harp gemileri inşaat progra
mında bu sene için uçak gemisi yapılma. 
sının derpiş edilmediğini tebarüz etti
ren beyanatta bulunmuştur. Amerikalı
lar ancak gelecek sene tayyare gemisi 
yapacaklardır. Japon Amiralına göre. bu 
sebeple Sarakoga ve Yurktavn uçak ge
milerinin Koray deniz muharebesinde 
batması Amerikalılar için büyük bir ka
yıptır. 

Tokyo, 9 (A.A) - Japon gazetelerine 
göre Koray deniz muharebesinden sonra 
Amerikan donanmasının yalnız 3 tayya
re gf'ınisi ve 6 zırhlısı kalmıştır. 
Hoşi gazetesi İngiliz donanmasının da 

ehemmiyetli mikyasta zayıfladığını te
barüz ettiriyor. Esasen İngiltere bütün 
deniz kuvvetlerini Pasifikte kullanamaz. 
Çünkü Akdenizde ve Atlantikte de İtal
yan ve Alınan filolarına karşı kuvvet 
bulundurmak zorundadır. 

MOTTEFtKLER KAT'! BİR 
HEZiMErE UôRAMIŞLAR 

Tokyo, 9 (A.A) - Koray deniz muha
rebesinin şu ane kadar belli olan netice
lerini tahlil eden japon gazeteleri bun
dan sonra Amerikan donanmasının 
tlçüncü derecede bir kuvvet haline düş
tüğilnü yazıyorlar. (Asahi $imbun) ga
zetesine göre beş aydan beri japonlann 
kazandıkları deniz zaferleri yüzünden 
'.Anglo Saksonlar yalnız kıymetli harp 
gemilerini kaybetn::ekle kalmamışlar, 
fazla olarak denizci devlet sıfatını da 
elden kaçırmışlardır. 

Havay, Malezya denizi, Cava, Sura
baya ve Seylin deniz muharebelerinden 
sonra şimdi Koray denizinde de kat'i 
bir hezimete uğramışlardır.. Vaşington 
sınıfından 2 harp gemisiyle Misisipi sı
nıfından üç harp gemisinden başka Ame
rikalıların elinde şimdi ancak eski üç 
büyük gemi kalmıştır. Yeni deniz harbi 
'Uçak gemisi bakımından Amerikan filo
suna ağır bir darbe olmuştur. Amerika
lılann elinde ancak Entrepray, Horvet 
ve Bencer adında üç tayyare gemisi kal
nuştır. 

* AMERtKANIN UÇAK GEM1St 
tNŞAATI 

Radyo gazetesine göre Amerikalılar 
uçak gemilerinin batırıldığı iddiasını 
israrla tekzip ediyorlar. 
Amerikanın harp gemileri inşaat pla

nında bu sene için uçak gemisi olma
dığı hakkındaki japon iddiasına gelince: 
1942 senesinde Amerika inşaat tezg§hla
rında 11 uçak gemisi yapılma~a başlan
dığı bir hakikattır. Bunlar Esseks tipi 
denilen ve her biri yirmi altışar bin toni
latoluk, 100 tayyare taşıyan gemilerdir. 
Buna mukabil japonlar ancak on dört 
bin tonilatoluk ve 45 tayyare.Uk 2 uçak 
gemisi yapmaktadırlar. 

Her iki Okyanus için muazzam bir do
nanma yapmakta olan Amerikanın uçak 
gemilerini • harbin çok sarih derslerine 
rağmen - ihmal etmesi aklabile gelemez. 
Belki de Amerikalılar 12 yeni uçak ge
nıisini bile az bulacaklar ve daha yeni 
yeni uçak gemileri tezgaha koymuş ola
eaklardır. 

tNGtLtZ HABERLER.1 

ALAY MEVZUU tMtŞ! 
Tokyo, 9 (A.A) - .Japon salihiyetli 

mahfillerinde Koray deniz harbi hakkın
da Britanya Amirallığının tebliği mUna
sebetiyle deniliyor ki: 

- Britanya Amirallığı tarafından ve
rilen haberler ancak alay mevzuu olabl
Jiı'. Dünya Britanya Amirallığının bu 
yanlış iddlalanna aldanmıyacaktır. ja
pon makamlan Britanya Amirallık dai
resine karşı ancak merhamet duyabilir. 

Horsa 
{}ZÜM 

---···---
17 H. HUsnü Muslu 54 50 54 50 

196478 Eski yekfuı 
196.495 Umumt yekfuı 

No. 7 48 
No. 8 49 
No. 9 51 
No. 10 54 
No. ll 58 

İNCİB 

25 Faik Soydan 37 37 
158014 Eski yek\in 
158039 Umumt yekUn 

lf\1\00 ki. Zeytinvağı (e.s) 44 44 
ZAHİRE 

150 Ton Susam 48 50 60 
41600 kilo Fasulya 26 

Meraklı Şeyle,. 

••••••••••••• 

VVCUDUMUZUH 
MVKEMMELİYE'J'İ 
İnsanın ne kadar mükemmel bir şe

kilde yaratılmış olduğunu, kendi kendi
ne dikkat eden herkes fark eder. Vücu
dumuz emsalsiz ve nazirsiz bir hılkat 
nümunesidir, kendi kendini koruyan 
emniyet supaplariyle doludur. Mesela 
bayılmalar ekseriya beyine giden katın 
birden bire durmasından ileriye gelir. Bu 
vaziyette insan yere düşer. Yere düşün
ce de kan vücuda daha kolayca yayılır, 
b3§ada gider ve bayılma hali az çok bir 
zamanda kendiliğinden nihayet bulur. 
Böyle olacak diye bayılanlan kendi hal
lerine bırakmak tabi doğru değildir. 
Çünkü bayılma başka bir sebepten de 
ileriye gelmiş olabilir veyahut vücut 
normal şekilde vazifesini ifa edemez. 

Ayda neler var? 
Muayyen gecelerde olgunluk ve nefa

sette eşs'.z ziyasından mehtap dive isti
fade ettiğimiz, bize şiir ve aşk ilhamla
rı veren, güneşten sonra dünyamız icin 
ikinci nur ve ziya menbaı olan ayda, bu 
i.şlerle uğraşan alimlere bakılırsa, vak
tiyle pek muazzam bir deO:z varmış .. 

$imdi aYda denizden eser kalmamış, 
bunun yerinde büyük bir düzlük. sonra 
dağlar ve hatta yanar dağ bile varmış. 

.ıııııı., .. 1 11•1111111111ıu 1 ''"'""'""'"" 'ili ı · 

~ Ankara Harlvo~n ~ 
~~--~----~---~-

= BUGUNKU NESR YAT ; 
:i ımmıı ııııııııımuı.tı 111111111111ıııııı1mı1111111-

8.30 Program ve memleket saat ayan, 
8.33 Müzik pi. 8.45 Ajans haberleri 9.00 
Müzik pl. 9.15 - 9.30 Evin saati. 12.30 
Program ve memleket saat ayarl, 12.33 
Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı ve türküler 13.30 
14.30 Müzik : Radyo salon orkestrası .. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası .. 
18.40 Müzik : Fasıl heyeti .. 19.30 Mem
leket saat ayan ve aians haberleri 19 45 
Ankara İlkbahar at kosularının netice
leri.. 19.55 Müz'k pl. 20.15 Konu~ma 
(Tutum ve bakını .. ) 20.30 Müzik : Ka
rışık şarkı ve türküler 21.00 Konusma 
(Ziraat saati .. ) 21.10 Temsil : Kim~il ai
lesi.. 21.30 Müzik pl. 22.30 Memleket pa
at ayarı ve ajans haberleri 22.45 - 22.50 
Yarınki program ve kapanış .. 

IJY~~~:-.<"'-<:'~,..ç-..<::--~<::::>":;;:::..<::><:~( 

Kiral1k 
TOTO~ OFP ~U ~ 

Basmahande Çayırlı bahçe Melez 
caddesinde 18 numaralı iki katlı ve ~ 
pencereleri demir kanatlı 5 60 met- \ 
re murabbaı arsa üzerine inşa edil- (, 
mif iki katı 400 metre murabbaı '} 
bina depo olarak kiraya verilecek- ~ 
tir. isteklilerin görmesine her za· V 
man açıktır. 1 - 8 ( 1112) ~ 

s:ıo""-'/"'.,..,"""~-,. -......... ~~~.....::- r. , 
§ Mua;yPn'°"'""'° nalıfi : 
t\ DOKTOR : 

§ LJJ;ON JJ~MI'~ Si.AS ~ 

I
~ Muayenehanesini İkinci Beyler t. 

kl . • 
sokağında 78 numaraya na etmış- l, 

tir. ~ 
~ Hastaları ber gün sabahleyin ~ 
S 10 • 13. öğleden sonra 14 - 17 arasın- ~ 
§ da kabul eder. ~ 
§ Muayenehane TELEFON 2506 h 
~~~E~.,.~,.,2998 .... ~ 

KIRKAôAÇ ASLlYE HUKUK.-
MAHKEMEStNDEN: 

Kırkağacın Hıdıra mahallesinden Hü
seyin oğlu Akif Demirdelen tarafından 
38 No. lu sokak 10 sayılı evde mukim 
Ali kızı Fatma Demirdelen aleyhine zi
na sebebiyle boşanma davasının Kırk
ağaç asliye hukuk mahkemesinde cari 
duruşmasında: 
Davacı Fatma Demirdelenin gösteri

len adreste bulunamamasından hakkın
da dava arzuhali ve davetiye varakası 
bila tebliğ iade edilmesi ilzerine da
va arzuhali ile dbetiyenin tzmirde 
münteşir gazetelerden birisiyle ilinen 
tebliğine karar verilerek davetiye ve 
dAva arzuhali tzmirde münteşir Yeni 
Asır gazetesiyle 11/ 4/ 942 tarih ve 11163 
sayılı gazetede ilanen tebliğ edilmiş ol
duğu görülmekle dbalının bu Ufuıen 
tebligata rağmen bizzat veya bir vekili 
kanuni ile mahkemeye icabet etmemiş 
olduğundan davalıya ilfuıen gıyap karan 
tebliğine karar verilmiş olduğundan da
valının ya bizzat veya bir vekili kanuni 
ile gıyap masrafını hamilen 15/5/942 
Cuma günü saat 9 da Kırkağaç asliye 
hukuk mahkemesinde hazır bulunması 
aksi takdirde mahkemeye bir daha ka
bul edilmiyeceği hakkındaki gıyap ka
rarı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilfuı olunur. 2617 (1124) 

DİKKAT!! .. DİKKAT!? 

HUGÜNDEN itibaren 

YENi ASIR 

GAYR! MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA İLANI: 
ÇEŞME İCRA MEMURLUôUN-

DAN: D. No. 94213 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulUn ne olduğu: Bir çatı al
tında 400 metre murabbaında iki kahve 
iki dükkan ve bir kasaphanenin yüzde 
90 his.sesi. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Çeşmenin 
C'ümhuriyet alanında kaindir. 

Takdir olunan kıymet: 10,000 on bin 
lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 
1 nci arttırma 4/ 6/ 942 Perşembe saat 
10 da ikinci arttırma 15/ 6/942 Pazartesi 
aynı saatte. 

1 - İşbu gayri menkulün şartnamesi 
24/ 51942 tarihinden itibaren 942/ 3 No. 
ile Çeşme icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. tlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler, işbu şartna
meye ve 94213 dosya numarasiyle me
muriyetimizc müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yilzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli b ir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilfuı taı·ihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelcriyle bir
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu siciliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya *' 
tirak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhanunen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bu
lunupta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklılarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arttı
ranın teahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on beş gün daha temdit ve on 
beşinci günü aynı saatte yapılacak art
tırmada, bedeli satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mec
m uundan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış 
tal ebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olu
"lan kimse derhal veya verilen mühlet 
.çinde parayı vermezse ihale kararı fes
holunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. 1ki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler iljin yüzde 5 den 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mad· 
de (133) 

Evsafı yukarıda gösterilen 4/6/ 942 ta
rihinde Çeşme icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilfuı olunur. 

(1120) 
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{ DOKTOR 
~ Kemal Salih Aysa y 
~ Sari hastalıklar mütehassısı. 
f. BAKTERiYOLOG 

Dahili hastalanru Tilkilikte Hatu
f. niye camii karşısında Namazgah 
A caddesi No. 2 de ka~u~ eder. 

~ 
TEL~FON : KLiNiK : 4223 

EVi : 3536 
~'>"'>''->''->'<:::::.-<:::::.-<:::::.-<::'>-ç-.,..ç-,,.~' 
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D -O itT-O- R- ·-·-··r 
1 Salihettin TEKAMD i 
ı ÇOCUK HASTALIKLARI 1 
t MÜTE: '\SSISI 

ıf Hastalarını her sı::ün öilevin saat l 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numar .. da huswsi muavenehane-

1 sinde kabul eder. Telefon 345 3 
Ev: 3459 .,. .. ,__,_ --·-- ~ 

MANİSA ASLtYE HUKUK HAK!M
LtC.!NDEN: 

Manisanın Karaoğlanlı köyünden Mu
sa oğlu 1brahim tarafından karısı İzmir 
tkiçeşmelikte Mısır caddesi Ruhi baba 
sokağında 10 sayılı evde Ali kızı Hatice 
aleyhine ikame eylediği boşanma <liva
sının icra kılınan muhakemesinde: 

Müddeialeyh Haticenin ikametgAhı 

l'~uzi edilecek Manifatura eşyası laalıflında 
Jzmir Manifatura l'euzi Jıornitesinden: 

1 - İzmir şehri belediye sınırı içine tahsis edilen muhtelif cins manifatura 
eşyasının komitemiz vasıtaaile tevzi esasları teıııbit edilerek 9/ 5/1942 tarihin
den itibaren satı§a başlanacaktır. 

2 - Bu mallardan halka perakende olarak yapılacak satışlar aşağıda sarih 
olarak adresleri gösterilen mağzalarda yapılacaktır. 

3 - Muhtelif cins manifatura eşyasının Hatları sabş yerlerinde bir liste ha· 
linde asılmış bulunmaktadır. 

4 - Buralardan mal alacak her şahsın nüfus hüviyet cüzdanile birlikte mü
racaat etmeleri lazımdır. 

5 - Muhteren halkımızın bir izdihama ve telaşa meydan bırakmadan her 
gün mezkur mağazalara müracaat etmeleri ilan olunur. 

6 - Gömlekçilere tevzi edilen poplin ve pijamahk bazenlerden muhterem 
halkımız bugünden itibaren siparişlerini verebilirler. 

Satış yerleri: 
1 - Millet pazarı: Mimar Kemalettin caddesi. 
2 - Bursa pazarı: Eyüp Özgiller Odun pazarında. 
3 - Selim Özenç: Odun pazarında 
4 - Hüsnü Ataberk: İstikamet ticarethanesi, Odun pazarında. 

9 1 o 2 5 73 ( 1 108) 

İzmir Defterdarlığından: 
Satış 
No. su 

Muhammen B. 

.335 Karantina M. Türkoğlu sokak 772 ada, 9 parsel 32,50 
M. M. 4 1 tajlı dükkan 

336 Köprü M. Eminbey şehit Nazım sokak 830 ada 5 parsel 
243,50 M. M. numarasız arsa 

337 Köprü M. Sakızlı sokak 830 ada 3 parsel 99,50 M. M. 

Lira K. 

220 00 

50 00 

numarasız arsa 25 00 
336 Köprü M. Yeni Mektep çıkmazı sokak 794 ada 23 parsel 

No. 153,50 M. M. 8/1 tajlı arasa 153 00 
3 39 Umurboy M. 15 l 7 inci Sepetçi sokak 1 368 ada 2 parsel 

5120 M. M. 83/ 2 tajlı bahçe 1024 00 
340 Birinci karantina M. Halil Rifat paşa cad. 624 ada 3 parsel 

309 M. M. 1 72 tajlı arsa 154 00 
341 Umurbey M. Piyade çıkmazı sokak 1439 ada 17 parsel 

435 M. M. 59 / I tajlı arsa 350 00 
342 Umurbey M. 15 12 inci Mızraklı sokak 1413 ada 7 parsel 

116 M. M. 39 tajh hane 250 00 
34 3 Umurbey M. 1 5 O 7 inci Demir Mehmetçik sokak 14 38 ada 

18 parsel 55 M. M. 7 tajlı arsa 42 00 
344 Umurbey M. Hücum sokak 1404 ada 4 parsel 100 M. M. 

I 1 / 1 tajlı arsa 100 00 
345 ikinci karantina M. Nazmiye sokak 175 3 ada 9 parsel 

2 04 M. M. numarasız arsa 30 60 
346 ikinci karantina Muhdes yol 1764 ada 5 parsel 568 

M. M. numarasız arsa l 1 3 00 
34 7 ikinci karantina M. Nazmiye sokak 1 75 3 ada 11 pauel 

207 M. M. numarasız arsa 30 05 
348 ikinci karantina M. Muhdes J'Ol l 754 ada 6 parsel 168,50 

M. M. numarasız aTsa 25 00 
.349 lklnci karantina M. Dere kenarı 1774 ada 20 pa1'8C1 

9 3, 7 5 M. M. numarasız arsa 14 00 
350 lkinci karantina M. Nazmiye • Dere kenan sokak 175 3 

ada 12 parsel 189 M. M. numarasız arsa 28 35 
Yukarıda evsafı yazılı emvalin pefin para ile mülkiyetle't'i 6/5 /942 tari

hinden itibaren l 5 gün müddetle arttırmaya konulmuftur. 2 l /5 /942 tarfu.i. 
ne müsadif perşembe günü saat 14 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. Taliple
rin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini müzayede başla
madan evvel yatırarak yevmi mezkurde Milli Emlak müdürlüğünde müte-
şekkl satış komisyonuna müracaatlan Üan olunur. 2503 ( 1117) 

İzmir Defterdarlı;jından: 
ölü avukat Şemsettin varisleri kansı Nevriye, kızlan Mesrure, Hadyie ve 

Nerıninin Başdurak şubesine kazanç vergisinden olan 225 lira 17 kuruş borç
larının teminini tahsili için haczedilen Ahmet ağa mahallesinin Meyveter güm
rüğü sokağında kain 222 ada, 26 parsel numarasında kayıth 8/ 1 O yeni kapı 
numaralı ve l 654 hissede 864 hissesine sahip olduklan yazıhaneleri tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkaril
mışhr. 

Taliplerin 1 /6/942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat• 
lan ilan olunur. 1 O 13 259 l ( 1115) 

İzmir Defterda,.lığından: 
Mehmet oğlu Hüseyinin Ba,durak §Ubesine milli emlak satış bedelinden 

olan borcunun temini tahsili zımnında haczedilen 1 inci Karatq mahallesinin 
yeni Türkiye sokağında 629 ada, 3 parsel sayıda mukayyet 22/24 kapı nu
maralı evi tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 1 /6/942 tarihinde saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1 O 13 2590 ( 1116) 

-
lzmir Vilayeti Dainıi Eı-cüme-

ninden : 
MilSr AMEL KAMYON ALINACAKl'IR.. 

lzmir Turistik yilları mıntaka müdürlüğü için alınacak lutiksiz ik.i adet 
kamyon iki defa eksiltmeye konulduğu halde bunları satmağa istekli çıkma• 
dığmdan sözü geçen kamyonlar 8/5/942 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. istekliler peroembe ve pazartesi günleri öğleden evvel 
vi!Ayet daimi encümenine müracaatla pazarlığa i§tirak.leri. 2564 ( 1118) 

Vilavet Daimi Encütwıeninden: 
1 - idarei husuaiyei vilayete ait Balçuva Ağamemnun ve mil ılıcalannın 

civarındaki arazi ve eşcan müsmire hariç olmak üzere her iki ılıca ile müıte
milatından olan binalar 1/6/942 tarihinden 31/5/945 tarihine kadar üçse
nelik kirası kapalı zarf usulile müzayedeye çıkanlmııtır . 

2 - Oç senelik muhammen kjra bedeli 1 1250 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4 Mayıs 942 tarihinden itibaren 15 gündür .• 

Yevmi ihale olan 18 /Mayıs/94 2 tarihine müaadif pazartesi günü saat 1 O da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 843 liradır. Talipler bu mikdar teminatı 
muhasebei hususiye veznesine yatırarak maldnızlannı encümene ibraz ede
ceklerdir. 

S - Kira prtlannı öğrenmek isteyenler her gün muhasebeyi hususiye vari
dat müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

10 12 2504 (1119) 

meçhul olup davetiye ve gıyap kararı hayat geçirdiğini beyan ve şehadette bu
gazete ile ilan edildiği halde mahkeme- lunmuş olduklarından Türk kanunu 
ye gelmediği gibi bir vekili kanuni dahi medenisinin 131, 134, 138, 142 ve 
göndermemiş ve itirazda da bulunmamış 150 nci maddelerine tevfikan tarafların 
ve davacının ikame ettiği şahitler de ta- boşanmalarına ve kabahatli bulunan 
raflar arasında şiddetli geçimsizlik oldu- müddeialeyh Haticenin bir sene müd
ğunu ve müddeialeyh Ha ticenin Ali adın- , detle evlenmekten memnuiyetine ve 1021 
da bir şahısla gayri meşru münasebette kuruş mahkeme harç ve masraflarının 
bulunup onunla kan koca halinde yaşa- miiddeialeyh Haticeye tahmiline temyi?.: 
dıkları ve davalı Haticenin haysiyetsiz kabil olmak üzere 15/4/942 tarihinde 

dbacının yüzüne karşı, müddeialeyh 
Haticenin gıyabında karar verilip işbu 
karar tarihi ilfuıdan itibaren 15 gün zar
fında davalı Haticenin itirazını mahke
meye bildirmesine aksi takdirde verilen 
işbu boşanma kararının kesbi katiyet 
edeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet 942/155 esas 381 karar 
sayılı dosya ifadesiyle ilan olunur. 

2615 (1122) 

\""ılivet Daimi Enc .. meninden : 
Nevi No. 

Bulunduğu 
Kaza Mahallesi 

Su değir- 3 ödemi§ Yusuf dere köyü ile çay ke-
meni bülbüller köyü arasında nan 

Muhammen 
bedeli 
L K. 

1500.00 

Teminat 
mikdarı 
L K. 
113.00 

izahat 
Tamamı 

1 - Yukarıda evsafı yazılı su değirmeninin mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 
2 - Müzayede müddeti 9/5/942 tarihinden itibaren yirmi gün müzayedeye ve ihale muamelesi. yevmi ihale olan 

28 / 5/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 1 O da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat mikdarı 113 liradır. Talipler bu miktar teminatı muhasebeyi hususiye veznesine yatırarak 

makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 
4 - Taliplerden gayri menkulu görmek isteyenler ödemif kazası muhasehei hususiye memurluğuna ve şeraiti mü-

zayedeyi öğrenmek isteyenlerin her gün : f zmir muhasebei hususiye varidat dairesile mezkur kaza muhasebei husu-
siye memurluğuna müracaat edebilecekleri ilan olunW'. 2S94 ( 112 3) 

SAPfFE ı 
iZM1R TtCARET sıcıL MEMUR-
LUôUNDAN: Sayı: 4401 

(Bedri Akgerman ve Zühtü Civelek) 
ticaret unvaniyle İzmirde Şükrü Kaya 
bulvarında 22 numaralı mağazada her 
cins kereste alım ve satımı ile iştigal et• 
mek üzere te,ekkül eden işbu şirketin 
ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4401 numarasına kayt ve tescil edildi
ği ilan olunur. 

1 - MUKAVELE.NAME 

İzmir cisili ticaret memuru resmi mü
hürü ve F T enik imzası. 

Bugün bin dokuz yüz kırk iki •enesi 
Mayıs ayının beşinci salı günü. 5/5/942 

izmirde birinci belediye caddesinde 
72/ I numaralı hususi dairede vazife gö
ren İzmir ikinci noter vekili Ben F eh· 
mi T enik i~imin başında iken aşağıda 
hüvyetleTi yazılı l§ sahipleri daireme ge
lerek anlatacakları gibi bir mukavelena• 
menin tarafımdan resen yazılmasını itt
tediler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri 
haiz olduklarını gördüm. 

Şahitler: 1zmirde Eşrefpaşada 623 
üncü sokakta 1 O numaralı evde oturan 
Mustafa Karluk ve lzmirde Karantina• 
da 19 7 inci sokakta l 5 numaralı evde 
oturan Tevfik oğlu Mehmet Mihrican .. 
gerimoğlu. 

Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sahiplerini tanıdıklannı ve ııahadete 
mani halleri olmadığını söyleyen ve ka• 
nuni evsafı haiz oldukları görülen şahit• 
lerin tarifleriyle şahıs ve hüviyetlerini 
tesbit ettiğim . 

İ§ sahipleri: lzmirde Cöztepe lnönij 
caddesinde 8 7 7 numaralı evde ikamet 
eylediğini bildiren Nuri oğlu Mehmet 
Bedri Akgerrnan ve lzmirde Toraman 
mahallesi Dalya sokağında 3 numaralı 
evde oturan Hüseyin oğlu Mehmet Züh
tü Civelek. 

Aıağıda yazılı şartlarla bir şirket te~ 
kil ettiklerini bana beyan ettiler. 

Madde 1 - Şirketin nev'i kollektif
tit. 

Madde 2 - Şirk.etin mevzuu: Her 
cins kereste alım satım ifleri ile iştigal .. 
den ibarettir. 

Madde 3 - Şirketin unvanı: (Bedri 
Akgerman -..e Zühtü Civelek) tir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi: İzmir 
ve merkezi muamelatı da lzmirde Şükrü 
Kaya bulvannda 22 numaralı mağaza
dır. 

Maddi'! 5 - Şirketin sermayesi: 30. 
000 otuz bin Türk lirasından ibaret olup 
tamamen Bedri Akgennan tarafından 
nakden vaz edilmiştir. Şeriklerden Züh
tü Civelek kerestecilikteki bilgi ve ihti
sası ve sayü ameli ile iştirak etmiştir. 

Madde 6 - Şirketi taahhüt altına 
koyacak ukudat, taahh.üdat ve muame
latta şirket firması ile birlikte şerikler 
münferiden imza ve şirketi bu veçhile 
temsile mezundurlar. 

Madde 7 - Şirket namına vukubula• 
cak her türlü mali muamelat ve bilhas
sa ikraz, istikraz ve ver~iye mal ver• 
mek gibi hususat iki şerikin bil'ittifak 
ittihaz edecekleri ve defteri mahsusuna 
kayt ve imza edecekleri kararla müm
kün olcakbr Bunun haricinde yapılan İl" 
ler şirketin fa}ısiyeti hükmiyesi için hü. 
küınden sakit olup akit ferikin şahsi za• 
man mesuliyeti ile yapılınıt addoluna• 
cak ve imza sahibi bunun zararlannı 
tazminle mükellef bulunacaktır. 

Madde 8 - Şeriklerden her biri bu 
~irketin mevzuu ile müıteğil ve alaka· 
dar diğer bir ıirkete şerik olamayacağı 
gibi gerek bu şirket ve gerek şahsi he
saplan için üçüncü phıalara kartı kefa• 
let ve ikrazatta bulunmaktan memn~ 
durlar 

Madde 9 - Her şerik masarifi zati• 
ye ve ihtiyacatı beytiyeai için ayda aza• 
mi l 50 yüz elli lira alabilirler. Şirket 
veznesinden bu maksatla ve avans sure
tiyle alacak.lan paralar bilanço sırasında 
şeriklerin hisselerinden tenzil olunacak
tır. 

Madde 1 O - Şirketin kar ve zararın
dan yüzde yetmişi Bedri Akgerrnana ve 
yüzde otuzu da Zühtü Civeleke aittir 

Madde 1 1 - Şirket muamelatının 
jktiza ettird.iii zamanlara mabur ve 
mahsus olmak üzere şeriklerden her han-o 
gi biri faiz ve ivaza tabi bulunmaksızın 
dilerse şahsen bu firkete ikrazatta bulu
nacak ve ihtiyaç zail olunca bu parayı 
mukris şerik def aten ve nakden iıtirdat 
hakkımı malik bulunacaktır. 

Madde 12 - Şirketin müddeti bir 
mayıs dokuz yüz kırk iki tarihinden iti• 
baren otuz bir kanunu evvel dokuz yüı 
kırk üç tarihine kadar yirmi aydan iba
rettir. 

Şirket müddetinin hitamından üç ay 
evvel ııeriklerden her han~ biri feshi 
ihbar etmezse müteakip birer senelik 
devreler için müddeti ııirket temdit edil~ 
mL<ı sayılacaktır. 

Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım. Münderecatının isteğine ve beyan· 
larına aynen uygun olduğunu ve başka 
bir deyeceği olmadığını bildirmesi üze
rine resen tanzim ettiğim bu vesikayı 
tasdiken hepimiz imza ettik ve mühür
ledik. Bin dikuz yüz kırk ik.i senesi Ma· 
yıs ayının beşinci salı günü. 5/5/942 

V. G. 
T. C. lzmir Noter vekili Fehmi T enik 

resmi mührü ve imzası. 
Akitlerin: imzalan. 
Şahitlerin: imzalan. 

Umumi No. 3766 hususi No. 3/96 
lııbu mukavelename suretinin daire-

miz dosya!t!nda saklı aslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
iki senesi Mayıs ayının beııinci salı gÜ• 
nü. 5/5/942 

V. G. 
T. C. izmlı Noter vekili Fehmi Tenik 

resmi mührü ve imzasL 
25 ve 20 kuruşluk damga pulu üzerin

de 5 mayıs 1942 tarih T. C. lzmir ikin
ci noter vekili Fehmi T enik resmt müh
rü ve imzası. 



SAPf'PE 4 

SİY ASI V AZİYEI' ··--··········· 
Japonların de
iz harbini kay
bettikleri an

laşılıvor 
-*-Vz;i Alman tazyHıine 

ul.tavemet ediyor • in· 
giliz havacıları ve 
Avrupanın iıgaU.. 

Rad}'o gazetesine göre Koray denizin
"t-k i muharebe dünya efkanm ilgilcndi
cn en öncm1i olayı olmakta devam ed!
or. iki tarafın verdiği malumat birbi-
ine uymamaktadır. Her jki tarafın da 
ttifak ettiği biric!k nokta, g~n büyük 
arpteki Skajerrak deniz harbinden son

ra yapılan en büyük deniz harbinin Ko
av harbi olduğu noktasıdır. 

Koray - Mercan denizi, Avustra1ya
nın doğu sah.:lleriyle Solomon adaları 
arasındadır. Bu sahalarda Yeni Gineye 

adar Japonya bakimdj.r, Pearl Harbur
dan Mercan denizine kadar olan sahaya 
da Amerikalılar h.8.ki.mdir. Mercan de-
nizi bu iki hakimiyetin ortasına düşmek
tedir. Galip bir ihtimale göre bu deni-
7Jn de hakimiyet~ni almak için Japon
lar yeni deniz ve hava üsleri kurmak 
istemişlerdir. Fakat karşılarında İngiliz 
ve Amerikan deniz kuvvet1erini bulmuş
Jar ve net:cede Japonlar Mercan deni-
2indcn çekilmişlerdir. Bundan Japonla
rın geriye püskürtü1diikleri anlaşılır, 
hunun aksi düşünülemez. 

Japonlar, neden bu Solomon, Hebrit 
ı;e Yeni Kaledonya ndalanna yerleşmek 
istemişlerdir? 

Solomon, Yeni Hebrit ve Yeni Kale· 
ifonya, A vustralyanın doğu tarafmın 
kapısıdır. 

Japonlar Hollanda H:ndistanını elde 
etmekle Avustralyanm şimal kapısını 
tıkamışlardır. Eğer Mercan denizine de 
lıakinı olurlarsa, Avustralyanın doğu 
kapısını kapatacak1ar ve Amerika ile 
muvasalesini keseceklerdir. Fakat buna 
muvaffak olamamışlardır. Japonların 
tekrar gelip gelmiyecck1eri de belli dO'
ğildir. 

Japonyanın 2 Amerikan gemisi ile bir 
ingiliz 7.ırhlısının batırıldığı hakkında
ki iddiası İngilizler tarafından yalanlan
makta ve hatta bu SJralarda Mercan de
nizinde batınldığı iddia edilen tipte 
harp ·gemileri bulunmadığı b'.ldirilmek· 
tedir. General Mak ArtUr ise bir nut
kunda Japonların askeri bir teblif{ de
lil, bir propaganda tebliği nes:refükle
J'ini söylemiştir. 

Japonlann düşman zayiatını yüksek 
~österdiklerini bize beş aylık tecrübe 
de ~östermiştir. 
İKİ TARAFIN MÜTALAALARI 
Taymis gazetesi, Koray deniz barbi

nin belki de Skajerrak deniz harbinden 
'büyük olduğunu ve müttefik donamna
nın bir daha sıkışık vm.iyette yakalan
mıyacağına delil teşkil ettiğini yazmış.
tır. Deyli Meyl gazetesi de, bütün cihan 
Amerikan donanmasının nerede olduifo
nu sorarken bu muharebe ile Amerika 
donanmasının b!r kısmı nerelerde bu
lunduğu ve neler yapabileceği anlaşıldı
ğını belirtiyor. 

Mihver. Japon umumi karargahının 
hakikati ifade ettiğini ve Japon üstün
lUğiinün bu harpte de tczahtir ettiğini 
belirtmeğe çahsmaktadır. 
VİŞİ - ALMANYA 
Günün d~ğer ehemmiyetli bir mese

lesi de Madagaskann işgalinden doğan 
vaziyettir. A1manlann, Anglo Sakson
lt.ra saldırması icin yaptığı tazyikin Vi
şidc beklenen tesiri göstermedi~i görü
lüyor. Par~s gazeteleri Anıdo SaksonJa
ra ateş püskürüyor, fakat Vişi gazcte1e
r j daha alçak sesle hllcum etmektedir. 

Bu vaziyete karşı acaba Almanya ne 
yapacak? .. Almanya Visinin An~lo Sak
sonlara karşı daima gevşek davrandı
ğından şikAyetcidir. Paris bombardıma
nına cevap verilmediğ:ni iddia ettiği gi
bi Lava} zamanında da bir hareket gör
nıemektedir. Diğer taraftan isıoıal mınta
kasında Almnn a<>kerlerine karşı sw· 
kastlar devam etmektedir. '.Bu da, Fran
sız efkarının Madagaı::kar htidisesi do
l:ıyısiyle Almanya lehine dönmediğ:ni 
~östermcktedir. 

AVRUPANIN İŞGALİ 
Berlin radyosu Almanya üzerine ya

pılan İngiliz hava taarruz1annm bir ne
tice vermediğini bildir:yor. İnf?İ].izler ise 
hava hücwn1arma büyük ehemmiyet 
vermekte ve Alman hava kuvvetlerim 
yok ettikten sonra Avruoanın işgaline 
b~ıvacaklarını söylemektedirler. 

Filioinlerde mu
kavemet sona 

• 
erıyor ---·---.Japonllll'a göre Ameri· 

lı.an ııumandanı teslim 
emrini uerdL 

Tokyo, 9 (A.A) - Koreg:doru müda
faa eden Amerika genera1i Vemrayt Fi
l:pinlerdc halfı mukavemette bulunan 
Amerikalı ve Filipinli kıtalara mukave
meti keserek teslim olmalarını emretmiş· 
tir. Amerikan generali dört gün zarfın
da bu kıtaların silahlanın en yakın mer
kezlere t~slim etmelerini bildirmiştir. 
SAHİCi BİR BALONA BENZİYOR! 
Tokyo, 9 (A.A) - FHipinlerdeki Ja· 

;pon kuvvetleri kumandanı Koreg:dorun 
i!':~alind!'n sonra ManiJlaya gelmiş, ha-

YENi AS'IR ıoM Ay ıs PAZAR J94~ -
AFRiKA VE AKOENIZOE ---·--- Harp ve Romanya 

---.~.---

Malta ya 
akınlar bir 

az arttı 
~·~ -·-Ş l MALI AFRIKADA YALNIZ Rıı•aı2n 11a111e1ı;ı muavi· 

HAF ıF DEVRı YE VE TOP· ni, hainler ve ııorııaı:ıar 
ÇU FAALIYET1 OLUYOR ile mücadele lazım - *- diyor •• 
Kahire, 9 (A.A) _ Britanya hava Bükreş, 9 (A.A) - Başvekil muavini 

kuvvetleri karargahının tebliği: profesör Mihail Antonesko akademi 
Avcılnnmızın himayesinde bomba mensuplarının bir toplantısında Roman

tayyarelerimiz Sirenaika bölgesinde faa- yanın iktisadi durumunu izah ederek 
liyetlerinc devam etmişlerdir. tki ttaJ. demiştir ki : 
yan tayyaresi diişürülnıtiştür. Binga- • - Gençlerin yeni Rumen devleti 
7Jye yeni bir akın yapılını,ı, Martubada çerçiveS:ndeki vazifeleri başta gelmekte
hava meydanlarına taarruz edilmiştir. dir. Romanyanın milll bünyesine ait re-
Düşınanın Maltaya akınında iki Me- alitc1er hesaba katılmadan ekonomimizi 

serşmit ve üç Yünkers düşürülmüştür. ıslah etıneğe imkfuı yoktur. Her şeyden 
tki avcımız kaybolmuştur. evvel zihniyet değiştirilmel:dir. İktisadi 

Kahire, 9 (A.A) - Orta şark İngiliz hayat, ticaret ve sanayi milll gayelere 
tebliği : 2 taraf devriye faaliyeti ve ha- göre yeni baştan tanzim edilecektir. Şim
fif topçu faaliyeti göstermiştir. diki harpler yalnız orduların çarpı.şma-

Malta, 9 (A.A) - Resmi tebJiğ : Cu- ~dan ibaret değildir. ~yni zamanda 
ma günü mihver uçakları daha evvelki haınler ve korkaklarla mucadele lazun-
günlerdekinden biraz fazla faaliyette dır. . . . .. 
bulunmuşlardır. Gündüz üç akın yapıl- Ekonomıımzı harpte~ sonraya gore 
mıştır. Düşmanın üç bomba dört av hazırlamakta akademı mensuplannın 
tayyaresi hasara uğratılmıştı;.. Üçüncü om~arın.a düşen mcsuliyetleri belirt
akmda iki bomba uçağı tahrip edilmiş· mek ısterım." 
tir. Bir kaç sivil ölmüştür.. Hmrusi bi- ---0---

nalarda az hasar vaı:dır. Meşı1ul yerlrrde "V" 
ALMANLARA GÖRE ~ 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: hareketi içi o J)lan 
Maltaya yapılan taarruzlarda bomba 

tayyarele:imiz benzin depolarını, to:ı>il hazırlanıvor 
parkları ile tayyare bangarlanna ısa-

betler kaydetmi~lerdir. -··---*---
$imal Afrikada keşif faal:yeti ve top- Londra, 9 (AA) - cV> hareketinin 

çu ateşi olmuştur. Düşmanın demiryolu yaratıcısı Albay Briton radyoda işgal 
ve kamyon toplulukları muvaffakıyetle altındaki milletlere hitaben bir nutuk 
bombardıman edilmiştir. ~öylem:stir. Briton demiştir ki: 
İTALYANLARA GÖRE « - Bir yıla yakın zamandan beri .her 
Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği: Si- hafta sizlerle konuşuyorum. Takibi ka

renaikada topçu ve keşif faaliyeti olmuş- rar altına alınacak yolu bildireceğim 
tur. . ane kadar şimdilik bu konuşmaları ke-

Alman ve Italyan hava tcşk?lleri Mal- seceğim. Bu yolun neden ibaret olacağı· 
tadaki asken hedeflere taarruz etmiş- nı söyleyemem. Arkadaşlarım ve müşa
ler ve Floryana eşya depolarını bilhassa virlerimle birlikte pltmlar hazırlamakla 
hasara uğratmışlardır. İngiliz hava kuv- iktifa edeceğim.> 
vetleri tayyareJerimizi önJcmek te«:ebbü
sünde muvaffak olamamışlardır. Avcıla
rımız üstün iki İngiliz avcı teşkiliyle 
karşılaşmıs. ve çet:n bir muharebeden 
sonra 4 düşman avcısını düşürmUc:ler, 
diğerlerini mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. Bizim hiç bir kayıbımız yoktur. 

---o~--

B!r ingilJz tayyaresi 
Denize düştü. •• 
Tetuvan, 9 (A.A) - Cebelüttarıktan 

bildirildiğine göre 2 motörlü bir Britan
ya tayyaresi dün denize düsmüş ve bat
mı<;tır. 2 pilotun cesedi bir Tupanyol san
dalı tarafından Cebelüttarıka getiril
miştir. 

---o---
SULH VE ING LTERE ---·---

lnl{İltere sulh-
tan sonra da si
lahlarını bırak

mıyacak 
- *Harpten sonra dünya• 

nın lıallıınmasında Jıinı· 
ler rol oynıyacafı? .. 

Londra, 9 (A.A) - Hariciye nazırı 
Eden harp sonrac:ı kalkınma mevzuu 
ilzerinde beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 

- Harpten sonra dünyanın kalkınma
sı meselesi Birle~ik devletlerin omuzla
rına yüklenecektir. İngiliz imparatorlu
ğu için bundan böyle infiratçılık bahis 
mevzuu olamaz. Arlık dostlarımızı kor
kutacak ve düşmanlarımızı sevind!recck 
şekilde silfıhlarımtzı ihmal etmiycceğiz .. 
Harpten sonra sulhun muhafazası ve ik
t :sadi kalkınma mesuliyeti İngiltere, 
birleşik devletler, Rusya ve Çinin 
omuzlarına yüklenmel:dir. Yine harpten 
sonra müstemlekelerimiz halkına daha 
yüksek bir hayat seviyesi temin etme
liyiz .. ~ 

---o---
.NORVECTE 
Fevlıaldde tedbirler 
Londra, 9 (AA) - Bitaraf kaynak-

lardan a1ınan haberlere göre Norveçin 
Kristiyansan şehrinde gece dola.şmak 
ya!';ak edilın!ştir. 

Bergende yeni fevkalade tedbirler 
abnmıştır. 

---o---
Atlantilıte llir gemi 
daha batırıldı.. 
Boynes Ayres, 9 (AA) - Vaşington

dan bildirildiğine göre Atlantik loyılan 
açıklarında oı1a büyük]likte ücüncU bir 
ticaret gemisi torpillenm:ştir. Kurtulan
lar Karaip denizindeki limanlardan bi
rine kaçmışlardır. Bu son gemi de he
saba katılmak şartiyle miliver denfaaJtı
ları tarafından Atlant:k kıyısınqa batı
nlan vapurların sayısı 168 i buluyor. 

rarctle karşılanmıştır. Bu münasebetle 
•Harp yakında bitecektir» ibares;ni ta
sıyan balonlar uçurulmu.,.c;tur. . 

logilizler bir Ital· 
yan deniz kafile
siLJe hücum ettiler 

.-.191' --
Roma, 9 (A.A) - Bugünkü ttal

yan tebliği ile bildiı'ildiğine göre 
İtalyan deniz kafilelerinden birine 
düşman tayyareleri ve denizaltılan 
muvaffakıyetsiz bir taarruz yapmış
lardır. İtalyan gemileri hiç bir hasa
ra uğramamışlardır. 

·····--···· 
Istanbuldan 

ne ~elir 
-*-Geçenlerde bir pazar günü, sevgili 

radyomuzun öğle neşriyatında, tatlı ses
li bayanların hep bir ağızdan söyledik
leri o güzel halle türkülerini din1ediniz-
se siz de: 

İstanbuldan ayva gelir, nar ~el:r .. di
yeceksiniz .• Vfiloa, isterseniz İstanbul
dan ayva da gelir, nar da gelir.. Hele 
Boğaziçindeki Çengelköyünün yumusa
cık ekmek ayvası nereye gitse başka 
ayvaların yanında altta kalmaz. 

Ancak, İstanbuldan gelecek olan ay
vanın ve narın mevsimine haylıca za
man vardır. Bu mevsimde herkesin is· 
tanbuldan - hem de hasret çekerek -
bekled' ği, J?ene Boğaziçindeki Arnavut· 
köyünün çi1eğidir. İstanbuldan ~ötürü
len - yahut gönderilen • klasik hediye 
vakıa, eskiden beri, seker sayılır .. Hele 
İstanbulun rahat lokum şekeri sadece 
bizim memlekette değil, şimdi bütün 
dünyada meşhur olmuştur. Fakat mev
siminde Arnavutköyü çileğinden iki se· 
pet gönderilirse her yerde - rahatloku
mun iısttklanndan bile - daha makbule 
geçer sanırım .. 

Çilek İstnnbuldan başka bir çok yer
lerde de yetisir. Nitekim, Ereğlide ye
t:ştirilen cilekler bir zamandan beri İs
tanbul çilekJerine rekabet etmeğ'e ça
lısmaktadır. Frenk memleketlerinde de 
çilek yetiştirirler ve kapışa kapışa yer
ler. Filozof Ernest Renanı okumayı se
verseniz, A vrupalılann çileği ne kadar 
sevdiklerini gösteren şu hik~yes!ni bir 
yerde görmüşsililüzdür: 

Filozof İsviçrede seyahat ederken, kü
çült bir otelde öğle yemeğinin sonunda 
sofrava büyücek bir tabak çilek getirir
ler. Filozofun yanında oturan bir İngi· 
liz, büyücek tabaktaki çileğin hepsini 
kendisinin tabağına boşaltır ve hiç kim
seye bir şey bırakmaz. Renan, boynunu 
bükerek: 

- Ben de çileği çok severim .. 
Der .. İngiliz: 
- Belki çok seversiniz amma, onu 

benim kadar sevmenize imkan yoktur. 
Diye cevap vererek çileği yemeğe de

vam eder .. 
Çileği her kes sever ve onu bir çok 

verlı>rde yet:stirirlcrse de hiç bir yerin 
<:ileği , İsbmbuJun Amavutköyü çileği 

-·-AL IVl ANLAR SiViL HALKIN 
Ü ı~KOL TOLf~EK ISTENIL · 

OIGIN. SOYLUYORLAR Ayalılıallı ııatıa,.ının gayri tabii surette yöfısel• -*- diği teslJit olunda... 
Londra:, 9 (A.A) _ Salfilıiyetli kay- İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Ayakkabı kikle.r, fiatı en çok artan maddenin ayak 

naklara göre İngiliz bava kuvvetleri dün fiatlarmın gayri tabii şekilde yükseldiği kabı olduğunu göstermiştir. 
Al 'k k 1 d Çok yalonda bu meseleye fiilen JJ)il-

geee manyaya ı i a ın yapmış ar ır. alakadarlar tarafından yapılan tetkikat dahale e.:ı~lecek ve ayakkabı ihtik4-uıı:n 
Londra, 9 (A.A) - Hava tebllği: . . . u.:. öl 

Cuma günü ve gecesi Fransada Diyep. neticesınde anlaşılmıştır. Yıne bu tet- önüne geçilecektir. 

deki hedeflere bomba uçaklarırruz şid. ''M t b• • •ı• ~,. • M•• b detle taarruz etmişlerdir. Uçaklarımızın - a 
himaye ettiği bu harekette hiç bir kayı. ara on ırıncı ·~·,, usa -
bımız olmamıştll'. Pilotlarımıza göre akın 
esnasında hiç bir Alman tayyaresine . kasJ bu~ün yapılıyor 
rastlanmamıştır. Şiddetli kar§l koyma ~ 
ateşine rağmen bombardıman tayyarele· 
rimiz istasyonu bombalamışlardır. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri dün Rostok 

şehrine infilak ve yangın bombaları ata
rak sivil halkı ürkütmek için yeni bir 
teşebbüste bulunmuşlardır. Avcılarımız 
ve karşı koyma bataryalanmızın şiddet
li ateşiyle düşman ağır kayıplara uğra
mıştır. Taarruz eden "tayyarelerden 18 zi 
düşürülmüştür. Bu muvaffak1yette hava 
karşı koyma bataryalarının muvaffakı
yeti bilhassa büyüktür. 

Londra, 9 (A.A) - Tebliğ: Dün gece 
hava kuvvetlerimiz Rostokun şimalinde 
Vernemundaya şiddetle hücum etmişler
dir. Burada bir uçak fabrikasiyle deniz
altılar üssü mevcuttur. Varncmundey 
Norvece yapılan ikmallere de Us vazifesi 
görmektedir. Büyük yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Sah:! müdafaa uçaklarından bir Hud
son Norveç kıyılarında bir iaşe gemisini 
bombalamıştır. Gemi filevler içinde bı
rakılmışbr. 

Bu harekata iştirak eden tayyareleri
mizden on dokuzu kaybolmuştur. 

---o---
BIR NlZIRA GORE 
---*----

Alman taarruz 
zihniyeti müthiş 

kuvvet ha
line gelecek 

-*-Alman nazırı ingUtere 
11e Amerilıayı rnağltip 

edUmlş sayıyor!. 
Berlin, 9 (A.A) _ Alman devlet Na

zırı şunları söylemiştir: 
- önümüzdeki aylarda Almanların 

taarruz vaziyeti müthiş bir kuvvet hali
ne gelecektir. Bu mücadelede Almanya 
ya zaferi kazanmak veya yıkılmak şık
larından birini tercih etmeğe mecbur
dur. Barbar Bolşevizmi yıkacağız. İngil-
tere ve Amerikaya gelince, bu memle
ketler esasen mağlQ.p olmuşlardır. Zira 
müstemleke İınparatorluklan y.ıkılmak 
üzeredir. 

Londra, 9 (A.A) - Öğrenildiğine gö
re bu sabah erkenden cenup batı açık
larında bir avcı tayyaremiz iki Meserş
mit tahrip etmiştir. 

kadar nefis ve güzel kokulu olamaz. 
Bunun sebebi sadece Arnavutköyündeki 
çilek bahçivanlarının ustalığı olmasa 
gerektir. Bahçivanlık Meta bir ilim ol
muştur. Bu fümde çileğin şöyle bir top
rak istediği ve şöyle sularunası lazım 
geldiği de pek iyi bilindiğinden her yer
de pek usta çilek bahçivanları bulunur. 
Öyle olduğu halde ve çilek tarlalan tür
lü türlü yapma gübrelerle ıslah ed:lmek
le beraber, Arnavutköyünün çileği baş
ka yerlerde yetiştirilemez. 

Bunun fence sebebini, İstanbulu İs
tanbullulardan ve herkesten iyi öğren
miş olan Cihaçefin kitabında bulabilir!z. 
Bu alim, çil~~ Arnavutköyünde neden 
daha güzel kokulu, daha nefis yetiştiği
ni söylemezse de, Arnavutköyü sırtla
rında, sıra sıra volkanik topraklar bu
lunduğunu haber ver.r, hem de bunla· 
nn şimal garbinclen, cenup şarkına doğ
ru olduklarını ilılve eder .. 

Bir taraftan da iklimler ilmi volkanik 
topraklardan cıkan iyonlann menfi iyon
lar olduğunu bize öğretir. Nebatların 
ve hayvanların - bütün hayat sahipleri
nin demek • topraklardan çıkan iyonları 
kendi kendilerin<? ne kadar iyi ayırt et
tiklerini de bahçivanlar ve çobanlar, 
ilim adamlarından daha önce pek iyi bi
lirlerdi. Bir sebze, bostamn bir tarafın
da iyi yetişmeyip te başka bir tarafında 
yetişirse, yahut bir koyun çayınn b:r 
noktasında otlamak istemeyip te başka 
bir noktasında s€ve seve otlarsa - top
raktan çıkan iyonların sözünü söyleme· 
mekle beraber - bunu pek tabii bulur· 
lardı. 

Demek oluyor ki çilek - mütehassıs 
bahçivanlann daha önceden bildikleri 
aibi - pek kuru ve pek ıslak olmıyacak 
bir toprak istedikten baska iyonların da 
menfi olanlarını arıyor. Bu şartları tam 
da, Arnavutköyünün sırtlarında buldu
~ icin orada ke~finden geli~yor ve da
ha Jczzetli. rlaha giizel kokulu oluvor. 

G. A. 

Ankara, 9 (Hususi) - 1942 yılı Tür
kiye Maraton birinciliği 42 kilometre 
195 metre üzerinden yarınki pazar gü
nü 19 mayıs stadiyle Etimesut arasında 

yapılacakbr. Müsabakaya saat lS te bat
lanacaktır .. 

Yine yarın için Ankarada bir atletizııl 
bayramı da tertip edilmiştir. 

Mısırdaki eşyamız yakında getiriliyor 
----- -------------

İstanbul, 9 (Yeni Asır) _ Portsait ve 
iııkenderiyede birikmjş olan ticaret eş
yamızın getirilmesi için hükümetimizle 
Mısır hükümeti arasında bir anlaşma 
imzalandığı bildirilmektedir. 

Mütt~tiklere ~öre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bu tebliğde batırıldığı bildirilen ge
miler diişmanm dünkü tebliğde bildiri
len zayiatına ilave edilmelidir. 
(YENİ ASm - Dünkü sayımızda çı

kan müttefik tebliğleri Japonlann bir 
kruvazörii, iki muhribi, dört topçekcri, 
4 taşıtı, 1 uc;ak gemisi batırıldığını, bir 
tayyare ana gemisi, 1 kruvazörü, bir şi
lebi ve bir uçak gemisi hasara uğratıl
dığını, 6 Jap<m tayyaresinin de düşürül
düğünü bildiriyordu .. Şu halde mecmu 
Japon kayıplan şöy1e oluyor : Japonla
rın 2 tayyare gemisi, 2 knıvazörii, dört 
muhribi, 8 to~ekeri. 6 taşıtı batırılmış, 
iki tayyare gemisi, 3 kruvazörü, 4 taşı
tı ve bir tayyare ana gemisi hasara uğ
ratılnıış, 6 tayyareleri de dii~iirülmüş
tü.r.) 

MUHAREBE BİTMEDİ 
Vas.ington, 9 (A.A) - Bahriye neza

retinin tebliği : Koray den:zinde Bis
mark tak ını ~·1 ı ., ... ,nın cenup çevresin
de 4 mayıs po·a•·tesi gününden beri 
Amerikan ve Japon deniz kuvvetleri 
arasında devamlı çarpışma1ar olmuştur. 
Bu muharebenin bittiğine dair şimdiye 
kadar bir işaret yoktur. 

JAPON KAYIPLARI 
Japon kayıpları şunlardır: 
Batırılan bir tayyare gemisi, bir hafif 

kruvazör, iki torpido muhribi, dört top 
çeker ve iki nakliye gemisi. Hasara uğ
ratılan bir tayyare gemisi, bir hafif ve 
bir ağır kruvazör, bir tayyare ia~e ge
misi ve iki nakliye gemisi .. 
AMERİKAN KAYIPLARI 
Bizim kayıplarımız veya hasara uğrı

van gemilerimiz hakkındaki tafS:lat he
nüz tamam olarak bilinmiyorsa da Tok
yo tarafından ileri sürülen veya sUrUle
cek olan iddialara itir.:ıat etmemek lft
zımdır. Diğer çevrelerde kayde değer 
bir şey yoktur. 

HARBE GİRMİ$ ANGLO SAKSON 
ZIRHLISI YOK.. 
Va.ş!ngton, 9 (A.A) - Cenup balı 

Pasifik denizinde Amerikan filosunun 
vaziyeti evvelden tayin edildiğinden ora
daki filo zırhlı kuvvetleri ihtiva etmi· 
yordu. Vorspit tipinde bir İngiliz zırh
lısının batınldııı. hakkındaki haberin 
İngiliz arrürallığı tarafından derhal tek
zib: fle gösteriyor ki bu muharebeye hiç 
bir Ingiliz zırhlısı istirak etmemiştir. 

JAPON İDDİALARI PEK 
MÜBALAGALI 
Londra mahfillerine göre J aponlarm 

ileriye sürdükleri iddialar çok fazla mü
balAğalıdır. Bu iddiaların tam tersine 
olarak Japonlar o kadar cok ağır kayıır 
lar vermişlerdir ki bu ölçüde kayıplar 
vermeğe devam ederlerse müttefikler 
ezici bh- üc:;tünlillc eJ(fo Pdel'Pklerdir. 

M'O'ITEFtK HOCUMLART 
DEVAM EDECEK 
Melburn, 9 (A.A) - Cenup batı Pa· 

silik müttetık karargahının tebliği: 
Avustralyarun şimal doğusundaki deniz 
muharebesi muvakkaten durmuştur. Bu 
muharebe cenup ve cenup batıya doğru 
istilA hareketi için düşmanın gayretleri-

(İngilliee Sözlü) 

1 ·- KARNAVAL 
KRALiÇESi 

Mısırda Türkiyeye getirilecek mab 
bulunan tacirler ve ithalatçılar Pazarteı
si günü ithalıit birliğinde toplanıp getir~ 
me işinin çabuk yapılmasını konuşacak
lardır. 

Alman - Sovy~t harbi 
(Baştarah 1 inci Sahjfede) 

la:rı topçumuzun ateşiyle püskürtülmüş-
tür. Düşman 100 ölU vermiştir. 

Ka1enin cephesindeki faaliyet çete 
hareketlerine inhisar etmiştir. 
ZEHİRLİ GAZ HARBİ 
Moskova, 9 (AA) - Sovyet haberler 

bürosunun tebliğine göre Kınında Al
man kıtalan 7 mayısta zehirli gaz dolu 
maynler kullanmışlardır. Bu gazlar te-
neffüs cihazını tahrip ederek insanı sı1-
kat bırakmaktadır. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 9 (A.A) - Alman tebl!ği : 
Doğu cephesinde tanklann destekle

diği mevzii düşman taarru.ılan akim 
kalmış, düşmana büyük kayıplar verdi
rilmiştir. 

Laponya ve Munnansk cephelerinde 
daha hafif taaJTUzlar da pi.iskürtilhnUş
tür. 
Doğu cephesinde hava kuvvetlerimiz 

ş~mal kesiminde ka:ra müdafaa muhare
belerini şiddetle desteklemişlerdir. Dört 
düşman tayyaresi düs.Urillmüştür.. Bir 
keşif tayyaremiz Ker<; yarım adası su
Jannda bir mayn gemisini tahrip e~
tir. 
BİR ALMAN KA YIBI 
Bir avcı filomuzun kumandanı olan 

ve şimdiye kadar şahsen 85 hava zaferi 
kazanan teğmen Töpfer bir akından geri 
dönmemiştir. Böylece en iyi bir avcı pi
lotunu kavbetmis bulunuvoruz. 

HARKOF KESİMİNDEKİ 
MUHAREBELER 
Berlin, 9 (A.A) - Harkof kes!minde

ki muharebelerden bahseden (Doyçe 
Algemayne Zaytung) un hususi muha
biri divor ki : 

Harkof muharebesi düşmanın çetin 
mukavemeti yüzünden bize bir çok fe
dak6rlıkla malzemeye mal olmuşsa da 
Stalin için binlerce jnsan kayıbiyle ne
ticelenmiş ve bir hayal sukutu olmuştur. 
Kıs bitmiş ve Bo1seviklerin ümidi kırıl
mıştır. Esasen hiç biı· zaman Harkoftı 
ele geçirmelerine ihtimal verilmemişti .. 
Ruslar yine geçen sonbaharda cereyan 
eden büyük meydan muharebelerinden 
sonraki mevzilere sürülmüşlerdir. Çün
kü karsılıklı hücumlarımızla bu mevzi
lere kadar püskiirtülmüşlerdir. 

ni göstermektedir. 
Keşif kuvvetlerimiz dü~nıanm bü

yük taşıt ve harp gemüerinin top
landığını haber vermişlerdi. Deniz kuv
veilerimiz cesaretle taarruza geçmiş ve 
düşmanı püskilrtmüşlerdir. Hücumlan· 
mı2a devam edeceğiz. 

Melburn, 9 (AA) - Müttefikler 
umum karargah1nın tebliği: Koray de
ni1.indcki deniz harbi hakkında düşma
nın verdiği haberler tamamiyle romandır 
ve olaylara uymamaktadır. Bu ınalQmat 
askeri bir rapor değil, propaganda ola
rak kabul edilmelidir. Düşmanınkilerle 
mukayese edilirse bizim kayıplanm1z 
hafiftir. Kayıp mikdannın bildirilmesi
nin sebebi düşmana kıymet1i malOmat 
vermemektir. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

) k İ Fevkalade nefis 
Şalıese~ birden 

(Fransızca Sözlü) 
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