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nım mündeTecahndan mesuliyet kabul edilmez.. Cümhu.riyettn ve Cümhuriyet ese-rlerinin bekçisi sabahlan çı1ca7' siyaat ga.ıetedit'. YENt Asm Matbaasında bası\m1stır .. 

Devlet, ihracattan vergi alacak 

ihracat Devlet müsaade
• 

sın.e 
Ankara, 16 (Hususi) - Bugün res

mi gazetede icra Vekilleri heyetinin 
mühim br kararı intişar etmiştir. Bu ka
rarla bütün ihracat maddelerimiz önce
den Ticaret vekaleti dış ticaret dairesi
nin müsaade usulne tabi tutulmaktadır. 
Müsaadeye tabi tutulan maddeler şun
lardır: Bütün milli mahsul ve mamuller, 
gümrük resmi verilerek Türk.iyeye ithal 
edilmiş olan bütün mahsul ve mamuller. 

Bu husustaki ihracat lisansları Ticaret 
vekaleti tarafından verilecek ve bunun 
hakkında da bir talimatname hazırlana
caktır. Bu hususta bir sirküler hazırlan
maktadır. 

Bazı madelerin ihracı bu halden müs-

tiibi tutuldu 
tesna tutulmuştur. Bunlar muvakkat 
kabul yoliyle ithal edilerek tekrar ihraç 
edilecek mallarla, yolculara ait e»<alar 
ve nUmunelik eşyalardır. 

ithal edilen eşyalann bazılannın tek
rar ihraç edildiği görülmüş olduğundan 
kararın hu cihetinden ve harp icabı ih
racatın kontrolü bakımından önemi bü
yüktür. 

1HRACAT RF..5Mt 
Ankara, 1 6 (Tele fonla) - Bütün 

ihracat mallannın .ihracat resmine tabi 
tutulması tekarrur evlemiştir. Bu husus
taki layiha Millet Meclisine verilmiştir. 
Bu ay sonundan evvel kanunla§Dll§ ola
cakt;r. 

~ark cephesinde kuvvetlerin dağılışını göste-ren bir fotograf Fuara A 

resmı iştirakler 
Fransız 
Müstemleke 
lmparatorluiu 

---*·---
En hararetli faaliyet· 
lerin merlıezl 
haHne gelmi$tlr •• 

• 

ŞEVKET BİLGİN 

Amerika, Antillerio emniyeti mesele
sin; istediği şekilde halletmiş gibidir. 

Antil denizini Atlas okyanusundan 
~l'an bir sıra takım adalar, öteden beri 
fllınıtere, Amerika, Hollanda ve Fran
llanın hakimiyeti altındadırlar .. Burada, 
};'ransız Hindistanı adını taşıyan Guad· 
lun, Marünik adalan ile civanndaki kü
~Uk adalar. bu son aylarda Birleşik dev
letleri endişeye düşüren mevzuların ba
tında yeralmıstır. Hele Lavalin iktidar 
1lıevkiine gelmesinden sonra, AntiDerin 
ttnniyeti meselesinde Amerikanın has
llasiyeti o kadar çok artmıştır ki, Bir1e
şik cümhuriyetJer hayati ehemmiyet at
fettikleri bir yol üzerinde, şüphelerini 
~~andıran tehlikeleri bertaraf etmek 
açın derhal harekete gecmek ihtiyacını 
dt:Ymuslardır. Visinin vüksek komiseri, 
\1 a .. in~onun azim kar kararından sün he 
tdiJemiyeceğini anladığmdan ihtilafı 
alevlendirmektense anlaşmayı tercih et-
1Qi:cıtir. 

Bu anlaşma mucibince, l\fartinikte üs
~nmiş olan Jeanne d' Arc ve Emille Ber
tin kruvazörleri ile Beam ucak gemisi 
lilahlanndan tecrit edilmişlerdir. 
.. Burada asıl şa<;ı)acak şey. yapılan gö

tiisınelerde Vişinin mevcudiyeti Adeta 
llnutulmuş olmasıdır. Anlasılıyor ki 
'-ıüttcfikler, Fransız müstemleke imJJa
l'atorlu(!unun müdafaası bahsinde Al
~an:vanın emir ve iradesine tabi saydık
-arı bir hükiimetin söz hakkını kabul 
ttnıiyorlar. Diğer taraftan birbirini ta
ltip eden emrivakiler müttefik dev)etle
~n etraflıca hazırlanmış bir plan dahi
•nde hnreket ettiklerine süphe blJ'akım-

l'?r. Bu bakımdan Madagaskann işgali 
tihi Antillerin kontrolii meselesini de 
~eneral Marshalın Londra ziyaretinde 
ll1nan kararlar serisine sokmak kabil· 
dir. 
b Antiller me~clesi halledildiiine göre, 
lı Undan sonra Fransız Batı Afrikasma, 
atta Fasa, Cezayİl'e, Tunusa karşı da

lıa biiyük .;apta hareketler beklemek Ja
~dır. Kısaca müttefikler, Fransız miis
etnleke imparatorluğunu Vişinin nüfu
ıtt.ndan &Vlrarak hiir Fran•nz teskiJatına 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

ALMANLA~A GORE 
---*·---

Kerç ~ehri Iran fuara iştirakini bele-
Alman işga- diyeye resriıen bildirdi 

line girdi 
---·*·---

"Şf.hir ve liman eJi .. 
mizdedir,, deniliyor 

-*Laponyada Almanlar 
Sovyetleri püskürttüler 

Bedin, 16 (AA) - Alman başku
mandanlığının tebliği: Alman kıtalan 

düşmanın inatçı mukavemetini kırdık
tan sonra Kerç şehrine girmişlerdir. Şe
hir ve liman elimizdedir. Düşman Har
kof kesiminde hücumlarına devam edi
yor. Şiddetli muharebelerden sonra bu 
hücumlar püskürtiHmüştür. Karşı hü
cumlarımız muvaffakıyetle neticelen
miştir. Düşman şimdiye kadar 180 tank 
kaybetmiştir. 

Laponyada Alman ve Fin kıtalan or
manlarda yapılan şiddetli muharebeler
de düşmanı püskürtmüşlerdir. Münaka
le hatları kesilen düşman teşekkülleri 
imha edilmiştir. Üstün düşman kuvvet
lerinin 24 nisandan 13 Mayısa kadar 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 do) 

Alman devlet pavyonun u haz•lamalı 
manyadan mütehassıs geldi .. 

için Al· 

Alman general konsolosu, refakatinde 
Almanyadan gelen fuar ve sergiler mil
tehassısı olduğu halde dün öğleden ev
vel Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ
lunu makamında ziyaret eylemiş ve 
Alman devlet pavyonu hakkında görüş
meler olmuştur. 

Almanya bu sene de İzmir fuarına ge
niş ölçüde iştirak kararındadır. İzırilre 
gelen mütehassıs Alman devlet pavyo
nunu şimdiden hazırlıyacaktır. 

Bu hu5Usta mutabık kalınmıştır. Bu 
sene Alman devlet pavyonunda Alman
yanın öteden beri bize satmakta olduğu 
alat ve edevat, her türlü makineler, fo
toğraf ve elektrik levazımı, su motörle
ri, her nevi ecza ve müstahzarlar teşhir 
edilecek ve pavyonun arka kısmında bir 
sinema salonu mevdana getirilecektir. 
İRAN DEVLETİ 
Memnuniyetle öğrend:ğimize göre 

komşumuz İran devleti, on ikinci İzmir 
enternasyonal fuarına resmen iştirak 
kararını İzmir belediye riya5etine bil
dirmiştir. İran devleti pavyonunda teş
h:r edilmek üzere Irandan ticari eşyalar 
p;etirilecektir. 

LiBYA HAREKATI 
----..-·~--~ 

Mihver kuvvetleri 
Derne yoluuda 

toplandı _..,_ 
İngilizler Bingaziye 
lıomba yağdırdıla,._ 

Kahire, 16 (A.A) - Royter Ajansının 
Libyadaki muhabiri bildiriyor: 

Son dört gün içinde düşmanın olduk
ça büyük hareketleri görülmüştür. Tmi-
mi - Deme yolu üzerinde mühim Mih
ver kuvvetleri hareket halindedir. Top
larımızın ateşi düşman kolunu ve zırhlı 
otomobillerini dağıtmıştır. 

Kahire, 16 (A.A) _ Orta şark İngiliz 
tebliği: Dün devriye faaliyeti bilhassa 
cephenin cenup kesiminde olmuştur. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 
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Rusyadaki askeri harekatın yeni seyri 
(• -•-n_ı_a_ a-•- ı ım ı _a_n_zı._.ı_ı_IMI ··-·-· •-1-11-•-•-u-ı_a_ı_ı_c_ O 

Harkofta birinci Alman 
müdafaa hattı yarıldı mı? 
Kaflıas sahillef'ine yalıl aşan Alman birlilılerini n Kaflım içlerine lıadar 

bugünlerde uzanmaları belıleneb ilir mi?-
Resm! haberlere göre Almanlar Kerç Kafkas sahillerine sekiz kilometre kadarı;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;::;;;;::;;;:;;;;:,;;;;;:;;:;::;;:;:;:;; 

şehrine girmişler ve Kerç sahiline var- yaklaşmış olan Alman kıtalannın Kaf- -
mışlardır. Kerç yarım adasının yedi gün kasya içerilerine kadar askeri bir hare- ı:ıoıo:ıo-~ 
gibi kısa bir zaman içinde işgali Alman~ kette bulunacakları şimdilik bahis mev- SOU DAKfv & 

lar için gerçekten bir başarıdır. -Ostün zuu olamaz. Bu, belkide bir, buçuk aylık n .n..n 
silah ve üstün kuvvetlerle alınmış olan bir Alman hazırlığına ihtiyaç gösterir. • • • • • • • • • • • 
bu mühim mevkiie Rusların mühim Bu hazırlıklar tarnamlanmuı olsa biJc 
kuvvetler tahsis ettikleri muhakkaktır. bu haftalarda Kafkasyaya atlamaları rne- Amerika hari

selesi Rostok bölgesindeki muvafiakıyet
lere bağlıdır; Taganzoğdan hareket ede
cek kuvvetlerin Rostoku almadan ileri 
hareketlere girişmeleri hatalı olur. Her 
halde Alman birlikleri müştereken ha
reketi daha ziyade tercih edeceklerdir. 

Harkofta Sovyet taarruzları devam 
etmektedir. Burada Almanların geri çe-
kildikleri bildirilmektedir. • 

Harkof cephesinde Almanların birinci 
müdafaa hatlarının yarıldığı bildirili
yor. Fakat bu haber henüz başka kay
naklardan teyit edilmemiştir. Almanlar 
ise, Rusların büyük taarruzlarının kanlı 
kayıplar verdirilerek püskürtüldüğünü 
iddia ediyorlar. Muharebelerin vuku 
bulduğu Harkof bölgesinde şiddetli yağ
murlar yağmağa başlamıştır. Bu yüzden 
harekatın duraklaması bekleniyor. Mos
kova bölgesinde havalar daha ziyade 
düzelmiş ve hararet derecesi sıfır üstü 
ona. kadar çıkmıştır. Fakat arazi hala 
büyük hareketlere elverişli değildir. 

• 
cıye nazırının 

beyanatı 
-*-

Vaşimrton, 16 (A.A) - Hariciye na-
zm mister Kordel Hull, gazetecilerin so-
rularına şu cevabı vermiştir: 

•Marenik makamlariyle yapılan mü
zakereler devam ediyor. Bunun asked 
ve iktisadi işlerle alakası vardır. Askeri 
nokta halledilmiştir ve Fransız gemile
rinin silahsızlandırılmasını icap ettir
mektedir. İktisadi ilgiler hakkında da 
ka-RT" ver:lrnek i.l?:eredir. • 

Hull, bir Meksika petrol gemisinin tor-
pillenmesi hadisesinden şu suretle l:ıab
sebniştir: 

•Buna benzer diğer hAdiselerde de 
söylediğim gibi bu mihvere has alçaklı
ğın bir eseridir.• 

ÇöRÇ1L 

ÇORÇtLIN NUTKU 
---·*---

Şimdi yokuşun 

sonuna yak
laştık 
-*

"insanlığı daha fe· 
rahlı ~ünlere ka
vuşturacağız,, 

-*uMüc:adeleden yorulma• 
dılı, düşmandan lütuf 

istemiyoraz •• n 
Londra, 16 (A.A) - lngilterenin 

şimal doğusunda bir yerde br nutuk 
söyliyen başvekil Çörç:l demi.ştir ki: 

•Harbin öyle bir devresine geldik ki 
şimdiye kadar çıktığımız yokuşun sona 
erdiğini söylemek her ne kadar erkense 
de bu sonun göründüğünü söyliyebiliriz. 
Birleşik milletler yokuşun sonuna vara
caklardır. Dünyayı iki defa altiiat eden 

( Som: Sabite 4, Sütun 3 te ) 

, ........ K~bi"i~Y"'"''''I 
- -- -- -
§ ihtifal buo-ün Me- ~ = ~ = 
~ nemende yapılıyor~ - -- -- -
§ izmirden ve Mani- 5 - -- -§ sadan gençlllı gf'Up- 5 - -§ ları Menemene 5 - -§ gidiyor.. § 

İnkılap şehidi aziz Kubiliyı hatırla· 
mak ve yaşıyan hatmwnı genç nesle 
duyurmak için bugün onun heykeli 
önünde toplanacak, yapıbicak ihtilalde 
bulunacağız. 

Menemende Ayyıldız tepesinde Kubi
lay abidesinin önünde bugün saat 14.30 
da yapılacak ihtifale birden ve Ma
nisadan heyetler ve gen~ toplulnklan 
iştirak edecektir. 

Partinin hazırladığı ihtilal programına 
göre bugün birind tren K8l"Şlyakadan 
12.20 de, ikinci tren saat 12.40 ta Bas
mahaneden ve üçüncü tren saat 12.18 de 
Manisadan Menemene hareket edec:ek-

{Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Ruslar bir 
tank harbi 
kazandılar 

---*----
Timoçenko ordusu 
dövüşerek ilerliyor 

-*-
Kızıl ordu mütemadiyen 
ilerliyor ve kazanıyor ... 

Moskova, 16 (A.A) - Senenin ilk 
büyük tank muharebesini Ruslar ka
zanmıştır. Mareşal Timoçenko tanklar 
içinde mühim mikdarda kuvvetler nak
lederek piyade ile taarruz hareketini 
büyük mikyasta desteklemiştir. 

Harkof cephe~nde bir çok köyler, 
stratejik bakımdan büyük önemi olan 
mevziler Kızılordunun eline geçmiştir .. 
Almanlar, ricat ederken fazla mikdarda 
harp malzemesi bırakmışlardır. 

<Sonu Sayfa 3. Siitün 2 de) 

Almanlara ka:rsı tank muharebesini 
kazanan General Zupkof 

UZAK nor,u HARBi 
---···---

Çinliler .Japon 
uçak meydan
larını yakıyor 

---·*·---
AmPrikao uçakları 
da Japon mevzile· 

rini bombaladı 
- *

.Japonların batırdığı 
ticaret vapurları 

fazladır .. 
Yeni Delhi, 16 (A.A) - Hindistan 

orduları baş kumandanlık muavinliğine 
tayin edilen general Drti - Fleming ge
neral Vavelin yükünü hafifletecektir. 

Bao kumandanlığın tekmil meıuliyo
ti general Vavelin üzerinde kalmakta
dır. 

Yeni Delhi. 16 (A.A) - Ameıikaa 
uçaklan Japon mevzilerini yeniden bom 
bardırnan etmişlerdir. Uçuı sahalannda 
yerdeki tayyareler tahrip edilmişti-r. 1 

Amerikan uçakları kayıpsız üale.rin9 
dönmüşlerdir. 

(~nmı ~ı\1,ife 2. ~tifnn 6 da) 

Sovyetler. Kalenin ve diğer bölgeler
de de höyük hazırlıklar yapıyorlar ve Geçenlerde Amerikalılar tarafm_d.an bombardıman edilen 



• 

rENf ASIR 

ŞEHİR HABERLERİ: 
Fransız 

Müstemleke 

2'af'fhi Roman Yazan: Şahin AJıd..,,.. 

Loranza kapıya gitmişti! 

ı dl lıoPlıanç lıtl' tntilıa ın heykeli glltt Halep ua· 
llsl odaya glrm ş 1Julanayof'da.-

- 7S ••• 
- •iye susuyor aun? - dedi, demin 

l>Utb• gibi ötilyordun! .. Şimdi bir şey
den lrJımıilf gibi susuyor sun! HAll ka
r~ ~din mi? .. 

Be.den ayrılmamak için bütün tehli
keleri göze aldırdığını demin söyleyen, 
yoksa aen değil misin? Biribirimbden 
a,r ... r111ak içiD, bWın için kaçmaktan 
bqb ~e var mı? .. 

Yakit geçiyor! Burada geçirdiğimiz sa
ni•• lıer ikimiz iç.in de hayati bir kıy
met ..,. MeıruniJeti haia buhuıuyor! .. 
Bam. eevap ver! .. Paramı ve elmaslarımı 
ya.- almak için hemen şimdi gideyim . ., 
mı._ 

- Bir az dur, Loranza! diye genç ka
dınıa yalvarmağa bqladım, bir kaç sani
ye -'-acle et!.. Yalvannm sana!.. Sen 
ba..t ok müthiş şeyler teklif ediyor
sua! •. 

- DmWı bunların korkunç olduğunu 
hiç ~mif gibi görünüyordun! Şimdi 
.nam eluyor da bu teşebbüs sesi birden 
bire ~ \lrkütnyor!. 

- Biz bu kos koca latayı ve denizleri 
aJ• R'i8e kadar varmafa nasıl muvaffak 
olallmriz! .. 

_ llenmın elinden hiç bir şey kur
tu1-!.. G6recebln ki biz buna pek 
kolllF bir su.rette muvaffak olacatız! .. 

- .._1? .. Bana bunu 'izah et, Loran
za !~ 

<1-t kadın dilhı1n bütün tatlılıtmı ve 
ılaMll ikna kablllyettni kullanarak ba
na WI ki: 

_ Ber yolun aonu, insanı mutlaka 
varmak istedill hedefe eriştirir! .• 

ftllba uzun bir bra yolculuğu yapa
mt " dallzler apcalunız hakkın
daki~ halcibt taın•miyle uy
guM.f .. 

Fabl bizde azim olduktan IODJ'8 bu 
çetia nJcululu yaparak lstedllimfz ye
re umııılllunız da muhakkaktır! .. 

Dlıflıa bir lcerre! .. Biz Halepten kal
kanıık 4eniz lcıyumda bir §ehre varma
ğa ....tfak olamaz mıyız? •• 

- :B. deniz kıyısındaki §ehir neresi 
ola ... ! .. 

- Bil' n durda beni dinle!. Ben her 
şevi l9ceden uzun madıya dil§ilnmilş
tl.ml. ilenin Halepten o kadar uzak bir 
mM&lede delildir. Deniz kıyısında ufak 
bir kmıbıdır oruaL 
llenıiDde Venedilc Cilmhuriyetinln 

bir lrcımobu oturuJor ... 
... .. .... ptipte komolosa 

ınilnlmıt eclecek olanak her halde bir 
,.... t.JebQirld_ Bu mretle m.. lit.. 
mek t.lrtnmı blayblda ele aeçirmiş 
~!.. 
ı.. böyle dedikten aoma birden 

biN ... Ufla.. Genç kadın heyecanlı 
bir tlı9ll' takmarak benim vereeelim ce
vaba .-ıemeıe lcoyulmıqtu... 
0.- verdllf bu mükemmel izahata 

ral-ea atılacatunı.z teJebbfisiln kolay
lığUMı benlm aklım bir tUrlU yatmıyor
du!.. 

B<*lıiO bırakıp kaçmap ve ekmeğini 
yedip 'nlrk milletine hıyanet etmeğe 
ben aud karar verebilirdim? •. 

Ruaumda vnifeme, sllllı kullanmak 
mesletime ve millete brp duyduğum 
derili bir 1evgi taşıyordum. Aynı zaman
da onda başka bir duygu daha vardı!. 
Bu, ile.il bir ·~ halinde gönlümü ca
yır caJ'ır yakıyordu! Her iki duyguyu 
birde. gönlümde muhafaza etmeğe im
kan bulamıyacağımı Loranzanın kar
şısuıda sükOt ederek durduğum 
bu dakikada ap açık olarak sezme
ğe bqlaml§ bulunuyordum!.. Ya 
vicdaıumın o dakikada bana telkin etti
ği hareket tarzını ihtiyar ederek ge~ 
kadından uzaklaşmak imklnını verme
li} dlıa!._ Yahutta biltnıı tehlikeleri gö
zilme alarak benliğimi saran bu müthiş 
ihtiras ateşi.nlr! içimi yakıp kavuran llev. 
lerlne kendiml Ml.sbOtthı teslim etmeliy
dim! Ni,.e karar verecelimi Pfll'DllŞ bir 
vuiyette derin bir dUşUnceye vardığım 
bir sırada btnlea bire oda kapısının 
inilnde hafif bir gllrO.ltU duyduğuma 
Uhlp olmUflu.m!_ 

ÖDeeden ben buna hiç ehemmiyet ver_ 
medlın!_ 

Fakat benden daha tetik bir vaziyette 
auraa Loranza da bunu ifitmiş olmalı ki 
birden bire beni ikaz etti: 

- Dlfarda bir arak pitirtisi duyar gi-

bi oldum!. 
Böyle diyen genç kadın ansızın yanım

dan ayrılarak kapının önüne doğru 
koştu! .. 

Fakat onun dıpnya bakmasına ve 
duyduğu gürültünUn mahiyetini anla
masına vakit kalmadan kapının her iki 
kanadı birden hızla açılmıştı! .. 

Korkunç bir intikam heykeli gibi Ha
lep valisi Hayrabaym birden bire oda
ya girdiğini gördüm!. 

Ve hançerimi kullanmağa vakit bula
madım vali birden bire benim üzerime 
atıldı! .. 

-2-
HER llC1 KADIN DA BENl PAY

LAŞAMIYORLAR 

Muhakkak bir tehlikenin önünde bu
lunuyordum. Kendimi çar çabuk topla
dım .. 
Hayrabayuı elinde, kınından sıynlınıı 

liri bir arap kılıncı bulunuyordu: 
- Bun• büyük bir namussuiluktur .. 

diye haykırmağa başladı .. Şerefime sur
düğfuıüz hu ağır lekeyi şimdi her ikini
tln kaniyle temizleyeceğim! .. 

Fakat ben elinde salladığı keskin kı
lmcı kullanması için valiye vakit bırak
madım!. 
Yayından bofanan bir ok hıziyle onun 

umıne saldırdım!. 
Hayrabay, gUçlil kuvvetli görünüyor

au amma, ne de olsa yetmişlik bir ihti
J'ardı!. 
Tutulduğu müthiş öfkeden ötüril göz

leri dönmüştü! .. Ve o dakikada beni yen
mek için ihtiyat tedbiri almasını unuta
cak derecede hiddetine mağlQp olmuş 
gibi görünüyordu!.. 

Onun bileğini yakaladım .. Ve kolunu 
büküp kılıncı elinden kolaylıkla aldım .. 
Keskin silahı bir köşeye attıktan sonra 
Hayrabayı zorlıyarak yere yatırmakta 
hiç güçliik çekmemiştim .. 

Vali yere düşerken birden bire kafası 
sedirin önünde duran ve üzerinde şam
dan bulunan sedef kakmalı büyük bir 
masaya çarpmıştı ... 
Hayrabayın beni kucaklıyan kollan 

birden bire gevşeyivermişti!. 
Yere düştükten sonra hiç sesini çıka

ramadı! .. 
Acaba Halep valisi ölmüş miydi? .. De

rin bir korkuya tutulmaktan kendimi 
alamadım o dakikada gönlümün derin
liklerinde vicdan azabını andıran müthiş 
acı aeziyordum! .. 

14eraktaıı bir kat daha büyüyen göz
lerimle Hayrabayın yüzünü tetkik et
meğe baıladım .. 

Valinin yüzü o dakikada bir ölü çeh
resi gibi sap sarr bir renk almış görU
nüyordu! 

Yere dUşerken kafası masanın üstü
nü örten mermer taşa çarptığı için, 
alnında, iki kaşının arasına rastlıyan 
yerde derin bir yara açılmıştı ... Şimdi bu 
yaradan kıp kırmızı kanlar sızdığını gö
rüyordum. Ve o dakikada derin bir mer
hamet duygusuna kendimi kaptırarak 
Loranzaya işittirecek derecede yüksek 
bir sesle: 

- Eyvah!.. Galiba zavallı adam öldü! .. 
diye sızlanmaktan kendimi alamamış
tım ... Fakat o dakikada büyük bir tehli
ke içinde bulunduğumuzu ve bunun hl
ıa devam ettitini benden daha iyi bir su
rette kavramı~ olan genç kadın yerde 
yatan Hayrabayla uzun uzadıya meşgul 
olmak için bana vakit bırakmadı: 

- Senin ne kadar yumuşak, yufka bir 
kalbin var, Lizari! ... dedi.. Çabuk bura
dan kaçalım!.. Belki de vali yanına 
bir kaç adam almış, buraya getirmiştir_ 
İlk önce biz bunu anlıyalım!. Ve Loran
za kapının önüne giderek dışarısını göz
den geçirdi ... 
Bulunduğumuz odanın içinde vuku 

bulan bu müthiş flcianm şahidi olarak 
yalnız biz bulunuyorduk!. Hayrabaym 
bizi bumala gelirken yanına hiç kim.!e
yi almadığına kanaat getiren Loranza te. 
1iJ1ı bir tavırla bana dedi ki: 

- Dıprda hiç kimse yok!.. Fakat Hay
rabay acaba nasıl oldu da oclasmdan böy
le gece yansı çıkarak buraya gelrnlş bu. 
lunuyor? .. 

- BtTMEDt-

ÇEŞME YOLUNDA 
---•·---

Bir otobüs ka-
zası oldu -·-İJıl lıifl ağır nıreae 
yaralanddar 

Dün Çqme yolunda br otobüa kaza
.. olmuştur. 

Alaçatı belediyesinde 6 numarada ka
yıtlı Çeşme posta otobüsü, içindeki yol
cularla Kazankaya mevkiinde virajda 
devrilmiş. yolculardan ki kiti ağır, di
ğerleri hafif surette yaralanmlfbr. Ka
zayı. toför muavni Urla müddeiumumi
liğine haber vermi~ ve derhal mahalline 
gidilmiştir. 

--o--
Yün nıt'nsucat 

--*
FalJl'llıasında dön 
~ çdıtı.. 
DUn öğle vakti saat 12,20 de Halkapı

nar yün mensucatı fabrikası makine 
dairesinde yangın çıkmıştır. İtfaiye yan
gın mahalline hemen yetişerek iki daki
ka sonra yangını söndürmüş ve müesif 
bir kayıbın önü alınmıştır. 

Tarak makinelerinden birisi kısmen 
yanmıştır. Başkaca zarar yoktur. 

--o---
IHTIKAR SUÇLARI 
---*---

\ 1üz kuruşa pirinç 
~atarken tutuldu -·-Şadırvan altında kavaf Mişon oğlu 

Hayim Şalomun, 1ıizliden aldığı 1 5 kilo 
pirinci bir torba içinde çırağı Aşer Be
jan ile evine gönderdiği görülmüş ve Çt

rak tutulmuştur. Yapılan tahkikatta bun
ların seyyar satıcı Moşc oğlu Erol diğer 
adiyle Refail adındaki şahıs tarafından 
kilosu 100 kuruştan satldığı anlaşılmış 
ve bu işle ilgili olanlar hakkında taki
bata başlanmıştır. 

Dolaplıkuyuda bakkal Ahmet oğlu 
Mustafa Dilberin evinden kilosu 15 lira
ya kalay sattığı görülmüş ve hakkında 
lazım gelen muamele yapılmıştır. 

---o---
Almauyaya pamuk 

satıyoruz -·-Türk - Alman ticaret anlaşması esas-
lanna uyularak bir müddetten beri ti
caret vekilliği adına, ziraat bankuiyle, 
Frizt Schafer adındaki bir Alınan tica
ret firması arasında yapılan müzakne
ler sona ermiş ve hazırlanan mukavele 
tarafların salahiyetli mümessilleri tara
fından imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye ,göre Almanya biz
den üç buçuk milyon Türk liralık 3500 
ton pamuk alacaktır. 

Bu mikdarın % 50 si yerli birinci, 
% 25 şi yerli ikinci, % 25 şi klevland 
cinsinden olacaktır. Almanlar bu pamu
ğun ka~ılığını bize verecekleri emtea 
ile ödeyeceklerdir. - -o--

iaşe IJelgelef'L 
Ticaret vekaletince hazırlanan iaşe 

belgeleri getirilmiŞir. Bunlar Haziran 
ayında halka verilecektir. 

- -o---
8. Müzeyyen Senar 

Sesiyle Türkiyenin her yerinde tanı
lan artist Bn. Milzeyyen Senar yarın 
akşam arkadaşlariyle birlikte İzmire ge
lerek bir hafta müddetle konaerler ve
recektir. Bn. Senar İzmire ilk defa gel
mektedir ve konserlerini belediyenin 
sahil park gazinosunda verecektir. - - o--

JIOIUAJI 
V ezlnll efımefıleP. 
Dün Eşrefpaşada bir fırında belediye 

wuı.tl.ip.ri taraf.ndM yaıDJl,ıut ...... 
!i? adet; eltmeğjıt ııoksan.. yeziDJi'. ohltılta 
görillmüş ve ekmekler müsadere edile
rek vezinleri üzeırinden Ye kaı:t ınttWi
linde halka satılmıştır. Bu fınndan para 
cezası alınmıştır. 

IST AlJBUL BELEDİYESi 

ŞEHiR TiYATROSU 
18 MAYIS PAZARTESi 

GOJIOJfDBK ft'DIARB1' 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
u ıaıtr.tıc BO'l'OK Bla BBTBrı.B rBMSh.l.ERE BAIUY ACAKrlR

rDr•h.LER rAJf •AAr 2J DE BAŞUR.. 
JftlMA.UU TERi.ERiN GflJIDVZDBlf rEMINf KABILDilL 

Celepler lzmire az hayvan getiriyorlar 

Yakında et fiatının biraz 
daha artnıası nıuhtemel 
11 yaş yerine 6 yaşından büyük 
hayvanların kesimine başlandı 

I. ııparatorluiU 
---·---

En hararetli faaJJyel• 
lef'ln mef'Jıezl 
haline gelmiştlf' .. 

ŞEVKET etLGIN 

(Baparafı 1 iDd Sahifede) 

batJ.emia çalqacaklardır. Olaylar, :; 
taya asker ihracından evve~ -. ~ ..... 
zaruret gecikine - Anglo :saaou-_-
uıl büyük faaliyetlerini FraııslS rıil' 
temlekeleri etrafında toplıya~ 
tahmine müsaittir. 

Madapsbr ve Antil clarbeleriDİD j)-
man - Fransız münasebetleri ~ 

Her sene mayıs ayında yurtta et fiati- getirmiyecekleri ileri .urülmektedir. ki tesirine gelince, ne ~ ~ 
tinin düşmesi itiyat haline gelmiştir. Ni- Celepler de diyorlar ki: de İnıiliz dil""8DI Lavalin ha ~· 
tekim baharın ilk günlerinde celepler •Kış mevsiminde hayvan yemi olma- kolaylıkla hazmettikleri iddia ~ 
ve kasaplar belediye ile temaslarında et dığı için sUri1 sahipleri hayvaıılarmı Mnhakk•ktır ki Berlin, her ~=-.; 
fiatının yaz mevslmi başında ineceğini bulduıtu fiata elden çıkarıyorlardı. Şimdi vel tokada tokatla malcabele -=-:::.-b 
söylemişler, hattA teminat bile vermiş- yeşillikler bollandıiuıdan. ~ yani Fnınsamn a(lkça mihver ,._.-
lerdi. beslemek kolay oluyor. Bu ıtı1>arla iste- yer ahnMJnı istiyor. 

Bu vait ve teminatı takip eden gün- dikleri fiatı buluncaya kadar hayvanla- ı.vaı M•toire'da temeli atıhm ~ 
lerdc kuzu eti gibi koyun eti de 130 ku- rmı satmıyorlar. lili politibvm prçekleştimıek içhl 
ruşa yükseltilmiş, bu fiat değişmesi ya- Belediyenin fiat yükselişine mAni ol- tidar mevldine ıeJmittir. Halbuki ,..,. 
pılırken bunun muvakkat olduğu söy- mak üzere ~diden tedbir a1masmı le mailip arasında mtinalebederia tr 

bekliyoruz. meli hill Kompiyen mtttaıekesine ., 
lenmişti.. KASAPLIKLAR bu mütarekeyi telkin eden ruha .-: 

Haber aldığımıza göre iki günden be- Büyük baş lcasap1ık hayvanlardan en maktada. Bu sebeple, ı.vaı bir t;r.f• 
ri İzmire kasaplık hayvan gelmemekte, az ıı yaşına kadar olanlann kesilmesine tan Almanya lehinde her jesti h~· 
getirilen hayvanlar ise ~ ihtiyacına devletçe müsaade ediliyor .• Daha ldlçilk- le karşabyan Fransa mnami ~ 
cevep verememektedir. lerini kesmek bir suç teşkil ediyordu.. BaJtabuna hareketleriade kendini..,. 

Bazı kasaplann kanaatlerine göre bu Koordinasyon heyetinin yeni lcararı Uze- .ttiren ~ mUhalefetine ,..,-· 
işte hayvan getirenlerin bir oyun baş- rine bu yaş haddi 6 yaşına indirihn1ttfr. dar. Diler taraftan Berliabı liade _.. 
langıcı sezilmektedir. Yakın günlerde Dünden itibaren mezbahada 6 yapndan )llttlsinden blıtb 'bir adialıeret ~ 
fiata biraz daha zam istiyecekleri vı büyük hayvanların kesilmesine baflan- delildir. Zira Berlin, Vlfiye taqa .-1• 
kabul edilmezse İzmire kasaplık hay\ •• : mUJtır. tap dftşman muamelesini henflz de~ 

memiftir. Fransa JDiatemlekeleri usr 
rinde mütteC'ılderia müdahaleleri ,-it 
!erken elbette Almanyanm da Fı'ald9. 
dan istedii:i şeyler nn.r. ~ 
bakılırsa bu son ıtünlerde Parisi ıd1'" 
ret eden mareşal Göring Lavalle ~ 

• 

Gençlik ba,yramı 
-----------...,.,,.,-------~-·--· müş, yeni Frm hllkibnetinin ......... 

Al k d d 1 k yetine delil olarak Tulonda ve 0rand8Jd sanca sta ın a yapı aca Fransa harp gemileriniıı mihver deoi' 
kuvvetleriyle işbirliii yapmMmJ. emer· 

b k h k ti• ) kt te - Oran - Kazablanka ve Dakar usleay ram ÇO are e ) 0 aca Jr rinde Alman hava kuvvetlerinin der~,J 
yerleşmelerine muvafakat edilmesini il" 

---·---- temiştir. Fakat mütareke hüküınleriol 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramı ha- hallt çekme müsabakası takip edecek- kat kat aşan bu istekleri mareşal Peieol 

zırlıkları tamamlanmıştır. Hazırlanan tir. terviç etmemiştir. Bütiin bu sebeplef 
program mucibince vali ve komutan me- Kız talebe tarafından 100 x 4 bayrak, yüzünden Vişinin gitgide nüfuzuııd 
rasime iştirak edecek grupları saat 15 de mükellefler tarafından balkan bayrak kaybederek tamamen bir Alman kuİI" 
teftiş edecek ve istiklal marşını mütea- koşusu, mUkAfatların dağılması ve en lingi haline gelmesi ihtimalinden bahse" 
kip bayrak çekilecektir. son olarak da köy eğitmen okulu talebe- denler böyle 'bir danmıun Fnımn ınilll"' 

leri tarafından zeybek oyunu oynana- temleke imparatorluiuMa milttefiklerİll 
Dağ başını duman almış marşını nu- caktır. yer'ev 'nl kolaylaştmw-._ midir' 

tuklar takip edecek ve geçit resmi yapı- Dağılan divetiy~lerle stadyuma 3000 ler. Fnımaz tlıa •nm-m~Tere i)d• 
lacaktır. Evveli kız, bilihare erkek ta- kifl girecek ve tribün bua~da halana ıeliaee; Wç Wr Frwaa ~ 
!ebeler tarafından jimnastik hareketleri, ayakta d~ası yaaak ed~ece~ .. 7 ıem.ilerini Fransayı arbsmdan h~ 
daha sonra mükellefler tarafından jim- yaşından kuçük çocuklar dav~tiye ile liyen bir İtalyaya venaeie veya tt.1-
nastik hareketleri yapılacak ve bunu dahi stadyuma glremiyeceklerdir. Jınlarm...; altında çaluşınaiı razı ol-

MAARİF MVDVRV 
rıre ue Odendfte. 
Maarif müdürü B. Raşit Tarakçıoğlu 

teftişlerde bulunmak iize:re Tire ve öde
miş kazalanna &itmiştir. Maarif müdilrü 
bu iki kazada kız ensütüsü ve alqam kız 
sanat okulu ittihaz edilmek ilzere milaait 
binaları tetkik edecektir. Hangi kaza bi
nasını daha evv~ı temin edene bu sene 
orada enstltil faaliyete geçecektir. 

- ----o---
B. lfACI OR'J' AÇ 

Uzun müddet şehrimiz Ziraat bankası 
müdür muavinliğinde bulunan bay Naci 
Ortac; bu defa terfian Mersin Ziraat ban
kası müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Muhitimizde kend!sini c;ok sevdirmiş 
olan bay Naci Ortaç derhal Mersine gi
derek vazifesine başlıyacaktır. Bu mü
nasebetle dün akşam Deniz gazinosun
da dostları tarafından bir veda ziyafeti 
verilmiştir. Kendisine yeni işinde mu
vaffakıyetler dileriz. 

--o---
V ALiMİZ GELİYOR 

Bir haftadan beri 1stanbulda bulun
makta olan vali B. Fuad Tubal bugün 
hareket ederek yann akşam şehrimize 
gelecektir. ---o._, .. __ _ 

Zfıtcd tetldlıleıe 
Ziraat müdürü B. Refet Diker dün 

Karşıyaka ve Çiğli civanndak.i sebze ve 
meyve bahçelerinde tetkikat yapmIJtır. 

MIDi lıol'lllllllG ntalllıe
ınestnde idi' ,,,.,..,. 
DUn öğleden sonra lokantacı Fatma-

nın lokanwında karnesiz ekmek veril-

nuyacaktır. 

ŞEVKB'J' Bir.al# 
--o, __ _ 

Yanaın 
dili ihbar edilerek tutulmuş, mill! ko- --•-
tunrna mahkemesine verilml§tlr. Dün gece saat 5,40 da Gazileı: cadde-
Duruşması on dakika içinde tamam- sinde Şevketin sahibi ve Adem uatanıJI 

lanarak Fatmarun ~~ekmek sattı- kiracısı bulunduğu 33 numaralı araba 
iı anlaşılarak ~,80. lira agır para ceza- imalithanesinden çıkan atef bir andl 
sma mahkfun edilmiJtir. büyümek tehlikesini göatermi§ ve ilç yr --o--- re atlama yapmıştır. 1mallthanenin ~ 

tısı tamamen. bitişiğinde ve bir çatı iJ· 
tında bulunan Ahmede ait Şevketin ica
rındaki 35 numaralı saman ve ot depO" 
sunun çatısının takriben sekiz metre 
murabbaı bir yeri kısmen yaDllll§ ve az
ka tarafa düşen bayan Fatmaya ait döıi 
numaralı ahşap aile evinin de saçakları 
tutuşmuşsa da yetişen itfaiyemiz ateşi 
abloka etmek suretiyle genişlemesiııt 
meydan vermeden söndürmüştür. Yan" 
gının sebebi zuhuru araba imallthanesi• 
nin bir bankosu üzerine yığılan talAşla• 
nn üzerine dikkatsizlik eseri atılan ya• 
nık bir sigaradandır. Yangından müt«!" 
essir olan binalarla eşyaların sigortaJJ 
yoktur. 

ln'ANBUL 
Şe,,,,. 'J'lycdf'osu 
APllstlePI geliyor 
İstanbul Şehir Tiyatrosu artistleri, 

Cümhuriyet Halk Partisinin tertip etti
ği yurt içi seyahatine çıkmıştır. Sanat
karlarımız 34 kişilik tam kadrosiyle tz
mirde yarın alqam •Ü kadın• piyesiyle 
temsillerine başlamaktadır. --·-·o---

ORMAN Y ANGJNJ 
Kemalpaşa kazuının .Çmar köyünde 

Karaağaç tarluiyle Su anuı aruında 
devlet ormanında yangın çılmıq, sön
dürülmesi için tedbir alınmıştır. 

---utWttOMc IOlllll"--

Kubildy ihtılalf bagiin 
A: enemende yapılı yor 

Uzak aoğu harbi 
(Bqtarafı 1 inci Sahifede) 

Çungkins. 16 (AA) - Çin tebliii: 
Hangonun 176 kilometre cenup bati" 

aında kiin Roıof yakuwıda Japon ta)"' 

yare meydanlarına hücum eden Çin br 
(Baıttanıfa 1 iDei SebiftMle) va kuvvetleri 24 saat süren yanpnlat --o--- çakannlfbr . 

• 
.._ _... ..__.. tir. Menemenden İzmire dönüş treD1eri B--L- Çi ta el · ı --'- ~ •r uuCllll "....-.e.a-a 18 .. • d ....- n nar erı tooc -er• 

..... ~18 ve .38 t&e, Manisaya ise 18.50 e- hed.dlere büyük buar yapmıtlarclır. 
~fte De Ylll'aladL. .. . . . . . Tokyo, 16 (AA) - imparatorluk 
Torbalıda Apğı mahallede oturan Re- lzmirden. ihtifale Balke'?t .P~ .bir· umwni kararııihının tebliii: denizaltt-

cep Balıkçı, arazi me1elesinden muğber lllder, cemıyede.. izalan, bciler qtirak larımız harbin başlangıcmdanberi 444 
olduğu karde§i Mehmet Balıkçıyı gece edeceklerdir. Foça, Dikili ve Bergama- bin tonilato tonajında 65 düıman tica" 
yolunu beldiyerek çifte tüfeğiyle atq daa da be7etler ibüfaWe ı.uhnwcaktır.. ret cemiai batıımıttır. Bunlann 1O1 700 
etmek suretiyle sırtından, iki yerinden rorw ..._. Jıewl•ma lstildil marp tonillto hacminde 15 fi Pasifikte Ha
ağır surette yaralam~tır. Yaralı, İzmir De '""'maeak .1zmir 99 M•iıla Parti vay aulannda. 96 bin tonilltoluk 1 S ti 
Memleket hastahanesine kaldır lllllf ............ ~iki ut, ordu .....,... Wr cenup bab Pasifikte ve 246300 toniP· 
suçlu ailihla yakalanmıştır. ' ~ .w.,, bir Menemenli öiıetmeu ve toluk 3S ıi Hint okyanusunda batınl-

' •O-- llenanen Parti reili birer nutuk ıöJU- IDlfbr. 
EleldPIJı taPlfeaL J'eceldenlir. Tokyo, 16 ~AA) - ... ~mparatorlu~ 

Nafia vekaletinin tesblt ettiti zatnları umumt karaqı~ teltliii: Jap~n kı 
tetkik ve karara bağlamak üze ı k talan Ten Y uhin lf((ali llll"UIDda dutmaP 
trik tarife komisyonu Haziran r:;;~ D E N 1 z ~1:9Lfandan bhan~~~ elemü~ ~I· t~• 
toplanacak, komisyonun vereceği kara- .uau ve cep ICICln ceçırmıı erau. 
nn veklletçe tasdikini müteakip yakın 
bir ihtimalle Temmuzda yeni tarife tat- ~ Gazın· osun••n 
bik edilecektir. .,. 

Elektrik ve tramvay ücretlerine bir Y azldı yePI •eiJ'8ılllrflPI 
ku~ zam yapılacağı anlaşılmaktadır. • u a ,,, 

- -o---
HAXAREr E'J'MIŞ 

İnönU caddesinde 981 sayılı fırından 
ekmek almak istıyen Ürküplü yapıcı 
Mehmet Ali, ekmeğin kartsız verilme
mes: üzerine fınncıya küfretmiş ve hak
kında takibata ha•l•nmışbr. 

0,le yernejlnde 

POGANi • • J 
• Orkestrası tarafından fevlcalide 
: klisik parçalar .. 
\l c;aaaaaaau;aaua;aaı:uHaaıHH 

ŞEHİR 

sı·~c:::=-
POGANi 

· ORKE.S'J'RASI: 
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Göztepe bu hafta içinde 
Ankaraya gidiyor 

Sıhhat Köşesı 

···-······· 
· örasteıJ..i ve 
Psikasteni ••• 

Borsa 
ÜZÜM 

208 Öztürk şir. 
15 Şükrü Uğur 

223 Yekıin 

49 
52 

49 
58 

r=:==ı 
uDO YOU SPEAK EHGLISH?-» 1 

tNGiLIZCE öGRENEN TALEBELERE MAHSUS GAZETE! 1 
Bu gazete lttanbulda doktor cVahip Berkem> in müdürlüğü altında net

redilmektedir. Nüshası yalnız beş kuruş olan yegane haftalık gazetedir. cfn-

lzmir şampiyonu bugün Ateş ta
kımile bir müsabaka yaoacdktır 

---*---
A. N. imzasile bir mektup göndermiş 

olan zat, cevaplarını iste<liği bir kaç su
al arasında, bir de, bu yazının başlığında 
gördüğünüz, hekimlik terimleri arasın
ciaki farkı soruyor ... 

197616 Eski yekfuı 
197839 Umumi yekfuı 

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

48 
49 
51 
54 
58 

Sg~~iz:ce konuşur musunuz. ııazetesi her sınıf ve derecede talebenin tahsilinel 
~ore alAkalı mevzular ihtiva eder. Bazı izahlı enteressan gramer bahisleri, 
müptediler için resimli kolay okuma parçalan, mUşkil telMfuzlara mahsus fo
netik kolaylıklar, mahallit ve idiomatik tabirlerin izahları, serili hikayeler ve§ 
edipler hakkında makaleler mevcuttur. Makale ve hikayelerde karşılaşılacak 
zorluklar, l;'ürkçe tercümelerinin diğer kısımlarda yazılmış olması dolayısile 
hiç kimseyi üzmiyecektir. 

11-Mım olduğu üzere İstanbul lik 
ll'l.telannın geç bitmesi yüzünden bu yıl 
llliil! küme maçları yapılamamıştır. Bu
llUıı iberinedir ki Türkiye futbol şampi
:?'oıı·=mm bu sene daha isabetli bir 
~ ile yapılmasına mar verilmiş-

tn.bul - Ankara - İzmir bölgeleri 
hariç diğer btifün bölgeler dört gruba 
a~ 

Bu JIMIP maçları yapılmış ve Şarkta 
'l'ral:ı.oa, Garpte Denizli, şimalde Eski
~. eenupta Mersin takımları kendi 
grupı.n şampiyonları olmuştur. 

Bu tnıP şampiyonları bu hafta içinde 
1'ersmde üç glin içinde birer defa kar
~ Ankarada yapılacak Türkiye 
finaıı müsabakalarına girecek grunlar 
~unu meydana çıkaracaklar-
~ 

Ba llrUPlar şampiyonundan başka fi
l\al maçlarına doğrudan doğruya gire
cek: takımlar şunlardır: 

AJıılcara şampiyonu Harbiye, 

Almanlara göre 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

.Yaptık1arı hücumlar ıiddetli çarpınıa
lan!aa eonra aklın bırakılmıştır. Bu mu
'h.ebelerde düşman 8 binden fazla ölü 
Ve bJr tok esir vermiş, mlihim miktarda 
harp malzemesi kaybetmiştİT. Ruslar uğ 
taddtlan ağır kayıplann tesiriyle hücu
tn. de•amdan vaz geçmişlerdir. Düş
llııtn ia: mevzilerine çekilmiotir. 

Ha..,. kuvvetlerimiz Kula koyunda 
8 hia tonüatoluk bir düşman taşıt gemi
Sİllıi talırip etmişlerdir. Diğer büyük bir 
i:etı:li ele bombalarla hasara uğTatılmı ... 
ht. 

Aldenizde denizaltı av gemilerinden 
ntlirekkep bir gruptan bir devriye gemi
ll&İ Ye 1nt gemı1erin himayesinde seyahat 
eden kah1eden başka bir gemi denizal
tılanma: tarafından batmlmı,br. 

Mak.. bava meydanlarının bombar
'duna .. devam etmiştir. Bir Alman ka
fle.;.. İngiliz hava kuvvetlerinin hü
c11mu eenasında 8 bombardıman tayyare 
sindea beşi devriye gemilerimiz tarafın
dan Hollanda sahili açıklannda düşürül
tnilştür. 

Man tarayıcı gemilerimiz Manş kıyı-
1-nnda Te Hollanda sahilinde bir İngiliz 
hottı.bardnnan tayyaresini ve bir de avcı 
ta.nanısini düşürmüşlerdir. Bahriye top 
9Umwz ilô bombardıman tayyaresini 
tahrip etmiftir. İngilizlerin bir mayn ta
l'aYJC19 ile bir devriye gemiai ağır han
ı-a •phlmtştır. 

----.ooıı.ııoııııııo oı.-.vıııııır•"--

Ra•yadaki askeri ·ha. 
rekatın yeni seyri 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

İstanbul şampıyonu Beşiktaş, 
İzmir şampiyonu Göztepe .. 
Bu dört takım gelecek hafta içinde 

günde ikişer maç yapmak suretiyle üç 
gün sürecek bir turnova yapacaklardır. 

Birer defa karşılaşacakları için neti
cede en fazla puvan alan takım bihakkın 
Türkiye şampiyonu sayılacaktır. 

* İzmir şampiyonu Göztepe takımı bu 
maçlar için hafta içinde Ankaraya ha
reket edecektir. Haber aldığımıza göre 
Göztepe bu maçlara tam kadrolariyle 
iştirak edeceklerd:r. 

Bu zorlu müsabakalara şampiyonu
muzun tam formunda olarak iştirakini 
temenni ederiz. Bunu göz önünde bu
lunduran Göztepeliler bugün son ekzer
siz maçlarını Alsancak stadında Ateş 
takımı He yapacaklardır. 

Göztepe takımının son kadrosu ile 
Ateş takımı karsısında ne netice alacağı 
meraka değer. Duhuliye on kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. 

Ruslara gore 

No. 11 
İNCİR 

95 M. İzmiroğlu 
15877 4 Eski yekön 
158869 Umumi yekön 

29 50 29 50 

31017 kilo Z. Yağı (es. sa. 28 
673 ke. Palamut ( e. s. 300 

ZAHiRE 

92 75 
790 

100 ton Susam 51 25 67 50 

Nörasteni, geçen on dokuzuncu asırda 
en meşhur terimlerden biri, onun ifade 
etmek istediği sinir hastalığı da o asırda 
pek ziyade moda olmuştu. Hastalığa bu 
adı Amerikalı bir hekim, galiba, 1839 yı
lında takmış ve terim oradan dünyanın 
her tarafına yayılmıştır. Amerikalı he
kim, kendilerine bu adı taktığı hastala
rını gez<lirir, dünyayı dolaştırır, fakat 
zavallı Amerikalılar yola çıktıklarından :.ı 11ııı11111u• ı 11ııı1111111111ıı•ımıı11ilil1111111111111 ı: 
~~~.yorgun bir halde yurtlarına döner· s An kara llad y osn ; 
Dünyanın her tarafında olduğu gibi _ - -

nörasteni hastalığı b:zde de meşhur ol· E BUGUNKU NEŞRiYAT = 
muştu. Ona kimisi nevrasteni der, kimisi :i.ıımııııııııımmıııı"mımııııııımuıııııımm~ 
de za'fiyeti asabiye diyerek terimi zama-
nın Türkçesine çevirirdi. 8.30 Program ve memleket saat ayan, 

Fakat, kadın modaları gibi, moda olan 7.33 Müzik : Hafif program p1. 8.45 AJanS 
hastalık adlarının da ömrü uzun olmaz. haberleri 9.00 Müzik: Hafif parçalar ve 
Onun için nörasteni hastalığı da şöffi-e. marşlar pl. 9.15 - 9.30 Evin saati., 12.30 
tini vavaş yavaş kaybetti. Bu hastalığa Program ve memleket saat ayarı, 12.33 

M:'-'1- •• Türküler 12.45 Aı· ans haberleri şöhret verenler, onu başlı başına bir has- UL.J.ll,. 

tal•k sanırlardı. 13.00 Müzik : Karışık şarkılar 13.30 14. 
İnsanın sinirlerinde urn bir bozukluk 30 Müzik : Radyo salon orkestrası 18.00 

olmadan, sinirlerin zayıf olabileceğini id- Program ve memleket saat ayarı 18.03 
dia ederlerdi. Halbuki nörastenik deni- Müzik : Radyo dans orkestrası 18.40 Mü
len hastalardan bir çoğunun sinirlerden zik : Muhtelif makamlardan şarkılar .. 
başka uzuvlarda bozukluk neticesi ola- 19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ba
rak sinir bozukluğuna tutulmuş olduk- bederi 19.45 Ankara ilkbahar at koşu-

(Baştarah 1 inci Sahifede) larını, kimisinin de başka türlü bir sinir larının neticeleri. 19.55 Müzik : Franz 
ALMAN HATLARINDA hastalığından rahatsız olduklarını za- Lisztin eserlerinden pl. 20.15 Konuşma 
AÇILAN GEDİK man gösterdi.. Bundan dolayı nörasteni (tutum ve bakım .. ) 20.30 Müzik : Fasıl 
Londra. 16 (.A) - Rus ordusunun hastalarının sayısı gittikçe azaldı. heyeti .. 21.00 Konuşma (Ziraat saati..) 

Done<; cephesinde açtığı gedik Atmanla- Bir taraftan da bu yirminci asnn ilk 21.10 Temsil : Kimgil ailesi 21.30 Müzik 
rı çek:ilmeğe mecbur etmiştir. Bu da yıllarında, bu sef;r Avnıpalı bir hekim, Keman ve piyano konserL. 
gösteriyor ki Ruslar daha çabuk hareket Jane, psikasteni, yani ruh yorgunluğu Çalanlar: AB. Vinkler (Keman) 
ebnişlerdir. terimini çıkardı. Zaten nörastenik deni- V. Schlösinger (Piyano) 

York Şayr Post gazetesinin askeri len hastalarda ruh yorgunluğu da bu- 22.15 Müzik : Dans müziği pl 22.30 
muharriri diyor ki: lunduğu bilinirddi. Fakat Jane ruh yor- Memleket saat ayarı ve ajans haberleri.. 

ırTimoçenko taarruzunu ustalıkla yap- gunluğunu pek ince elediği için psikas-- 22.45 _ 22.50 Y armki program ve kapanış 
mıştır. teni terimi ötekinden daha meşhur oldu. 

Bu hareket, Kızılordunun tazyikini Bunun üzerine bazıları iki terimi birden TEŞEKK'OR 
azaltmak için Hitleri merkez cephesinde alarak psiko - nörasteni demek istediler. Tayyare şehitlerimiz için yapılan ihti.-

Şu halde !!iz de hemen gazetecinize koşarak heT hafta bir nüsha ayırmasını 
tenbih etmeusiniz. 

Mazarakis, Şove, Yavuz, Ceyhan ve diğer bütün kitapcılarda ııatılır. 
(1181) 1-2 

·~occıc"°cı:ıoocı:ıı:ıı:ıcco=--...cı:ıcccoccoccooocoar...r~..r~ 

...................................................................................... 
• • • • 
s Devlet Demir Yol/arından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammen bedeli (19048) lira (50) kuruş olan muhtelif clnı, milı:tar ve 
eb'atta 43 kalem pirinç musluk ve tefarruah (4/ 6/ 942) per&emhe ıünü saat 
( 15,30) on beş otuzda Haydarpaşa Gar binası dahilindeki komisyon tara· 
hndan kapalı zayf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1428) lira ( 64) kuruşluk muva1ı.kat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifleyeni muhtevi zarflarını aynı gün saat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleTi lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmalttadır. 
1 7 20 2 3 26 264 t ( 1180) 

Aşağıda mikdarı, muhammen bedeli ve teminatlariyle istihsal mahalleri 
gösterilmiıı olan l kalem balast kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. Eksiltme 
1 / 6/ 942 pazartesi günü saat 1 t de Sirkecide 9 ncu işletme binasında A. E. 
komisyonunda yapılacaktır. 

lsteık]j}erin teminat ve kanuni veaikalarını muhtevi kapalı zarflannt ayni 
gün saat 1 O na. kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komişyondan verihnektedir. 

· Ocak mahalli 
Kilometre 2 7 - 4 1 

mik:dan 
6750 M3 

17 21 

Muhammen 
bedel 
lira 

21937.SO 
25 28 2729 

Muvakkat 
teminat 

lira 
l 64S.31 

( 11 78) 

Kırlıağa~ c. Müddeiıımamili(rinden : 
Muhik bir sebep olmaksızın iaşe heyetince tayin edilen fiattan fazla olarak 

liloSt1nu 239 kuruşa satılması mukarrer olan kahvenin kilosunu 252 .kuruş 
üzerinden fazla fiatla satan Knkağacın Hamitli köyünden Süleyman oğlu 328 
doğumlu köyün muhtarı Süleyman Karaman milli korunma kanunun 32, 59, 
3 neü maddesine tevfikan 25 lira ağır para cezasile tecziyesine ve ayni lc.anu-
nun 63 ncü maddesi mucibince keyfiyetin gazete ile il&nm.a. Kırkağaç Aaliye 
ceza mahkemesinin 26/ 2/ 942 tarih ve 47 /23 sayıaiyle karar verilmiştir. 

2731 (1174) 
bir karşı taarruza sevkedeb!lir. Fakat ikisini de ayn ayrı kullananlar fale iştirak etmek suretiyle birliğimize 

Her halde Alman baskumandanlığı daha çoğunluk oldu.. bağlılıklarını gösteren işçi ve esnaf aza- ·ııA k .. dd • • 
şimdi general Zupkofun da taarruzunu Şimdiki halde maddi ıstırapları daha larımıza birlik namına arzı teşekkür m! 1 orunma mu eıumumı• 
beklemek rnevküntledir. çok olan sinir hastalıklarına nörastenik, ederiz. 

11
• ~"' • 

Moskova, 16 (A.A) - Alman hücum ruht ıstırapları daha fazla olanlara da C. H. P. !şçi esnaf birliği başkanı k, nden: 
kıtaları komutanı bu kıtaların doğu psikastenik demek adet olmuştur. Hasan Yiğit 
harplerindeki zayiatı yarım milyon kişi- Okuyucularıma, ikisini de ayrı ayn 2738 (1176) Muiz raranto ihtilıôrdan malılıtim oldu.. 
yi bulduğunu söylemiştir. anlatmıya çalışacağım.. Fazla fiatla kol astarı satmak suretiyle milli korunma kanunu hükümlerine 

Moskova, 16 (A.A) - Royter ajansı - l'C I~~ aykırı hareket eden Keçecilerde Zühre sokak 33 no evde oturur seyyar ma-
~K~Ucıcıb~ı~•ıa ... r:Jı.v~'™a-~l~ul Kemaol SOaKliT1tOAR11say ) nı·fatur bildir!yor: Mareşal Timocenko ordusu - o acılık yapar Efrayim oğlu Muiz Taranto hakkında icra kılınan açık du-

dUşmanın her sınıf kuvvetleriyle dövü- ı rusma sonunda: 
serek ve kendisine yol acarak ilerliyor.. - R Sari hastalıkJar .mütehassısı, 1) 'tşlediği suç sabit görülerek 4180 sa.yılı kanunun 32 A. .S9/ 3 ve T. C. K. 
Bu ordu düşmanın dış müdafaa hatları- ------- § BAKTERiYOLOG 

1
) nun 76 ve yine milli korunma kanununun 63 ncii maddelerine tevfikan 90 

nı yarmıştır. Ruslar bu iyi durumdan Kamm akıt1ığm, vatanımızda ş~mdi § ~ Dahili hastalanın Tilkilikte Batu-
1

, lira ağır para cezasiyle mahkfuniyetine. ve yedi gün :müddetle ticaretten men-
faydalanarak perşembe gecesi şiddetle Rahat dalgalanıyor, şanlı yıldız ile aySI niye carnü karşısında Namazgah ~ me ve keyfiyetin gazele ile ilanına ve elde edilen bir top astann müsadeTesi-
carpışmalara devam etmişlerdir. Bu böl- Düzgün hayat başladı, kargaşahklar ~ caddesi No. t de kabal eder. ~ ne karar verildiği ve hükmün kat'i bulunduğu lüramu ilan olunur. 
ge şimdiki halde havada tayyare hare- dindi TELEFON : KLİNİK : 4223 ~ 212 6 ( ( 115) 

~a~~~m~li~~~ ~·~~~~~~~s ~: ~ ~ -- ·~-----------------------------
hareketlerine hiç elverişli değildir. Bir Kubilay S -:... ~ - - - - ~ - - -:... - GAYRİ MEHKfll., SArlSI •• 
çok köprüler düşmanın topçu ateşi ve S Ba 
pike taarruzları altında yanılmıştır. verdin canı vatanııuı, en lüzumlu bir§ tZMlR S1C1Lt TtCARET MEMUR- 2'öl'fdye CiirnhuriJeti Ziraat Bankası Ylft• 

Harkof istikametinde ilerliyen Rus 1 günde§ LUCUNDAN: SAYI 2741 _ dır A ionsından: 
kuvvetleri bu köprülerden geçiyorlar.. Şehitler arasında, aldm yeri en önde S . Şükrü Büket ticaret unvanı ile 1z- Mevki Cins.i. Mihlan 
Sovyet kıtaları mütemad!ven ilerliyerek Ne mutlu sana· millet, yaş döküyor S mirde Şadırvan etrafında lO, 12 numa- Bayıudır Mart O. ltulesi tarla delcar M. Murabba 
köyleri zaptediyodar. Tayyareler de ' önünde § ralı mağazada l936 senesinden beri yer- 3 446 Şencan şeıbetci deli Ahmet 

Hududu 

kara hareketlerini desteklemektedir. Bu S Yattığın yer nur olsını Ey kahraman l li mallan ve manifatura ticar~yle işti- oğlu mevcut garben nalbant 
hatta kadınlan bile cephelere sürüyor- cephedeki hava muharebelerinde diis· 8 ' Kubilay gal edı:n Şükrü Büke~ ~~u tıc:aret un- Süleyman O. Arif simalen çık-
lar. So\ryetler, blitün vasıtalara baş vu- man Meserşmit 109 ve Havnkel 113 gibi Si İz.mir: İnönü Lisesi 

1 
v.an~ tıcaret kanunu hükumlerıne gör~ lak Yustıf O. Halil cenuhea 

l'arak •eticeyi kazanmak istiyorlar; Al- en iyi tip tayyarelerini kullanıyor. ABDULLAH BAL1G sıcilin 4417 numarasına kayıt ve tesc şerbetci deli Ahmet O. MeA-
nıanlar da iistllnlilk elde etmek için fab- Rus kıtalannm maneviyah yüksektir. ıcıcı::ıcıcıccıı::ıı::ıc.cı:ıı:ıcıcıcnx:ıı:ıı::ıı:ıcıc=ıcıı::ıı:ıı= edildiği ilan olunur. 2741 (1177) meL 
lika amelelerini de silA.hlandırarak cep- Alman p:yade grupları ise bir çok ke- 8 Numaralı ipotekli senetle bankamıza borçlu Arap Tahir oila tama.il Her 
lıelere gönderiyorlar. Avrupanın mu- simlerde bozgun belirtileri göstererek Merafılı Şeyler ı~..r...r~~ı ruzcu vadesinde vaki tebligata rağmen kanımı müddeti zarfında bOTCUnu 
kadderatını tayin için her iki taraf di- çekilmektedir. • • • • • • • • • • • • • K A R Ş J Y AKA ödt'Tllediğinden yukarıda ev!>afı yazıh ve bankamıza birinci derece ve birinci 
şinden tırnağına kadar, kadın ve çocuk- • • • MAKBULE KEBARE sırada ipotekli gayri menkulü açık arttırma suretiyle ve aşağıdaki şartlar 
~ara kadar silahlanarak bu işi bitirmek ınışlardır. Jpefı ve fafdıtlert.. 1 Bi.şçi _Dikiş ve Şapka_ Çiçek S dahilinde sahlığa çıkarılmıştır. 
stemelrtedir. Bununla beraber Japonların akim ka- Her iyi şeyin olduğu gibi ipeğin de yurdunda kayıt muamelesi devam S 1 - Arthrma kır beş gün devam edecek ve buiDc.i ihale 2 temmuz pCT-

HAVA HAREKATI lan tesebbüs1erine tekrar giric;ecek1eri taklitleri, yapmacıklan vardır. Mesela ediyor. 2/ 6/942 salı günü yaz dev· 8~ şembe gilnü saat on be'.lte T. C. Ziraat bankası Bayındır Ajansında yapıla-
Doğu cephesinde hava harekatı çok beklenmektedir. Müttefiklerin Avustral- bilhassa şimali Afrikada yetişen halfa resi tehi.satına başlanacak, kayıt ka- caktır. Bu müddet zarfında talip zuhur etmez veya sürülen pey mikc:lan ala-

şiddetli bir temP<? içinde devam ediyor. ya sulanndaki donanmayı takviye ettik- otu bir çok yerlerde ipek gibi kullanılır. panacaktır. Beş ayda modanın bütün ~ cağımızı karşllamadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üztt-
. Harkof ~e~hesınde muh~ebeler çok leri ve daha da edecekleri anlaşılıyor. Bundan başka pamuktan, yahut ihla- incelikleri ve yenilikleri öğJ:etilerek ~ re arttırma on beş gÜn uzatılacak ve ilcinci ihale t 1 temmuz -cuma günü saat 

şıddetlenmiştir. Ruslara gore Alınanlar A ..._ 1 t 1 . d h .. b.. mur, çam ve akça kavak gibi bazı ağaç- Maaril mu·'dur·· t:~::..:~~den musaddak ll:\, on beşte ayni mahalde yapılacaktrr. 
J u h•..-nlerd yen· tı'p u~~1•1arla kara vu,,.La ya gaze e en e enuz us- a.uı;uu l'l 2 K ·• "'- I · .._ akta b k b t ld w ~ıb· ,_ t•A -.- e ı ~ b ·1 lmı J !ardan elde edilen sello Lözden de ipek d·ıploma verilir' . - atı ma evı yaphnp Y"'Puıı.uam an a ser es o u~ ~ ı ~a ı hareLetlenru· · desteklemı·şlerdir Jlarkof ütün za: 0 yan apon taarruzunu f afil d fesih · tal 

:& •• 1 k · ak mil · hti 1 imal edilir. 1 ADRES: V"ft-ıyaka Ye-m1.,çipaşa ihaleye kadar borçla borcunu ait ve masr · e ö erse artırma ve ıp 
bölgesindeki muharebelerin çok şiddet- ~n _:me içı? ~ç ge erme i yaç 0 - .. _..~ •• ....,, olunur ve müşteriye pek akçesini istirdattan ba§ka bankadan bir gCtna hak mu-
li olduğu hakkındaki haberler doğru ol- augunu belirtiyorlar. Pr • Jıto•·rıerı·n fı---·~ sokak No. 5H S taleb esinde bu1unamaz. Arttırma şartnamesi mesai günlerinde bankaımzcla 

B har k tin tekr 1 da J OJe ...,..,.c5 h• 1 Kayıt saatleri : Her gun·· sabahle· o sa gerektir; fakat neticeyi anlamak için u ~ e. . ar anması w apon S herkes tarafından görülebilir. Bankadan başka ipotek sahibi alacakhlarla di-
biraz daha beklemek 13.zımdır. uçak gemilerının durumuna baglıdır. Projektörler daima, bilhassa şimdi- yin 9 - 12·• N ğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve mas-

Sovyetlere göre Almanlar dün Har- Çünkü Japonlar, bütün baskınlarında ki harplerde büyük işler görüyor. Pro- 17· 20. 24· 26. 29· 31 (ll82U rafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde ajamımıza 
kofta 4:0 uçak kaybetm:şlerdir. muvaffaloyeti gemilerindeki uçaklar sa- jektörler:n cesameti, ziya kudreti de ':o""~..co""..r~...r...oı.=:cıı:ıcı:ıcOCO": • .oc bildinneleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sic:ı1ile sabit olmadı1:.ça sahş 

,.... AT "'A "''"ZERIND" E yesinde temin edebilmişlerdir. Bugün gittikçe artı~~-=~ harpte 1915 . •: .. - 0-·-·- - - ·- -·-·-· • ı bedelinin paylatmasrndan hariç l:alacaklardır. Satışa çıkarılmış olan arazinin 
.1ıu.,u...ı... u. . . Yeni Ginenin pek küçük bir kısınmın Geçen UinUllll senesme D O K T O K hali hazırdaki mikdar cinsi lwdot vesair bilcümle evsafı tapu kayt1arile teva-

. Mal~. uzermde olan hır hava harbm- ancak üç ayda işgali, Avustralyanın bu- kadar projektör lambalarında beher mi- Salahettin TEKAND fok. etmemesinden müşteril~r satıcıya karşı hiç bir hak, mutalebede buluna-
de İngiliz av uçakları beş Alman avcısı ralardak.i hava üstünlüifünden doğmuş limetre murabbaına isabet eden mum maWı.r, bu itibarla mütterilerin Ş?ııyri menkulü ihale tarihinden evvel mahal-
düşürmüşler ve 8 tayyareyi de hasara b' zarurettir 

0 

kuvveti 160 iken bu kuvvet son 7.aman- ÇOC~~5..._~ALIKLARSISI 1 len gönneleri menfaatları icahrndaadır. 
uğratmışlardır. Mihver hava kuvvetleri ır . · · d larda 1000 mumu aşmıştır. Bu terakki- m.vı.ı:..--s..;:, t Fazla maumat alma i.ııtiyenlerin ajansımıza müracaatları ilin olunur. 
de hava şartlarının fenalığına rağmen Japonların 8 - 9 tayyare gemısı var L de Amerikalılar büyük rol oynamışlar- Hast:alannı her aün ö~levin saat l 2746 (1173) 
İsk.enderiyeye muvaffakıyetli bir taar- Bu~un {n ~ üçü ~~~ş ol~uğundan dır. ı den itibaren Numan zacl.e sok.ak 1 
ruz yapın.ıştır. şirn .· . apo arın . e - tayyare 5 numar ... da hususi muavenehane- j 

ge"'ısı kalmıştır. 
UZAK D ,..."'UDA T g · · bak d ı·aponlar H sı·nde kabul eder. Telefon 345 3 vu ayyare emısı ımın an • t • Ayvalık _ tzmir arasında 13 Mayıs 942 
İngilizlere göre Mercan deniz muha- da kritik durumda bulunuyorlar. Japon- ızme ÇI ıi Ev: 3459 ·- _ --> tarihinde kaybettiğim G. Pentland isim-

rebesinden sonra müttefik filolar Japon ların bu elde kalan uçak gemilerinden li 1677 numaralı ve 2() Mayıs 942 tarihi-
den:z kuvvetleriyle temas temin edeme- birini veya bir kaçını da Avustralyaya MANtsA ASLtYE HUKUK HA- ne kadar müsaadeli uzman teskeremi 
ınişlerdir. Keşif uçakları da Japon do- sürmeleri kolay olmıyacaktır. aranı vor K.tMUC.lNDEN; kaybettim. Bulamn en yakın polis idare-
..... A~-..... - ... nerede olduğunu bulama- (Radyo Gazetesi) . 1· tm . . . ..ı--=-
........... u.-... w.u..ı. : Ev hizmetinde kullaıiıhnak üzere Manisanm Alaybeyi mahalle.sinden sme tes rm e esını rıcı eu.c.ı.~ 

ıcoc:ıocıcr..r...r...r...r...rJCCS iyi bir hizmetçiye ihtiyaç vardır. yol sokak 18 sayılı evde oturur Bicik G. Pentland 458 Atatürk caddesi 
kw:ııe:ıccıaccı.::ıııc~ıc:ıcı:ıEıcı::ıcıcıHALo~o-oc:ıcaı;ı:ıı:Nı:ıı:ı:.ı::.ıı:ı:xı::ı:xcıxcıaccıc:Rıcc:ıııcıEıcıı::ıcıLccoEeıccceııDr:.ııaC11;C11Y:Mı:ıxExı:ı:ıcı:ı:ıcaıcı::ııccıcı::ıEcı::ı Goı::ıo:oeıı~:ııı?-:ııLK:ıc ~A •

1 
ş;~~e:~~de~~~~;~: J:S::ii:1f~ fz!i:: :ü~ !~c!ı~~= ::c:~ Alsancak. 2137 (1179) 

M "O J DE MU J DE kel hanesine müracaatları.. 1-3 da mukim nlup halen ikametgahı meç- ÇEŞME tCRA MEMURLUCUN-

s h • 1 p k G • 

1 
hul k: H4ytw·otu Milin~ Pehli- DAN. 

a ı ar azın osu ı·~...cccc:c;s~~~-co-..cc-~,, ~c:ı:kılınS: ::ıı:ene~~ avasmııı Yeni ASlr gazetesinin 10/5/ 942 tarih-a hl 1 k Müddeialeyh Mümtaz Pehlivanın ika- li ve Pazar günlü nüshasımn üçüncü sa-
ç k b .. ··k c d kiri kia ı et:_._ w ff k ld v • • metgahı meçhul kaldığından davetiye bifesinin üçüncü sütununda Çeşme icra 

o uyu c a ı r a g u:uııege muva a o ugumuz BJÇER • DÖGER ilanen tebliğ olunduğu halde mahkeme.. memurluğundan gayri menkul satışına 
rürldyenin sevimli yıldızı ve ses fıraJiçesf ı HA.RMAH MAKİNESİ~ ye ge~ediğinde~w):>u kerre gıyap kara- mütedair ilan varakas1nın müteallıkı bu-

Bn. Müzeyyen Senar 1ı ı ·Kombavn ~ ~f&:~:ğ~~~~~.:fr;;~5 ~:~~·;1!:ı:c~t=~~mE'h~ 
t~ c - - t 9 d ··dae·aıeyh mda iki kahvehane iki dükkan ve bir 

fi H hl kullanılm b . hal- i) uma gunu saa a mu ı 
emen ç amış ır t M'. t p hli M · li h kasaphaneyi müştemil binanın yüzde 90 

de BiÇER _ Dö;o,ER harman ma- ı, um <ız e ~anın anısa as ye ı>-
Ayrıca tanınmış a:rkada_q Jan __ ile birlikte . . l' § u ,, kuk ahk d h b lunması ve- sehminin satılacagwı ilan edilmişs" e de bu -::. '-" k. · K b ühim mik "' m emesın e azır u 19 MAYIS SALI GUNUNDEH iTiBAREN ~ l' dıncsıdckom çalayn> ilm b. lik tar-~· ya bir vekili kanuni göndermesi aksi keyfiyet sehve müstenit olup satış bina-

lı N 8 a ye e par arı e ır te satı-~ takdirde gıyabında muhakemenin de- nın tamamına ait olduğu ve muhammen 
Jıonserlerine IJClflıyaca tır § § lıktır. ~ vam olunacağı tebliğ makamına kaim bedelinin dahi ilan edildiği gibi işbu bi-

Kısa bir müddet için getirmeğe muvaffak olduğumuz sevimli yıldız ve § §S kTalMaiplekinr~n ' Ayd~dbana Osı:_nıın .. Bal- · olmak üzere keyfiyet 942/ 590 sayılı dos- nanın tamamına şamil bulunduğu bera-

ZA Yt 1ZM1R ASLtYE ~ Net HUKUK HA
KfMLlôtNDEN: 

Davacı İzmir: 712 nci sokak 1 sayılı 
evde Abbas kızı Cemile Uz tarafından 
kocası !zmir YapıC'l.oğlu 712 nci sokak 1 
sayılı evde Radoslu Hasan oğlu Durmuş 
aleyhine ikame ruunan boşanma davası
na mütedair dava arzuhal suretiyle da
vetiye varakası müddeialeyhin ikamet
gahının meçhuliyetine binaen bila tebliğ 
iade edilmesi üzerine keyfiyet kendisine 
tzmirde münteşir Yeni Asır gazet.esinin 
17/ 4/ 942 tarih ve 11169 sayılı nüshasiy-
!e ilanen t.ebllğ edildiği halde müddeia
leyh tayin olunan gün ve saatte mahke
mede hazır bulunmadığından gıyap ka-
ramım dahi Yeni &ır gazetesiyle ill
nen tebliğine ve muhakemenin 29/ S/ 942 
Cuma günü saat 10 a talikine karar ve
riler ek usulen tanzim kılınan gıyap ka
rarı tebliğnamesinin mahkeme divanha
nesine asılmış olduğundan müdeialey
hin tayin olunan gün ve saatte mahke
mede bizzat hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiyerek gıya
bında hüküm verileceği tebliğ makamı
na kaiıu olmak were ilan olunur. ses kraliçemızı· · görmek ve dinlemek fırsatını karırmamanızı tavsiye ede Sg an e tamır esme mura- \ o.r. d · 1 ilA 1 yı tashih ve mezkO.r ilana zeylen ve dört 

" - Müdüriyet • ;ili 8 caatlan 1 - 5 (1152) ~ ya ua esıy ;,1A_;n o unurİ11'1<:>\ :ı ,,_ i1Sn...ofun1 t _;iz. .u - ır..~-1---..4..._j:.:U..5.!11...---ll.----~~~~-'-.ı.ı.J~~~~~~~ 



St YASI VAZlYET RUS TAARRUZU ____ ,,,,. __ _ 
----*---

R ahar taarruzu Harkofta Al-
başladı mı, baş- manlar a2ır ~a-
lıyacak mı? yıplar verdı 

-*-
Radyo gazetesine göre bu geçen haf

ta içinde cihan efka.nmn ilgisi ilkbahar 
taarr uz harpleri, Mercan deniz muhare
beleri. Vişi - Amerikan münasebetleri 
etrafında toplanmıştır. 

Alman - Rus harbinin bu kadar bü
yük :l~i toplanmasına sebep bütün dün
yanın kıştan beri bunu beklemesinden 
i1eri gelmiştir ve bahar geldiği için de 
jki düşman tekrar çarpışmağa başlamış
tır. 

Acaba Almanlar hazırlıklarını tam 
olarak yanabildiler mi? .. 

Yoksa Rusların kış taarruzlan bu ha
zırlık planlarını altüst mü etti? Alman
lar yeni bir tabiye mi ku1lanacak1ar? 

Yeni silah icat ettiler mi? İşte zihin
lerde dönün dolasan sorular bunlardır. 

Kert; muharebesinin taarruzun kend!
si oldu~nu söyliyenler oJdu,ğu gibi, bu
nun bir baslan~ç veya bir hazırlık oldu
ğunu söyliyenler de vardır. Fakat yuka
ndaki sual ve tahminlere cevap verilmiş 
değildir. Belki de bunlara gelecek haf
tanın olayları cevao verebilecekt:r. 

Mercan deniz muharebesi de haftanın 
büvük bir konusu olmustur. 

Jaoonlar da Amerikalılar da bu Mer
can denizi zaferini kendi hesaplarına 
ka:vdetmektedirler Fakat bu muharebe; 
propa2'anda ile hakikati örtmek miim
kün oMıığunu göstermek itibar:yle dik
kate değer. 

Amerika ucakları sık sık Yeni Gine
de Jaoon üslerini bombalamakta, bazan 
da Hollanda Hindistarunın Surabyadan 
sonra en mühim deniz üsı;ü olan Ambu
an~ kadar uzanmaktadırlar. 

Birmanvadaki Janon ilerleyisi İngffz
lerle Çinlileri birbirinden ayırmıştır. 
Japonlar şimdi hem Hindistan hudutla
rına hem de Çin üzer.ne yürümektedir. 
Çin bu şekilde tecrit edilmişse de bu hal 
Çan Kay Sekin azmini kırmamıştır. 

Simdi bir ihtimale göre Japonlar bu 
fır~attan faydalanarak Çin meselesjni 
halle calısacaktır. D'ğer bir ihtimale gö
re, mihverle İranda birlec;mek üzere 
Hindistan üzerine ytirüyecektir. 

Martinik meselesi Amerika görüsleri
ne uy~n olarak halledilmek üzeredir .. 
Amerikanın Vlsi ile temas etmemek is
temesi meselenin ha1lini uzatmıssa da 
nihayet ada kumandanı amiral Rober 
Amerikanın şart1anndan bir kacını ka
bule mecbur kalmıstır. Bu meselenin 
doihırdui'!u d;ıha genis bir mesele Ame
rika - Viş; münasebetleridir.. Amerika 
mihver ftleti olduğu bahanesiyle Laval 
ile temas etmek istememiş ve Vişinin 
Martinik hakkındaki notasını da cevap
sız bırakmıştır. Buna kar(>.1 Lavalin na
sıl hareket edeceği bil'nmivor. Bazı tah
minlere sı:öre bu meseleyi Laval kanan
mış telakki edecek ve bazı tahminlere 
göre de ka~ılamcık icin fırsat ko11ı:va
caktır. Dün Lavalin Pal'ise g:tti;n ve 
bugün döndü!{ü haber alınmıstır. Kabi
ne de Petenin başkanlığı altında topla
nacaktır. 

Meksika ile mihver ara<;tndaki anlaş
mazlık, bu devleti harhe kadar ızötüre
cek gibi görünüvor. Mekc:ika mihverle 
münasebetleri kesmiş ve daha ileri g:
derek limanları ve yolları ve naklive 
vac:ıt<>l:ınnı Amerikanın emrine bırak
mıs idi. -

Meksika. kendisine ait bir petrol ge
misin:n mihver denizaltıJan taranncfan 
batırılması yilzi.inden mihvere bir ülti
matom vermic:tir. Bu notava tatmin edi
ci cevap verilmeıiiği takdirfle MPksika 
da harbe j?İrecektir. Bu, Meks'ka ve 
.Amerika devletleri arasındaki samimili
j,\"l ve tec:ımiidU göı;;termektedir. 1914 ci
}ı:ın harbinde bu iki devlet mün::ıc:ebet
leri bazı anlaşmazlıktan kesilmistir.. O 
zarnan Almanya Meks:kayı lo~kırtmağa 
çalı!mııştır. 

~~~~'>"'>"~~ı;::,..ı;::,..~~ 

Sovvetler 
İngilizlerin hava yar
dımından memnun •• 
Londra, 16 (A.A) - Royterin par-
l~mento muhabiri bildiriyor: 
Batıda İngiliz hava kuvvetleri tara
fından yapılan taarruzların tesiri 
Rusların Meni teşekkürleriyle sabit 
olmaktadır. Mebuslar bu Mdiseyi 
memnuniyetle müşahede etmekte
dirler. 
Bu teşekkürleri Sovyetlerle İngil

tere ve Amerika arasında daha sa
mimi münasebetler:n vakit kaybet
meden kuvvetlendirilmesi hususun
da açıkça beslenen ümitleri de mey
dana koymuş bulunmaktadır. 

1 - Brodvay 
Çıl~ınlıkları 

-*-
lngiliz basını bu taar· 

ruzdan ümitle 
bahsedivorlar 

Falıat acele bir netice 
çılıarrnaınalı ihtiJ,.'atıı
ğını da gösteriyorlar .. 
Moskova, 16 (AA) - Sovyet tebliği-

ne ektir: 14 mayısta hava birliklerimiz 
düşmanın 100 tankını, üç zırhlı trenini, 
asker ve harp malzemesi yüklü 300 kam
yonunu, 25 mühimmat vagonunu, beş 
yakıt arabasını, 13 karşı koyma batarya
sıru ve beş m!tra!yöz yuvasını tahrip et
mislerdir. Bundan bruJka bir tren tahrip 
edilmiş ve düşman topluluk1an dağıtıl
mıstır. Üç piyade bölüğü yok ediJmistir. 

Moskova, 16 (AA) - Sovyet tebliği
ne ektir: Harko! cephesinde Almanlara 
çok ağır kayıplar verdirerek: ileri hare
ket'.miz devam ediyor .. Bir çok meskUn 
yerleri geri ald1k ve cok sayıda harp 
malzemesi ele geçirdik. Bunların ara
sında tank, to17, kamyon, mühimmat ve 
viyecek depolan vardır. Leningrad cep
hesinde üç günde 1200 Alman subay ve 
erini öldürdük. Merkez cephesinde dört 
askeri tren tahrip ettik. Bunların içinde 
300 den fazla Alman ölmüstür. 

Londra, 16 (A.A) - Maresal Timo
cenkonun Harkof istikametinde taarru
zu İn~Hiz basınının başlıca konusu ol
mağa devam ediyor. Gazeteler bu taar
ruzun siddetini belirtiyor ve Almanla
rın 12 kilometre kadar geriliyerek Rus 
iforlcyisini durdurmak için yorgun kı
taları tekrar muharebeye sokmak zo
runda kaldıklarını yazıyorlar. 

Üç günden beri devam eden muhare
bede mareşal Tirnoçenkonun hedefleri
nin ne olduğunu tayin etmek güçtür. 
Acaba bu hücumla Harkofu almak mı 
istiyor, yoksa önce Harkofun Kiyef, 
Kursk ve Dinycpcrpetrovsk şehirleriyle 
irtibtını kesmek mi istiyor? Haftalarca 
sürebilecek olan bu muharebede Ruslar 
ile se:vden faydalanıyorlar: 

Baskın, sayı üstünlüğü ve hava üstün
lü~ .. 

İnıı;il:z basını bu taarruzdan acele bir 
netice r 1kannak doğru olmıyacaihnı ya
zıyor. İlk muvaffakıyetler mutlak su
rette zafer temin etmez. Kiyefte ve öte
sinde Kafltasvaya taarruz icin hazırla
nan büvük Alman kuvvetleri vardır. 
Her halrle, Deyli Skeçin belirttiği gibi, 
Rus cephesinde durum Almanların le
hine olmaktan uzaktır. 

Deyl! Mey] de başmakalesinde ayni 
fikri müdafaa ediyor. Doğuda büyük ta
arruz b::ı~hyalı ancak bir kaç gün olmuş
tur. I<':>t'i netice almak icin ise haftalar 
ve belki de aylar gececektir. Rusyaya 
Nittikce artan mikyasta harp malzemesi 
"'Öndermek hava hareketleriyle Alman
ları ezmek, :şaş1rtmaç hareketleriyle 
Ruc;yava vardım ('tmek gerektir. 

DevH Kronikl de divor ki : Do~da 
haı;;hyan muazzam muharebenin netice
le.,.ini şimdiden kestirmek mümkün de
öildir. Hareketle,. henüz baslamıst1r .. 
Malzeme, iaı;;e ve münakale bakımından 
Almanların büvük üstünlükleri vardır. 
Buna karsılık Rus üstünlüğü insan sayı· 
sında ve daha yüksek manevivattadır .. 
Fakat Rusva:va yardım etmek JaZlmdır. 
Bu vazivette bizim hissem:ze dilsen va
zife açıktır. Rusyayı beslemek için eli
mizden ı.relen her şeyi yanmalıyız .. Al
man endüstrisini tahrip etmeli. Alman 
hava kuvvetlerini batıya çekerek Alman 
harp mak:nesini bozmalıyız. Atlantik sa
hillerinde sinir harbinin de doğu muha
rebeleri üzerinde tesiri vardır. ·---

Amerika -- .. _ - -
700 rnıı:von dolarlılı 
malzeme ,,önderdi 

Vaşington, 16 (A.A) - B. Ruzvelt, 
ıtazeteciler konferansında ödünç verme 
ve kiralama kanunu mucibince yapılan 
yardımlardan bahsederek demiştir ki : 

•Bu kanun mucibince gereğince gön
derilmiş olan yardımlardan başka müt
tefiklere başka yo11ardan da yardımlar 
vapılmıştır. Bunlann neler olduğunu ve 
hangi yollardan yanıldığını s:zlere ifşa 
edemem. Şunu söyliyebilirim ki gönde
rilen yardımların çoğu yerlerine vasıl 
olmuştur.• 

•Madagaskarda Amerikan askeri olup 
olmadığı hakkında da bir şey söyliye
mem .. • 

B. Ruzvelt yapılan yardımların nisan 
ayında 700 milyon dolara baliğ olduğu
nu beyan etmiştir. 

BUGUN 
Matinelerden itibaren 

Emsalsiz şaheser 

B İl'den iki 
2- PARA 

HIRSI 

YENi ASIR 
;ı 

Luzonda 
---•·---

Jar-onların al-
dıkları esir ve 

• 
ganaım 

-*-Tokyo, 16 (A.A) - İmparatorluk 
umumi karargahı Luzon seferi hakkında 
bir tebliğ hülasası neşretmiştir. Bu taar
ruzda, ekserisi Amerikalı olmak ve Ko
regidor ile Manill~ körfezin deki küçük 
adalardan olmak üzere 12588 esir alın
mıştır. 

Ganaim de şunlardır: Çoğu büyük 
çapta olmak üzere 246 top, 635 ağır ma
kineli tüfenk, 270 kamyon, 18 uçak ve 
pek çok mühimmat ile 10 bin kişiyi iki 
ay besleyecek kadar gıda maddesi. 

------·--------A ntil anlaşması 
iyi karşılandı 

-*
Martinilıtelıi Fransız 

gemileri silahtan 
tecrit edildi,,. 

Cenevre, 16 (A.A) - Ofi: 
Antil adalan hakkında Fransa ile 

Amerika arasındaki hadisenin yavaş ge
lişmesi, beynelmilel siyasi vaziyette ümit 
verici bir hal gösteriyor. Şimdi her iki 
tarafta aklıselimin galebe çalmakta ol
duğu görülüyor. Bu gelişme, daha ziyade 
Kordel Hullun şahsi faaliyetine atfedili
yor. Maamafih Vişinin Vaşington sefiri 
ile Amerikanın Vişi maslahatgüzan da 
müwkerelerden uzak tutulmuyor. 

Amerikalılar yalnız Amiral Roberle 
Fransızlar da Vişi ile müzakere üzerin
de durmaktadır: Amil'al Roberde Vişi 
ile temastadır. Takip edilen usul, her iki 
tarafın gösterdiği realist zihninin bir 
eseridir. Bu suretle Amerikan taleplerin 
eski statüye uygun olduğu takdirde 
Fransa tarafmdan kabulü mümkündür. 

Jakdoryo, Birleşik devletlerle uzlaşma 
siyasetine muhali! olduğu görülüyor: bu, 
LavaJin, Amerika i1e münasebetlerin 
kendisi tarafından kesilmeyeceği hak
kındaki beyanatına zlttır. 

Vaşington, 16 (A.A) - Martinikteki 
Fransız harp gemilerinin sil~hsızlandı
rılma işi tamamlanmıştır. Martinik rad
yo istasyonu yakında meteoroloji neşri
yatını kesecektir. --------·----

BERLlNE GÖRE 
---*---

.fa p on - Rus 
münasebetleri 

-*-
inoil~z - Rus ınünaselıet-
ıeri daha da sılıltıfacaıı •• 

Berlin, 16 (A.A) - Yarı resmi bir 
kavnaktan bildiriliyor: 

Japonya ve Sovyetler münasebetleri 
hakkında bir şey söylemek veya müna
kaşa mevzuu yapmak için ortada hiç bir 
sebep olmadığı sorulan bir suale cevap 
olarak hariciye nezaretinden bildiril
miştir. 

Londra, 16 (AA) - Royter ajansının 
siyasi muharriri yazıyor: 

İngiltere ile Sovyetler arasmda daha 
s1kı münasebetlel' kurulması meselesi
nin Avam kamarasında önümüzdeki cel
selerde görüşülmesi muhtemeldir. 

Zehirli ga:z; meselesinde B. Çörç:lin ta
ahhütlerini münakaşa eden mebuslar 
İngiliz ve Amerikan harp malzemesi 
yardımı ile batıda İngiliz hava taarruz
larının temin ettiği faydalara dair Rus
ların da alent teşekkürlerini memnuni
yetle kaydediyorlar. 

--'---------~,~~~ 

ALMANLAR DiYORLAR Ki 
~-~~··------

Müttefiki erin 
savaş kudret
leri azalıyor 

:::s 

-·ccRuzveltin iylmserllğl• 
nln neticesini Aınerilıan 
milleti anlıyacaJıtıP .. n 
Berlin, 16 (A.A) - Alman basını bu

gün Amerikan Taymis mecmuasının bir 
telgrafını ele alıyor. Bu mecmua Alınan 
deniz kuvvetlerinin müttefik gemileri 
bir çok deO:zlere dağılmak zorunda bı
raktığını ve böylece müttefiklerin savaş 
kudretinin azaldığını yazmaktadır.. Ge
rek bu yazı ve gerek ham maddelerde 
eksiklik ihtimalinden bahseden Ameri
kanın istihsal nazın Nelsonun ihtan Al
man deniz kuvvetlerinin Amer:kan ge
mileri üzerindeki tesirinin ne kadar 
büvük olduğunu gösterir. 

Borsen Çaytung diyor ki : •Şimal buz 
denizinde bir Amer:kan kruvazörü ve 
bir torpidosu denizaltılarımız tarafından 
batırılmıştır. Amerika kuvvetlerini da
ğıtmak zorunda olduğunu itiraf etmek
tedir. Bu da teşebbüsUn mihver tarafın
da olduğunu göstermeğe kafidir.• 

Bir diP'Pr p.azete d:yrır ki : Nelson ham 
madde sıkıntısından bahsediyor. Bu da 
gemi tonil~tosundaki azalmanın Vaşing
tonda hissedilmeğe baslandığını göste
rir. Ruzveltin iyimserliği hakkında ne 
düşünmek icap ett'.ğini günün birinde 
Amerikan milleti an lıyacaktır.• 

--~--'-~---------La va I Paristen 
Vişiye döndü 

-*-Doryo: tnıiltePe ile fla•p 
etseydilı vaziyetimiz 

iyUeıirdl, diyor .. 
Vişi, 16 (A.A) - Bay Laval bugün 

öğleden sonra Paristen Vişiye dönmüş
tür. Başvekil mareşal Peten ve hariciye 
nezareti sekreteri B. Roha ile görüş
müştür. 

Faris, 16 (A.A) - Fransız halk par
tisi şefi Doryo Fransanın İng:lizler ta
rafından gasbedilen müstemlekeleri ge
ri almak iktidannda olup olmadığından 
bahseden bir nutkunda demiştir ki: 

- "Eğer sözlerim dinlenerek İngilte
reye harp ilan edilseydi, beynelmilel 
vaziyetimiz şimdikinden çok daha iyi 
olurdu. Fransa İngilizlerle Amerikalıla
ra e~ilmek suretiyle değil, ancak en 
amansız düşmanları oldukları sabit 
".>lanlara karşı az:m göstermek suretiyle 
!mrtulabilir. 

--------~------~ Makineve 
~,.. Prilirken 
~-! !llitl!&J!HMD 

MiHVER DiPLOMAT· 
LARI LIZBONDA 

-*-Lizbon, 16 (A.A) - Alınan İtalyan 
Bulgar Macar diplomatlarını getiren İs
veç vapuru bugün Lizbona gelmiştir. 
Bildirildiği gibi bu diplomatlar Ameri
kan diplomatlariyle burada değiştirile
ceklerdr. 

M. L~V&LIN DEMECi 
Vişi, 16 (A.A) - Fransız hükUmet 

reisi M. Laval Fransa ile Amerika hü. 
kümctleri arasında Antil meselesinden 
dolayı teati edilen notaların esaslı nok
talarını bugün bildi~ti. M. Laval da
ha sonra aşağıdaki tamamlayıcı demeç
te bulunmuştur. Fransa Antil adaları 
üzerindeki hakimiyet haklımndan fera
gat etmiyecektir. Şimdi Antil limanla
rında bulunan Fransız harp gemileriyle 
ticaret gemileri yabancı bir devlete tes
lim edilmiyecekler ve hiç bir zaman bir
leşik Amerikanın eline geçmiyecekler
dir Amiral Rohert Fransız hükümetinin 

Ç .. ·ı · tk otoritesine dayanmaktaöır. Fransız hü-
o rç ı ın nu u kümetinin müsaadesi olmadıkça hiç bir 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) karar almıyacaktır. Amiral Fransanın 
fenalık kuvvetlerini ezmek ve yenmekle sahillerde sal!hiyettar mümessilidir. 
kalmıyacağız; muharebe meydanlann- Vişi 16 (A.A) - Fransız hükümet rei
dak.i karışıklıktan, ateş ve barut duman- si M. Laval Fransanın yiyecek vaziyeti 
lanndan uzak daha parlak ve daha iyi hakkında gazetelere bir demeçte bulun
bir istikbal göreceğiz.• muş ve eksik görülen üç müyon ton 

buğdaydan iki milyonunu şimdiden te
Başvekil müşterek dava uğrunda min edilmiş bulunduğunu söylemiştir. 

J7 M A Y J S P A Z A R J94_! 

Atatürk bayrak koşusu 

Sivasa gelen şeref bay
rağı Ankara yolunda 

Sivas, 16 (A-A) - Bayrak koşusuna 
i§tirak eden Erzurum - Samsun atletleri 
dün Sivasa varmışlardır. Hükümet, par
ti, belediye erkAniyle halk teşekküllerin
den binlerce kişi Cümhuriyet meydanın
da toplanmıştı. Bayraklar alkışlar ara-

sında teslim edilmiş ve vali b!1' nur~ 
söylemiştir. Bayraklar merasıınle 
binasına gönderilmiş . ve Sivas kon~ 
nin toplandığı salonda hazırlanan Y~ 
konmuştur. Atletler bu sabah tekrar r 
la çıkmışlardır. 

Istanbulda çıkan bir yani[ında 
bir adanı ağır surette yaralan.d• 

~~~~----------.------------

İstanbul, 16 (Husus!) - Bu sabah saat 
altıya doğru Samatyada bir tütüncü dük
kAnında yangın çıkmış ve dükkanın üs
tündeki odada yatan saka Mehmet, te· 
la§la uykudan uyanarak 6 metre yüksek-

ten kendisini aşağıya a~ ve aju pıll 
lanmıştır. 

Mehmet baygın bir halde hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Istanbulda kunduracılar ara· 
sında bir müsabaka açıldı 

---------------------
İstanbul, 16 (Hususi) - Şehrimiz mal edilecek ayakkabıları yapacak s1Y 

ayakkabıcılar ceı;niyeti bütün kundura- natkara yüksek mükUat verileee~1 ctlar arasında bir buluş müsabakası aç- söylemiştir. 
mıştır. Cemiyet reisi deri ve kösele ye-
rini tutacak her hangi bir madde ile ve- NUmuneler ayın otuzuncu gUnU:ô' 
ya kösele ve deri kullanmadan ucuza kadar cemiyete verilmiş olacaktır. 

-~~coc~~xacocc:ıocccc~coc~ooı:ıooooı:~cıoc:ooooc:ıc::ıo~M:30~ 

Bunlara ne oluyor? 
SAeeba Macar gazeteleri Macar milletini 
teşci için başka mevzu bulamıyorlar mı? 

Ankara, 16 (Radyo gazetesi) - yerli ve yersiz bu çeşit yazılar yamıa
t Macar başvekili Likloş Kalayın Rus ğı son zamanlarda ~det haline sok
~ cephesine giden Macar askerlerini muşlardır. 
N uğurlarken bir nutuk söylediği bildi- Söylemeğe lüzum yoktur ki Ma-

rilmişti. carların bahsettikleri tarihi hadiseler 
Nemeski Uçsak gazetesi bu müna- hakikate uygun değildir. Acaba Ma

sebetle yazdığı bir makalede yersiz car gazeteleri Macar milletini teşvik 
ve lüzumsuz olarak Türklükten de 
bahsetmiştir. ve teşci için Türk milleti hakkında 
İcabında Türklerle kardeş oldukla- yer.S:z yawardan başka yazı yazamı

rından bahseden Macar J?azete1eri vorlar mı? .. 
J1 x-.ccr~~/Al"//J"Al"///J"//..O-..O-~~==cıccıcıcıcoıc 

.r.·-·-·-·- -·- -·- - - -·-· -··""' 
1 Ankara haberleri 1 

•>-•- -·-•-a-•-•- •-•-•-•-•-aı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Dahiliye 
vekfileti teşkilatına gönderdiği tamimde 
fevka!Ade ahval ve hasat mevsiminin 
başlamasından dolayı idare amirlerinin 
yı11ık izinlerini kullanmamalarını tavsi
ye etmiştir. 

* Ankara, 16 (Telefonla) - Dahili
ye vekAJeti Belediye seçimi hazırlıkları
na geçilmesi için teşkilatına tamim yap
mıştır. Tenunuzda defterler hazırlana
cak, eylül başında seçim yapılacaktır. 

* Ankara 16 (Telefonla) - İaşe müs
teşarlığı köylerde kurulacak subaşı teş
ki15tı hakkında hazırlıklara geçilmes:ni 
vilayetlere tamim etmiştir. Subaşıların 
vazife ve salahiyetleri talimatname ile 
tesbit edilecektir. 

* Ankara. 16 (Telefonla) - Kuru 
üzümlerin karton kutularla ihracına 
izin verilmiştir .. 

* Ankara, 16 (Telefonla) - Haftada 
bir gün ekmek yerine halka patates ve-
rileceği hakkında dolaşan şayialar asıl
sızdır. Alrutadar makamlar bu şayiaları 
tekzip etmektedirler. ______ ....__ .. ~,---~-

Torik bolluğu 
-----'*----

. İstanbul, 16 (Hususi) _ Şehrimi7.de 
balık bollaşmış, fiatlar nisbeten ucuzla
mıştır. Bir kaç gün içinde 100,000 çift 
torik tutulmuş ve satılmıştır. 

---e•""4Ja-ıı-.1'10'1tNlflltl--

*'!•ı-a-•-•-•-•~ -• -·-•-• l 
l Kısa Haberl~r ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
F1LtP1N AL~ 

Vaşington, 16 (A.A) - Geçen Şubat• 
ta Koregidora mühimmat götüre11 bit' 
Amerikan denizaltısı dönerken Filipin• 
ler milli bankasının altın ve gümilş meV' 
cudiy le kıymetli eşyayı ve eshamı alıı> 
Amerikaya getirmiştir. 

ALMANYADA 

Berlin, 16 (A.A) - Demir istihl~kiniı> 
15 Mayıstan itibaren tahdidi kararlaştı" 
rılmıştır. Parmaklık ve yol işaret direk
lerinin demirden yapılması yasak edil-
miştir. · 

TELStZLE FOTOGRAF TEATlst 

Vaşington, 16 (A.A) - Amerika v~ 
Mısır arasında telsizle fotograf teatisı 
başlamıştır. Mısırdan Amerikaya iJ!( 
~önderilen resim Kral Farukun resmi" 
dir. 

TAYLANDIN MERKEZİ 

Tokyo, 16 (A.A) - Taylandın hUk<t
met merkezi Bankoktan Surabariye ta" 
şmacaktır. Bankok ticaret merke:ıi ka
lacaktır. 

HAVA KONFERANSI 

Ottava, 16 (A.A) - On altı milletiıı 
iştirak edeceği hava konferansının ha
zırlıkları bitmiştir. Kanada Ba§vekill 
konferansı açacaktır. 

BtR YILDöNUMtJ 
çarpışanlara, muhtelif kıtalarda çarpı- Geri kalan kısmı da Fransanın kendi 
şan milyonlarca askere cesaret verici vasıtalariyle temin edebileceği ümidini 
sözler söyliyerek şöyle devam etmiştir: izhar etmiştir. 

c 33 aylık harpten sonra mücadele- L •b h k Af 
den yorulmadık. Düşmandan hiç bir lü- Vişi, 16 (A.A) - Havas Ofi bildi'ri- I _ya aTe Q 1 

Budapeşte, 16 (A.A) - Otnınto de
niz muharebesinin 25 nci yı1dönUmU Al• 
man ve ltalvan heyetleri hazır olduklar> 
halde dün Budapeşte donanma A:vinind• 
törenle kutlanmıştır. Ayinde bir çolc 
çelenkler konmuştur. 

tuf . . Ey d 'dd tı· yor: Başvekil M. Laval bugün saat 17 (Baş4arafı 1 'm-h Sahı·rede) ıstemıyoruz. ger üşman şı e ı den az evvel Amerikan notasiyle Fran- 1 ... 

davranmak isterse, biz de şiddet göste- sız cevabım matbuat mümessillerine Müfrezelerimiz cephenin şimalinde bir 
rebiliriz. Bize indirilecek darbeler ne M La ] b bildirmiştir. . va u iki diplomatik çok esir almışlardır. Başka yerlerde bil-
kadar şiddetli olursa olsun, bunlara ta- vesikayı sakin fakat azimli bir sesle oku- dirilmeğe değer bir şey yoktur. 
hammul göstermekten geri kalmıyaca- ondan sonra matbuata k" ··k b' 

muş ve uçu ır Roma, 16 (A.A) - İtalyan tebHı;.i: ğız ve bunlara daha büyük bir şiddetle beyanat yapmıştır. Bundan sonra sıra n 

mukabele edeceğiz.> ga:z:eteci1erin sorgularına gelmiştir. Bun- Hava kuvvetlerimize mensup teşekkül-
Mister Çörçil İnW.lterenin sulhu mu- }ardan biri Antil adalan bahis mevzuu 1er Sirenaikada düşman taşıt topluluk· 

hafaza uğrundaki gayretlerinden ve olurken bidayette orada bulunan vapur- larına hücum etmişlerdir. Düşman uçak
. götürdüğünden bahsetmiş ve demiştir Jarm yalnız silahtan tecrit edilmeler:nin lan dün gece Bingaziye bombalar atmış

sulh arzusunu delice israra kadar ileri ileri sürülmüş olduğunu söylemiş ve hü- 1 d 
ki: kümet reisi buna verdiği cevapta bu ge- ar ır. Bunlardan biri uçak savar batar-

HANGö NOFUSU 

Şanghay, 16 (A.A) - Han({o şehrin!tı 
nüfusu evvelce bir milyon idi. Son nU• 
fus tahririne göre bu mikdar 600,000 
rakamına düşmüştür. 

Akdenizde bir kafileyi himaye edeO 
muhriplerimiz bir düşman denizaltısıJll 
batırmışlardır. 

Berlin, 16 (A.A) -Alman Başkuman' 
danlığının bildirdiğine göre şimali Afri 
kada bir kaç günden beri devam ede 
kum fırtınası bu cephede hava faaliyet 
lerini güçleştirmiştir. 

« Şimdi bahis mevzuu olan şey yal- milerin bugUnkü müzakereler başlama- yalanmız tarafından düşürüllllüştür. 
mz askerlerin silahlı muharebesi değil, dan çok evvel zaten hareketsiz bir hale Hava kuvvetlerimiz Maltaya müteaddit 
bütün bir milletin yaptığı az.imli muha- ~etirilmiş bulunduklarını bildirmic;tir. hücumlarda bulunmuşlardır. Savaş tay
rebedir. Yukarıdaki sözleri tekrar ede- Bundan sonra kendisine Faris seyahat- yarelerimizi himaye eden avcılarımız 
rim; yokuşun başına vardığımızı söyle- lcri hakkında suailer sorulmuş ve M. La_ Spitfayerlerden mürekkep kuvvetli bir 
mek için henüz erkendir. Fakat bu sona val yakında yine Parise avdet edeceğini düşman teşekkülünü tardetmiş, hun-

i.ana Turncr - Joan Blondcl Lynn Barri - Henri Wilcoxon yaklaştık. Metanetimiz sayesinde iruıan- ve işgal edilmiş sahaya yaptığı bu zlya-
S E A N S L A R : lığı simdiyc kadar içinde çırpındığı ka- retlerin iktidar mevkiine geldikten son- lardan dördünü düşürmüştür. Alman 

Alman savaş tayyareleri 15 Mayıs g 
cesi, en !ena hava şartlarına ra~en 1.5 
kendcriye limanına ve askeri tesisler 
taarruz etmiştir. Bombalar tam tesirl PARA HIRSI : 2-'lO - 5.20- 8.10.. ranlık vadiden kurtararak daha ferahlı ra söylemiş .olduğu nutk~daki prog: uçakları tarafından da ayrıca iki İngiliz 
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