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SEVKET BİLGİN 

Spor ve Ge~.~llk bayramı l_~~~a .. _.~~a--~~~~.l 
Bugün saatl4,30 da Alsan- ''Harkof,,ta 
cak stadyumunda yapılıyor tanklar 

çarpıştı 

i "Sovyetler; ~öre ' 

''Harkof,, 
ta Alman
lar yenildi 

19 mayıs, Türk kurtuluşunun temel 
itana rünildür. --~-· *·----Der milletin hayahnda böyle unutul
'-2 ~nler vanlır. Fakat hiç bir millet, 
lenctini, ko~ bir ölümün mavera
~ hayata bwşfuran ve biitün var
L!mı bizimki kadar kökten değiştiren 
Dahi bir hamlenin başlangıç tarihini bu 
.. dar isabetle tayin etmiş değildir. Bü
)tik milletimizin mukadderat ufkunda 
~ gibi parlıyan Mustafa Kemal. tam 
tl sene evvel buıün, Samsuna ayak ba
larak istiklal ve mevcudiyetimizin düş
Jbanlanna kar$1 milleti ayaklandınru!'tı. 

'il/~ 

·~ ~ 
110 tank tahrip ~dildi 400 tank tahrip edil· 

Kerçte Ruslaf'Tm- di, Harkofta bütün 
ha edilm~k üzere yollar at~ş içinde 

Her sene, yıldönibntinü sonsuz şük
tan duygusu içinde heyecanla kutladı
Cnnız bu bahtiyar Jrljnü daha iyi anla
ltaak için ona tekaddüm eden karanlık 
rtinlerde ne halde oldujımıozo hatırla
lllahyız. 

Mondros mütarekesiyle memleket ka
,alannm diismanlara acllmış olma...m
~ yeise düşen Tilrk mi11eü. şanlı tari
Lbnizin ezeli kahTamanhk d~anlannı 
)lieni baştan yazacak ve düsmanlann teh-

keli kararlannı bertaraf edecek bir 
lturtancı bekliyordu. Harpten yorgun 
\'e bitkin çıkmıştık. Soysuzla~nns hir 
.. nedamn son padisabı, Vahdettin, 
lbnkaddes \•atammıZJn 'PU"a par~a edil
~in11e düsmanlaTla işbirlil!i yapmakta 
idi. Çanakkale düşman gewilerine ac-ıl
~ .onlu ıdlihtan tecrit edilmiş, bacıfa 
.-ımmbul olmak ihere, Adana - Urfa
lıfıtraş - Antep • Antalva • Kc>nya - Mer
~fnn • Smnımn w nlhnet 1nnlr ~1 
edilmişti. Yani yurdnn dört köşesi Mik
llın.ıize kasteden dü~nnlnrla sanlmış
tıı. lnsanlıiın en SCl'CrJi milJetine havat 
lıakkı tanınmıyordu. Mustafa Kemal .hu 
facia:vı f!ltanbulda takip etmf'kte Mi. Vn-
tanı kurtarmak için. tek ümit biiviik 
~rk milleflvle beralN-r olmakfan. c;ürii-
lhücı bir Kaltanatm hükümrnnlıl'lnı V1k-

- YAZISI 2 NCt SAHİFEMİZDE -

-·-- --*--K el'Ç yCll'ma adasında RCll'lıofta yaptdıla.ı 
Rasia. öınıtslz 111• ma· lıa.fı taaPl'azla. Alınan· 

llaoeınet göstePlyo•. la ~n 1111' felalıet oldu, 
Cephe gerisinde. ~eteleP Rm llePleyifi devam 

imha edUdL edlyoP .. 
Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği : 
Kere; yanın adasında hezimete ujratı

lan düşmanın geri kalan kısımlan gös-
terdikleri ümitsiz mukavemete rağmen 
imlıa edilmek yolundadır. 

Harkof kesimivde karşı hücumlarımız 
neticesinde iki taraf zırhlı kuvvı?tleri 
arasında muharebeler olmuş, Ruslardan 
56 tank tahrip edilmiştir. Diğer 54 tank 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Moskova, 18 (A.A) - Harkof cep
heainde bütün yollar Sovyet bomba 
uçaklannm atete verdiği yüzlerce tankın 
ve yüzlerce Alman kamyonunun a1evle-
Tiyle aydınlanmalttadır. Mare~l Tinıo
çenkonun taarruzunu durdurmak. için 
yedek kuvvetlerini harbe sokarak Al
manlann yaptığı kar~ı taarruzun netice
si bu olmUJtur. Bazı Alman birlikleri 

(Sonu Savfa 3. SUtün 2 de) 

ltıaktan başka bir şey olama?:dı. Mi11i --------------
ltikimiyete dayanan veni hır ""'·ıet Jcr.t-- J n !!İ 1 iz aö r ii ş ü: 
lhak karannı veren Mnriafa Kf>n'tal, fz- c' t-1 

l-lalk ila~ıtma birlik ı~ri işe haşladı 
lhirin İ<ı'81 edildil!i efin fstanht•ldan av- ---*·---
l'rldı. 19 mayısta Samsuna avak bastı. y 1 d 
bundan sonra yapılan J.arilralı ic;lcr 19 ı 1 rı m 
lha~ lnn1ulus ve ytlkceliş tarihimiz-
~e nicin hfr dönUm noktası olduğunu 
l.eJirtmektedir. h b • • 

Anafartalar kahramanı, tek başına ar ı tarı-
11\tızaff er Ti irk ordnstmnn yenilmez az-
lttini ve biikülmez lnulrf'tini beraberin-

de Anadolnya (ötünnüştiir. he karıştı 

Ucuz, iyi mal bul
mak kabil olacak 

Alman aaknleri Rua ce pheıhıde oozif e ba§t'Uia 
İ'lte Jmtlad1fhmn büyük ıflnün ma- Halka yapılacak dağıtmaları kolaylaş-

llas1.... • tırmak maksadiyle ticaret vekilliğin<'e 

Bamın icindir ki hayat ve enerji kay- ---*·--- tesb:t edilecek mahallerde (Halk dağıt-
llaiJ olan 11' mayıs, ayni zamanda ~nç- A 1 1 ma birlikleri) kurulması hakkındaki ka-
lık havramıdır. m a 0 ar p;~Çe n S r• rarname diln vilAyete tebliğ olunmuş-

Bo bavrs-nun asıl değeri yarattığı eş- t 
Iİ2 örnektedir. neki' müthiş darb~le• ';ilAyet makamı, daha evvel gönderil-

Milletin havahnda saadetler gihi sa- k I miş olan proje Uzerine faaliyetini düzen-
lınılmH felalc:eCler de olabilir. Fakat ri te rar 8 ya mazlar )emiş bulunduğundan kararnamenin 
Atatürkün Tiirk ~nrJiğine J.itahclerin- teb1iğiyle b1r1ikte İzmirde halk dağıtma 
tle i~ııret ettikleri ~bi, ~nrHk en '8Vl'i - • - birlikleri dünden itiharen faaliyete geç-
lniiıı:ait ırıartlar j,.inde vazifesinin Tiirk lngUlzleP Clfll'I lylmseP• miş bulunmaktadır. İzmir şehri dahilin
dirnhuri~etini. Tiirk inlnlabını ve Türk fiğe lıapdınarnalı lc1zıın de takriben 200 dağıtma birliği kurul-
\>atanım korumaktan ibaret oldo!ıınu (Sonu Sahife z. Sütun f da) 
Lmr ve bu ulurda hic bir fedakarhktan geldiğini, falıtd Rus ta• -----------
~lrlnme:r.se yanna daima emniyetle ba- GPl'azanan uınandlefe• ;!1111111111111111111111111111111111111111ııııııı•111n11 nr c 

.. l.ilfriz. IJU M..ı K il •-
Tffrk ıen<:liii, ebedi şefin emanetini ece!I-- SvY yop ..... 

ebediyete kad11r knrumak a7.l'1İndedlr.. Londra, 18 (A.A) - İngiliz basını 
llnnu"n 8embolik bir tezahürü olarak Rus taarruzu ve Mister Kri~in nutku 
Bamsunlfan ve Ennrumdan hareket ile tekrar ortaya atılan ikinci cephe me
tdftl atletler Atatilrkiln mukaddes ar- seles!nden bahsediyorlar. Bu haberleri -.a .. anını teşkil eden Türk !'Bncaiını tefsir hususunda, Sovyet tebliğleri geç 
ıtin& Sefe ır:öfiinnelfteditler. Ba<11mrT.1n alındı~ icin, fikirler biraz aykındır. 
lac-ı ve sev~lün mihrakı olan ba:vrak TAYMİSE GÖRE 
elrl,.n ele yurdtm bfl:vtik 1f1qnmdan Sele Taymis diyor ki : Almanlar Kere; za-
lbilletin imanını taınmakfadır. Brz bugün ferini büyültmilşlerdir. Ker~ onlar ta
lartulus t11rihimi7i" haclan01t ve en me- arruza erken geçmişlerdir. Fakat bu ta-

(Sonu Sahife 2. Sütun 6 da) arruz. Ruslannkinden daha küçük ölçil-
(Sonu sayfa 3. Stitiin 1 de) 

PolcmJ1alı topçular har be hazırlık taliminde 

§ Altın p~şiode! · ~ - -- -- -
1250 rrıilyonl 
ilngiliz lira-i 
~ lık altın 1 - -- -- -- -
~ Vişi denizaltılarile 1 
~ Martinikten ka- ~ - -- -- -~ çırılmak ist~ndi ~ 

Londra, 18 (A.A) - (Deyli Skeç) 
gazetesine göre Amerikan hükümetinin 
Martinikte bulunan 250 milyon İng!liz 
liralık Fmnsız altınının nakline mani 
olacak tedbirleri almıştır. Vişinin bu 
altınlan nakil için göndereceği denizal· 
tılar yakalanacaktır. 

Nakledilecek nltınlan cenubi Ameri
ka açıklarında Fransız denizaltılarından 
alacak Venezüclla bnndıralı vapurlar 
Amerikanın Venczüe11a hükümeti nez
dindeki teşebbüsü neticesinde hareket
ten abkonulmu,ıur. 

Rusyadaki vaziyete asker 2özile bakış 

Alman plinı esasından sar
sılmış gibi görünmiyor 

Ruslar 
metre 

Harkofta "t 00" kilo
ilerleye bilselerdi ••• 

Radyo gazetesine göre Harkof böl"e
sindekl muharebeler devam etmektedir. 
Her iki tarafın tebli~ler!nden bu bölge
de çok tetin muharebeler olduğu anlaşı
lıyor. Ruslar yeni yeni muvaffakıyetler 
kazandıklannı ve bazı arazi parçalar:ını 
ele geçlrdiklerlnı bildiriyorlar. Fakat 
cephenin esaslı mevzilerinden olan her 
hangi bir yerin lsgaline dair bir kayıt 
yoktur. Bu da 15 günden beri devam 
eden Rus taarruzlannın cephenin derin-
1;klerine doğru r.ilfuz edemediğini ,gös
termektedir. Aksi takdirde Harkof ve 
buna benzer mühim yerlerin Almanlar 
tarafından tahliye edilmiş olması icnu 

ederdi. 
Sovyetlerin artık bitmek Uure oldu
~u söyledikleri Alınan yılmak ve ta
an-uz hazırlıklarım bozmak için en az 
100 kilometre derinli~e nüfuz etmeleri 
icap eder. Bu derinlik elde edilmedik~ 
Sovyetlerin taamıiJanndan esaslı deli· 
$klikler husule gelemez. 

AlmanJann Sovyet ilerlemesine karşı 
koyabilmek için yeni getirilıniş olan ih· 
tiyat kuvvetlerden bir kısmını cepheye 
ve ates hattına sürmek zorunda kaldık
ları bildiriliyor. 

Bu, büsbütün gayri varit değilse de, 
( Sone Sahife ~. Sütun 3 te ) 

~ 
~~::eeo:-~~ 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

Almanya Leh
leri kazanma
ta çalışıyor -·--Londra, 18 (A.A) - Tas ajansı bildi-

riyor : Polonya ile yeni nizam ~:rçivesl 
içinde bir işbirliği yapılmak üzere Al
man hükümetinin yeni bir te~bbüste 
bulundu~ hakkında haberler gelmiştir. 
Hazırlanan bir projeye göre Polonya 
umumi valilifti iktisadi sahada serbest 
olacak ve Polonyanın idaresine daha 
fazla karışab:lecektir. Polonyada yiye
celc maddeleri serbest kalacak ve tecrit 
kamplarındaki ]ehliler serbest bırakıla
caktır. Buna mukabil Polonyalılar, müt
tefiklerin galebelerine inanmıyacaklar 
ve Almanlarla sıkı işbirliği yapacaklar
dır. 

Bu teklifleri kabul edecek hiç bir Po
lonyalı tasavvur ed:lmiyor. 
~/..'-"'~~ 
~~ 
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ay ve ka ve • şleri 

nhisar Vekili şayanı 
dikkat şeyler söyledi 

Kahvelere öğütülmüş fıi remit tozu; çaya da be· 
lirsiz otlar Jıarış tıranlar uardır-

Aakoıra, 18 (A.A) - Gümrük ve İn
h_.lar vekili Raü Karadeniz kahve 
\'e tayın inhisar altına alınmasına dair 
k--.- Jfıyihasının müzakeresi sırasında 
:Mec:&te bcvanatta bulunmuştur. 

Telııii kahve ve çayın inhisar altına 
a a'\l f;krinin nasıl doğduğunu hatır-
1a sonra dem.iştir ki: 

• - Bu iş göründilğil kadar basit de
ğil.lr. Çay ve kahvenin gümrüklerde 
~ vergisini arttırmakla mesele 
hdeillmez ve bir takım aksi tesirler! 
h~lııa katmak liizımdır. Nitekim, mart-
ta aı..an bu kararla çay ve kahve fiat
laı arttırıldıktan sonra teftiş işleri ge
nis eı.,üde artmıştır. Alman haberlere 

göre ~ekilmiş kahveye öğütülmüş kire
mit tozu ve çaya da bir takını belirsiz 
otlar kanştır~tır. Bütün bunlan 
karşılamak vazifesi hükümete düşüyor. 
Biz, yalnız gümrüklerden parayı alalım, 
halk ne içerse içsin fikri ne hükümette 
ve ne de yüksek mecliste iltifat göre
mez. 

Teftiş meselesi mühim değildir, de
nildi. Bir vatandaş 18 liraya bir kilo çay 
alır da bunun yarısı kuru ot olursa ve 
hükümet te buna ses çıkarmazsa vaziyet 
cidden garip olur. Satış serbest olduğu 
müddetçe de kaçakçılığı önlemek kolay 
olmıyacaktır. Çay ve kahve satışını in
hisar teşkilatına bağlamak nihayet 400 
bin liralık bir masrafa mütevakkıftır.• 

"Ebedi Şeften Milli Şefe'' 

Bayrak /i nkaraya vardı 
A..k.ara, 18 (Hususi) - Bayrak bu

güa Ankara atletlerine teslim olunmuş 
ve !'aa't 18.10 da Dikmende alınmıştır .. 
Bayrak gece Dikmende kalacak ve ya
:rıo CBugün) 20 atlet tarafından Anka
ı-aya getirilecektir. 

'Üarinde •Ebedi Şeften Milli Şefe• 

ibaresi yazılı bayrak Maraton birincisi 
Mustafa Kaplan tarafından taşınacaktır. 
Bayrak, diğer erkek ve kız atletler ta
rafından takip edildiği halde cDağ başı
nı duman almışa marşı söylenirken stad
yuma girecektir. 

17 fırıncı Milli korunn.a 
mahkemesine verildi 

i••nbul, 18 (Yeni A11r) - HaJkın ekmeklik unundan çalarak gizlice sa
tan 17 fınnın sahibi milli korunma mahkemesine verilmişlerdir. 

i& küçük yolsuzluğu görülen fınncılann ~iddetle cezalandırılması için taki
bata uasız devam olunuyor. 

AD L 1 
'J'ebllgat ücretleri 
Aakara. 18 (Telefonla) - Posta ida

ı-eei nsıtasiyle gerek şehirler dahilinde 
ve 9erek haricinde tebliğ edilecek adli 
evraktan peşin olarak alınacak ücret
lere dair yeni pir kararname hazırlandı. 
B11 b.rarname 15 gün sonra meriyete 
gireMktir. 

--ttt._A,_'90Mıııııııııw-

Antalıyada eldi 
ltayuanıar sergisL 
Antakya. 18 (Hususi) - Ebl1 hayvan-

lar sergi.si valinin huzuriyle açılmıştır. 

Bu 
Akşam 

SAAT 

21 de 

ŞEHiR 

VNiVERSİTELi 
Sporcular AnJıarada 
Ankara, 18 (Hususi) - Şehrimizdeki 

yüksek okullar sporcuları ile maç yap
mak üzere İstanbuldan Üniversiteye 
mensup bir sporcu kafilesi gelmiştir. İlk 
maç yarın (Bugün) Siyasi Bllgiler oku
lu Voleybol takımı ile yapılacaktır. 

--- o---
BIR 1HG1LIZ 
KORVE'J'İ BA'J''J'J 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz bahriye 

nazırlığı bildiriyor : Bir İngiliz korveti 
batmıştır. 

İSTANBUL BELEDİYESİ 

TiYAT . 
İKİNCİ GECE TEMSİLİ 

DRAM 
5 PERDE O KAD 

Orta okullu a-
rın atı mü-

~ 

sabakaları 
-*

Karatıq orta olıalundan 
Muammer birinciliği 

lıazandı-
Beden terbiyesi atıcılk. ajanlığının 

talebe için tertip ettiği üçüncü müsaba
ka Kültürpark atış poligonunda yüzler
ce talebenin huzurunda yapılmıştır. Kar
şıyaka orta okulundan 20, Bucadan 14, 
Tilkilikten 20, Devrimden 18, Karataş 
orta okulundan da 20 talebenin iştirak 
ettiği müsabaka zevk ve heyecanla ta
kip edilmiştir. Tasnif neticesinde Kara
taş orta okulundan Muammer birinci, 
Karşıya.ka orta okulundan Ali ikinci, 
Karatat orta okulundan Mustafa üçün
cü, Devrim orta okulundan Necati dör
düncü ve Karşıyaka orta okulundan 
Tarık beşinci gelmiştir. Bu gençlerin 
göğüslerine madalyalar takılmış, birin
ci gelen Muammere ayrı bir kupa veril
miştir. 

---o---
y eniden manifatura 

dağıdılaca k 
İzmir vilayeti emrine verilen 60.000 

mette manifatura eşyasının tamamı 
halka tevzi edilmiştir. Haber aldığımıza 
göre bu ha'fta sonunda daha 5 00, 000 
metre manifatura eşyası tevzi edilecek
tir. Bu mallar lzmire getirilmiştir. Ma
nifaturacılar arasından ayrılan bir ko
mite yeni manifaturaların tevzii işini 
tetkik eylemektedir. 

---o---
VALİGELDİ 

Bir müddetten beri Ankarada ve İs
tanbulda bulunmakta olan valimiz B. 
Fuad Tuksal dün akşam şehrimize avdet 
eylem!ş ve vilayet erkaru tarafından 
karşılanmıştır. 

Vç 'J'OPLAN'J'I 
Vilayet fiat mürakabe komisyonu dün 

öğleden sonra toplanarak muhtelif iaşe 
mevzularını tetkik eylemiş ve karara 
başlamıstır. * Çiftçi mallarını koruma heyeti dün 
saat 16 da toplanmıştır. * Yeni seçilen ziraat odası idare he
yeti dün akşam saat 17 de B. Haydar 
Aryalın riyaseti altında ilk toplantısını 
~rapmıştır. 

Yardımseuenlerin 
toplantıları.. 
Y ardımsevenler cemiyeti İzmir şube

si tarafından her ay tekrar edilecek olan 
toplantılar tertip edilmiştir. Önümüzde
ki perşembe akıamı saat 21 de Deniz 
Gazinosunda böyle bir müzikli toplantı 
.Yapılacaktır. 

N 

Ru 
Ak şanı 

SA T 

21 de 

U'nun 
ORAM 

5 PERDE 
Temsiller tam saat 21 de başlar - Gise hergün saat 11 den itibaren açıktır. Telefonla ayrılan yerler ancak saat 18 e 

kadar muhafaza edilir .• Otobüs, Vapur ve Tramvay temin edilm~tir .... 

•••• ••- •-•-••••-•- •- •-t-• • •••-• - _u_t_•-•- •-•-• -u-~.._.,.....,__...:•ı 
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" lsliim a nsiklopedisi,, hakkında 
--- --------

Arnauutlulıta s iltih imal titına, tezhipçiliğe, Belı· 
taşiliğe v e uergi tahsilatına dair -

Yalnız şurası muhakkaktır ki padişa-
1ua maddi mükafatına mazhar olan her 
ferd o iltifatın büyüklüğü nisbetinde 
halkın gözlerinden düşerdi. Bunlar İsa 
Bultin, Bayram Çur, Yakovalı Riza, Ya
kovalı Mehmet, Ramazan Zaskok, Hü
seyin Daç gibi şahıslardır.) 

* Muharrir eserın başka bir yerinde: 
(Osmanlı hükümeti ise 1909 da Cavit 

paşayı Arnavutların bir kale halinde 
olan ve kule denilen evlerini yıkmağa 
memur etmiştir .. ) Diyor. Halbuki Cavit 
paŞa istibdat zamanında İpek mütasar
:rıfığmda, meşrutiyette on sekiz:pci ni
zamiye fırkası kumandanlığında bulun
mUi ve hiç bir zaman Arnavutların ku· 

lelerini yıkmağa memur edilmemiştir .. 
Şehir haricinde yaşıyan Kosova Arna

vutlarının hemen kaffesi yekdiğerine 
karşı emniyetleri olmamasından taştan 
yapılmış mazgallı kulelerde otururlardı. 
Bunları yıkmağa bir kumandanın me
mur edilmesindeki manayı havsala ka
bul etmekte mü~külata uğrar. 

Cavit paşa kule yıkmadı değil.. Fakat 
bu yıkış kendisinden evvel binlerce de
fa vaki olduğu gibi orada tahaffuz eden 
eşkiyayı istisal içindir. 

* K. Süssheim bu bahsin başka bir ye-
r inde: 

(Osmanlı kuvvetleri bazı yerlerde 
muvaffakıyetsizliğe uğradığı halde yal-

nız İpekte ırkan Arnavut olan ve fakat 
İttihat ve Terakkinin Osmanlıcılık poli
tikasına tamamen iman etmiş bulunan 
kumandan Cafer Tayyar bey Arnavutla
rı perLc;an etti.) Diyor. 

Cafer Tayyar bey İpek mütasarrıflı
~ında bulunmuş, vazife ve salahiyet ba
kınıından üçüncü, dördüncü planda yer 
almış bir erkanıharp zabiti idi. 

Kendisi İttihat ve Terakki politikası
nı takdir edebilir. Fakat onun hareketi
ni Va71fe aşkında aramamak onu yük
seltmek değil, belki aksini yapmaktır .. 
Bahsedilmek istenen zamanda Arnavut
lukta büyük bir ordu ve o ordunun ba
şında büyük rütbeli görgülü eşhas bu
lunduğu halde (Cafer Tayyar bey Ar
navutları perişat etti) demek mahalline 
sarfolunmıyan bir laf söylemek demek~ 
tir. 

Bir mütasarrıfın bizzat bulunduğu bir 
müsademe galibiyetle neticelenebilir .. 
Fakat bu bütün Arnavutları perisan et
mek demek değildir. 

* Arnavutluk bahsini kaleme alan K. 
Süssheim, Şemseddin Saminin kamus 
ilamının bir konuya ait kısmından epey
ce faydalandığı anlaşılmakta ise de bu 
malumat arasına serpiştirdiği bazı husu
si bilgiler o isabetli ve olgun görüleri 
bulandırmaktan başka bir şeye yarama
mıştır. 

Spor ve gençlik bayramı 

Bugün 14,30 da Alsan
cak stadında yapılıyor 

2500 genç lıız ve erlıelı p arlafı bir resmi ge~it 
spor harelıetleri yapacaJı 

ue 

Ebedi Şef Atatürkün amsuna ayak ları parlak bir geçit resmi takip edecek
bastıkları tarihin yıldönümü olan bu- tir. 
gün 19 mayıs spor ve gençlik bayramı Vali ve kumandan gençlik gruplarını 
yurdumuzun her yerinde olduğu gibi teftiş edecek, onu müteakip nutuklar 
İzmirde de fevkalade tezahüratla kutla- söylenecektir. 
nacaktır. Beden terbiyesi hareketleri, sportif 

Spor ve gençlik bayramı bugün saat hareketler ve bayrak koşulan da bunu 
14, 30 da Alsancak stadyumunda baş· takip edecektir. Bilhassa beden terbiye
lıyacaktır. Hazırlanan programa göre si hareketlerinin büyük bir heyecan ya-2 S 00 genç kız, atlet, mükellef ve spor-
cu gençlik bayramına iştirak edecek ve ratacağı anlaşılmaktadır. Mükafat tev-
törene istiklal marşiyle başlanacaktır. zii merasimi yapıldıktan sonra köy ens
Bunu atletlerin, sporcu gruplarının, genç titüsü talebesi milli oyunlar oynayacak
kızların, mükellef ve izcilerin yapacak- lardır. 

Hububat ve bakliyat için kararlar 

Yakında "Ankara,, da 
iki içtinla yapılıyor 

Önümüzdeki perşembe günü Ankara
da iaşe müsteşarlığında memleketin hu
bubat istihsalatını ve satışlarını müza
kere eylemek üzere bir komisyon topla
nacaktır. Bu komisyonun yapacağı top
lantılarda İzmir mıntakasını temsil eyle
mek üzere beş kişilik salahiyet sahibi 
blr heyetin bulunması münasip görül
müştür. Davet edilen murahhaslar çar
şamba günü Ankaraya hareket edecek
lerdir. 

Ayni suretle bakliyat istihsalatı ve 
satışı meselelerini müzakere eylemek 

üzere 1 haziran tarihinde Ankarada 
ikinci bir toplantı daha yapılacaktır. Bu 
ikinci toplantıya da İzmirden bakliyat 
işleriyle alakalı tüccar ve müstahsiller
den bir heyet iştirak edecektir. Bu he
yet te seçilmek üzeredir. 

Hükümetimiz, yeni istihsal mevsimi
ne girdiğimiz bugünlerde istihsal ve is
tihlak işlerini adil bir surette ayarlamak 
kararındadır. Yapılacak toplantılarda 
müstahsilin ve tüccarın menfaatlerini 
telif edici mahiyette kararlar alınacak
tır. 

Hububat ve bakliyat tev-
• 

zı ve satışı muntazam 
bir şekle bağlanacak 

İstanbul, l 8 {Yeni Asır) - Hubu
bat maddelerinin ticaretiyle uğraşanla
rın iştirakiyle Ankarada yapılacak bü
vük toplantı için vilayetimize gönderi
len bir telgrafla, hububat tacirleri 25 
Mayısta Ankarada bulunmıığa davet 
edilmişlerdir. Diğer bir telgrafla da no
hut, fasulya, bakla, mercimek vesair 

TİREDE 
Enstitü açılıyor •• 
Tire veya Ödemişte bir Kız enstitüsü 

açılmağa karar verildiği yazılmıştı .. Ti
reden bize gönderilen bir mektuba göre 
bu güzel kasabamızda hem erkek ve 
hem kız enstitüsü açılması esnsı karar
laştırılmış, bu maksatla iki arsa temin 
edilmiştir. Arsalarda binalar yapılınca
va kadar enstitü olarak kullanılmak iç!n 
kirası kendi tarafından verilmek üzere 
Belediye münasip bir bina teminini ta
ahhüt etmiştir. 

Kömür teuzi müesse
sesinin bürosu. • 
Halkın kömür ihtiyacını daha kolay

lık la temin etme i için Türkiye kömür 
satış ve tevzi müessesesi İzmir şubesi
nin bürosu 1 haziran 942 tarihinden iti
baren Cümhuriyet bulvarında A. 104 
nuı;naralı binadan kaldırılarak Alsan
cakta Atatürk caddesinde 408 - 110 nu
maraya nakledecektir. 

Bugün elden çıkmış ve fakat Osmanlı 
ve Türk tarihinin kıymetli bir kısmını 
teşkil eden bir ülkenin hatıralarını ma
hallen düzeltmek imkaru azaldığı için 
bunun en ince ve en cılız olanlarının bi
le yani!§ öğrenilmesine ve öğretilmesine 
tahammülümüz olmamalıdır. 

Mesela muharrir : 
(Pirzirin ve Yakovada osrnanhlar dev

rinde sofra bıçakları, makaslar, hatta 
modem tüfenkleT imal edilmekte idi. ) 
demektedir. 

Bu ifadede bazı yanlışlıklar var. Os
manlılar devrinde Pirzirin ve Yakovada 
bıçak, makas ve tüfenklere gümüş ve 
altın kakma tezhip işleri yapılmakta idi. 
örs, çekiç gibi çok iptidai ve basit alet
lerle tüfenk ancak Kalkandelen, Elbe
san, tşkodra gibi yerlerde imal edilirdi. 

Askeri müzede Yakovalı Ahmet bey
den alınıp teşhir edilen martin tüfenki 
kalkandelende yapılmış ve Yakovada 
tezhip edilmiştir. Dikkat edilirse bu iki 
ifade arasında fark vardır. Çünkü o za
manlar modern tüfenk mavzer, manli
her gibi mükerrer ateşli silahlardı. Bun
lar ise Arnavutluğun hiç bir yerinde ya
pılmamış, yahut yapılamamıştır. Martin 
tüfengi 1299 senesinde ( Bayram Gor
goriçe ) namında bir sanatkfu: tarafın
dan ilk defa taklit edilmiştir. 

Kalkandelende usta Şahap namında 
biri de küçük ve ince rüvelver kurşunu 
atabilen tek ateşli bir baston icat etmiş 

nakliyat ticaretiyle uğrqanların 1 Ha
ziranda Ankarada bulunmaları lüzumu 
bildirilmiştir. 

Anlaşıldığına göre bu toplantılarda. 
bahsi geçen gıda maddelerinin memle
kette tevzii. satqı. stok edilmesi İşleri 
muntazam bir tekle bağlanacak, bu hu
susta mühim karar verilecektir. 

Karşı aha HalJıevin!n 
cal"maları •• 
Karşı;akada açılan resim sergisi 8320 

ki~i tarafından gezilmiş ve teşhir edilen 
resimlerden yedi parçası satılmıştır. * Yine Karşıyaka Halkevinde müzik 
muallimi Bn. Mihter Çelebi tarafından 
verilmekte olan piyano ve koro dersle
rine her hafta pazartesi ve çarşamba 
günleri devam edilmektedir. Dersler 
büyük bir alaka ile karşılanmıştır. * Bu akşam Karşıyaka Halkevinde 
Parti Şehitler ocağı temsil kolu tarafın
dan (Kanun adamı) piyesi ve ayrıca da 
bir koınedi temsil edilecektir. 

ERKEK 
Aşçı aranıyor 

Mimar Kemalettin caddesi büyük 
Kardiçalı hanı altında 16 numaralı 
yazıhaneye müracaat .. (1186) 1-2 

idise de bu, ağır olduğundan taşınma
sındaki müşkilat dolayısile taammüm 
edememiştir. Bu da nihayet modern bir 
silah değildi. 

* 
Muharrir, yazısının diğer bir yerinde: 
( Bundan başka müslüman Gigalar, 

Elbasan, Ohri, ve civan ile Dernik sağ 
sahilinde kain Debre, Pirzirin, Yakova 
ve Gusina da ekseriyet teşkil etmekte
dir) diyor. 

Bu cümledeki sakatlıklar şunlardır : 
A - Gusina Arnavut değildir, boş

naktır ve Derin sahilinde değil Lim neh
rinin ayağı olan Voroba suyu kenarın
dadır. 

B - Pirzirin Derin suyunun sağında 
değil solundadır. 

* 
Arnavutluk bahsinin muharriri din 

bahsinde: 
( Müslümanların bir kısmında din 

hissi, yeniçeriliğin ilgasından 1826 dan 
sonra nüfusu pek ziyade artmış olan 
bektaşi tarikatına karşı gösterilen fev
kalade muhabbet ve merbutiyet ile te
celli etmektedir ) dedikten sonra bekta
şi tarikatının anlatılmasına geçmiştir. 
Bu kısım hem yanlış, hem noksan, hem 
de lüzumsuz izahatı havidir. 

Hadise şudur : 

- BİTMEDi -

SAI!.I 

ıs 
- -·-r ··rrı · n en feci imlttitı" 

ız! h!ar Jıa şı anda 
nel.a ~ mPhtedfr 
olduğunu ~österen 
bü:vülı bir tarihin 
bıqlanqıcıdır •• 

(Baştarafı ı inci Sahifede) 

sut sahifesini kutlarken dünyaya di~; 
ömizin engin varlığından bir örnek • 
vermekteyiz. Başka milletlerin tah:f". 
mül edemiyecekleri kadar feci iın an 

··ren· sızlıklar içinde neler yaptı~ go 
ler yann nelere muktedir olacağımızdan 
şüphe edemezler.. jn 

Bu 19 mayıs gününde Ebedi Şe( ta 
manevi huzurunda minnet ve şü}(raJ\ 
eğiliriz. 

ŞEVKE'J' BiLGİll 
r~..,,....,...Cı""~~.AO" 

I Nakil vasıtal~~ı-
1 nın sayımı ışı 
§

1 
İZl\fİR ASKERLİK ŞUBESİ BA$

KANLIÖINDAN: 
Merkez kazada bulunan canlı ve 

S cansız nakil vasıtalarının sayımı 

1
8 ikinci bir ilana kadar tehir edilmiş· 

tir. 
BİR DAVET 

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAS-
S KANLIÔINDAN : 

1
8 Yedek topçu asteğmeni TacettİJl 
Özyalçının (48309) acele askerlik şu· 
besine gelmes~ lazımdır. ocOOC 
~..cocr.r..Cı""~.rJ.Xıl"'~ 

KÖY KURSLAR! 
'J'eftiş ediliyor -
İzmir Akşam Kız sanat okuluna bağlı 

olarak Bergamanm Güçbeyli köyünde 
faaliyet göstermekte olan köy kursunu 
teftiş için Akşam Kız sanat okulu rnU· 
dürü Bn. Nevin Ertür bugün Bergaına· 
ya gidecektir. Güçbeyli köyündeki ktJr· 
sun teftişi ikmal edilince Kız sanat oku· 
lu müdürü ayni maksatla Çeşmenill 
Barbaros nahiyes!ne de gi~ecektir. . 

Haber aldığımıza göre Izmir vilAyeti 
dahilindeki köy kurslarından çok veriın· 
li neticeler alınmaktadır. 

---o---
DOMUZ AVLARI 
DEVAM EDİYOR 
Avcılar cemiyeti domuzlarla mücade

leye devam etmektedir. Cumaovası na
hiyesine ba~lı Keler ve Çam köyleri ci
varında tertip olunan sürek avları ço1' 
zevkli geçmi~tir. İzmirden otuza yakıll 
avcının iştirak ettiği bu avlara Keler ve 
Çam köylerinin bütün avcıları ve CUilla 
ovası nahiye müdürü B. Muharrem de 
iştirak etmiş, yapılan çetin avlarda te
sadüf olunan iki büyük domuz öldürül· 
müştür. 

Cemiyet önümüzdeki pazar günü Bul· 
gurcadan Gökağaç çiftliğine kadar olan 
dağlarda dört sürek avı yapacaktır. 

---o---
GECEYARtSJ 
BİR SOYMA .. 
(R) adında bir kadınla evvelki gece 

yarısı otel aramakta olan Hakla Demirel 
ikinci erkek lisesi civarında üc meçhul 
şahsın tecavüzüne uğramış, mütecaviz· 
ler Hakkının cebindeki 280 lirasını ve 
yanındaki kadını alıp gitmişlerdir. 

Zabıta hemen tahkikata başlamış ve 
daha sabah olmadan üç maznunu tut
muştur. Bu sahısların kunduracı Ali, 
Salih Dalgacı ve Mustafa Dolanbay ol· 
dukları anlaşılrrustır. Paraların bir kıs
mı da ele geçmiştir. ------ ------

Ha 1 k da~ıtma bir-
likleri ·işe başladı 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

muştur. Parti kanaliyle kurulan birlik
ler her mahallenin nüfus topluluğuna 
göre dağılmıştır. Bütün vilayette 580 
birlik kurulacaktır ve kazalarda, köy· 
lerde de birlikler kurulması, bunların 
faaliyete geçmesi için çalışmalar nihai 
safhaya gelm~tir. 

Halk dağıtma birliklerinin İzmirde ilk 
faaliyeti, pirinç dağıtmak mevzuu ol· 
muştur. BakkalJara verilen pirinçler 
Halk dağıtma birliklerinin emrinde bu
lunmaktadır. Dağıtma birliklerinden bir 
kısmı kendi azasına dün pirinç fişleri 
dağıtmışlardır. Bu fişlerle bir kısmı 
halk pirinç almağa başlamıştır.. Diğer 
birlikler fişleri doldurmaktaclu.. Bun· 
lar tamamen evlere dağılınca her aile 
birer kilo pirincini bakkaldan alacaktır. 

3781 sayılı kanunun 34 üncü madde
sine göre teşkilatlanmış perakendeci ta· 
cirler birliğinin statüsü de yürürlüğe 
girmiştir. Bu birlikler dışında kalan ta· 
cirler, birlik: mevzuuna giren madde ve 
mamullerin ticaret ve imalatını yapamı
yacaklardır. Statü mucibince birliğe 
girmiyenlerle birlikten çıkan veya çıka· 
rılan kimseler birliğin iştigal mevzuuna 
dahil maddeleri alıp satamıyacaklardır. 

Perakendeci tacirler birlikleri satışa 
çıkarılacak malların mikdar, cins, fiat, 
kalite ve saire bakımından halk ihtiyaç
larını en iyi karşılıyabilecek hususiyet· 
leri haiz olmasını temine çalışacak, sa· 
tışa çıkarılacak malların ticaret vekale
tince tesbit edilen mikdarlar ve fiatlar
la mütavassıta lüzum kalmaksızın doğ· 
ruca ihtiyaç sahibi hallan eline geçme
sini temin edecektir. Birlikler alım, sa· 
tım, usul ve fiat hareket ve seyrini tan· 
zim edeceklerdir. Hariçten getirilecek ve 
memlekette imal edilecek maddeleri da· 
ğıtacakları gibi işe yaramıyan lüks ve 
f antazi eşyanın revaçtan kalkması hu· 
susunda da vazifedar olacaklardır. 



MAYi• •ALI ···~ TE .. A•IR ....... , 

Yeniden bir 
ok ce_,heler 
açılmalı ____ * __ _ 

INGILIZ iŞÇi MEBUSU 
RUSLIRll FiKRiNDE 

-*-
ı..ctra, 18 (A.A) - hıgiliz lKi meb-..__dan Şinvel bir nutkunda hareket 

"ı ının geldlllne l§aret ederek bir 
ilk eepheler kurulmuını istemiştir. 
~ c 1942 de kat, zafer elde edile
cı»-.kse, hiç olmazsa askerlik maki
.._ 

7 1 bozulmamasına bakmalıyız. Bay 
..._. -k doğudaki ftZiyet te eyllepbi
• > tlemiştir. 
~ OFllUNtN MEKTUBU 

..!.._-=-~ra. 18 (A.A) - Bir toplantıda 
~~ büyük elçUi Maiakinin gönder
.. Mr mektup okwunıqtur. Maüıki 

bunda diyor ki : 
........ a,ı. bir .safhaya girmiftlr 

iti m:elercl Almenyaya kaqı çabuk ve 
..... bir zaferin lnmmıhnaın memleket-

Macaristamn 
varlığı bu har

be ba~h 
---*·---

MiHVER HARBi KAZANA· 
llZSA MICARıSTAN B TTI 

-*-Budapeşte, 18 (A.A) - Macar baş-
vekili beyanatta bulunarak demiştir ki: 

c Macar varlığının tehlikeye düşme
mesi için mihverin son zaferi kazanması 
lazımdır. Anglosaksonların zaferi daha 
feci mahiyette yeni bir Trianon olacak
br. Bu harbın mihver devletlerinin za
ferile neticelenmesi Macar milletinin 
sarsılmaz hedefidir. 1919 aldatması te
kerrür etmiyecektir. Hiç bir aldatıcı tek
lifle Macar askerinin elinden silahı alı
zıamıyacağını her Macar bilivor. :t ----·----So\I y~tı~re göre 

---*---
( Blıştarah 1 inci Sahifede) 

arkadqlannın ümitsizce döiüıtlikleri 
menilere eokulabilmi,lerdir. 

Af Pllıa .,. Afıdeıdzde 
Son harelıetler .. 
Roma, 18 (A.A) - İtalyan tebl!ği: 
Sirenaikada normal devriye faaliyet

leri olmuştur. 
Mihver avcı teşkillerinin Maltadaki 

faaliyetleri neticesinde dört Spitfayer 
tayyaresi du.ü ülmilştilr. Bir uçak ta 
yerde mak:neli tüfenk ateşine tutulmuş 
ve yakılmıştır. Tayyarelerimizden biri 
üssüne dönmemiştir. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği: 
Maltada İngilizlerin beş tayyaresi dü

şürülmüştür. 

* Radyo gazetesine göre İngiliz hava 
.kuvvetleri PıaI Afrikada Bingazi üze
rine altınlar yapmıştır. Bu akınlardan 
Bingazinln büyük hasar gördillü Kahi
reden bildirilmiştir. --o--,,, VA2' • İ2'ALYAN 
'•'*llflnfn yıldöıdbnlt 
Roma, 18 (A.A) - Stefani: 
Hırvatistan bugün Roma anlaşması

nın ilk yıldönümünü kutlamaktadır. 
Mesajero gazetesi bu yıldöııUmll hak

kındaki yazısında ftaJya Ue yapılan iş 
birli&in önemini belirtmekte ve Hır
vat hükumet reisi Pavel!çi kahramanlık 
ile vasıflandırmalttadır. 

BOYOK TANK MUHAREBESi B 
...... Harkof cephesindeki taarruz büyük orsa 

---MıW bir tank muharebeai halini alnuttır ve 
in.iliz .öröıü: bJmanla1'11l muvaffalayetsizliiile neti- c-"--

tG'li,. ~~-== 
bdar leJÜI bir " blrllii oı. 

., 1 ... ~ 

?-'1- -elenmittir. .ır..uıu * tKINCI ALMAN TAARRUZU 10 Hayati Börekçi 
<B11*-llfl l lllCl Sahlfetle) Alman ordum yeniden fazla miktar- l97839 Eski yekWı 

1. eılııınU$tur. Bu da ispat eder ki ge(en da yedek lcUTVetleriyle bir ikinci kar" 197849 Umumt yekCllı 
... lndlrdilderl milth1' darbeleri tek- taarruz daha yapmııtır. Bizim zırhla No. 7 
- .._. bir yıldınm ilerleyişi yapma- hirliklerimiz düşmanın 35 tankını talı- No. 8 

amlı:leıdfıo ~- rip etmit)erdir ve 45 tankını kullanıl- No. 9 
..._ Slv~ ......,._ .-Jer maz bale koymUf}ardır. No. 10 

... 'lıla. Kınmuı elden çm.,n1n 'ftllba- Moakova, 18 (A.A) - Sovyet ha- No. Jıl 

50 50 

48 
49 
51 
54 
58 

.... Jdletlhmemektedfr. Fakat her n• herler bürosu bu sabah erkenden aşa~ 16466 İnhisar i: ...... olaaı bu Kere taarruzu JCı&as- daki huaual tebliii nqretmiftir: 12 Ma-
158869 

&ki yekQn 14 75 25 87 

!a Jlllanu Ahnmılara llıÇaC8lt mabbette V1Sta Haıkof çevresinde taarruza geçen 
i' •• AncU pma lldaDm chpda kıtalammz Alman müdafaa hattını yar- 175335 Umumt yekan 
~ 1ııll' hanbte Almanlar te- rnıtlardar. Dütmanın l;>Uyilk tank ve zırh- zEY'rtNY AQ 
~ ettlk1erl tUdlrde bunu lmkln b te'8kkiillerinin lttirakiyle yaptıit kar- 8414 k:lo (Eski satı$) 73 
if 1 p 

1 
eobcaklmhr. .. hGcum ~~kürtül~ükte~ s~nra kıtala- 5893 kilo Posa (Es. Sa.) 26 

81 50 
26 

9 le Jı.rbf taarruzu hakkında ...- nmız bah utikametinde ilerlıyorlar. 1 ~ PALAMUT 
ta .. , wer'llle lrapı'lnynnM: geref.ni be- M~ystan 16 Mayısa kadar kuvvetlen- 54 Ken. (Eski Satıs) 540 540 
ile., . Bu hareket. ICerçteki Alman mız 20 kilometreden 60 kilometreye ka- ZAllİBE 
~ daha ehemmiyetli ol- dar ilerlemiıler, 300 den fazla meskun 190 Ton Susam 54 56 50 
..... beraber, amit hedefli. stratejik yeri kurtarim4lardar. 1461 kilo T. B. içi 200 

!: = e ~bir ... ~~~rlere göre taarruzun 1" ' '' u:ntnıntııetu ' •HIU••nınu • "l'tı: 
.,.. .. t ~ edecett = birıncı devre9inde kuvvetlerimiz ... pe. = A n kara R ad vo~n i 
.... ~tm:hk har zannına nimetleri alm19laTdır: 36S top, 25 mayn - _ i 

--.Y• o . topa, 188 mİper havan topu. 379 mit- BUGUNKU ·ESRIYAT = ~ DAYANDIXCA raJyaz. 48413 obüs. 89 hendek obüsü, i n i 
2 3284 mayn, bir milyon kadar tüfek, :'l lllllllllllllllllllllllP"lllllUlllllllll""llllflllll~ 

'lsu "* Almm ....talanm aWen Re- 1.3 bin el~· 90 kamyon, 29 tel- '1.30 Program ve memleket saat ayan, C":.:k= et~ie! ıız verme lletı. 39 cephane ve yiyecek 7 33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
depom. Bundan başka ( 1200) den Müzik pl 8 15 8 30 Evin ti. 12 30 

.... bunlar l90Ml 8ellekller derecesin- fazla esir almm-.. 12000 den fazla Al- · - · 588 
• • le r' ... Hitlerln. bir yandan Rua or- __ L b "ld"" -lm6...,-; A Program ve memleket saat ayan. 12.33 

t.... man -er ve au ayı o unı ... -~· y- M""zik $a k 1 12 45 Aj L-'---' •-aa tumba. .... bir tetebbilse ni devrede 400 tank, 21 O top, 3 3 ha- u : r ı ar . · ans muJerıeri .. 
lk'r d Qdtmell J'Oktur. Sovyet ordusu Yan t•pu. 2 1 7 mitnlyöz. 700 kamyon 13.00 - 13.30 Müzik : Fasıl heyeti. 18.00 
..,.... ~ Almu1arm bQbea 100--dea fazla ...., .. mal.telif malzeme ~ ve memleket saat. apn, 11.03 
•r • 1 'la. • .. ._ md-- n ı 47 tatJlllW tahrip edilmlftlr. Müzik : Radyo salon orkestrası 18.45 
11• bClyUk ehemmlyetlnı gösterir. iLERLEYiŞ DEVAM EDiYOR Müzik : Oyun bavaJan.. 19.00 Konuşma 

o.ete 1lusluı öven Slr Staford Krlp- ileri hareketimiz de'ftm ediyor. (Dertleşme saati .. ) 19.15 MUz!k : Fasıl e llıderlDl ft C&çilin demeçini hatır- Moakova, 18 (A.A) - Dün akpm ~ 19..30 Memleket saat ayan ve 
•-11· •akik ....ı-ı ilhw ediyor: lstik'&aJ cepheden gelen teltrraf haberlerine gö- aıans ha~rleri 19.45 Serbest 10 Dakika 
lraıaa: olme1r1- beraber, ~ J'8Z .,. re maretaI lnnoçenko kıtalan &nemli 19.55 Müzik : Fasıl programı 20.15 Rad
.. , in beli bir ......,irinden ziyade, cM• menünl zaptederek yeni bir m• yo gazetesi 20.45 ~Uzik : Keman solosu 
!' .. tL 1ııll' I,luwerlik için aebepler var- vaffalayet daha kaydetmişlerdir. Bu 21.00 Ztnat takvimi 21.10 MUzik pL 
..... mertl 'bir buçuk aaathk sokak muhare- 21.30 Konuşma (İktisat saati .. ) 21.45 

DIOtta GAZETELJ:RIN be.inden eonra geri abnmışbT. Alman- Müzik : Kllsik Tilrk müziği programı.. 
llOTALAALAıu lar Harlcof önünde iki tank mullarebeai 22.30 Memleket saat ayan, ajans baber-

kaybetmitlerdir. Dütman şimdi cephe- leri ve borsalar. 22.45 - 22.50 Yarınki 
, ~li Meyl) harp kazanılmıştır ve ye yeni tanlclBT sürmt>kt~ir. program ve kapanış .. 
~...,dil Kerç muvaffakıyet! ldlf:ilk SOVYET TEBLIOLERI -----------
_... Diye düeQDm baı gaetelerln fi- Moakova, 18 ( A.A) - Sovyet teb- ~ '..<"""""""'-~::".<:~~,...,......,..;:-....,.~~" 
kirıefue tmnamiyle ~etmiyor. liii: 17 Mayısta Harkof istikametinde O'J'Ef..R Ef.VEBfSı.J 

(])eyli Bbpres) gazetesine göre ma- taarruz hareketinde bulunan kuvvetleri- KDIAI.fK EY 
z..ı Tbnoeenko I>iQeperpetıovsku al- miz yeniden iledemlşlerdlr. 
lllak ft muharebeyi pndild libi 100 ki- Kerç şehri dolaylannda çetin muha-
ln ıtrelJk bir cepheye inhJaar ettirmi- Te~ler vapmaktayız. 
,__ gem.Jetmek m,etlndedır .. Gaeı. 16 Mayısta 6S dütman tayyareeini 
diyar ki : So9yet taarruzu durdurulsa tahrip ettik. Bizim kayıbımız 20 tayya· 
Liı. ba harebt, Kafbsyaya br'1 Al- Yedir. 
ına taarruzunu en az ild ay geciktirmüı Barenak denizinde 6 bin tonluk bir 
oı..Jttır_ Bir bıç l(bıe bdar Rus ta- dütınan taşıb bir harp gemimiz tarafın-
lll'fmU bütan cepheye 19lifecektir. dan batJnlmlfhT. 

TiDdlik parla ciwnnda 8 numa
ralı on oda matbah ve huumıı arb· 
qnda 40t metni murabbaı -. ve 
bir ...... Oınnanaia saya ile ..a
teaddit ~ havi otel yapmala 
elveri,U ev kiraya ftl'lleeeldir_ Ta
lfo olanlar elld mMbme öntlnde 
451 No. ya mtiwt.. (1187) 1--! 

-----•• Moakova, 18 (A.A) - Bu sabahki 
A.llBJltlE•DA Sa.yet tebliii: 17 Mavıa aecai kıtala- lZMtR BELEDfYE.StNDEN: 

nmız Harkof cephetıinde taanuz muha- 1 _ Çocuk yuvuının 942 yılı (9200 
8IP ~IW DeP. rebeleri yapmıftar. Kerç tehri etrafında kilo) inek aittll ihtiyacı, yazı işleri mtı-
lllefl WllaFl--tL .ıddetli muharebler d.~n gece de de~am dilrliiğUndeki pMnamesi veçhile açık 

,,,,_ etmlftfr. Cephenin dılff!r kesimlennde eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
ı...._'Y ...... 18 (A.A) - Neş-olunan ehemmiyetli bir f8Y olınamıfbT. bedeli 1845 lira muvakkat teminatı 138 
1111' eaUrmmıeye a&e eDerinde bir Dl- Moekova. 18 (A.A) - Krunaya 
~ileti bulunan Amerika1ı1ar -- ZY.danm harp muhabiri bildiriyor: liradır. Taliplerin teminatı İ§ bankasına 
._ llalnm tarihine 1radu bunlara bir 11men cephesinde Almanlann kartı ta- yatırarak makbuzlan ile ihale tarihi 
het•meme ile hOJdlmete bildlrecekler- arruz tefebbüsleri püekUrtülm~tür. ~ olan 3/ G/9C2 çarpmba gllnll saat 16 da 
tllr. Ticaretbme1er de bu mecburiyeti man elYerifli l>ir hat eldeı etmek için bil- encümene mllracaatJan. 
=.mecburdur. Bu ymlın sebebi, ta- tün ihtiyat kuv'f'etlerinl kullanlDlfbr. 2 - l/61942 tarihbıden 30/11/942 ta-

ln•Dendm bu IJetln laabmda KU'f'ftltlerimia bu hamleleri akamete rihlne kadar d6feme ve latun tamiratı 
,-.tel radJo cOum hbmet1 g&rebllmesl- uirabnlllanlll'. DüflllBG l>ITl>iri aıdmca Ue parklarm bakımında tek yUk araba: 
Cllr • .., • .....,... ftl'IDiyen1er .. -... cea- PPtııia bficmnlarda 71Pranm....... sile kamyon çabftırılmuı ip fen lflerl 
ı.. ~· mUdUrlillUndeld fllJ'tnmnesl nçhlle b-
~- • 0 .... -- palı zarflı eksiltmeye konulmlJ(tur. llu-

no AJIBJdırAD• hemmen bedeli 1288 lira '15 kuiuf, mu-
........ ~- •ene INlpnclan...... vakkat teminatı 4'11 lira '10 kuruftur. 
..... ..... ••• • ... anama' ...... ,~. thale.ı 3/6/942 çerpmba snnu uat 
.. _.._ 11 (A.A) Alman uuu. ..,, .,_._ .r-r• • • 1 ... dadır. 2'90 IQıh bnumm tuifata 
-uu. - te'™ll"" V..m.toa. 18 (A.A) - ~ saray- cl.thdfnde haırlmmUt teklif mektupJen 
et...~ x::: d~ oJm ölı'8Dlldlilne l&e mihver denlpL ihale lflnO mm1 .. t15.30 a kadar.,._ 
"tll .a-. • 4.ıJarmm faa1l:vetlndmı dolan unr1-ı elmen rl)ıuethıe ..rıh 
L... _ ılpl alrn-,,. toGvekh 105 b!ıı tmü- 1eWl ldn Amer."bn __.._ tmlhte 19 23 %7 1' %'18"1 (1189) 
.... Jwcmtnde ıs d8lman ticaret vapa- mlall ~ bir hlz1a ~lar. 
r-. batınm.ıardır. ~encıçta tatbik edi.lembwk llbl DtKıU: JCAYllAJCAJIUCINDAN: 

cuucO gifdlnen bu faaliyet ~· l(eneftl amumlJ'e için latimllk bı'al'-
AnlefcDalda .........., IO sinde b!r vapurun yapmu. bltlriJe. nımeelne tevflbn lflmrUk bJnuı yapıl

a....~ 18 (A.A) - Barb17e ve tek denm indirilmektedir ,......_ mak U.... DtkWnm ilkele JDWJdinde 
:-urı,p mmlddan m&dma ve harp .,ı.n nparlum 1:iiaı1en '18 IOncle Wtm1t Baıcı Bekir 'ffl'elelerl lbnblm Bthem, 
Jcla hOyUk w.tblerla ~ maka- C)Jamktlr. Son Ununun ı..mdan beri MWnet AU. ı.m.n. O.Un, S.-, n 
""deri tetkik ~ mGkellef ola- t\merib UO reni ticaret rn••ı ~ ım..,lne alt 292/'50 metre murabbaı 
ı.ıt 1llnr 1adil dalreıll _.. etmı.lerdir- G1e1e ı..19!Dlp. Bu netice1er l9ÇID ve J1ne QDl mah.Jde Zlhlı llehmet ve
t Wtabk tırıerea.ı.r, ba claiıelerln 180 eene1d nbmlardm yUzde 20 fezlwhr. ıwJerl Buibe Emine, Semehet, Mela-
~ doJM'bk 1ıir tmrruf temin etti- Oı o hat Rab .... Te bnaı l'.mbıeJe alt 3'1'1/ 

[Satılık Zeytinyağı Fabrikası] ~~ ~ 
Ödemişte Maltmatça AIJdüllıadlr ve AIJdallall e!:~~~~ ~~~= 
Hel11acı Zeytlnyaf falJrllıaa Şlrlıetl 'J'aflye me- dan kocası Akhisarm Çanakçı köyUıı-
mlll'l-.r.....dan .• den İbrahim oğlu Mehmet aleyhine on 

-s--• sekiz senelik kocası bulunan dlvah 
ödemit ticaret mahkemesinin 6/Şubat 942 tarih ve 282/70 •yılı il&mile Mehmedin on beş sene evvel aile birli-

taefiyesine karar verilen §İrketirnize ait: ğini terkle .kendisinin infak ve iqesinl 
1 - 1200 lira muhammen kıymetli 2 S 00 M. murabbaı ana üzerinde lelin temin etmiyerek şiddetli geçimsizlik hu-

Birginin Yalancı mevkiinde beden dıvaTlan adi tq örme üzerinde llmanna ör- sulüne sebebiyet verdiiinden bilmuha-
tü]ü fabrika binuı: keme boşanmalarma dair açılan dlva-

2 - Halen bina içeriaiade bulunan tefernıatlyle birlikte iki preee, pompar- nın Kırkağaç asliye hukuk mahkemesin-
ya, 3 pomparya aaab, bir çift ve aynca bir yedek öğübne taıı ve tefenuab, de yapılan dUl'UflDUl aıruında : 
yağ pompuı. iki hamur kazanı, iki bub önü yai pilimi, bir aacak su kazanı, 1 S Dlvah Mebmet namım gösterilen ad-
musluklu 1 00 metre kadar uzunlukta bir demir zeytinyai bormu. be, kaanaklı rese gönderilen dlva arzuhali ve dave-
bir tranamiayon ve eaiT teferruab: (muhammen kıymetleri yek6nu ( 6000 li· tiye kendisinin Çanakçı k6yUnil ylrml 
~ ~~~~~ft~~ 

3 - Sökülüp ödemitte bulunan 8 tonu mütecaviz aiırlıkta 2800 liTa mu- duğu malum bulunmadJiı prhile bili 
hanunen kıymetli 45 beyair kuvvetinde (national gaz angine CO. LDT. biç- tebliğ iade edilmlf ve bu suretle Mebme-
keton. Bradleya patent) marka 1184 numara gaz motörii 48 parça tefernıa- din i.kametglhı meçhul kalımt olduiun-
tiyle birlikte: elan vaki talebe ltlnaeıı davalıya dlva 

9 / Haziran/ 942 sah stilnil sabahleyin saat 1 O da ödemlt icra dairesinde arzuhalile davetiyenin illneıı teblilfne 
açık arthnna ile satılacalchr. Taliı>lerin eheriyet ve arzulanna göre bina. pre- karar verilmif olduiundllD dlvalmm du. 
se tefenuab, motör teferruab birlikte olarak sablabileceii gibi bina ayn prue nıpunın bırakıldJiı 5/6/1942 terihine 
Ye motör ayrı olarak iki parça veya her üç kmm ayn ayn satılabilir. müadlf cuma günü ..at 9 da ya bizzat 

Arttırmaya ~tirak ic;in % 7,S pey ak~ Yerilmeai prtbr. Teminat ahnıp veya bir vekili kanuni &öndererek du-
alıcıya yirmi triin mühlet verilebilir. Aletleri alanlann mahallinden eökmeleri ruşmada hazır bulunmam aksi heJde 
masrafı, dellalive rüsumu alıcıya aittir. Binayı alan aynca tapu harcuu dav~ hakkında H. U. il. E.nun madclei ma1' 
mai lizamdu. Daha fazla tafaillt için tuftve memurluğundaki dosyaya her ausaama tevfikan pyap bren tutll 
zaman müracaat edilebilir. Ve aletler görillebı1ir. edileceii teblit mabmını kaim olmak 

Muhammen kıymetini bulmazsa arttmna 10 giin temdid ile 19/6/942 ca- üzere ilan olunur. 2'178 (1201) 
ma saat 1 O da ayni yerde yapılaca~ Ye bir hak iddiaanda bulunan alakpclar-
lann nepi tarihinden itibaren on gün içinde müracaatlan ilim olunur. 'l1RE ASLtYE HUKUK HAKtMT.L 

2'0_.,.1ı ,..,,hsallf11Pfnee alınamJı ,.,.1Jnlwd11t nafıD 
kin """'"°"'_. ıa_,,.. nldUOa llalılıında 

lzmir Vilavetinden: 
1 - Toprak mahsulleri ofisince civaT ve orta Anadolu vilayetlerinden ab

nacak hububah nakletmek üzere kamyona ihtiyaç olduğu ve nakliyat ppacak 
olan kamyonlara apiadaki kolavlıklar aöaterileceii ticaret veklletinden l>il
dirilmi$tir. Naklivat yapmaia talip olan kmyon sahiplerinin bulunduklan ye
rin en büyük mülkiye lmlrin~ acele müracaat etmeleri ilin ounur. 

Kamyon sahiplerine gÖsterilecek kolaylıklar. 
•) Kamyonların llstik. benzin ve yai ihtiyaca tahdide tabi olm.,.arak ye· 

ter derecede toprak ofiaçe temin olunacaktır. 
b) Nakil ücreti vaaıta sahiplerini tatmin edecek derecede •erilecek ve üc

retler ton başına he.ap edilecektir. 
c) Kamyonlar tren hatta mevcut olan yerlerde nakil UcTetl ofise llt olmak 

üzere tren yolu olan ve yalan olan yerlere karadan aevkecllleeektir. 
d) Naldint azami bir hazirandan en çok ikinci kanun toDUna kadardır. Ve 

ilk çalapna yeri cenup villyetleridir. 2 784 ( 1 196) 

~------------------~-------------------------------------·----------,.,,.,,. Y,.,,.,.,,,. MW•,.,,,,,...en : 
Seneliii 

Vakfı 
Hüseyin lsa bey camii 
Hüeeyln lsa bey emil 
Helvacı hacı Hn.e,.in 
S.lepd oilu 

Lira 
60 
36 
24 

445 
60 

130 
37 

444 
150 
60 

Cinsi Mevkii 
Dükkan Bom ova 
Dükkln Bomova 
Dükkln Bomova 
Düldtln Hükümet c. 
Dükkln Tilkilik 
Düklcln Şadırvan alb 
Kahve ocaiı Sandıkçılar 
Dülclcln Hl1 l,inaa 
Düklcln lkiçeflfteli\: c. 
Düllln Büyük Salepcl 

hanı içinde 

No. 
44 

6 
37 
44 

593 
s 
7 

397 
104 

2S 

Uzun Ahmet km Rabia 
Sultan Süleyman 
Köprülü Fadıl Ahmet pap 
Mazbut evkaf 
Alaca macit 
S.lepci oilu 

72 Kahve Tamaplık 1 14 Selltin oilu 
36 Dükkln Çekmececiler 29 Kurt Mehmet .,..a 

1 so Dükkan y orpncdar s s Hl.ar camü 
60 Dükkla K~ 10 Hacı ~ 
72 DGkkaa Namaq&b 7S Maft6 eokd 
6S Dükün &mo.,.a 3 Ha.,m laa ldinil fe7hİ 
Yukarda mevkileri yazılı pyri menkuller lüzalannda Yam eene1lk mu-

hammen kıymetleri &zerinden ve ihale tarihinden 31 /S/943 sünlne bclu 
kiralanmak için on sün müddetle mflzayedeye pbnlmlfbr. ihaleli 29/S/942 
cuma tıGnü aaat ondadır. Taliplerin mezktr sfln ve .. tte yüz de yedi buçuk 
pey akçeleriyle vakıflar idareaine mlracaatlan illn olunur. 

19 28 2771 (1193) 

t'lcm•et uelıdletlnden lllldlPllınlfll: 
ihraç olunan çekirdek.iz kuru üzümler için ..halçj olanak kullamlan tahta 

kutuların dünya harl>inin memlelcetimlz iizerinde a3rillen olaianld teaıirled 
yüzünden tedariki çok tıiiç bir duruma ainnittir. S. yolda nıatlanan aorluia 
hafifletmek üzere, 19/10/1940 taıih ve 2/12707 aa,..Ja kararname bfilrmilne 
dayanılarak, çeldrdebiz kuru iizümlerln. kalite, blmlrk, dayamklıhk ve mr 
evsaf babmınc:lan veklletimlzde ve !zmir mmtaka ticaret müdürlüjünde m.,.,... 
cut ömeklere unun 14X2SX38 santimetre eb' adındaki karton btalarla da 
ihracına izin verilmlttir. 

Bu kutuların. tahta kutularda oldula gibi. hat tanflanndan sanlan tellerle 
mukavemetleri arttınlacakbr. 

Reamt marka Ye ifaretler kutulann hat taraflanndan birine vurulacaktır. 
Zikrolunan rnmt marka ve ipretlerin tekli. el>'adı Ye rengi için lzmlr ihncaa 
bq kontrol6rliiiünc:le ömelder vadm. 2778 (1197) 

........ VIMyed fckıPe BQe&lnden: 
Darilmektea mflttekl Çam dibinde oturan Huan oilu Ennrin fiklyed 

üzerine idare bqetinin 9/12/940 tarih ve 464 sayılı karar maznunun yerinia 
malGm olmamaaa yüzünden teblii olunamadlf lzmir M. J. K. 10/6/942 tarih 
ve 130 ayalı )'Ulliyle blldirilmesi Ozerlne ceza muhakemeleri llMllil kaiumaa 
3S nci ve 37 nci Ye hukS amll muhakemeleri kanununun 1.f I, 142, 14' ncfl 
maddelerine tevfikan tebliptua ilanen ic.ruına Ye mazbatamn l>ir auretinin 
daire divanlıanaine talikine ve maRala muhtnfyatına ıazeteye intlpr tarihi
nin ferdaaından itibaren 1 5 sün zarfında itiraz olmcbiı takdirde itiraz mildde-
tinin leçmİf addolunacaiı ilan olunur. 2766 (1195) 

fandPC.MM ...... m ............. : 
Fatura uklamak IUrel:lyle milli konuuna kanununa muhalif hareket eden 

lzmir Servili meecitte 1021 DCi eoblc 28 aydı nele mukim Man11aturacı Ha
lit oilu Şevket Zeybek hakkında ,.apdaa durapna aonunda: 

M. K. K. nan '1/4, 59 80ll fılaaa 63 ncü maddelerine tembn 70 lira aiu' 
para w al•mMl!MI n bet s&n d&ltklnmm lııapatdmuı n hUkmGn de btl-
letmit olduiu llln olunur. 2 7S6 ( 1191 ) 

fn'ABBUL BBLEDtrUDIDBlf: 
lstaobul buz nakliye ve tevzi iti 

ihal~ olunacaktır 
~ mlıııırab baz falnikumda bir .... udmcla t.tlı...l olanacak 

tahmf..., .-ız mlJ;roa ._ l•.W ~ llaılndan delüliode naldl ve 
teni iti Mera 943 eow kadar edecek mtiddet itin U.-ad -.Ji71e ek
~ k ................ Beher kilo ha uaml bet...... pesakwle •tdmak 
&zere mıldl Ye bmıÜ icln hlr bıuf Pml bet Wllim mW ._ beclde1 'VU 

olaamattar. Ok teminat m•dan en 71M1i ima :reeli~ elli lbw.lar. FJr.iltme tut
nameli ft ..na mltefenibm :reeli ~ elli kanıt -.kaMllade ~ 
m6••11ıb mldfhlliWea aw,......kllr. Uaale J/6/942 pqamha .W .at• 
l>ette daimi -.ıcl11wuıle ~. TıBpleria dk ._..t mekham ...,_ ..-. 
tuplan iııııuıah fUlpame ... --.... ıa- .... diler .... ile 2490 
numaralı b ......... tarifata tnıeııieıcle ~ teklif ............ .._ 
le slal .ut on clanle bdar dalaat enclweae .......ıert lAzmyhr, SS61 

19 2J 27 30 2728 (1198) 

OINDEN: Sqı 2G 

Müddei - Tirenin tpekçder mahaDe
slnden !smail JCebramen olfu 

Vekili - Avukat Ahmet GGncloldu. 
Müddelaleyh - TirenlD Dumlupam 

mahellesinden Harlak 10blınde 4 nu
maralı evde tsmall hım Ane Kahra
manoilu 

Milddei tarafından Tire uliye hukuk 
mahkemesine verip 3 mut 19G tarihin
de ka)rdettlrdlll cltleq.De mtidMl
eleyha evlllJlln hadldne tahmil ettfll 
vazifeleri ifa etmemek mehecllle mk mk 
aile birlilbıe mahlU8 evini terk ederek 
bu yUzden ara1armda mu,terek haJatm 
çekilmn bir hale 19Jdilfnden ikame .,_ 
ledill bopnma dhamım cerl muheb
m.tnde: 
il~ liflterilen ibmetıo 

aihta bulımnwhlı ft"Jeri de hel1l ol. 
madıkadan teblıptm lllnm tcruma bıı 
l'U' ftfUenJc yapılan tıebUiat a.erm. 
daveti bnum,e,e iaabet ııatnııNillnda 
baldrında ~ bnn lUlha edOerek 
llJ'ap brumı havi davet4'enfn mahke
me dinnhensfne ilak edilmit ve mtlcl
deinin phltlerinbı birer lira 6cret1e da
vetiye yazılmuına durupnanın 2'1 /5/ 
194Z çaqamba liln« sut 10 • talik edi
lerek müddeieleybmm tulhl tJAndan 
itibaren yapılan mıl8meieye bet sOa 
zarfında itiru etmec:liif tekdirde bir m.. 
ha mahkemeye kabul olunnuyacala teb
ligat makamına kaim olmak iizen llAa 
olunur. 2'1'19 (1202) 

tzlOR TiCARET sıcn. lılDIUR
L U 0 UNDAN: 

tzmJrde Arutada 30'1 numarada (Pat 
Akdulnan) 11DftDJ altında kundura mel
...... tlcaretde lttlP1 etmlt ve 1/l/M8 
terihlnde terki ticaret eylemlf 1ba, bu 
kene tzmlrde JCocabpı mahallem S. 
ne1d1 caddesbıda 107'1 ncl .-bkta 82 DU
meraJı tebekhanede ayni unvan altında 
teMpt itleri, ham ve memul clerl ve k&
.ı. tlcaretile tekrar ticarete bafladıtı
na miitedair beyanname ticaret kanuna 
hUkilmlerfne giire mellin 4419 nuınanaım. 
na kart ve telci1 edildiil UAn olunur. 

1 - Beyamwne. . 
İzmir licil ticaret memurluiu mUbrl 

remnili ve I'. Tenik imzası. 
BBYANNAME 

tzmlr ticaret sicilinde ( l!'at Akdu
man ) mmuu ile lııundura malzemesi ticaretiyle mUseccel iken tlcaretbanemin 
bllcllmle hukuku 1/1/ 940 tarihinde te
pkldll eden ( Pat Akduman ve feriki ) 
un~i1:;ı tarafından kabul ve der-
uhte olmasına mebni mllnferlt 
muamelltıma nihayet vermiftim. Bu 
kerre ayni milnferlt unvan eltuıcl.t tz. 
mirde JCocekapı mahalleal Sinekll cad
desinde 107'1 inci .,~ 82 numerah 
tabakhanede tebapt işleri ve ham ve 
memul deri ve k&lele ticaretiyle lttill1 
ettiJimden tlcuet kanununun hflkUmle
rlnıe göre slelldeld bydımın olsuretle 
yapılmuı zımnmda qaitıda mevzu lm
umm tudildnl rica ederhn. 

hmirde Arastada 389 numaralı ma
iazada tüccarduı l!'at Akduman. 

Umumi No. 4,235 BUIWll No. 4/Ul 
İfbU bepnnune eltmdekt fmun111 ut 

ve hüviyeti dalremlF.ce maruf tzmhdtt 
Arutada 388 numerah mateada tao
eardeıı Fat AkdUJDIJl terefmden .... 
olundulanu tudik ederim. Bin dokm 
yU& kırk dd ....ı 1DQ18 ayımn on _. 
kiziDcl pmrtell lllnfl.18/5/MI 

V. G. 
lzmlr 1Jdncl noter wldli l'ehml Te
Dik mOhrtl reamlll '" ima okuna-

madı. 1'155 (U92) 

AKBISAB ASUYI: RUKOJC BA
KtMI.tOINDZN: 

Akhlserm Yaya Jd5yUn Orta mahelle
atnden Ethem olhı Ahmet Çiql)bı epl 
mehalleden bnaı Mehmet km Atlb 
eleyhlne .çtıtı bopnmı dhaı emısm
da dlvalı Mikenin lellltl methuJe lltme. 
sine mebni muamelem ll1'llP bıarmm 
tebliil için dUl'UflDI 21/S/N2 ..ıı lilnl 
saat 10 na talik kılındJimcl.tn ftktl mez. 
karde bimt mahkemeye aelmedlll "'" 
ya bir vekili bnunl c6Ddermedill tek
dirde clurupumn ~da devam ede
oeli tebBI mebm-. kaim olmak e_.. 
ilin ohmm. ms (1199) 

llni ~. ı . 17 ınayuta ne ....... 880 metre murabbaı depo ana1erınm 11-

......... ,,...,.,.,,.,.. .................. ,_ ==•:len~-::::: lllllllllllU -

.._ .......... ,, ,_._,._ Bernn. 18 (A.A) - Asbıt kaynak- pu muameleabıi ikmal etmek ilzere ma- y azıbane Nakli 
tzıltR Slcn.t '11CARET MEllURa 

LUOUNDAN: 
Am l>ursutelp ticaret UDVIDl ile fs.. 

mirde Kestelli pazumda '5 numanh 
malazeda zahire ticeretlle lftipl .
Aaf l>urgutalpm ifbu ticaret unftllll 
ticaret kanunu hükflmlerine a&e .W. 
4416 numarasına byt ,,. tıelcll edildtll 

~ ·~- .. _,...,. lardan bildlrlldillne g&e 1mayıstan1'1 )'l8Dl 25 incl pazarteal g(ln(l elabdarla-
v8'inltoa. 18 (A.A) - V1'iden ~ ımyısa kadar topyek6n 534800 tcınilAto rm Dildli kayma)wnlıima milwtlan '1'0BKtYB KOll'Oa SATll VB TBVZI: llOBsslm:st RMla epml 

nlldıllne ıBre Alma işpl masraflan baeminde 9'1 vapur ~.. Bu- ve Uli takdirde meUGr bnnwnenin 
~Je Fraw bekam &an«m aJtm nun 480500 tonilAtoluk 82 gemisi~ fıkıal mah••11mnı dqamlerak muame- 1 ..._ MZ tM•biıa..._ Olelıuıl)et Wvwa.il (1 A) ..,._ 

~ 3' n!llMen itibaren vilzde Amerib ve Atlent!lc rabiDerlı:ıde batı- le yapılacelı ilin olunur. l:.-:dMl:f:~.....,_====A=t•~tlll=rk~:aı~•=•r~ll=A::':r=e .. ::www==''=':• J•=·=--==-=ll;l_..,.Ja __ .... _, _,.. ten yllde 22.50 ye lndirmlftlr. 11Jm1p. 2714 (~ l9J9 •ldedeeelı:tlr. 8aJID ............ P=•ılıa illa ~- llb olunur. 1'1'9 ( (1191) 
• 
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YENi ASIR 

SİYASI VAZİYET HAVA HÜCUMLARI Alman donanması UZAK OOGU HARBi 
••••••••••••••• --- *·- -- ---*·---

Bir araya 
- - - -*·---

Japonlar Aln .. anlar B. La- F ransaya 
valı da beien-
memeie baş- yeniden 4 gelemiyor Hindistan 

. ladıl~r... akın yapıldı --* • hududunda! 
ııaıyada ıngiJizıerin as· Prens Oy~en yı-
fler ~ıflarmasından hor· - *- 1 -*-
J:uJuy or •• • Rusya muha· lngilteı:~nin cenup do· ne torrıc illeE di Birmanya had!selerlne 

r eb«>lerl • Ameriflan ğusu hucuma uğradı.. r '" da ir son .Japon ıddfaları 
hazırlıflları.. Küçült deniz çcırpııma· - *- pelı mülJalcigalı 

Radyo gazetesine gör e Alman - Rus ları da oldu.. HADiSEYE DA ıR 114GILIZ görülüyor .. 
harbi etrafındaki haberler bu haftanın * "E AL l!S ANLARIN VE&) * 
başında dünya efkfırını ilgilendiren en Londra, 18 (A.A) - Pazar gunu V fi n· Tok)·o 18 (AA) - Domei ajansına 
clıemmiyctli olayı olmakta devam edi- şi~al Fransadak.i ~1~·~ n_ı~v~lerine oı G t MAL0ı\1A T göre Ja~n kı~lan 16 mayısta şimali 
yor. Almanlar Kerç yarını adasında ~ort defa taa~z. ed.~lmiştir. Bmncı. de~- Birmruıyada Kaliva yakınında 300 İngi-
Kerç şehrini elmışlnrdır. Ruslar ?Iarkof- rıye uçuşunda ıkı duşman tayyarcsı du- Londra, 18 (A.A) - lngiliz hava liz askerinin miidafaa ettiği bir meVZ:i 
ta bir takım muvaffakıyetler kaydetmiş- şürülmüşlü~. Buloğn doklann~ yapılan nazırlığının tebliği: Ke;ıif uçaklanmız- zorlamı.şlardır. Bunlardan 200 ü öldü
lerdir. taarruz~a. bır. hava, muharebesınde tay- dan biri Prens Öygen Alman k.ruvazö- rülmüş veya yaralanmıştır. Bazı Japon 

Mihverciler Alman zaferinden, mütte- y~relerımız ~ıç za~.ı~~ ~erme?en beş rünü Norveçin cenup kıyılarında gör- teşkilleri Kaliva ~ehrinin şimalinde Ka-
fiklcr de Rus zaferlerinden hUkümler duşmnn uçagını duşurmuşlerdır. Başka düğünü bildirmiştir. Bir İngiJiz deniza)- k . . d Çunk.ina k tal t af 

d .. ı_l d h v 1 f d 1 dk b sa esımın e ,., ı arı ar ın-
··ıknnyorlar. Bununla beraber, büyük uşman uçn~ an a asara ugratı mış- tısı tara ın an yara an ı tan sonra u d •. d f dil .1 h .. " öv d d h 'k" Al dh k . an mu a aa e en mevz.: ere ucum 
Alman taarruzunu!\ başlamamış oldu- tır. gle en sonra a a ı ı man uça- düşman geıni.-;i Tron aym oyuna gon- ed k dil k.l k d b 
i:unu Anglo Saksonlar da teslim etmek- s;ı düşürülmü,tür. Bu hareketlere iştirak derılmişti. Almanyadakl tezgahlardan ~re 1 dcsma~ı .. çe 

1 me200ZO~~ ~ ~-
tedir. eden tayyarelerimizden sekizi dönme- birine alınmak üzere yola çıktığı anlaşa- ra tımış ~ ırd J ~~rn La 

0 
u d Jci 

İ İNCİ miştir lıyor. Bofort, Hodson, Blenhaym ve bü- mış r. an a ay ı e şyo arac;ın a 
~iğer t~!1': İngiliz ve Amerikan Lo~drn, 18 (A.A) - Dün şimali yük Halter tipinde bomba uçaklarından kesirndd~ hareketler muvaffakıyetle de-

el i Fransa üzerinde bir devriye uçuşunda mürekkep büyük bir hava te .. ekkülümü- vam e ıyor. 
gazeteleri ikinci cephe mes esini yen - " 
den ortaya atmıştır. İn~ mührü h6s 9 Alman ve sekiz İngiliz avcısı düşmüş- zün cenubi Norveç açıklarında gecele- HİNDİSTAN HUDUTLARINDA 
nazın Sir Stnfford Krips b!r demeçte tür. Buloğn doklarına yapılan hücumda yin hücum ettikleri kruvazöre Bofort Tokyo, 18 (A.A) - Birınanyada Kali-
hulunnrak ikinci cephenin açılmasını daha şiddetli bir savaş olmuştur. uçaklarının torpillerinin isabet ettiği ilk va bölgesindeki hareketleri mütalaa 
bütün mUttefik milletlerin istediğini ALMAN HOCUMLARl . . haberlerden anla;ılıyor. Düşman kru- eden askeri mahfillere göre Japonlar 
.. l . d .... n- ki Londra. 18 ( A.A) - İngilterenın vazörii dört torpito muhribiyle avcı simdi Hindistan _ Birınanya hududun-

soy emıs ve emı~..... : d v ahir d ça d.. ta tayyarelerinin himayesi altında idi. Bü-• - Bu cephen!n açılıp açılmıyacağı- cenulp . ~ki~ 8 • ıbn ebu 
1 

n luşmdan Hy- dan ancak 106 kiJometre uzakta bulu-
öst ği .b. asıl } yare erı ı yerı om a amış ar ır. a- yük muharebe uçaklarımızın düşman nuyorlar. 

nı ,...hat~ g d eUece ~ \ n kya~ı .. a- 1 sar vardır. torpito muhriplerinin güvertesinde pat- JAPON MÜBALAGALARI 
canı ın a şaatta u un~a u~- Berlin, 18 ( A./\) - Alman hava lıyon bombaları ortalıg· ı ayndınlatmı .. tır. k • lCt t k 1 d bır ~ Londra, 18 (A.A) - Royterin as erı 
mana .. ma ma v~e 0 acı:ıgın an kuvvetlerine mensup hafif savaş tayva- Messersmit 109 tipinde beş düşman tay-.,., l k te d la yaznn Annnlist yazıyor : Birmanyada 
v-Y soy eme ogru 0 maz. ··• releri dün sabah İngilterenin cenup do- ya resi dü .. ürülmü". baskalan hasara ug· - • R 1 d h ddi k dar " ~ · Kaliva yakınlarında 20 bin Ingiliz aske-

us ara yar urun son a ne .. 0 ğusu üzerinde bir keşif uçuşu esnasında ratılmı;1tır. Bizim dokuz uçağımız kayıp-
Y.~PıJacağmı. ve yapılmakta oldugunu ehemmiyetli askeri hedeflere tam isa- rinin yok edildiği hnkkındaki Japon ha-
soylı~~n Krıps, bu~d.~n ~onra ~o~zh~k bctl .. r kaydetmislerdir. tır.ALMANLARA GöRE beri mantıka uygun dE'i'.;rildir. 
v~ m~~vatsı:rJı~ görulmıyece~ı de b~l- Berlin, 18 ( A.A) _ Pazartesi gece- Berlin, 18 (A.A) _ Alman tebliği: Hele JaPOnların elde ettiklerini bildir-
dırmıştır .. F~ zaruretle muc~d~lerun si İngilterenin Gal eyal-ti sahilinde ilci Şimal denizi bölgesinde kuvvetli ha- dikleri 421 top rakamı bahis mevzuu 
Almanya ıle mucadelc kadar miih:m ol- lngiliz bombn 11,.";;.1 düşürülmüştür. va teşekkülleri (Prens Öygen) kruva- olan kuvvetle bir nisbetsizlik arzetmek-
duğunu da sözlerine ilave etmiştir. ALMAN TEBUCI ı:örümüze muvaffakıyetsiz hücumlarda tedir. Gelen haberlere göre Britanya kı-

Anglo Sakson basını ikinci cephe işi- B~rlin. 18 (A.A) - Almnn tebliği: bulunmuşlardır. Dü;ıman te~ekkülleri Utları af,rır harp malzemesini tamamiylc 
nin baslıca vasıta ve fazJa bir nakliyat Hafif bomba uçaklarımız İngiltere- ağır kayıplarla pü::kürtülmüştür. Kruva- tahrip ettikten sonra bırakmışlardır. 
işi oldu~unu söylemektedir. nin cenup sahilinde Folkston ve Ha- zörün ve refakat gemilerinin ateşiyle Bunlar arasında 1anklar da vardır .. 
AMERİKANIN HAZIRLICiI pinka liman böl~elerine muvaffakıyetle 7, avcılarımızla uçak savar bataryaları- Kalivanın cenubunda Klezanide b!r Ja-
Amerikn bu hnrb'.n başlangıcından hücum etmişlerdir. mız tarafından da 22 Ingiliz bombardı- oon müfrezesi yenildikten sonra düşman 

beri nakliyat sıkıntısı hissetınis ve bu Hollanda sahillerinde mayn tarayıcı rnnn tayyaresi dü~ürülmüştür. Böylece ile hiç bir temas temin edilmemiştir. Bu 
zorluğu kaldırmak için •HUrriyet ge- devriye gemilerimizle lngiliz hücum düşman hücum te;ıekkülleri uçaklarının sebeple Japonlnrın zafer iddiaları anla-
misi11 denilen tek tip gemi insaatına aza- botları araeındıı çarpışma olmuş, top- yansındıın fazlasını kaybetmi~tir. şılmaz bir şeydir. 
mi hızı vermiştir. Bu sayede gemi !n- c;umuzun ateşivle bir diişman hücum ALMAN DONANMJ\SlNlN v AZİYET DURGUN 
~ müddeti yanya indirilmiştir.. Va- botu hasara uğramıştır. Mans sahillerin- VAZiYETl Yeni Delh:, 18 (A.A) _ Birmanya 
şingtondan bildirildiğine gtSre 83 ve de hareketlerde bulunan Alman av Radyo gazetesine göre Alman filosu• durumunda hiç bir değisiklik yoktur .. 
hattft 75 günde bir gemi !ndirmek müm- uçakları hiç kayıp vermeden beş İngiliz nun bir arayn toplanması işi, Brestteki İmparatorluk kuvvetleri Şinvelin doğu-
kün olmuş. Portlandda 60 ~nde bir J?e- uçaiYı düşürmüıılerdir. harp gemilerinin Manşı aşarak ana va- b d 
mi insası rekoru kurulmuştur.. Şimdi Alman koyunda üç ve batı Atlantikte tana gitmelerindenberi aylar geçtiği sunda diişmnnln ir temas kay etme-
bu rekoru kırmak için calısılmaktadır. 5 ln"iliz bomba tayyaresi dü,iirülmüır halde elan tamamlanamamıştır. Şart- mislerdir. 

Ameriknda haftada 1000 ucak yapıl- tür. Bu suretle ingiliz hava kuvvetleri hosrt zırhlısı Kiyelde tnmirdt'n hala çı- JAPON İA~E TRENLERİNE 
makta ve Amerikada pilotların sayısı da Alman sahillerinde ve işgal altındakı kaınamıştır. Tirpiç ve Prens öjen gemi- HÜCUMLAR 
iki milyona çıkmış bulunmaktadır. arazide yapılan hava mulıarebclerinde leri de Norveç sahillerinde kalmıştır. Vaşington, 18 (A.A) - Britanyahlar 
Diğer bir haberde Amer:kanın dört top yekun 52 tayyare kaybetmişler- Prens Ojen kruvazörü bundan evvel Şindoendcn şimale c:ekil!rken Japonlarla 

elle muharebeye sarıJdığını ve Ameri- dir. Alman havn kuvvetlerinden ancak bir İngiliz denizaltısı tnrafındnn torpil- temasa geç!l1emic;lerdir. 
kahlann harbin icap ettirdiği fedakar- üç tayyare ü lerine dönmemiştir. Bun- lendiği gibi, yukandı:ıki telgraflardan da Cin ve Awerikan tayvareleri Laho1i 
lıklara nasıl katlandıklannı bildirmek- ların do mürettebntı kurtarılmıştır. anlaşılacağı veçhiyle yeniden havadan ve Hanoy şehirlerine hücum ederek 
tedir. Bu cümleden olarak benzin, ehem- -. -. bombardıman edilmiş ve torpillenmİ§- Japon iaşe trenlerine isabetler kaydet-
mivetine göre azami orta ve asgari 01a- A ı 01 an ta r a !.!Öre tiı. mislerdir. 
r ak üç had üzerinden tahdit cdilm:ştir. r-- - -.- YENİ GİNEDE 
Kendil~rine azami bentln istihHik hak- (Baştıırnh 1 inci Sahifede) H J k. ' a ,,,· . .. ,~te Melburn, 18 (A.A) - Avustralya 
kı Verilen bir ""'k Amerikalılar hakla- U~y&(J a 1 ,, _• '- tebliğ! : Yeni Ginede Port Moresbiye 

""' hava kuvvetlerimiz tarafından muhare· • rının asgariv. e indirilmesini :stemişler- b k •• · ı b k taarruz leşehb\isünde bulunan 9 düş-
dir. Yalnız Nevyorkta asgari hakların- eıt:~i~ş~PONYADA HS . er gozı e a ·~ man tnyynresi püskürtülmüş, bunlar-
dan bile vaz geçenlerin sayısı 27500 zü İ dan birisi düşürtilmüştür. Diğer bazıla-
bulmustur. lmen gölü kcsimim!e Alman ha\·a (Haşıarnfı 1 inci Sahifede) rını karsı koyma bataryaları hasara uğ-
MARTİNİK İSİ VE VİŞİ teşkiller! yürüyüş halinde bulunan di.iş- böyle bir kuvvetin taarruz başlamadan ratmışlardır. 

man takviyelerine tahrin edici darbeler 1 h .1t Ul ·· l Al D·~ I d f 1. 1 Martinik meselesi yüzünden Amerika evve cep eye sur muş o ması mnn ır.;er çevre er e mutat aa ıyet o -
] indirmişlerdir. Lnponyada yeni hücum- taarruz plfınının esaslı surette değişti- ucıtur 
i e Vişi arnsınd:ıki anlaşmazlık haltı de- lar neticesinde arazi kazancunız olmuş- m · 
vam cd:yor. Vişi hükümeti Amiral Ro- rilıniş olmasını ifade etmez. Tokyo, 18 (A.A) - Adı bildirilmiycn 
berte verilen Amerikan notasını ve tu~EPHE GERİLERİNDE Alman tebliğine göre Kerç yarım ada- bir üsten alınan haberlere göre Janon 
kendisinin Amerikaya verdi"-i protesto sında hezimete uf.rratılıruş olan Sovyet hava kuvvetlerinin son üç günde Mo-

~ Muharebe hattının gerilerinde Macar k tl · d · k l J kı b' ı· ~-,_. k i h d f1 notasını nesretmiştır· . Amerik"n' notası- uvve erın en gerıyc n mış o an - res ı ımanın~ı as er e e ere yap-
.. kıtalan, günlerce devam eden bir mu- ı d · k tI ... kl hU nın metni. Vaşingtonda neşredilen gnyri sım ar a üırutsiz mu aveme erine rag- tı on cum neticesinde yerde 19 dliş-

harebe nct=cesinde Bolşevik çetelerin- "mh d'J k l d d R ı t _. h d ı J resmi malumatın a<.'Tlidir. Visi, amiral men ı a e : me yo un a ır. us ar mnn avvare:-;ı fa rip e i miştir.. apon 
., den mürekkep bir düşman rn-ı•bunu im- d K h bel · d Al 1 1 · d d d Robcrtlc yanılacak anlasmavı kabul et- ha etmi ·]erdir. .,,. - a crç mu arc erın e man ann tnvyare erın en ör ü üslerine dönme-

• r;· · b.ld' ı ... : f k t b ğ büyük kayıplara uğradıklarını bildir- mi~ir 
mıvece ını ı ırm ,, ... r; a a una rn - MURMANSKTA CİN. - JAPON B""'USMASI 
men müzakereler devam etmektedir ve mektedir. vu _ Murmnnsk cephesinde hava kuvvet!e- T ky 18 (AA 1 bir anlnsmaya da varılmak üzeredir. ---------------- o. o. · ) - Tiyençinden bi -

ALMANYA VE VİŞİ rimiz düşmanın bes büvük taşıtına fom g~J.)"".r.ıco:r/~~J'~~8 dir:ldiğine göre, Hopey, Honnan ve 
isabetler kaydetmislerdir. S Almanların uo-•e"e 0 1 ı T..nvalin Madarraskar ve Martinik hn- S n .-., '.'!' S Santunq eya et erinde bulunan Cunkfo~ 

diseleri Uzer!nde takip ettiği siyaset - - S harp malzemesi gÖft•~ kuvvetlC?ri artıklarından 16450 kişi öl-
13er1inde ivi karsılanmamıştır. Norveçin istilıltil 1 deremez olduflları 1 dürülmlic;tür. Diişman muharebe mey-

Hattfi Stokholmdan gelen bazı haber- Yıl ön ·ımU.. danlannda 14604 ölü bırakmıştır. 
tere göre Lava1in Anglo Sak~onlar na- Londra, 18 (A.A) - Norveç istikln- ,,. d·rifi~or.. - • - ---
mına hareket ettiği söylenecek kadnr linin 128 inci yıldönilmü buglin kutlan- R Londrn, 18 (A.A) - Resmen bildi- >: Laval ,,Pa-
ile .. ive vanlmıştır. mış ve kral Hakon tarafından Norveçli- ~ rildiğinc göre Rostokun bombardı- i'! • 

İT ALY ADA DURUM lere karşı bir mesaj neşredilmiştir. S manı yüzünden feribotla Dan imar- § 
Son Salsburg görüşmesinde italvanın - - - 8 kaya ve oradan Norveçe yapılan~ rı•se aı•ttı• 

lasc ve ic durumunun da görüşilldüğü B l.. AR P A İYE le harp malzemesi sevkiyatı tamamen ı, ~ 
anJasılmıştır. NAZIRJ IJONDV N durmuştur. Bunun sebebi şehrin do- N - *-

Londra radyosu bu hususta şunları Sofy 18 (A A) H b. IS ğusundaki bütün depoların hemen § Paris, 18 (A A) _ Fransız hükümc-
royJemiştir: a, · - ar ıye naz.ırı hemen tamam!yle yarunış bulunma- H 

t 1 
Makedonyada bir teft:ş seyahati yapmış ti reisi B. Laval yeniden müzakerelerde 

• tnlvan mi leti mevustur ve hükU- b { sıdır.. !.l b ı k ·· p · 1 
metten memnun değı]dir. Faşist bükü- ve uglin So yayc. dönmüştür. r~~ı: u unma uzere ıuıse ge miştir. 
metinin halk nazarında itibarı kalma
mıştır. Bu hükUmet ancak İtAlvada bu
lunıın 250 bin kiı:ilik Alman askc:ri ~ve
sinde tutunmaktadır. Bir ~ok İtalvan 
şehirlerinde Alman subav1arı boğazlıın
mıs olarak bulunmaktadır.• 

Yine Londra rndvosu: • DUn gece Ro
ma radyosunun spikeri İtalvan donan
masın•n gece ve gündüz İtalya sahillc
r:ni himaye ettiği ve her hangi bir ııs
ker cıkarm:ı hareketini boğmnğa hnzır 
oldui!unu bildirmlstin demekte ve Mus
solininin son pünlerde cenuo İtalyaya 
scvahati İtalyad.: bir asker çıkarına ha
reketinden endi"" edildi~ıini göster!r bir 
olav sayılmaktadır. 
. UZAK $ARKTA YE1'1 NİZAM 

Tokyodan gelen bir habere göre Ja
ponya ile Fransız Hindiçin:si arasında 
bir ticaret mukavelesi yapılmıştır.. Bu 
haber J eponyanın Uzak doğuda yeni bir 
nizam kurma~a b<ıc;Jadığını gösterir. Ja
ponya. uznk do !uda işgal ettiği Mnnçu
ri ve Cinde birer mahalli :dare kurmus
tur ve bunlarla mukaveleler yanarak 
menafiini temin etmiştir. Hindidni i1e 
:ynpılnn mukavel nin metni henüz ma
lum de .. il! e de, bunun Ars~an payını 
Japon:vava veren b:r muaJıede olduğu 
muhakknk gibidir 

Şeh:t Kubilay • • I ÇID yapılan ihtifalden 

19 MAYJS S A L J J94!-
22_ 

Milli ~C:ef imizin ve sayın 
Bayan İnönünC.n dün· 

kü meşguliyetleri 
~-~~~-----~---------------

Ankara, 18 (T elefonla) - Cumhur- aeverler umumi merkezi taTıt.loıdaıt ~ 
reis.imiz ismet lnönü bugün ( dün) ak- gün (dün) öğleden sonra veıiJc• pr 
§Ama doğru büyük Millet Meclisini ~e- .._,._s ~ 

fl d 
,_ cemiyetin hami reiei eayın Bn. .uıull"" 

re en İreru. dairelerinde me§gul oldo-
lar. ıereflendirmi§lerdir. 

Y ARDJMSEVERLER UMUMi Bn. İniSntıne cemiyetin K us §'l~ 
MERKEZiNDE tarafından hazırlanan rozette bu~ 
Ankara, 18 (Telefonla) - Yardım- toplantıda takdim edilmiştir. 

Mecliste mühim mü1akereler 

Haksız mal iktisap eden
ler hakkındaki liyiha 

~ünakaşa edildi 
-~-------41W'W~--~~~-----

Sinem a l ilimleri gümrük resmi ve yerli lllimle .. 
de har aretli m üza k ereler e sebep oldu .. 

Ankara, 18 ( Telefonla ) - Fevkal- Müteakiben maarü vekaleti lı:ad.rosU-
ade hallerde haksız olarak mal ikfüay na bağlı bir cedvelde ve kütilphanelert 
edenfor hakkm<laki kanun layihası mec- ait kısımda değişiklik yapan layiha dola
Jisin bugünkü toylantısında görüşüldü. yısile de Rasim Gulek Ankara ve l.staD" 
SİNEMA tŞI..ERt bulda birer milli kütüphane te5isi lUzU-
Ruznamen in daha evvelki maddele- muna işaretle şunları söyledi: 

rinden birini teşkil eden sinema filmleri c - Yüksek tahsil demek muhakkak 
gümrtik resimlerinin indirlmesi hakkın- surette modern kütüphane demektir. Bii
daki kanun layihası da hararetli müza- yUk bir üniversite sahası yaptık. Anka 
kerelere vesile oldu. Bu layiha vekiller ra ve 1stan.bulda yüksek tahsil mlie~c-
heyctince alınmış olan bir kararın tas- scleri açtık. Maalesef bunların ktıtilp
dikine dairdir. Osman Şevki Uludağ hü- hane meselelerini ele almadık. Talebe 
kümetin bu husustaki kararının kanuni icap eden kitapları okuyamamakta, bo
olduğunu teb:ırliz ettirdikten sonra şu calar eskiden ne öğrendilerse onunltı 
noktaya nıızarı dikkati celbetti: kalmakta, bir adım ileriye gibnemekte-

Terbiyevi filmler vücude getirilmek dir1er. 
üzere memlekete ithal olunan boş sine- Hatip bu hususta maarif vekilinden 
ma lilmleri kesilip kesilip fotografçılara izahat istedi. O sırada vekil bulunmadı-
satılmaktadu. ğından lllyihanın müzakeresi talik edildi. 

DAH1Lt HAKARETAMİZ FİLMLER HAKSIZ MAL 1KTtSAP EDENLER 
Sinan Tekelioğlu da memlekette çev- Bundan sonra fevkal~de hallerde hak· 

rilcn bazı filmlere temasla dedi ki : sız mal iktisap edenler hakkındaki ka· 
- Bunlardan çoğu milli varlığımıza mm layihasının müzakeresine geçildi. 

ve ecdadımıza karşı hakaretlerle dolu- tık sözU Refik İnce aldı ve mUtalaalnn 
dur. Mcscln bir kıvırcık paşa filmi var- arasınd:ı ikl teklifte bulundu. Birisi kn
dır ki mevzuunu çok yakın bir maziden nunun yalnız fevkalade zamanlarda de 
almaktadır. İçinde biz de vanz, sayılır. ğil, sulh zamanında da tatbikine dairdi. 
Vatan dışında aleyhimizde propaganda Diğeri de memurlara tatbik edilecek mu· 
yapmak istiyenler dahi bu filmdeki id- amelenin mebuslara da teşmili idi. 
diaları ve sahneleri ortaya koymağa ce- Muvakkat encümen namına Şinasi 
sarct edememişlerdir. Devrim cevaplar verdi. Bu kanunla te-

c Bir kavuk devrildi piyesi de milli sis edilen ahvalin istisnai mahiyetini an
varlığımıza mütemadi bir tecavüzdUr. }atarak bunların yalnız fevkalAde zaman· 
Şliphe yok ki ecdadımız bütün dünyaya Jarda tatbiki doğru olacağını sliyledi. 
örnek olacak biiyüklükler göstermişler, Kanunun mebuslara da teşmiline gelin
Viyana kapılarına kadar gitmişlerdir. ce bunun hakkında hüküm koymanın 
Yoksa Kavuk devrildide olduğu gibi aşık teşkilatı esasiye kanununun tadiline bağ. 
atarak nereye kadar gidebiliriz deme- lı bulunduğunu söyledi. 
mişlerdir. Bugünkü gençlerimize büyük Refik tnce cevaplar veTdi ve tekllf-
hasletli ecd:ıdımmn büyük eserlerini ve }erinde ısrar etti. 
i§lerini çok düşük gösteren bu hakaret- Halil Menteş layihanın doğrudan doğ
amiz filmlerin şenaatine bir nih:ıyet ve- ruya aleyhinde bulunarak bunun encU
rilmelidir. mene iadesini L<:tedi. 20 küsur senelilt 

GÜMRÜK RESMt AZALMALI MI? hayata malik olan miJli devren.in bünye 
Bundan sonra söz alan Rasim Gulek si üzerinde bu hükümlerin ta.hripld\r te-

şunları söyledi : sirler yapabileceğini, murakabe teşkil~-
- 938 de dünya normal halde iken tının arttırılması ve meselfı feykalfıde 

!ilimlere gUmrilk resminden % 75 ten- salMıiyetli mUfettişler teşkilAtı ihdnsile 
zilat yapılmıştı. Layiha bu kararın tas- bu kanunla istihdaf edilen maksadın te
dikinc mütedairdir. Fakat vaziyet bu- rnin edileceğini söyledi ve şunlan ilave 
gün ayni değildir. Halkın bir çok saha- etti : 
Jarda eğlencesine değil zaruri ihtiyaçla- - Hele müsavat namına Refik tnce
nna yeni vergiler konulurken bu tenzi- nin mebusları d:ı bu kanunun içine koy
lata devam etmek doğru mudur? 1938 mak istemesine şaştım, hayret ettim. 
de yapılan bu tenzilatın esasen sinema Meclisin birinci şartı hürriyettir, istiklal. 
duhuliyelerini de hafifletmediğini maal- dir. Böyle bir hüküm koymak rejimin 
esef gördük. ve demokrasinin esasına muhaliftir. 

Sözlerine devam eden hatip, ithal edi- Şinasi Devrim, Halil Menteş, Refik 
len fiJmlerden bir çoklarının yabancı li- İnce sırasiyle tekrar söz alarak nokta! 
sanlarda ve ekserisi İngilizce olduğunu, nazarlarını söylediler. Halll Mentcşin 
fakat memleketimize gelirken Fransızca Uiyiharun encümene iadesi hakkındaki 
ya çevrilmiş bulunduklarını, Türkiyede teklifi reye kondu, kabul edilmedi. R&
Fransızcanın 2 ci bir Usan olmadığı hal- fik İncenin teklifleri de reye konarak 
de buraya gönderilen filmlerin bu dile naznrı itibara alınmadı. 
çE!'Vr:ilmesinin hikmetini anlıyamadığını ESAS HAKKINDA MÜZAKERELER 
dıı mütalaalarına ilave etti. 

Bundan sonra maddelerin müzakere- Bundan sonra lllyihanın e.snsı bakkın-
sine geçildi ve layiha kabul olundu. da müzakereler başladı. Besim Atalay 

lay:hadaki hükümlerin mümkünse cUm· 
huriyetin ilanından beri yapılan suiistl• • b ı mallere varıncaya kadar tatbik edilmesi 

10 tı 8 ar temennisinde bulundu. Bu arada feyka-
ll\de mahkemeler teşkilinden bahsetti. 
Bir de kumarın menedihnes: ve memur
lar hakkında içkinin de elden geldiği 
kadar tahdidi lhım geldiğini söyledi. 

Doktor Muhtar Berker kötU maksatlı 
memurlara karşı bu temizlik mlicadelc
sinin sevindirici bir hadise oldut'llllu 
söyledi. 

Nevzat Ayas tBursa), İsmail (Sivas) 
mütalfıalanru söylediler. 

Adliye vc)<lli hakimlerin de bu ka
nunun çerçivesinc tamamiyle dahil bu
lunduğunu söyledi. Sadece mahkemeler 
ve hakimler arasındaki derece hasebiy
le ve mesclll sulh hak.iminin asliye ceza
da, asliye ceza hakiminin ağır cezadn 
muhakeme edilmesi gibi hususiyetler 
dolayısiyle ayrı bir fıkra konmasına za
ruret hnsıl oldurttınu an1attı. 

Bir:nci miizakeresi tamamlanan lllyi
lıo kabu1 c-Oildi.. 

BRE E DE 
a hon olos lı 

Anknr:ı, 18 (Telefonla) - Bremen· 
deki fahri konsolosluğumuz baş konso
losluğa tahvil edildi. 


