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MOH M l(ARARA DOGRU 
---·---

Viş ·nihayet 
filosunu ve
riyor mu? ___ ,* __ _ 

Atatürk Lisesinin pazar günkü atletizm baynımından intibalar 

in giliz ti losu Pirene 
sahilleri açıkların

da dolaşıyor 
-*

HareıaJ Göringin Fran-

B. Hitler ma.re§4l Peten ile görii§tüğü esnada 

Çörçilin 
son nutku 

İmtihanlar için görüşmeler 
sada IJalundıığu 
ıayiaları oar .. 

Bugün ekmek istihkakı yarım 

___ * __ _ Yeni bir Kız Ens
titüsü açılıyor 

Stokbolm, 11 (AA) - Dagbladet ga
zetesi V~i ile teldon muha-yerelerinin 
kcsili.'jini işgal edilmiş Fransız arazisin
deki vaziyetle ilgili bulmakta, Lavalin 
yakında mihvere iltihak etmek veya 
Fransu donanmasını mihver emrine -yer
mek karannı -yerecejini yazmaktadır. 
Mareşal Göringin Fransada bulundu

lo şayialan dolaşmaktadrr. 

Fırın ve lokanta
. larda kontrol Batıda İngiliz hava 

hôJıimiyetinin muaz
zam neticeler doğura
cağını JıaydetmeJıtedir 

SEVKET slLGlN Maarif müdürlüğünde IJ ~ünlıü toplantı... • Kız 
Enstitüsü Tirede veya Ödemlfte ~acaJı-

Çörçil, son nutkunda, mih\'er strateji- Bugün maarif müdürlüğünde B. Re-

Pirene sahilleri a<ıklımnda İngiliz do
nanınasınm faa1iyeti Jıaklr.mdaki şayia
lar ela heyecan uyandırmıştır. 

Bem, 11 (A.A) - Birle.Ü Amerika 
devletlcrinhı Martinik adası hakkındaki 
tedbiri Lavnli müşkül durumda bırak
mıştır. 

.Kartsız eıımelı satanlar tataıııyor. ElımeJı lıtını 
laırsızlılılarının 111' ttığı görülüyor-

sinin bir tereddüt ve ~nlık devri ge· şit Tarakçıoğlunun riyasetinde orta okul •• _ ,_,_ -·-· • • ·-· • -·-·--
tirmcktc olduğunu ihsas etmi tir. lar, liseler ve sanat okullım müdürleri- ·- -·-·- -·-·-·-·-·-·o Dün halka ekmek istihkakı tamam 

olarak verildiğinden bugün istihkaklar 
yarım olarak dağıblncaktır. Bir gün tam 
bir gün yarım iSt.ihknk verilmek suretiy
le bu ayın sonunn kadar SJkıntılı günler 
geçirilmiş olacaktır. 

İngiliz baş~ckili, bu şaşkınlığı Anglo nin iştirakiyle mühim bir toplantı yapı
Saksonforın harp kudreti fevkalade art- lacaldır. 
huş olmnsınn, Sovyctlerin kı~ haı:binde Toplantıda imtihan işleri görü,ülecek 
A.1mnn ba~kumandanlığırun hesaplarım imtihanlnnn nerede yapılacağı tesbit 
kanstıran bamlınşkn bir vnziyct yarat- olunacaktır. imtihana muteallik diğer hu
lbış bulunmnlannn, nihnyet batıda müt- auslar da görüşüldükten sonra imtihan 
tefikl~rin hn\•a hakimiyetini kendi elle- komisyonlan seçilecektir. 
>ine geçirmelerine ntfctmiştir. Onun Okullarda ders kesimine iki hafta gi
Ynptığı tahlile göre 111940 cyliiliindc son bi kısa bir zaman kaldığından talebe da
aaferin esiğine geldiğini znnneden B. ha c;ok ç.nlı~maktadır. 
ltitıer, Alman hava kuvvetlerinin çelik (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 
~e ntcş ~·ağmuna altında, 1ngı1iz şehir ve 
lasabalarmı silip süpüreceğini söyle
tnişti. Bu tehdit gerçekleşmedi.. Burul 
ıtıuluıbil, şimdi İngiltere. hava üstünlü· 
Ciine dnynnarnk harbin nasıl bir fecaat 
l'e ne müthiş bir ıstırap kaynağı oldu
~u düşnuınlnnnn duyunnağa başla
nııştır. Yani ro11er d~şmiş, taarruza 
rec;nıek sırası müttefiklere gelmi tir. 11 

Anlaşılıyor ki, önümüzdeki hafta)~ 
~inde., hnvı:ı hümmlnnnın en korkun<: 
&ahnclerine, yalnız düşüniilmesi bile 
tüvleri Urpertmeğe kiifi gelen fôcialara 
§ahit olacağız. in anlığın asırlarca ._ah· 
şarak yarnttığı medeniyet abideleri bi· 
~r birer karnnlıklara gömülecektir. 

Naziler, Rusya savaşlarında. kuvvetle
rinin büyük kısmını Jmil:ınmnğa mecbur 
oldoklan miidd~t._e, müttefiklerin k~a
•t~ hava hikimiyetlcrinin ezici tesuın· 
4len Almanyanın hiç bir suretle yııkası
llı Jnırlnnımıyı:ıcajp merke11ndedir.. Şu 
IWde Alman ehirleri birbiri ardın~ 
)akılacak, Alman bnlkı arnsmda dehşet 
.a.(llacnk.. Ordulann Jrohrnmanlıklarla -lu mlieadelesine destek olan iç cepbe
llin sarsılması snkınılmnz bir şey olacnk
tır. 

Anglo Sak onlnrııı düşüncesi i te bu--· Çörçilin nutkundn bu kanaat kendini 
güstermeJdedir. 

Ger(Cktcn vro:iyet bu derece önemli 
Lir değişikli • nrıetmi midir? 

<Sonu nhiFe 2, Sütun 6 da) 

HAVA HÜCUMLARI __ _.* __ _ 

Bir de ~eç: 
aln anya fe
na durunıda 

.----·,---
Almanlar artık ihti· 

ynt tayyarelerini 
kullanıyorlar -·Londrada dün neşredi· 

len resmi demeç • Son 
hava akınları 

Londra, 11 (A.A) - Aşağıdaki resmi 
demeç neşredilmiştir: 

İngiliz hava kuvvetleri gündüzleri iş
gal nltındaki Fransaya hücumlarında 
Almanları ihtiyat havn kuvvetlerini kul
lanmak mecburiyetinde bırakmışlardır .. 

(Sonu Sayfa 3, Slitiin 2 de) 

Haoo hucumlarmm dehsetim gösterir temsili bir rcı.sım 

B. ÇORÇIL DiYOR Ki: --
alman yayı 
yıkmak za
manı geldi 
Rn vava rnalzPme 

• ol 

sf'vki yatı geniş öl-
çüde devam ediyor 

İJıincl cephe hususun· 
da ne düşündüğümü· 
zü lf fa etmfyecefim 

Lonclra, 11 (A.A) - İngiliz başvekil! 
Çörçil tarafmdnn söylenen nutkun ma
badı: 

- Almanyanın bütün limanlannı ve 
fabriknlanm tahrip ederek Alman mil
letine kendisini idare edenlerin ıünab

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Basler Nahrihten gazetesinin Vişi mu
habiri Fransız - Amerikan münasebet
lerinde bir düzelme olduğunu ve 1'unun 
Madagaskann işga1inc Birleşik devlet
lerin doj',trudan doğruya işt!rak etmPmiş 
olmasından i1criye geldiğini yazarak di
yor ki: 

SaJUhiyettar Vişi siyasi mahfillerinde 
zannedildiğ!ne göre her iki taraf ta mü
nasebetlerin kesilmemesini gerçekten 
arzu etrnektcdir. 

Rornanyanın dostla
ı·ına ve düşmanla
rına bir ihtarı 

----*---
Cedlerimlzfn topraJıları 

bize geri uerilmeli 
diyorlar 

BUkreş, ll (A.A) - Mareşal Anto
nesko bir radyo hitabesinde demiştir ki: 

- Rumenlerin Rusyada harp etrnele
ri cedlerimlz!n topraklannı geri almak 
ve şcrc.fımizi müdafaa etmek husum.m
dakl sarsılmaz azmimizin bir ispatıdır .. 
Dostlarımum da, düşmanlarımızın da 
bunu mılaınnları JAzımdır. 

UZAK DENiZDEKi HARP l 
1 

Muhtemel 1 

neticeler in 
celeniyor 
Japonlarla d~oiz 

harbinin devam 
ettiği anlaşılıyoı' ·--... ·-----
Yenidn llıi .Japon de· 
nlzaltısı IJatırıldı ve· 
ya hasaa uğratıldı 

Stokholm. 11 (A.A) - Melbumdan 
bildirildiğine göre Koray (Mercan de
nW) muharebesinden sonra Avustralya 
başvekili bay Curtin müttefik umumi 
knrargMunn giderek başkomutan gene-

(Sona sayfa 3, Sütün 1 de) 

lki cephedeki vaziyete bakış 

Birmanyadan Çine giren 
Japonlar imha ol~ndular 

----~---------------·-----------~~~~--
Rusya da hava soğuk, Alman bahar taarruzu geçikip duruyor 

Fınnlrın kontroli.inc ehenuniyetle de
vam edilmekte ve kartsız ekmek satışı
nın önüne geçi1mektedir. 

Lokantalarda knrt.sız ekmek sarfiyatı
nın önUnc geçilmesi için lokantalara 
gizli memurlar göndcrilmeğc başlanmış

(Sonu Sahile 2, Sütu 4 tel 

RUSYA HARPLERi 
---'*---

Ruslar şid-
detli hücum· 
lar yapıyor 

---·---
Alman tebli~i R usla· 
rın püskiirtiildüğü.

nü bildiriyor -·Almanlar daha ziyade 
havalarda ~aaliyet 

gösteriyorlar 
Berlin, 11 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Doğu cephesinde düşmanın yeni 
hUcumlan püskürtülmüştür. Bu muha
rebeler kısmen şiddetli olmuştur. Lndo
ga cephesinde düşmanı yeni hi.icumla
nnda muvaffakıyetsWiğc uğratbk. 

Keşif uçaklarımız Kere; boğaiındn b•n 
üç yüz tonluk bir düşman gemisini ba
tırnuşlardır. 
Şimnl cephesinde hava kuvvcUerımız 

düşmnnı ai:'lr kayıplara uğratmıştır. Av· 
cı uçaklnnmız 27 düşman tayyaresi dü
şürmüştür. Biz bir tayyare kaybettik. 

Blrmanyanm en ... ı ... aı acuna yaklacsan Japonlar Snvns tny!'arelerimi~ ~koyunda bil-
~.. • • .,- yük bir tıcaret gcmısıru bombalarla ha· 

SON DAKtKA 
····~······ 

Çinliler Birmanya· 
nın merkt~zioe hü· 

cuma haşladılar 
---*----,,-

Çungking, 11 (A.A) - Ask.eri söz
cü bildiriyor: Çin lutalan doğu ve b.._tı 
Manda1ayn doğru ilerliyerek bu gehre 
hücuma baglnmışlnrdır. Mandalayın ce
nubunda Binmon ve Nimonun geri a? n
masına çalışılmaktadır. 

Londrn. 11 (A.A) - Salahiyetli 
kaynaklara göre Birmanyada sarih ha
berler alınmamıştır. Büyük Britanya 
kuvvetleri Şinven vadisini takiben çek.i
liyorlnr. Japonların kurduklan tuzııkla
rn rağmen general Alcksandr ordusunun 
tecrit edildiğini gösteren bir OCY yoktur. 
Çinliler çete muhaıebleri yaparak şima
le <loğu çolcilmeğe çalıgıyorlar. 
~ı::ıı::ıcıcı~...ccor..cooooc 

· müşkül vaziyete düştüler.. sara uğratmışlo.rdır. Murmansk cephe-
Radyo gazetesine göre Çin kuvvetleri- kfı yolunun 200 kilometre yakınına ka- sinde di.işman tesislerini ve mevzilerini 

Je İngiliz kuvvetleri arasındaki irtibatın dar varmışlardır. Fakat Çinli Jotalnrın bombardıman ettik. 
kalkması üzerine Bi.rınanyadaki hare- da Japonların gerilerinde Mandalay RUSLARA GöRE . . 
katta büyük gelişmeler göriilmeğe ba.ş- Laşya şimendifer hattına karşı yaptık- Moskova, 11 (A.A) - Royter bıldı-
larnı.ştır. Japonlar B!rmn.nyanın en şi- ları muvaffakıyetli hareket Japonların Yiyor: . •V• 

mal ucuna yaklnşıruŞlar Kalk\ıta - Ma- (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) Bu gece neşredılcn Sovyet tebliği: 
' ( onu Sahife 2. Siitün 3 te) 

Rt1J111atıtn finN&l cephemıd.: hôllı süreıı k~ harbinden sahneler 



Yazan: Şahin AJıdmnan 
••• 71 ••• 

Loranza beni kurtar diyordu 
ilen coşmıqtum, ona gelecek fenalığı önlemefı 
için hayatımı siper etm elıten ~elıinmiyecelıtim! 

MI-iyeli esircide beni Halebe getire
rek burada Halep valisi Hayrabaya 
sa-.&kta hiç zorluk çekmedi 
~ kıymetli matahmı.şınıki sahiplerim 

bir .kaç altın kar bulur bulmaz beni he
ınaa satıyorlar! Hepsinede kazanç ve 
u~ getiriyorum!.. 

ipe başıma gelen macera bundan iba
rMI Bir kaç gün evvel sarayın kapısı 
ö..t.de bir gürültü oldu, merak ettim, 
~den baktım ve seni görür görmez 
hemen tanıdım! .. 

Sonra bu akşam da senin tekrar nö
bete geldiğini gördilm! .. 

Ah, bilmezsin La.zari?.. Turgut reisin 
gemisinde seni gördükten sonra bana 
bir bal oldu! hayalin zihnimde o kadar 
derİ;Q bir surette yer tutmuş ki nereye 
b~m hep seni görüyorum!.. 

F...1.1 limitsiz, en buhranlı saatlarımda 
hep seni çağırıyordum! daima hayalinle 
konu~uyor, ona sık sık «kurtar .... Beni 
kurtar ... > diye yalvarıyordum! 

Nilıayet işte zihnimi dolduran haya
] inin yerine, şimdi gerçekten sana kavuş
muş bulunuyorum! 

Hayale söylediklerimi şimdi bunun 
hakikatine söylemekten artık beni hiç 
birkuvvet menedemez! 
Beni bu esir hayatından ancak sen kur
tarabilirsin! .. 

Bunu yapınaı.san bari beni öldür! Tek 
senin elinde ve yüzüne baka baka ölmek 
saadetine ka~muş olayını!.. 

Böyle deyen genç kadın ellerile yüzü
nü kapayarak hıçkıra hıçkıra aglamağa 
başladı. 

Onu göclükle avutmağa muvaffak ola
bildim. Saçlarım hafif hafif okşayarak 
ona dedim ki: 

- Ağlama Löranza!.. Artık hiç bir 
kuvvet bu dünyada bizi birbirimizden 
ayıramaz!.. Sen ne emredersen ben onu 
yapmağa hazırım! 

Ben cellat mıyım? Sana ben nasıl kı
yabilirim? .. Değil seni öldürmek, ufak 
bir kılına bile hata getirmek benim ya
pacağım bir iş değildir! ... 

Sana ufak bir muhatara gelecek olur
sa bunu önlemek için hayatımı siper 
yapmakta tereddüt etmiyeceğime emin 
ol! .. Şimdi ne söylesem boş!.. Bu sözleri
mia doğruluğunu zaman sana göstere
cektir! 
Şimdi bu beyhude sözleri bırakalım! 

Bu dakikada z.ihnimi derin bir surette 
işgal eden mühim bir nokta hakkında da 
beni tenvir etmelisin!.. 

Senin bu sarayda tuttuğun mevki ne
dir? Beni buraya getiren koca karı senin 
vali7e baş gözde olduğunu haber verdi! 
Bunu duyduğum vakit beynimden kur
şunla vurulmuş gibi müthiş bir acı duy
dum! 

Söyle Lörenza! .. Bana bunu anlat! Fa
kat sakın yalan söyliyeyinı demeyesin!.. 

lşi dosdoğru olarak bana haber ver! 
Yoksa, benim için dünyadaki en kıy

metli şeylerden daha üstün bir değer 
tutan biricik hazinem bunak, menfur bir 
ihtiyarın elinemi geçmiş bulunuyor? .. 

Ben bu sözleri söylediğim vakıt o ka
dar heyecanlı, ateşli bir tavır takınmışım 
ki Lörenzayı bu vaziyetim birdenbire 
örküttli... Genç kadının dudaklarında 

kadınlık cazibesinin bütün inceliklerini, 
şuhluklarını ihtiva eden gayet nazik, 
zarif bir gölümseme parladı. 

Sevimli bir kedi yaltaklığıle bana büs
bütün sokularak: 

- Teessüf ederim Lazari! .. dedi, sen 
benim iffetimden şüphe ediyorsun! beni 
babamın şatosundan vaktile kaçıran 
Gaytanoyu reddettiğim gibi şimdi Halep 
valisine karşı da mukavemet gösteriyo
rum ! Kimse bana el dokunduramadı! ve 
dokunduramaz! ... Ben ancak bütün ru
humla sevdiğim bir adama itaat edebili
rim! 

Ve böyle demesini müteakip süzgün 
gözlerinin parıltısını benim üzerime çe
virdi. Gülümseyen bakışile beni derin 
derin süzmeğe koyuldu! 

Kendimi kaybettim!.. Artık bundan 
sonra aramızda neler geçtiğini anlatma
ğa muktedir c.lamıyacağım! içtiğim aşk 
iksiri beni serseme çevirmişti! 

Hani çok içki içen adamlar vardır, 
bunlar sarhoş olduktan sonra kafaların
da müthiş bir baş dönmesi sezerler! Lö
renza ile yaptığım bu gizli gece mülaka
tının sonunda ayni hal benim de başıma 
gelmişti! 
derin zevkin heyecanlan içinde saatlar
ca çırpınıp durmuştum! .. 
Eğer birisi gelip de birdenbire kapuyu 

açmamış olsaydı, bütün asabımı uyuştu
ran baygınlıktan kendimi öyle kolaylık
la kurtaramıyacaktım! 

Kapu açılınca birdenbire telaş içinde 
yerimden fırladım! 

Lörenza da ben.im gibi ansızın derin 
bir korkuya tutuldu! 

Kapunun önüne doğru yürüdüğüm 
sırada belimde taşıdığım hançeri kının
dan sıyırarak elime almıştım. 

Fakat bunu kullanmağa lüzum kalına
mıştı. Çünkü kapı açılır açılmaz, beni 
Lörenzanın yanına getiren kocakarıyı 
karşımda buldum ... 

Acuze homurdanarak: 
- Ortalık ağarıyor!.. Deye seslendi, şim
di sarayda uyanmağa başlayacaklar!. ... 
Artık vakıt!.. müsafiri salıver kızım! 
Onu alıp buradan çıkarayım! ... 

Sanki tatlı bir rüya görürken birden 
bire uyanmı.şını gibi göğnümde keskin 
bir acı duydum! 

Fakat Lörenza duadklarını süsleyen 
ince bir tebessümle bana teselli vermek
te gecikmemişti! kulağıma ağzını yapış
tırarak gayet tatlı bir sesle: 

- Hiç teessüf etme Lazari! dedi, ya
rın gece seni yine burada bekliyeceğim! .. 
Hayrabay yarın gece yine padişahın ya
nında bulunacak! Sultan Selim geceleri 
valiyi yanında alıkoyarak Mısırda olan 
biten işler ve Meınlük ordusu hakkında 
ondan bilgi toplıyor! bizim için hiç bir 
tehlüke yok!.. 

Sen yarın gece, ayni saatta yine o gizli 
kapının önünde bulunursun! Benim hiz
metimi gören ihtiyar kadın seni oradan 
alarak benim yanıma getirir 1... 

Ve böyle dedikten sonra beni kolları
nın arasına aldı ... 

Oldukça uzun süren bir kucaklaşma
dan sonra islemeye istemeye genç kadı
nın yanından ayrıldım! .. 

- BİTMEDİ --

Yeni Kanun Münasebet iyle 
• •• •••• •••••• • • • •••• ••• 

Bizde sanat telakkisi ve 
kötü bir düşünce 

En IJasit sanatlarda IJI le muvaff afı olalJilrnefı 
lçJn hiç değilse orta ınelı t ep mezunu olmalı mut· 

lalı bir şarttır •• 

Bizde eakidenberi kökleşmiş, hatta 
bugünkü münevverlerimize bile sirayet 
etmif kötü bu dü§ünce vardır: Bir aile 
çocuğu mektepte okumaz, sınıfta kalır .. 
E•de zaptedilemez, kahveye dadanır ... 
Eele avuca sığmaz. haşan, uçarı bir 
mahluk olursa çocuğun adam olabilme
si için ilk alda gelen tedbir - çelimine 
göre - güçlü ve kuvvetli ise bir maran
goz, bir demirci... Bir az cılız ve zayıf 
.ise bir terzi yanına verilmesinden iba 
rettir. 

Mektepte dikiş tutturamıyan bir ço
cuğun, dünkü mefhuınundan bugün 
büsbütün ayn telakki edilen sanat iş
lerinde ne dereceye kadar muvaffak. 
olabileceği münakaşası terbiye mütehas
sıslanmıza ait olsun. Ben, çeyrek asırlık 
bir sanatçı aafatiyle en basit sanatlarda 
bile muvaffak olabilmek için - hiç değil
se - bir orta mektep mezunu olmanın 
mutlak lazım geleceği kanaatindeyim. 
Gerek, kendimin. gerek yetiştirdiğim çı
raklarımın çıraklık, kalfalık ustalık dev
relerimize ait bir çok safahat bana bu 
kanaatimde aldanmadığımı göstermiş
tir. 

Sayın hükümetlmizin Büyük. Millet 
Meclisine takdim ettiği küçük sanatlar 
kanununun esbabı mucibe layihasının 
birinci maddesindeki: 

c Az sermaye ve fazla bilgi ile çalışan 

müstakil bir sanat zümresi yetiştirmek.:. 
işine gelince; burada bütün sanatçıların 
içini sızlatan büyük bir yaraya basmak 
lazım geliyor. 

Bizde sanatçı halkm en hakir gördü
ğü bir tabakadır. Sermayesini işleten 
bakkal, kasap, tütüncü, tuhafiyeci, ma
nifaturacı..... Hepsi hepsi birer mevki 
sahibidirler. Fakat tenekeci, fakat ma
rangoz, fakat terzi ... Asla ayni mevki ve 
seviyede sayılamazlar . 

Sayılamıızlar amma, tuhafiyecinin 
bütün raflarını, vitirinlerini süsleyen tek
mil meta.i sanatçının elinden çıkmıştrr. 

Su borularımız patladığı zaman tene
keci, kaynakçı bize ne kadar münis gö
rünüyorlar 1 

Mahir bir terzinin elinden çıkmış bir 
elbisede bir şiir ahengi yok mudur? 
Böyle bir elbisemiz - Maazallah - bir 
kaza uğrarsa o mütevazi örücünün imda
dından vareste kalabj)jr miyiz} 

it bu vaziyette iken sanatçıya, elinin 
emeğiyle hayatını kazanan ve vatandaşa 
da hakkını ve kıymetini verdiğim.iz gün 
dür kü sanata karşı meyil artacak ve 
sanatkar da çoğalıp yurdun dört kö!fC 
ve bucağına yayılacağtır. 

Sanatçmm yetifme safhalan hakkın
daki dÜfüncelerimi başka bir yazıma 
bırakıyorum. Makastar 

SAMI 

ŞEHİR DADERLERi ı 
19 mayıs bayra
ni.ı ha~ırlıkları 
devam ediyor 

---·*---
Dün aJışam Alsancafı 

stadyomunda proualar 
yapıldı .. -·-19 mayıs gençlik bayramı hazırlıkla-

rına bütün okullarda devam edilmekte
dir. Dün akşam saat 17 de Alsancak 
stadyomunda, Gençlik bayramına işti
rak edecek talebenin provaları yapılın~ 
ve iyi netice alındığı görülmüştür. 

19 mayıs salı günü öğleden sonra ya
pılacak gösledler Alsancak stadyomun
da icra edileceğinden stadyom hazırlan
maktadır. Sporcu ve atlet grupları sa
haya mezarlık tarafındaki kapıdan gire
ceklerdir. İstiklal marşı dinlendikten 
sonra geçit resmı başlıyacak ve bunu kız 
ve erkek talebenin evvela ayrı ayrı. 
sonra da karı.şık jimnastik hareketleri 
takip edecektir. 

---o---
Fuar hazırlıkları 

---*---
Türkiye ticaret odalarının bu sene fu-

arda İzmir ticaret ve sanayi odasının 
hususi pavyonunda teşhir yapması mü
nasip görülınü.ştür. İzmir ticaret odası 
pavyonu tevsi edilecek ve dekorları ta
mamen tebdil olunacaktır. 

Türk!ye ticaret odaları pavyonunda 
İzmir ticaret odası da yerini alacaktır. 

Almanya pavyonu geçen seneki ye
rinde kalacaktır. $imdiden Almanlar fu
ar için hazırlıklara başlamışlardır. 

İngilizler yine geçen seneki 1 numa
ralı sergi sarayı Parselini işgal edecek
lerdir. 

--- o---
İLK OKULLARI 
Koruma cemiyeti 
gardenpartisi •• 
Haber aldığımıza göre nİlk okulları 

koruma cemiyetin tarafından Halkevi 
bahçesinde 16 mayıs cumartesi akşamı 
iyi tertip edilmiş bir garden parti veri
lecektir. 

Servisler Deniz gaz:nosu tarafından 
idare edilecektir. 

---o---
DoJıtor Elırem Hayri 

Doktor muallim Ekrem Hayri Üstün
dağın askerlik vazifesini bitirmiş olarak 
şehl'iınize geldiği haber alm~tır. 

Bay Ekrem Hayrin:n bir kaç gün is
tirahatten sonra yine Beyler sokağında 
hususi muayenehanesinde hastalarını 
kabule başlıyacağı öğreni1miştir. 

--- o- --
CivardaJıi IJatalılıJılar 
Jıurutuluyor-
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 

dün öğleden evvel Güzelyalı ve incir
altı istikametine giderek o civarda ku
rutulmakta olan bataklıklan tetkik ey
lemiştir. 

Kurutma işlerinde motopomplar kul
lanılmakta ve sivrisinek yuvalarına bol 
miktarda mazot dökülmektedir. 

--- o- --
Çeldr geler le mücadele ... 

Bergama mıntakasında yapılan çekir
ge mücadelesi iyi netice vermiş, o mın
talc.ada çekirgeler tamamen imha edil
miştir. 

Menemende de çekirge mücadelesine 
hızla devam edilmektedir. 

--- o- --
FİAT MURAKABE 
Komisyona toplanıyor 
Vilayet fiat mürakabe komisyonu bu 

gün öğleaen sonra vali muavini B. Nu
ri Altayın riyasetinde toplanarak muh
telif iaşe mevzularını tetkik edecektir. 

--- o- -·-
Peynirlerin satılması
na müsaade istendL 
lzm.ir mezbahasında mevcut olup ti

caret ofisi emrinde bulunan peynirler
den bir kısmının lzmir halkına satılmas! 
hususunda vekiıletten müsaade isten 
miotir. 

Rusya harpleri 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

1 O Mayısta cephede ehemmiyetli hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

9 Mayısta 25 Alman uçağı tahrip edil 
miştir. Biz 1 S uçak kaybettik. 
FİNLERE GÖRE 
Helsinki, 11 (A.A) - Finlandiya res

mi tebliği : Kareli berzahında iki taraf 
kuvvetleri arasında şiddetli topçu düel
losu olmuştur. Düşmanın on müstahkem 
ı:nevziini tahrip ettik ve bir çok batarya
larını susturduk. Ehemmiyetli Sovyet 
keşif unsurlarını dağıttık. 
Kronştaddaki Sovyet bataryaları sa

hillerimize ateş açmışsa da hiç bir mu
vaffakıyet kazanmamıştır. Bir keşif 
grubumuz düşman mevzilerine girerek 
50 mayn elde etmiştir. 

Yuma berzahında kıtalarnnız düşma
na hücum etmiştir. Lovey civarında iki 
taraf topçusunun ve hücum kıtalarının 
faaliyeti devam etmektedir.. Düşman 
ehemmiyetli kayıplara uğranuştır. 

Y eLİ ekim ve mahsul 

Kemalpaşada üzüm ve 
diğer mahsuller iyi 

Kernalpıqa Jıazasında Kooperatif tarafından 
Bağcılara verilen lıülıür tlerin fenalığı anla.şddı.. 

Ziraat müdürü B. Refet Diker dün 
Kemalpaşa kazasına giderek zeriyat iş
lerini tetkik eylemiş, bilhasml üzüm 
mahsulünün iyi bir durumda olduğunu, 
yazlık zeriyata köylünün hususi bir 
önem verdiğini müşahede etmiştir. 
Kemalpaşa kazasmda koopeı·atif tara

fından bağcılara verilen kükürtlerin ka
litesi şüpheli görüldüğünden nümunele-

Bugün ekmek 
kakı yarım 

ist ih-

ri alınarak tahlil ettirilm!ş ve bu kü
kürtlerin, geçenlerde İzmir limanında 
bir yangın felaketi geçiren Platin vapu
runda kısmen yandığı, k-ısmen de deniz 
suyundan bir hayli mütezarrır olduğu 
görülmüştür. Bu kükürtlerin bağlara 
fayda vcrmiyeceği anlaşıldığından key
f:yet alakadarlara bildirilmiştir. 

imtihanlar için 
görüş iL eler 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tır. En ufak bir vak'a failleri dahi der- YENi BıR ENSTiTO 
hal şiddetle tecziye edilecektir. Önümüzdeki ders yılı başında izmi-

Anafartalar caddesinde 850 sayılı Iı- rin Tire veya ödemiş kazalarından bi
rmda tezgahtar Ahmet oğlu Mehmet rinde aksam okulunu da ihtiva eylemek 
Çelikel, kartsız olarak beherini 25 şer üzere bi; kız enstitüsü açılmast maarif 
kuruştan dört adet ekmek satarken cür- vekaletince kararlaştırılmış, keyfiyetten 
mü meşhut yapılmıştır. Fırın müsteciri lzmir vilayeti haberdar edilmiştir. Bu 
de Millt korunma müddeiumumiliğfne iki kazadan hangisinde daha müsait bir 
ayni suçla alakalı olarak verilmiştir. bina ve daha müsait tedrisat şartları el-

Bir başka fırında hamurkar olarak ça- de edilirse o kazamız bir enstitüye ve 
Iışan Ethem Gündoğdu adında biri de akşam sanat okuluna sahip olacaktır. 
bir ekmeği kartsız olarak 25 kuruşa sa- Yeni enstitünün muallim kadrosu ve 
tarken tutulmuştur. ders levazımı vekaletçe gönderilmek 

İaşe müdürlüğü emı·ine geçen ekmek üzeredir. · 
ödemiş kazasında bir bina hazırlan

kartı bürosunda halen 9 memur faaliyet dığı haber verilmektedir. ödemiş ve Ti-
göstermektedir. Bu memurlardan altısı re kazalarımızdan hangisinin daha ev
İzmirde mevcut 104 fırını günü gününe vel enstitü binası bulacağa merak uyan
kontrol ederek kart hesaplarını altnak- dırmaktadır. 
tadır. Diğer üç memur kart dağıtımı ile iZMiR ENSTlTOSO 
meşgul bulunmaktadır. lzmir Cümhuriyet Kız Enstitüsü ola-

Kart tevzi yerleri belediye merkez rak inşa edilen binanın aşağı yukarı bü
mıntakasiyle Karşıyaka ve Basmahane- tün noksanlan ikmal edilmiştir. Ders 
dedir. Buı·alarda birer memur çalışarak levazımı, ders sıralan vesair noksanlar 
İzmire ~len misafirlere muvakkat kart- da tamamlanmak üzeredir. Sıralar er-
lar vermektedir. kek sanat okulunda yapılmaktadır. 
E~E~. KARTI IIIRS~L~KLARI . Kız enstitüsü, yeni binasına ders yılı 
Sehrımızın bazı fırınları onunde ve cı- başında geçmiş bulunacaktrr. 

\'arında sabıkalıların bekleştikleri ve· ___ 
0 
__ _ 

ııunun bunun elinden ekmek kart veya KAVGA VE 
kuponlarını çaldıkları görülmektedir. 
Başka şekillerde ekmek kartı hmaz- HAKARE'J"J'EN SONRA 

lıkları da olmaktadır. Anafartalar caddesinde 811 nci so-
Mimar Kemalettin caddesinde 130 sa- kakta 3 1 sayılı evde oturan Hüseyin oğ

yılı aile evinde oturan Bn. Gülperinin lu Rahmi Özalp ile İbrahim Onsal kav
odasındaki elanck kartları kaybolmuş, ga etmişler ve karşılıklı hakarette bulun
yapılan aramada bu kartları 14 yaşında muşlardır. Rahmi ibralı.imi iki yerinden 
Sabahettin adında bir cocuğun çaldığı bıçakla yaralamış ve tutulmuştur. 
anla~ılmış, Sahabettin tutulmuştur. 

B. Çörçil diyor ki: 
• (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

iki cPphedeki vazi· 
yete bakış 

karlığını göstermek zamanı gelmiştir. (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Düşmanın harp gayretlerinde fabrika· şimaldeki kuvvetlerini çok müşkül du

ların hayati önemi vardır. Alman propa- ruma sokmuştur. Çünkü bu Japon kuv
gandası İngiliz umumi efkarına müraca- vetlerinin ikmalleri ancak o hattan ya
at edel'ek havalarda bizimle şiddetli şe- pılmaktadır. 
kilde harp edilmesinden vaz g~ilmesini Çunkingten resmen bildirildiğine gö
istemiştir. Onlara göre bu şekilde harp re, Birmaoyadan hududu geçerek Çinin 
Alman inhisan altındadır. Yunnan eyaletine girmiş olan Japon 

B. BİTLERİN TEHDİTLERİ kuvvetleri evvela durdurulmuş ve on-
Hitler feryatlarına korkunç tehditler dan sonra imha edilmiştir. 

~tın~oı:. Bi~ .ıı~hirlerimizi ve ~e- Birmanyanın batı sahili kısmında 
d.~m!et abıdelerı~ızı . yakıp yıkacagım Akyaptan Ganj nehrine doğrulan Japon 
~~yli~o~. Bu. tehdıtlerı. daha e.vvcl. ~~ harekatı, Birmanyanın doğusundaki ha
ışıtmıştik. Yıne bu Hıtler şebı.rlerınıızı rekata nazaran daha yavaş gelişmekte
silip süpüreceğini iddia etmişti. Şimdi dir. Fakat takip edilen yola nazaran 
roller değişmiştir. Onun feryatlarına Japonlar, Mandalayda İngiliz kuvvetle
gelince, şimdi hatmna gelen insanlığın rini çevirmek istemektedirler. 
Varşova, Rotterdam ve Belgrad bom· RUSYADA 
bardımanlarından evvel izhar edilmeme- Alman - Rus harbine gelince· doğu 
sine teessüf edilmelidir. Bitler yalnız cephesinde bütün kesimlerde her lki ta
Rotterdanıda 20 b:n kişi öldürmüştür. raf ta hazırlıklarına bütün kuvvetleriy-
0 günlerde bizim Almanyaya atacağımız le devam ediyor. Fakat harekat sahasm
ber ton ~1!1b:':ya. yüz misliyle ~nkabe- da faaliyet az o1maktadır. Gerek Mos
le edecegını soyhyordu. Filhakika Al· kova ve gerek cenup cephesinde hafif 
manya hudutsuz kuvvetine ve vahşi ih- kar yağmaktadır. 
tiraslanna dayanarak bunu yapmış, bi- Harekat sahası baştan başa su için-
ze ıstıraplı günler g~iı1:nıiştir. Şimdi dedir. 
onlann atacaklarından (Ok daha fazla. Son günlerde soğuk yeniden sıfırın 
sını. atmak sırası bize gelmiştir. altında beşe inmiştir. 

.. iLABt ADALET.. Bu sebepledir ki ilkbahar Alman ta-
Ben kendi hcsaliıma ihsaııhğı bu müt- arruzunun ancak haziran başlarında 

hiş uçuruına sürükliyenlerin. başlan olacağını söyliyenler vardır. 
ucunda intikamcı kaderi bissetmele:rini 
ilahi bir adalet sayıyorum, Ahnanlıımı 
evlerinden kovduk.lan milyonlarca Rus 
kadm ve ~ocıığunun acı akibetini düşü
necekleri ve belki yaphklarma pişman 
olacakları zaman gelmiştir. 

Fırtına ortasında kasırganın yeniden 
kopmasını bekliyoruz. 

RUSYAYA YARDIM 
Rusyaya tank ve her türlü harp mal

zemesi sevkiyatı şimal ve buz denizin
deki fırtınalara rağmen geniş ölçüde ya
pılmaktadır. Rusyanın yükünü hiç ol 
mazsa kısmen hafifletmek için acaba 
başka bir şey yapmak imkanı yok mu
dur) 

tKiNCt CEPHE. 
ikinci cephe hususunda ne düşündü

ğümüzü ifşa etmiyeceğim. İngiliz mille
tinin mücadeleci ruhunu belirten bu di
leği memnuniyetle karşılıyorum. 

MADAKASGAR HADiSESI VE 
FRANSA 
Çörç.il, Madakıuıgar adasının İşgali 

hadi..,esinden bahsederken demiştir ki: 
- Kıtalarımı.z yolda iken gazeteleri 

miz de Madagaskar smini her gördükçe 
titremekten kendimi alamıyorum. 

Çörçil sözüne şöyle devanı etmiştir: 
- Madagaskaıı Fransa namına mu

hafaza edeceğiz. O kahraman Fransa 

adına ki biz onun evlatlau ile yan yana 
döğüştük. Madagaskar müttefik. millet
lerin muhafazası altında kalacaktır. Vi
şi Alman telkinleriyle büyük bir gürültü 
koparmak ihtiyacını duymuştur. Fakat 
Sen Nazerde şahlanan Fransa bir gün 
büsbütün feveran edecektir. 

cJAPONYA EZiLECEKTiR> 
Çörçil harbin dördüncü safhıuıında 

Japonyadan bahsederken demiştir ki: 
- Bütün milletlerin mukadderatı bu 

harbin neticesine bağlıdrr. Japonlar bun 
dan sonra birbirinden çok uzak cephe
lerde harp etmek zorunda kalacaklar
dır. Mercan denizinde uğradıkları hezi
metler gibi darbelere kolay kolay daya
namıyacaklar<lır. J aponlann uçak kayıp 
lan tevil kabul etmiyecek kadar ağırdır 
Bugün Amerika yalmz elindeki kuvvet
ler bakımından değil, yeni kuvvetler vü
cude getirmek bakımından dahi Japon
yaya kat kat üstündür. Aç gözlü Japon
yanın cezalandırılması için biz de yar
dını edeceğiz. Anglosakson kuvvetleri
nin Japonyayı ezeceklerine şüphem yok 
tur. Hitler ezilince bu iş daha çabuk ger 
çeklesecektir. 

PAROLA 
Parolarımız zafer. zefer veya 

dür.:. 
ölül'I" 

SALI 194~ 
- ·- -

Çörçilin 
son nutku ____ * __ _ 

(Baştaı·ah ı inci Sahifede) 

Almanya, doğuda bir öliim kalınl se; 
va.ş1 yaı>arken batıda ve bilhassa .. ~~
vatan semalarında hakimiyetini buSca1' 
tün kaybetmek tehlikesiyle karşıla? 
mıdır? . 

0 İngiliz kaynakları, Royal J\i~ 
Force'un ilk bahar tecavüzüne başladı.,p 
~ünden beri batı, şimal. doğu ve c~~u e 
Almanyayı adeta bir ateş çenberi ıç~·ı 
aldığını iddia ediyorlar. Buna muka 

1 

D. N. B. ajansı, İngiliz akıncılaruun r 
keri hedeflere ulaşamadıklarını, şi~ .iİ 
ye kadar yapılan taarruzların hep sı\ 
halk al'asında deh~t saı;mağa miinhasır 
kaldığını bildirmiştir. 

Burada, ~yle bir sual sorulabilir: .•. 
Eğer, &yal Aire Force'un takip ctti7' 

taarruz gayesi tedbişçilikten ibaretse be 
bu gayesinde muva{fak oluyorsa, acaba 
Alman maneviyatını sarsmak istiyen ıı 
kabil hareketler, askeri hedeflere yapı· 
lan taarruzlardan daha az tesirli sayıla• 
bilir mi?. . 

Biz, buna kani değiliz. Ordular har~' 
yaparlar. Fakat zaferi kazanmak içiJJ 
her şeyden evvel iç cephenin maneviyab 
sağlam ohnasına muhtaçtırlar. Bu cep• 
henin sarsıldtğı gün, her şey birden r;· 
kılmağa mahkfundur. Bu sebeple biz/\· 
nıanların ana ,·atan semalarını her şeye 
ra~'lnen çok kuv,·etli bulunmağa rnec· 
bur olduklaruu ve bu zaruret yüzündetl 
Doğu cephesindeki baskılarına istedi~· 
leri ~iddet ve kuvveti veremiyeckleJ'l' 
ni tahmin edenlerin pek te aldanmış sa· 
yı1mıyacaldarını zannetmekteyiz. 

Görülüyor ki, durum hangi yöndcıt 
mütalaa edilirse edilsin, hava h8ki01i· 
yetinin beklenen kat'i mahiyette oJaylat 
üzerinde büyük tesiri olacaktır. Bunun· 
la beraber, İngilizler, harbi yalnız ha"3 

hakimiyetiyle kazanmanın kabil olınıya· 
cağını da bildiklerinden asıl büyük gay· 
retlerini ikinci cepheyi açarken göster
mek azmindedirler. Çörçil nutkunda, 
ikinci cep he mevzuu etrafında ifıaa~ 
bulunamıyacağım, yalnız İngiliz umUJlll 
efkarının h u hususta izhar etttiği arzuY'1 
memnunlukla karııladığıru söylemİJlİl'· 

Bir başka habere göre, Almanlar, 
ikinci cephe işinde düşmanlarına tekad· 
düm edecek bir darbenin hazırlıklaruıı 
ikınal etmişlcrdiı-. 

Bu darbenin mahiyeti meçhul ise de 
en çok bir kaç güne kadar belireceği 
kanaati vardır. Bu kiınatledir ki yine 
bir İngiliz nazm, şu yaz giriminde bek· 
lencn fe,·kalade hadiselerin, dünya roıı· 
kadderatı bakımından Dünkerk ricatin
den beri müttefiklerin geçirdikleri gün· 
leTI.ıı en vahimi olacağını ancak bu olay
larla harbin sonu görünüp göriinmediğİ• 
senelerce sürecek uzun bir yıpranma sa
vaşına katlanmak zarureti olup olnnya· 
cağı anlaşılacağını söylemiştir. 

Hü1asa her şey ııa7..ik safhanın bir ka
sırga gibi başlıyııcağına şüphe bırakmJ• 
yor. 

Müttefikler bu safhada avantajların 
kendi ellerinde bulunduğunu söyliyor
lar. Bunu sadece kaydetmekle iktifa 
edelim. 

ŞEVKE'J' BiLGJN 
~.,,...,.,,...,,....ccıcr.,,..~~er~J"J"..e< 

19 mayıs bav-
ramı koşusu

na başlanıldı 
Eı·zurum, 11 (Hususi) - Ebedi Şef 

Atatürkün 19 mayısta Samsuna 
ayak bastıkları günün yıldönümün
de yapılacak olan gençlik bayramı 
koşusuna bugün saat 15 te burada 
merasimle başlan:mışbr. 
Atletler Ebedi Şefin Erzurumda 

kaldıkları evden Erzincana doğru 
yola çık~ardır. 

' ~ı:ıacacı:ıcoccoccıcıcıoccı:ıoo 

KISACA 
••••••• 

En Ç"ofı hangi 
ıaııa,.ı söylef'lz? •• 

ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

Geçen gün şöyle bir · düşündüm, her 
gün mutlaka söylediğimiz 1Mlar hangl
lerİdir dedim. Baktım, ekmek, su, saat 
kaç ve kaç parayı mutlaka her gün söy
lüyoruz. 

Senede bir defa, belki de on senede 
bir defa söylediğimiz sözler, kelimeler 
var mıdır diye bir defa daha düşündüm, 
buldum. Mesela küçük yaşlı veya kü
çük yapılı insanların çok bilmiş olanları
nı bir kelime ile üade eder, Bücür deriz. 

Bu kelimeyi bilmiyenler olduğu gibi, 
beş, on senede bir defa kullananlar da 
vardır. 

Bövle nadir söylenen daha neler var 
diye düşündüm. Paytak, tandır, kangal, 
mangır aklıma geldi. 

Oldu olacak dedim, bir de eskiden 
nadir kullanılırken şimdi harcıalem olan 
kelimeler, sözler nedir diye düşündüm. 
Karne, sulh, bombardıman. yok amma 
gelecek, resmi tebliğ, gıda maddesi ak-
lıma geldi. 

İnşaallah yakın bir tarihte barış ha· 
vası içinde Türk endüstrisi, Türk irfanı 
cihanı sarmış olacakbr. Bizler de kazanç 
huzur, saadet kelimelerini bugünkinden 
daha geniş, daha bol söyliyeceğiz. 

Söyleyene bak.ona, söyletene bak der· 
ler. bos laf olmasa gerek ... 
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İlim tileminde 
•••••••••••• 

Yeni bir ilim ve 
bunun mevzuları 

Bir hesap : Dünya Amerilıan standardına göre 
2,5, Alman standardına göre 6, Japon standardı· 

na göre 22,s milyon in sanı geçindirebilir ••• 

Avrupada yeni bir ilim belirmekte
dir. Mevzularını bu sütunlarda 'kısaca 
~acağımız bu ilim, sosyal biyoloji
d" "· Şimdiye kadar tabiat ilimleriyle uğ-
rqanlann sosyal meselelerle ilgilenmesi 
.c:çİRmeden yukarıya> bir mesele sayılır
dL Soıyologlann tabiat ilimlerine el at
ma. olsa olsa bir umum1 kültür işiydi. 

Oysa ki iş temelinden ele alınırsa hu
kul, ahlak, anane gibi cemiyet mevzu
laraın ana kaynağı insan biyolojisi de
ğit midir) Bunlann hepsi insanın biyo
~ojil hayatına kütle içinde imkan ver
ınelt içindir. Nefsin ve nevin muhafaza
sı 'hak.kı biyolopik hayatımmn temeli 
olduğu gibi bütün cemiyet umdelerinin 
de gayesidir. Şu halde biyoloji ile sos
yolojinin mevzuları ilk bakişta görün
diikleri kadar birbirinden uzak ve aykı
rı olamazlar. 

Mesela biyoloji ferdin gıda ihtiyacını 
tetlik eder, sosyal kanunlar toprak hu
kukmıu nizamlar. Fakat sosyal biyoloji 
milletlerin gıda ve toprak ihtiyaçlanrun 
hangi milli ve benelmilel nizama tabi 
olması lazım geldiğini inceler. 

Ya.zan : Prof. Dr. Sadi Irmak 

milyon insanı geçindirebilir. 
Bütün milletlere en zengin besleniş 

hakkı kabul edersek dünya az 7..aınanda 
insanla dolacaktır. Bundan sonrası ne 
olacak? Çünkü ortalama bir çoğalışla 
her memleketin nüfusu 50 - 100 yıl zar
fında iki misline yükselebilir. 

Bu yüzden büyük c!han harplerini, 
kıtlıkları, büyük salgınlan makbul bir 
şey mi saymak lazun? .. Yoksa toprağın 
taksiminde ve istismarında yeni biyolo
jik esaslar bulmak kabil midir? 
Şüphesiz bu ikinci yoldan g:dilccek

tir. Su halde insar.Jn bilhassa medeni in
sanın yaşayışında, hayat standardında 
değişiklikler yapmak lazım gelecektir. 

* Lüks giyim, alkol ve her şeyden ev-
vel pek bol etle beslenme çok fazla top
uğa ihtiyaç göstermekted:r.. Yüksek 
standartlı milletler muhtaç oldukları bu 
toprağı ve fütuhatla, yahut müstemle
kecilikle ve yahut ta ticari mübadeleler
le, yani endüstrileşme yoluyle temin et
mişlerdir ve etmektedirler. 

Sıhftat Köşesi ......... -. 
Çillere karşı ••• 

---*·---
Yüzde ve krıllarda çıkan fazla kıllar, 

yahut ergenlik çıbanlarını merak etmek 
gibi, çilleri merak etmek de bayanların, 
bilhassa genç kızların kendi kuruntuları 
eseridfr. Çiller hiç bir vakii güzelliğe 
mani olmazlar. Bilakis çilli yüzleri daha 
ziyade beğenenler, öyle yüzlere ~ık 
olanlar bile vardır .. Yalnız bazıları çilli 
yüzlerin sahipler:nden teke kokusuna 
benzer bir koku çıktığını iddia ederler. 
Fakat esansların çe~itleri çoğaldığından, 
insan teninden tabii olarak çıkan koku
ları alabilen burunlar gittikçe azaldığı gi
bi, zaten çilli yüzlerin tabii olarak çıkar
dıkları kokuyu misk kokusuna benze
tenler de vardır .. 

Eski zamanlarda da çilleri merak eden 
bayanlar pek çok bulunmuş olacak ki, 
cocııkları iğneli fıçıya koyarak vücutla
rından kan çıkarmak usulünün, çilli 
güzellerin hatırı için icat edilmiş olduğu
nu rivavet ederler. O rivayet göre, çille
re çoc~k kanı sürülünce çiller derhal 
kaybolurmuş... Fakat bu zamanda, çilli 
yüzlerin hatırı için çocukları iğneli fıçı
ya koyacak kimse bulunmıyacağı g:bi, 
sokaklarda oynarken kendilerini kaptı
racak kadar budala çocuklar da bulun
masa gerektir ... 

İ~neli fıcıdan sonra, çillere karsı icat 
edilen ilaçların sayısını, bazıları bir kaç 
bin, bazıları da en az bir milyon tahmin 
ederler. Bir kac bin de olsa, onlardan h:ç 
birinin çillere kar.sı keskin bir ilaç ola
ınıvacağıru gösterir. 

Çiller meydana çıktıktan sonra, ma
kul olacak çare onları bıçakla kazdırt
mak, yahut cildin cilli yerlerini soydurt
maktı. Fakat böyle acıklı çareye baş 
vurmak, her ç!lli güzelin tahammül ecle
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7,30 program ve memleket saat aya
rı. 7.33 müzik: (pl.) 7.45 ajans haber
leri. 8.00 müzik: (pe.) 8.15-8.30 evin 
saati. 12.30 program ve memleket saat 
ayarı.12.33 müzik: Türküler. 12.45 
ajans haberleri. 13.00-13.30 müzik: 
karışık şarkılar ve saz cemaileri. 18.00 
program ve memleket saat ayarı. 18.03 
müzik: radyo salon orkestrası 18.45 
müzik: fasıl heyeti. 19.00 kinuşma 
(der dl eşme saati.) 19. 15 müzik: Tür
küler. 19.30 memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 19.45 serbest 1 O daki
ka. 19.S5 müzik: fasıl heyeti. 20.15 
radyo gazetesi. 20. 45 müzik: Şan solo
ları. 21. 00 ziraat takvimi. 2 1. l O müzik: 
(pl.) 21.30 konuşma (iktisat saati). 
21.45 müzik: klasik Türk müziği pro
gramı. 22.30 memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ve borsalar. 22.45-22.50 ya
rınki program ve kıtpanış. 

Beden terbiyesi umum 
lü~ünden: 

müdür-

1 - Vilayt, Kaza ve Müesseseler Gençlik kulüplerin,,.le Beden Terbiyesi 
Mükelleflerini çalıştırmak üzere aşağıdaki şartlar dairesinde ve Müsa• 
baka imtihaniyle 50 Eğitmen namzedi alınacaktır. Bu namzedler; 
1942 temmuz veya ağustos ayında Ankarada yatılı ve altı ay devreli 
bir kursa tabi tutulacaklardır. 

lI - Aranılan vasıf ve şartlar: 
a) Memurin kanununda bir memur için tesbit edilmiş bulunan 
şartları haiz olmak. . 

b) 35 yaşını aşmamış bulunmak. 
c) Askerlik vazifesini yapmış olmak. 
d} En az orta mektep veya muadili mektepten veya 1939 yılından 
sonra erbaş okulundan çıkmış bulunmak. 
e) Nümunesine göre bir taahhütname vermek. 
g) Müsabaka imtihanı (yalnız jimnastik ve atletizmden ameli olarak 
yaptırılacaktır.) 

lil - Talip olanlar; vilayet merkezlerinde valiler, kaza ve nahiye merkezle
rinde kaymakamlara istida ile müracaat edeceklerdir. Müracaat za
manı nihayet 4/Haziran/942 günü akşamı bitmiş olacaktır. 

iV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) 3656 sayılı teadül kanununa göre aylık ücret ile beraber kursta bu
lundukları müddet zarfında günde 150 kuruşu geçmemek üzere harcİ• 
rah yevmiyeleri. 
b} Kazananların bölgelerinden An karaya kadar yol masrafları ve yol
da geçecek günler için harcirah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasında çalışma için giyilecek elbise ve ayakkabı umum mü
dürlükçe verilecek. 

VI - Fazla tafsilat vilayetlerde beden terbjyesi bölge başkanlıklarına, ka
zalarda ve nahiyelerde kaza kaymakamlıklarına müracaat lazımdır. 

8 12 14 16 ( 1094) 

Vila vet Daimi Encümeninden: 
, l - f darei husus.iyei vilayete ait Balçuva Ağamemnun ve mil ılıcalarının 

civarındaki arazi ve eşe.arı müsmire hariç olmak üzere her iki ılıca ile mÜ§te
milatından olan binalar 1/6/942 tarihinden 31/5/945 tarihine kadar üçse
nelik kirası kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Oç senelik muhammen kira bedeli 11250 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4 Mayıs 942 tarihinden itibaren l5 gündür .. 

Yevmi ihale olan 18/Mayıs/942 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 1 O da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Başka bir mi.sal; 
Cinsiyet ferdt hayatın biyolojik vakı

alarından biridir. Hukuk kaideleri ev
lenme müessesesinin müeyyidelerini ko
yar. Sosyal biyoloji ise cinsiyet vakıası
nı nüfus siyaseti bakımından ele alır. 

Fakat endüstrileşmek. hayat standar
dını yükseltmek ihtiyacını kültürün ya
yılmasiyle her millet duymaktadır, du
yacaktır. Böylece insanlığın geleceği 
için toprak ihtiyacını azaltmaktan başka 
cezr1 ve makul çare görülmemektedir .. 
Fakat insanın asgari bir gıda ihtiyacını 
muayyen bir hadden aşağı indirmek ka
bil değildir. Bu sebepten yapılacak şey 
topraktan elde edilen mahsulü, yiyimde 
ve giyimde daha iyi kullanmaktan iba
rettir. 

bileceği bir şey olmadıktan başka, çiller r :>.c:::>"'>"'=><==><=:><::><:><::><::><::::.<:><:><::::.<'::>1 

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

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

Diğer bir misal: 
Veraset, biyolojik hayatıınwn maya

sıdır. Ve bu itibarla biyolojinin mevzu
udur. Sosyal biyoloji nüfus artnniyle 
birlikte millt dehayı ve karakteri konı
tnanın çarelerini araştırır. Demek ki bi
yoloji ve sosyoloji vakıalarını kaynaştı· 
ran terkipçi yeni bir ilim karşısındayız. 
Bu ilim geçen büyük harpte belirmiş, 
yeni dünya savaşında büyük bir ihtiyaç 
ol~ kendisini göstermiştir. 

* Aldığımız birinci misalde biraz kala-
lım : Bir çok sosyal divalara milletlerin 
toprak ihtiya~ ~deta bir mesnet ve 
kaynak olmaktadır. Toprak mevcudu 
tnabdut olduğuna göre ilmt ve objektif 
bir toprak taksimi hangi esaslara dayan
malıdır? 

Milletlerin bugünkü yaşayışlarına ba
karsak hayat standardının. yani toprak 
thtiyacının çok farklı olduğu görülür. 
Ba11odun yaptığı bir hesaba göre herkes 
!Amerika standardına göre yaşamak is
lerse yer yüzilnde ancak 2,5 milyon in
san yaşıyabilir. Dünya Alman standar
t:lına göre 6, Japon standardına göre 22,5 

u~k denizdeki harp 
- *-

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ral Mak Artürle vaziyet hakkında gö
rüşmüşttir. Diğer taraftan Avustralya 
bnvetleri başkomutanı general Blamey 
ile Avustralya harbiye nazırı da askeri 
vaziyeti ve deniz muharebesinin muh
temel neticelerini tetkik etmişlerdir. 

YENİ JAPON KAYIPLARI 

llelburn, 11 (A.A) - Avustralyanın 
şimal doğusunda iki Japon denizaltısı 
batırılmış veya hasara uğratılmıştır. 

iNGlLIZ GAZETELERi il-fflYAT-
U VE MEMNUN 
Londra, 11 (A.A) - Koray deniz 

muharebesi hakkında gazetelerin ihti
yatlı mütalealan memnuniyet ifade edi
yor. Deyli Meyl diyor ki: Şimdiye ka
dar alınan haberler cesaret vericidir. 
Bununla beraber muharebenin karşıklı
ği arasında ne düflllaoın k.ayıplan ne de 
kerıdi ka,...planmız hakkında sarib ma
lU.matımız yoktur. Muharebenin bitip 
bitmediğini, yeni kuvvetler beklenip 
f>dderunediğiıü de bilmiyoruz. Yalnız 
zaferin şimdiye .kadar lehimizde oldu
ğundan eminiz 9 39 - 942 deniz harple
rinin lı:at'i silahları uç.a:lı:lardır. Koray 
aeniz muharebesinde bir Japon uçak 
~emi9ini habrarak Japonlara en büyük 
zayiatı verdirenler de uçaklardır. 

---~·M~~··-ta~--~ 
.JAPOHYADA 
Zır>lzefefer devam 
ediyor •• 
Tokyo, 11 (AA) - Asama yanar da· 

ğımn yakın çevrelerinde halk geceyi 
açıkta geçirmektedir. Yanar dağın atbğı 
kUTier açık bir sahaya yayılmaktadır. 

Yer deprenmeleri devam ediyor. 
--- o- --

Peru cürnhurreisinin 
Arneıeifıada temasları 
ve be,•anatı.. 
Boenos Ayres, 11 (A...A) - Perudan 

bildiriliyor: Peru devlet reisi Prado Va
şingtonu zivaretinde gazetecilere şunla
r1 söylemiştir: 

" - Perudaki Japon kolonisinin ne 
Peru, ne de başka Amerika devletleri 
için bir tehlike teşkil etmedikleri kana
ulindevim. • 

Prado Amerika hariciye nazırı Kor
del Hul ile uı:un bir görüşmf"<l,. bulun
muştur. Bu görllşme hakkında demec 
yapılmamıştn-. 

İşte içtimai biyoloji ilminin büyük 
mevzularından birisi bu sadelesmenin 
yollarını aramaktır. 

* Aldığımız ikinci misal, cinsi hayata 
aittir. Burada içtimai biyoloji evlilik 
müessesesine dayanmakla beraber bey
nelmilel nüfus yarışında geri kalmama
nın çarelerini öğretecektir. Bu bakım
dan en cezr1 usul erken evlenmeyi te
mindir. Milletçe erken evlenmenin amil
lerini araştırmak içt!mai biyoloji ilmine 
düşen vazifelerden birisidir. 

Nüfus davasında kemiyet gibi keyfi
yeti de temin etmek ve milli gayeye uy
gun bir irs politikası çizmek hu yeni il
min mevzuları arasındadır. 

* Onu benimsemekte ve kurµlmasına 
yardım etmekte geç kalmamaif milli 
menfaatlerimizin ve mükellef ~lduğu
muz kültür vazifelerinin icabıdır. 

Hava hücumları 
-*-

(Baştarah l inci Sahifede) 

Bütün bu hareketlerde Spitfayerler her 
nevi Alman av uçaklarına çok üstün 
olduklarını göstermişlerdir .. Harekatta 
İngiliz tayyarelerinin daha çok zayiat 
vermeleri dü.şünüldüğü halde vaziyet ta
mamiyle aksi olmuştw-. 

Alman hava kuvvetleri şark cephesin
deki büyük ihtiyaçlarına rağmen av 
uçaklarının yarısını garpte tutmağa 
mecbur olmaktadırlar. 

İngiliz av uçaklarının kuvvetli hima
yesi sayesinde Almanyaya gündüzleri 
yaptığımız bombardıman hücumları çok 
tesirli olmaktadır 

ALMAN HÜCUMU 
Berlin, 11 (AA) - Alman resın1 teb

liği : İngiltere Folkston yakınlarındaki 
fabrikalar ve şimal sahilindeki askeri 
kamplar tam isabetlerle bombalanmıştır. 
Farocs adaları sularında orta büyüklük
te bir vapur bombalarla tam hasara uğ
ratılmıştır. 

tNCiUZ TEBLi at 
Londra, 1 1 (AA) - Hava nazırlı-

ğının tebliği : . 
Dün sabah bir kaç düşman uçağı In

gilterenin cenup doğu sahili üzerinde kı
sa bir uçuş yapmıştır. iki yere bombalar 
atılmışbr. Bir az hasar ve bir kaç ölü ol
mak üzere az sayıda insan kayıbı vardır. 

---............. tt--~~ 
YVHAHİ~TANDAN 
ALMAHYAYA .. 
İSCİ GİDİYOR.. 
Afuta, fJ (AA) - Almanyaya gi

decek i§çi gruplarının ilk kafilesi t 6 ma
yııota hareket edecektir. 

VİŞİDE 
Abideler difdJiyor 
Vişi, 11 (AA) - Jan Dark bayra

mı münasebetiyle dikilen abidelerin 
açılma töreni dün yapılmıştır. Nutuklar 
söylenmiştir. 

kalktıktan sonra, altından çıkan küçük 
küçük yara yerlerinin güzel görünmiye 
hizmet etıniyecei:H şüphesizdir. 

Onun için, çil1erc karşı en iyi çare 
vazın ciller meydana çıkmadan önce on
ların önünü almıya calışmaktır .. Bayan
ların yazın kullandıkları mini mini şem
siyeler de bunun için icat edilm~ olsa 
gerektir ... Şemsiyenin içinde koyu la-
civert astar bulunursa daha iyi olur. 

Bir de, yüze sürülecek kremin terki
bine kinin karıştırılırsa, o da günesten 
eillerin peyda olmasına mani olur. Fa
kat çiller meydana çıktıktan sonra on
ları kaybetmez. 

---o---
Bef~ifıa Fasistıerinin 
reisi te;kmen olmuş •• 
Brüksel, 11 (AA) (Yeyireil) 

faşist gazetesine ~öre Belçika faşist par 
ti~inin reisi iken bolşeviklere karş harp 
eden Belçika gönüllü alayında nefer 
olarak dövüşen Leon Cegrel cephede 
gösterdiği yararlıktan dolayı teğmen 
rütbesine terfi edilmiştir. 

---o---
B. Ruzveltin miimessili 
Gandi ile göriqtü ... 
Vaşington, 11 (A.A) - B. Ruzveltin 

Hindistandaki şahsi mümessili albay 
Conson cuma akşamı Mahatma Gandi ile 
uzun bir görüşme yapmıştır. Conson ya
kında Va-:;ingtona dönecektir. 

--- o- --
İ'J' ALY AH 'J'İCAR.E'J' 
NAZiRi S OFYADA 
Roma, 1 t (AA) - İtalyan ticaret 

nazırı Rikardi uçakla Sofyaya gitmiştir. 
Bulgar payıtnhtında bir kaç gün misafir 
kalacaktır. 

Okurların Dilekleri 

Hm11si m üesseselerde 
calqanlaın da maaş
iarı arttırılmalı.. 

Bir kariimiz bize gönderdiği mektup
ta, hayat pahalılığı kar,1111nda hüküme
tin memur maaşlarım arttırması, hususi 
müesseselerde aylıkla çalışanların da 
yaşayabilmek için maaşlarının arttırıl
masına ihtiyaç bulunduğunu isbat eyle
diği halde, bir çok hususi müesseselerin 
ve müessese sahiplerinin bunu anlama
mazlıktan gelc;l.ik]erini söylemektediT. 
Kariimiz her ne kadar işçi ücretlerini 
arttıran hususi müesseseler mevcutsa da 
bu müesseselerde çalışan muhasip, ka
tip gibi diğer müstahdimlerin maaşlan 
bir çoklarında arttırılmadığını, çünkü bu 
müstahdimlerin amele gibi batka yer
lerde daha fazla yevmiye bulmalann
dan korkulmadığını söylemekte, hayat 
pahalılığı zamnından müesseselerde ça
lışanlardan hepsinin istifadesi çareleri 
aranılıp bulunması bir çok ailenin ha
yati bakımından mutlaka lazım olduğu
nu bildirmektedir. 

tZMtR stctLt '11CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Avram Peço ticaret unvanile İzmirde 
A.nafartalar caddesinde 402 numarada 
sarraflıkla iştiğal eden Avram Peçonun 
işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4399 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

257 (1130) 

Vilayet Daimi encümeninden : 
Vilayeti hususiyei vı1ayete ait Balçuvada kain Ağamemnun ve mil ılıcalarının 

üç senelik kiTasınm kapalı zarf usuliyle müzayedeye konduğu gazetenizin 1 O/ 
5/942 tarih ve 11132 numaralı nüshasında ilan edilmiştir. 

Mezkur ilana derci iktiza eden aşağıda yazılı maddenin sehven yazılmamış 
olduğu anlaşıldığından heyfiyeti aşağıdaki şekilde düzeltiriz. 

Madde - Balçuvada Ağamemnun ve mil ılıcalannm isticarına talip olanlar 
teklif mektuplanru yevmi ihale olan 18/Mayıs/942 tarihine rnüsadif pazartesi 
günü saat 1 O na kadar vilayet daimi encümeni riyasetine vermiş bulunacak
lardır. 

Mezkur, saatten sonra verilecek teklif mektupları kabul olunmaz. 
2649 ( 11 33) 

Kiralık 
TOTON DEP:!SU 

Basmahande Çayırlı bahçe Melez 
caddesinde 18 numaralı iki katlı ve 
pencereleri demir kanatlı 560 met
re murabbaı arsa üzerine inşa edil
miş iki katı 400 metre murabbaı 
bina depo olarak kiraya verilecek
tir. İsteklilerin görmesine her za-
man açıktır. 1 - 8 ( l 112) 

'11RE SULH HUKUK HAKtMLt
CtNDEN: 

Müddei Tirenin yeni mahalleden eski 
belediye mimarı Mehmet Çeltikci vere
seleri tarafından Tirenin kurtuluş ma
hallesinden Nurettin oğlu Riza aleyhine 
Tire Sulh Hukuk mahkemesine müra
caatla müddei aleyhin batapu mutasar
rıf bulunduğu Tirenin deşteman kavağı 
mevkiinde kam taraflan doğu çonan 
Ha.san, batı ve kıblesi kulaksız Hasan 
tarlaları poyrazı umu.rot yol ile çevrili 
eski ölçülerle üç dönüm tarlayı 160 lira 
bedel mukabilinden satıp ferağını ver
mediğinden satış bedelinden 60 liranın 
alı verilmesini talep ve dava eylemesi 
üzerine müddei aleyhin ikametkarunda 
olmadığı ve yeri belli olmadığından da
vetiye varakasının bila tebliğ iade edi
lerek mahkemece tebliğatı lzmirde mün
teşir Yeni Asır gazetesi ile ilanen icra
sına duruşmanın 20/5/1942 perşembe 
günü saat 10 muallak olduğundan tayin 
olunan gün ve saatta milddei aleyhin 
bizzat hazır bulunması veya tarafından 
mussak vekil gündermesi tebliğat maka
nuna kaim olmak üzere ilfuı olunur. 

2645 (1127) 

KUŞADASI ASLİYE HUKUK MAH-
KEM~tNDEN: Sayı48 

Kuşadasının camii atik mahallesin
den Şek.ip kızı Ayşe Bayülken tarafın
dan İzmirin Salahaddin oğlu mahallesi
nin 37 No. sında Rıza oğlu Hasan aley
hine Kuşadası asliye hukuk mahkeme
sinde açılan boşonma davasının yapılan 
duruşmasında : 

Dava olunana ilanen tebliğat yapıldığı 
halde mahkemeye gelmediğinden Hukuk 
U. M. K. nunun 141 ve müteakip madde
leri ahkamına tevfikan ilanen muaınele
siz gıyap karan tebliğine ve ba§taki du
rll§manın 18/5/942 pazartesi saat 10,45 e 
talikine karar verilmiş olduğundan mez.. 
kô.r gün ve saatta mahkemede hazır bu
lunmanız aksi taktirde mezldlr kanunun 
398 inci maddesine tevfikan davaya gı
yabınızda devamla bir daha duruşmaya 
ahnınıyacağınız tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ileanen tebliğ olunur. 

2642 (1128) 

KULA tCRA MEMURLUGUNDAN: 
Kulanın camü cedit mahallesinden 

olup ikmetgahı mechul kalan beyağa 
oğullarından !smail oğlu Adil 

MUrisleriniz İsmail Ali ve Sadıktan 
muntek.il ve Kula tapusunda mukayyet 
46 parça gayri menkulleriniz şuun izalesı 
için Kula icra dairesinde 9-10/6/942 ta
rihine müsadif salı ve çarşamba günlen 
ve mesai saatlerinde açık arttırma sure
tile satılarak paraya çe-vrileceği ilan teb
liğ mahiyetini haiz olmak üzere ilan olu
nur. 2643 (1129) 

KAŞE 

Madde 6 - Balçuvada Ağamemnunve mil ılıcalarının isticarına talip olanlar 
teklif mektuplarını yevmi ihale olan l 8/Mayıs/942 tarihine müsadif pazarteai 
günü saat 1 O na kadar vilayet daimi encümeni riyasetine vermiş bulunacaklaT
dır. Mezkur saatten sonra verilecek teklif mektupları kabul olunmaz. 

10 12 2504 (1119) 

VUôyet Daimi Encümeninden : 
1 - idarei hususiyei vilayete ait ödmiş kazası nın Gölcük. yaylasında kain 

otelin 1 /Haziran/942 tarihinden 31 /Mayıs/945 tarihine kadar 3 senelik ica
rı aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Oç senelik muhammen kira bedeli 15 00 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 7 /Mayıs/942 tarihinden itibaren on beş gün olup 

son gün olan 2 l /Mayıs/942 perşembe günü saat t O da vilayet daiıni encü
menince haddi }iyık görüldüğü takdirde ihalei kat'iyesi icra kıhnacakhr. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1 12 lira 50 kuruştur. 
5 - Kira şartlarını öğrenmek isteyenler her gün Muhasebeyi hususiye vari

dat müdürlüğü ile ödemiş Muhasebeyi hususiye memurluğuna müracaat etme-
leri ilin olunur. 7 12 2525 (1085) 

Doyçe Or y ent 
DRE S D N E R 8 A N K 

1ZM1 R 
Merkezi : BEKLiN 

bank 
ŞU B ES i 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçmi 

171,500,000 Raybsmarfı 
Türldyede şubeleri : lSTANBUL ve lZMIB 

Mısırda şubeleri : H..AHlRE VE ISKKNUt.:KI YE 
Her tWlü banka nıuamelituu ifa ve kabul eder. 

ı 

Manifatura rürfı Anonim Şirketinden : 
Necati bey bulvarında 20 numaradaki sahf mağazamızın yalnız perakende 

kısmının mimar Kemalettin bey caddesinde 31 numaraya nakledildiği muhte-
rem müşterilerimize aTZolunur. ( 1 l 31 ) 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
1 - t darei hususiyei vilayete ait inciralbndaki plaj ve gazinosunun 1 / 6 /-

942 tarihinden 31 /5 /945 tarihine kadar üç senelik kirası kapalı zarf usulile 
müzayedeye çıkanlmı§tır. 

2 - Oç senelik muhammen kirası 5403 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 4 /Mayıs/9 4 2 tarihinden itibaren on beş gün olup 

ihale muamelem l 8/Mayıs/942 tuihine müsaclli pazartesi gÜnÜ aaat l O da 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 405 lira 25 kuruştur. 
5 - Kira ııartlannı öğrenmek isteyenlerin her gün muhasebeyi hususiye va

ridat müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilin olunur. 
Madde 6 - Plaj ve gazinosunun istlcanna talip olanla-r teklif mektuplarını 

yevmi ihale olan t 8 mayıs 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 O na ka
dar vilayet daimi encümeni riyasetine venniş bulunacaklardır. Mezkur saatten 
sonra verilecek teklif mektupları k.abulolunmaz. 9 12 2526 ( t 104) 

Vilôyet Daimi Encümeninden : 
1darei hususiyei vilayete ait İnciraltı plaj ve gazinosunun üç senelik kirasının 

kapalı zarf usulü ile müzayedeye konduğu gazetenizin ?/5/942 tarih ve 
1 1 19 1 saytlı nüshasile ilan edilmiştir. Mezkur ilana derci iktiza eden aşağıda 
yazılı mad denin sehven yazılmamış olduğu anlaşıldığından keyfiyeti aşağıdaki 
şekilde düzeltiriz. 

Ma<lde - Pl.8j ve gazinonun isticarına talip olanlar teklif mektuplanru 
yevmi ihale olan 18 Mayıs 942 tarihine müsadif pazartesi günü saat ona kadar 
vilayet daimi encümeni riyasetine vermi~ bulunacaklardır. Mezkur saatten sonra 
verilecek teklif mektuplan kabul olunmu. 2648 ( 1132) 

Airılaı-ı dindirir 
ROMA TtzMA, BAŞ, DJŞ, SlN1R ve BEL ağrılan ile •oiuk algınlıimdan 

ileri gelen vücut K lRlKLlôl, NEZLE ve GRlP haatalıklan D E R M A N 
kaoelerile derhal geçer, icabında günd e 1 • 3 kaoe alınır, her eczanede bu
lunur. 



FENI ASIR 

SİYASİ VAZİYEI' 
----······-----

B. Çörçil nihai 
zaferden hiç 
şüphe etmiyor 

---*---
Almanya ile beraber 

AFRiKA VE AKDENIZDE 
---·*---

"Malta,, 
uçakların 
mezarı oldu 

bayram 

Ja onya da yerle yek· -*-
san edilecek. Bulgar MaJtada mih!1erin ~eni· ROt~EN MILLf*BAYRAul TAM 
ma!l rı ve Almanlar- den 7 uçağı düşür .. ldü, •fı ıfı, 

R.clyo g.zete ınt göre günün en ehem- 5 •• asara uğratı ı.. B.R ORDU BAYRAMI OLDU 
mi} etli meselesi İngiltere bnŞ\ ekılı B. 
Çör1,;ı1in ôylediği nutuktur. Knhire, 1 1 (A.A) - Orta şark in- --*--

B. Çörçıl basvekalcte geçtiği tarihtrn giliz orduları karargahının tebliği: Bukreş, 1 1 (A.A) - Gazeteler Ru-
beri devam eden iki harp senesi içinde- Bingaziye c:.umı:ı ve cumartesi hücum men milli bayramının tam bir ordu bay
ki durumu incelemiş ve umumi bir harp edilmiştir. rnmı seklinde geçtiğini ve Alman mare
bHinçosu yapmıştır. Almanların ıki sene Cumartesi günü yapılan hücumda tay şalı Llstin Romanyada bulunuııiyle, cep
cvvel harp makinelerim harekete geçi- yarelerim:r. Sirenakada ileri bölgelerde hclerde kurulmuş olan Alman - Rumen 
rcrek evvela Hollanda ve Belçikayı isti- faaliyetlerde bulunmuşlardır. silah arkadaşlığının yapılan geçit resmin
Ja '\iC Fransayı da ınağh1p ettiklerini ha- Düşman uçaklannın Maltaya akınla-

1 
de de belirmiş olduğunu kayt ve işaret 

tırlatan B. Çör.çil harb:n artık bitmek nnda avcı tayynrelerimiz 7 düsman tay- ediyirlar. 
iizcre olduğunu sanan İtalyanın da har- yaresi düşürmüşlerdir. Bir çok ba!'!ka Universel gazete8İ halkın bir Alman 
be iştirak ettiğini ve İngiltercnin yalnız tayvareler hasına uğratılmıştır. ve bir Rumen taburunun yan yana geçi-
basına kaldığını belirtm.iştir. Batı çölünde bir Yunkers 88 düşürül- şini büyük bir heyecanla seyrettiğini ve 

Çörçil fngilterenin bir taraftan yalnız müştür. bunun Alman - Rumen silah arkadnşlı-
basına harbe devam ederken diğer ta- MALT ADA ğının bir teyidi olduğunu yazmak ta-
raftan da Habcşıstanı kurtardığını söy- Malta, l 1 (A.A) - Tebliğ: Cumar- dır. 
liyerek demiştir ki : teai ve pazar günleri Maltaya hna hü-

• - Nihayet silAhsız halden .silalıh cumlannda dü!lmanın 2 1 tayyaresi tah
hale geçtik; bu silfıhlnrın bizi ne zaman rip edilmiş ve 5 1 tayyaresi hasara uğra
nihai zafere ulaştıracawnı size şimdi tılmıştır. 
söyliycmem, fakat muhakkak söyliyebi- ALMAN TEBLICI 
lirim ki düşmanı kahrcdcceğ:z .. • Berlin. 11 (A.A) - Alman ıesmi 

Çörçile göre Almanyanın en büyük tebliği: 
hatası Rusyaya knrşı harbe geçmesidir; Şimali Afrikada iki taraf ke~f unsur-
ikinci büyük hatası da Rus kısı hak- larının faaliyeti olmu§tur. 
kı~da yanlış tahminde bulunmaktır. Maltndn Valetta limanında havuzda 

-~--·--~-Tokyo, Na~aza-
ki ve Kobenin 
bombardımanı 
hakkında tebli~ 

----*---
lngiliz başvekili harbin şimdi dördün- bulunan bir düşman harp gemisine hü

cü s.."lfhac;ına ı;tird:ğini ve asıl cihan har- cum ettik. Sekiz düşman tayyaresi dü
binin bu dördüncü safha ile başladığım, şürdük. Avcılarımız da ada üzerindeki 
ME:rcan denizi muharebesinde İn~iliz muhnrebelercle 9 lngiliz tayyaresini tah- Amel'ifıan tebliği yan• 
muharebe gemilerinin batırıldığı asılsız rip etmislerdir. gınların 2 günden fazla 
oldu~'Unu söylemiş ve şöyle demiştir: lskenderiye limanının §İmalindeki de- •• düAı • • •• i 1ı 

• - Ben şahsen kehanet taraftarı de- niz bölı::-esinde savaş tayyarelerimiz. s SUI' !iunu, nsanca a• 
ğiJim. Fakat Amerikalılarla İngHizlcrin bin tonluk bir vapuru yakmışlardır. yıfJın J • 4 ilini IJaJdağU• 
J nponyayı yeneceklerine şüphe etmem.. --o-- na fJlldiri"Of' 
Biz JaPonyayı yer]e yeksan edeeeğiz.ıı J R LA H DA ~ 

Bu nutuk Cörçilin en kuvveili nutuk- Vaşington, 11 (A.A) - Harbiye na
zırlığının tebliği : Son günlerde Japon
yaya karşı yapılan hava hücumlarını 
Amerikan uçakları yapmışlardır. Uçak
lar berrak havada ve düşmnın baraj 
ateşini bertaraf etmek için alçaktan uç
muşlardır. 

larından biridir. Batan vapurların 
Nutka karşı mihver kaynaklarından lıGUÇUJılarını topladı 

henüz bir ses gelmemiştir. 
· vt · Dublin, 11 (A.A) - On sekiz aydan 

AMERIKA - $I heri Irlnnda kıyılarında batan geıniler-
Giinün diğer b:r meselesi de Fransız

lara nit olan Mnrtinik adası etrafındaki den yüz tondan fazla kauçuk toplanmış-
Amcrikan teşebbüsüdür. Amerika hU- tır. 
kümcti buraya bir heyet göndererek 
adadaki Fransız komutanı ile anlaşmak 
istemiştir. Tekliflere göre ada Fransız 
kalacak, Amerika adanın dahiU :işlerine 
k:ırışmıyacak, adada Fransız bayrağı 
duracaktır. Fakat adadaki FrnnSızlar ve 
Fransız kuvvetleri mihvere hiç bir su

----·----· 
~etlc yardım ctmiyecektir. 

Amerikamn bu meselelerin müzake-

Kanada 1 2ilte-
reye bol yiye

cek veriyor 
resi için adanın 1abi o1duğu Fransa hü- •·---
kümetiyle dojtrudan doğruya müzakere- 268 b• t d ti U 
ye S!irişmediiti de dikkati çeken bir M- lft On omuz e e 
discdir~ $40 milyon yumurta, 126 
At;.~.NLAR VE BULGAR MALLARl milyon libre pev..iwe 

lngilız radyosu, Almanya tarafından • ., ·-
Sofyayn gönderilmiş olan iktisadi mü.şa- gönderecek... 
virin Sofyada beyanatta bulunarak Bul- Londra, 11 (A.A) - Kanada bu yıl 
garların mal !iatlannı indirmeleri lU- BUyilk Britnnyaya 268 bin ton domuz 
zumunu, çünkU bu fiatların cihan f iat- eti, en büyük kısmı toz halinde 540 mll
Jarma göre yüksek olduğunu, Almanya- yon yumurta, 10 bin ton yine domuz 
nm istenilen her maddeyi veremiyece- etinden yapılmış maddeler ve 126 mil
ğini ve borçlarını da ancak harpten son- yon librelik peynir vermeği taahhüt et-
ra ödiyeceğini bildirmiştir. miştir. 

• Edrrnede peynır fiatleri 

Tokyo, Naga.ıaki, Kobc fabrikaları 
bombalanmıştır. 

Bir çok infilak ve yangın bombaları 
atılmış, büyük yangınlar çıkmıştır. Yan
gınlar iki gün sonra b&.la devam etmek
te idi. Uçaklarımız Tokyoya yaklaşır
ken Japon radyosunun spikeri İngilizce 
neşriyat yapıyor ve Japonyada hayatın 
neşe içinde oldul,runu, memleketin hava 
bombardıınnnlnrından masun bulundu
ğunu bildiriyordu. Az sonra spiker al
çaktan uçan düşman tayyarelerinin Tok
yoyu bombardıman etmek üzere olduk
larım, tayyarelerin büyük sürati hase
biyle önlencmediklcrini bildirmekte idi. 
Akşama doğru vaki neşriyatında ise 
bombardımanlardan insanca kayıplann 
3 - 4 bin oldui:'llllu, yangınların şiddetle 
devam ettiğini bildiriyor ve ateşin sön
dürülmesi için JaPonlnrı yağmur duası
na davet ediyordu. 

-----ti-·--~ 

8. ,, Çörçil '' in 
son nutku ve 

Almanlar ___ *_....;.__ 
Anglo Salısonıarın fle
defi Almanyada isyan 
~ılıartmalı olduğu 

UZAK DOCUDA VAZIYET 

-*-
Fili pin hiAlıümeti Ameri· 
haya, Birmanya hülıü· 
meti Hindistana taşındı 

Bnngok, 11 (A.A) - Birmanya haber
lerine göre Jnpon kuvvetleri Hindistan
B!ımnnya hudutJarında ehemmiyetli 
mevzileri işgal ettiklerinden general 
Aleksandrın kuvvetleri muhasara altın
dadır. 

500 JAPON ÇENBER İÇİNDE 
Çunking. 11 (A.A) - B:rmanya hu

dudundn Çin kuvvetleri Setangta 500 
Japonu çenber içine almışlardır. Japon
lar çenbcrden kurtulmak için hava kuv
vetlerinin himayesinde bir çok hücum
lar yapmışlardır. Bu taarruzlar püskür
tülmüştür. 10 Japon uçağı Jişayı bom
balanuştır. Bir Japon uçağı düşürühnüş
tür. 
BİRMANYA HÜKÜMETİ 
HİNDİSTANDA 

Yeni Delhi, 11 (A.A) - Birmanya bü
kümeti Hindistana nakledilmiştir.. Bu
na sebep Bimıanvada işgal dışında ka
lan arazinin güçilklüğü ve bu yüzden si
vil idareyi devam ettirmek hususundaki 
gü"Jüklcrdir. 
FİLİPİN HÖKÜMETİ AMERİKADA 
Vaşington, 11 (AA) - Filipin adala

n cümhurreisi Kt?Zom ailesiyle birlikte 
Vaşingtona gelmiştir. B. Ruzveltle görü
şecek ve burada bir Filipin hi.lkiimcti 
kuracaktır. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Londra, 11 (A.A) - Yeni Ginede ha

va muharebelerinin şiddeti azahnıştır. 
Melburn, 11 (A.A) - Avustralya telr 

liği : Port Moresbide düşman avCllarının 
ikisi düşürülmilştUr. 
MİNDANAO KUMANDANI 
F-SİR EDİLMİŞ 
Tokyo, l1 (A.A) - Mindanao adasın

daki Amerikan kuvvetlerinin kumanda
nı albay Kclen esir edilmiştir. 

Albay bu adada bulunan dört Ameri
kan alayının yok edildiğini söylemiştir. _____ .. .._, ___ _ 
Hollanda kurtu
lacak, Isveçte 

·" 
b·r şey yok 

---··---
ingiliz adalarında bü· 
yük kuvvetler toplanı· 

yor • isveçte isyan 
çıktıp yalanmı1-

Londra, 11 (A.A) - İngilterenin Va
ş!ngton hUyük elçisi Lord Halifaks Hol
landalılara hitllp eden br nutkunda ken
dilerini kurtarmak için İngiliz adaların
da büyük kuvvetler toplandığını söyle
miştir. 

iSVECTE BİR SEY OLMAMIŞ 
Stokhohn, 11 (A.A) - Kral Güstavın 

öldüğü ve İsveçte vaziyetin (ok karıştı
ğı hakkındaki haberler yalanlannuştır. 

----~tt-'---
PAJUS RADYOSll 
UÇURULDU •• Yeni mahsul peynirler 

hemen satışa çıkarılıyor 
Radyo gazetesinin Londra radyosun

dan naklen verdiği bir habere gare, Pa
ra 1'8dyoıunun dinamitle havaya atıldt
ğı ve radyonun ağır hasara uğradığı Vi-

------------ ---- Berlln, ıı (A.A) _ Alman siyasi §İden hildirilmiotir. 
Edirne, 11 (Yeni Asır) -- Edime ve Geçen kışın çok ıiddetli olması yü- mahfilleri Çörçilin nutku münasebetiyle ----tt----

IJUdfriliyor .. 

havalisinin beyaz peynirini İ§1eyen man- zün<len hayvanların zaif dü§tüğü ve bu aşağıdaki mütalfulyı serdetmektedirler : MERAJCf,J ŞEYi.ER 
dırnlı:ır faaliyete geçmiıtir. sebeple pek fazla süt elde edilemediği Bu nutuk İngiliz hUkilmet mahfillerin· • • • • • • • • • • • • • • 

Pjyasada geçen yıla ait beyaz peynir anlaşılıyor. deki sinirliliği ve Büyük Britanyadaki 
l.nlmadığındnn mandıraların ~·ledigıv· ta- agırv buhranı ö bnek · · uın··-e fk11- DENİZi.ERİN 

KARAYA GiRiŞİ 
" H l k "t'' " kil Jc r ıc;ın u.uu e ad ze beyaz peynirler hemen sııt••• çıkarıl- a en oyun eu unun oau pera en- hayall l '---• v ihti" •. w· d'·;ı.:; _,,.. . . er e ıue:>Jemege yaç gor u6 u-

makta ve kilosu 70 80 kuru~ satılmak- de 40 kuruştan venlmektedır. Koyun nil gö~crmektedir. 
tadır. yogurdu da ayni fiatla satılmaktadır. STOKHOLM HABERLERİNE GÖRE Deniz dünyanın hayat yollarını teşkil 

Stokholm, 11 (A.A) - Alınan haber- eder. ~a~at denizin yaptığı tahribet ta 

Türkiye - Italya ticaret ve 
seyrisef ain muahedesi 

-----~~----

Müd eti bitmeden üç ay evvel feshi ihlJaf' edil· 
mezse muahede lıendiliğlnden uzıyacalı 

Ankara, 11 (Telefonla) - ltalyn kümeti tarafından yapılan teklif kabul 
ıle aramızdaki ticaret ve aeyrüsefain edilmi§ ve bu hususta Roma büyük elç). 
muahedesinin inkıta müddetinden en az 
uç ny evveli feshi ihbar edilmediği tak-
dirde kendiliğinden bir senelik devreler 
için uzomnsı kaydının ilavesi ııuretiyle 
bır IU'ne temdidi hakkında halyan hü-

liğimiz ve İtalya hariciye nezareti ara
sında notalar teaü edilmiştir. Bu nota
lerın tasdikine dair layiha Meclis umu
mi heyetine aevkolundu. 

lerc göre Anglo Saksonlar Almanyada az değildır. . 
Bitlere karşı isyan çıkarmak için bir BaZJ yerlerde deruz fırtınalı zaman--
sin!r harbı yapmaktadırlar. larda ve med zaman1arında karalara 40 

Çörçilin bu defaki nutku güvenli bir 50 kilometre derinliğinde girer, verimli 
üade ile söylediği ilk nutuktur. araziyi ve ormanları mahveder. Böyle ti tehlikelere maruz olan yerler, deniz se-

Aı - - viyesinden alçakta bulunan topraklar-
manyadan lıaçan dır .• MeselA Felemengin büyük bir kıs-

Fransız genel'all mı deniz seviyesinden alçaktadır .. İngi-

tevlıif edildi liz, Fransız, Felemenk Ginelerinde de 
•• mcd zamanlnnnda denizin basbğı büyük 

Cenevre, 11 (A.A) - Almanyadan ara?.i vardır. 
kaçan Fransız generali Jirod sahte pa- FelcmcnklUcr ı.üiderzee denizinin bU
sa!>°rtla seyahat ~ttiğindeı;ı tevJti! _edil- yük bir parçasını ku.."'lltarnk denizin is
miştir. General Lizbona gıtmek ıstiyor- ti1Ssı fellik etinden kısmen kurtulmuşlar-
du. dır. Harp çıkmasaydı bu iş 1952 senesin

:.ı 1111111111111111111111111111111111111111111 ııı ıı ı mııııııı: s Milli Şelimizle kral E 
E Faysal ve Polonya E 
E cümhurreisi ~ 

de bitmiş, Felemenk ayni zamanda ken
da büyüklU~tıne göre onda bir kadar 
toprak kazanmış olacaktı. 

Balığın hisleri 

ı2 M AY J S SALJ 

-~~~~-----,.,,,,.,,.,~~~-~~~-

Aııknra, 11 (A.A) - B. Millet Mec- kabul edilmiş ve biri adliye encürnenl
lisinin bugün Şemsettin Günaltaym re- ne verilmiştir. 
isliğinde yaptıf,'1 toplantıda emniyet Dil';ER LAYİHALAR 
umum nıüdtirlüğü ile gümrük muhafa- İktisadi devlet teşekkülleri mem111'1a-
za ve muamele maaşlı ve daimi ücretli rı tekaüt sandığı hakkındaki lı:anun 16-
memurlarına bir er tayını verilmesine yihasının birinci müzakeresi tamamlaıı-
dair kanun layihası kabul edilmiştir. mıştır. 

MADEN LAYİHASI Maliye kanun layihasının 19 une1J 
Madenlerin arama ve işletmesi hak- maddesinin müzakeresine devam o~ 

kmdaki kanun layihasının iktisat encU- muştur. 
meninden gelen 5 maddesinden dördü Meclis çarşamba günü toplanaeaktır· 

Mecliste hukuki bir mesele 

Teşrii masuniyeti kaldı
rılmış olan bir mebus 

tevkif edilemez mi? 
Meclisin ayrı fıararı olmadan te11fılfin doğr• ol• 

madığı filıri varit görülmlyor .. 
Ankara, 11 (Telefonla) - Manisa mc- nasında yapılan tevkiflerin bir eea ıoa· 

busu Refik İnce teşrii masuniyeti kal- h:yetinde olmadığı, adaletin tezahüril ~ 
dınlan Urfa mebusu Refet Ülgenin mu- muhakemenin sel&nctle cereyanmı tr 
hakeınesi sırasında Ankara ağır ceza min maksadiyle yapıldığı mülM>azastyle 
mahkemesince tevkif edilmesi dolayısi- tefsir talebini varit görmemiştir. 
le bir mebusun meclis karan alınmadan Encümen ~sından Eskişehir mebusll 
tevkifini esas teşkilAt kanununa aykırı Yusuf Ziya bir mebusun takıiriyle ieŞ
görmüş ve meclise verdiği takı·irle mc- kiJatı esas!ye kanınıunun tefsiri caiz ol· 
selenin tefsir yoliy]e hallini istemişti. madığı mütalaasında bulunmuş, general 

Refik İnce takririnde •Bir mebusun Kazım Karabekir takririn lehinde oldu
teşrii masuniyetinin kaldırılmasına dair ğunu mazbataya kaydetmiş, Refik ince 
verilen karar ayni zamanda o mebusun de ekseriyetin fikrini nazariye itibariy
tevkif edilmesi salfilıiyctioi de mahkc- le doğru bulmakla beraber hadisenin 
me1ere vermez kanaatindeyim .. • demek- kanuna aykırı olduğu müta}~asında ıs-
tedir. rar etmiştir. 

Teşkilatı esasiye encümeni takrir sa- Bu maı.batanın meclisi umum! heyc
hibi de hn7.ll' olduğu halde keyfiyeti tinde müzakerelere yol açacağı anlaşıl
tctkik etmiş, isticvap ve muhakeme es- maktadır. 

Subaşı kararnan1esi me-
> 

riyet mevkiine girdi 
Su1Jaşdarın 11e yardımcılal'ının uazife ue saldlli

yetlerf halıfıında talimatname hazırlamyor-
Ankara. 11 (Telefonla) - Subaşıla

rın ve yardımcılarının vazife ve salfıhi
yetlerini ve bu teşkilAtın tanzim ve ida
resini tesbit eden talimatname ticaret, 
ziraat ve dahiliye vekAletleriyle istatis
tik umun1 mUdürlUğü tarafından müşte
reken hazırlanmaktadır. Subaşı teşkila
tına dair kararname bugün meriyete ko
nuldu. Buna göre her muhtarlık merke
zinde istihsal yoliyJe elde edilen ve ay
nca hükümetçe tesbit edilecek olan 
maddelerin istihsal sahalarının ve doğ
ru mevcutlarının talimata uygun olarak 
tahmin ve tesbit vazifesiyle mükeJlef ol
mak üzere Subaşı ve muhtarlığın hu
dutlan içinde bulunan köy parçam, çift-

lik ve mahallelerde subaşı yardımcısı 
teşkilatı kurulacaktır. Njlfusu 1500 den 
fazla olan muhtarlıklarda her bin beş 
yüze kadar fazla nüfus için bir subaşı 
yardımcısı tayin olunacakbr .. VilAyct 
ve kaza merkezlerinde oturanlara ait 
olup bu merke?.in idari hudutları için
de bulunan ve muhtarlıklara bağlı ol
mıyan istihsal sabalan tahmin ve tesbit 
işi ziraat teşkiHitı ve bu teşkilitın bu
hınmadığı yerae ticaret vekftleti teşki
latı kadroları tarafından yapılacaktu·. 
Bu gibi yerlerde tahmin ve tesbit işleri 
için her 1500 müstahsil ni.ifus için bir 
subaşı veya yardımcısı bu memUJ"larm 
refakatine tayin olwıacaklardı:r. 

Şe bitlerimizin hatırasına hürmeten 

15 rr.ıayısta 1 saat yurdda 
hava faaliyeti duracak 

lstanbalda ıefdı tayyaredlel' lfltifalı llaZll'l.,1. .. 
İstanbul, 11 (Yeni Asır) - Şehit tay

yarecilerlmizin hatıralarını tebcil için 
15 mayısta yurdwı her tarafında olduğu 
gibi şehrimizde de yapılacak ihtüal 
programı hazırlanmıştır. 

O gün Saraçhane başındaki şehit tay
yareciler abidesi önUnde yapılacak tö-

rene piyade ve polis taburları, melı:1epli
ler de iştirak edecektir. 

15 mayısta, şehit tayyarec:ileriınWn 
hatırasına hürmeten bütün yurtta eaat 

14 - 15 arasında tam bir saat hava faali
yeti tatil edilecektir. 

Dağıtma ofisinin merkez 
kadrosu hazırlaıidı 

E arasında... § Mikroplardan tutunuz da insanlara 
§ E kadar bütün mahlukların kendilerine --
§ Ankara, 11 (A.A) - Kral Faysalın E göre bir. bislcri (Duyuşları) vardır. Bu Ankara, 11 (Tiefonla) - Dnğıtma vmı, 400 lira ücretli bir muhasebe ıınü-

Foto: MOTOR 
Atnıurk Li esmm aıleıum bcıynımmdan ıntibalar. General Hakkı .4.1:ofiuz 

madal11e takarken ve bir atlet koşuyor 

:doi;.rum yıldönümü münasebetiyle§ hassanın kaybolması, ölüm demektir. of.isinin merkez kadrosu Vekiller hey- dürü, yine 400 1iıa ücretli 6 ıube mli-
=:rcisicUmhurumu7.la kral Faysal ara-: Bu itibarla mcselfı bir halık ta görmek- etince tasdik edildi. Ofuin kadrosunda dürü, 300 lira ücretü bi.r ~ohe müc:lüı' 
§ sınd::ı tebrik ve tcc:ekkür telgrafları § te işitmekte, koklamaktn tatmaktadır.. 600 lira ücretli bir umum müdür, beş muııvini, müteaddit servis bliro tcfleri, 
§teati edilmiştlr. § F~kat bütün bu hisler be~n!n büyüklü- yüz füa ÖCJ'etli iki umom müdür mua- memurları ve daktiloları vardır. 
E * § ğü ve teldlınülü derecesiyle müten~ip 
§ Ankara, 11 (A.A) - Polonya milli § olduğu için, mnhlUklarm anlattığımız 
:: bayramının yıldönümü münasebeti- E hassaları birbirininkine benzemez. 
: le cümhurreisimizlc Londrada bulu- :: 
§nan Polonya cümhurreisi arasında~ En llüyülı fıöprü 
§ tebrik ve teşekkür telgraf'lan teati § D" bU··"ı. k" .. . A 
=olunmuştur = unyanın en ,..... oprusu ııwrı-

511111111111111ııııimmııum11111111111wmınımur.' kada San Fransıskodadır. 

Bir kız tren altında öldü 
-~-------------~--~------~~--

is\anbul, 11 (Yeni Asır) - Haydarpaşa hattında bir tren kazası ohnue. Kar
talda deınieyolu üzerinde kömür toplam nlctn olon Fatma isminde 15 yaşmda bSr 
b tren altında kalarak öbnüştür. 


