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l11\n münd,.recatından mesulivet kabul edilmez .. 

1\( üttefik 
Devletler 

---·----
Hadden aşırı llir 
iyinase•liJıten 
salıımnalıtadırıar .. 

, ŞEVKET BİLGİN 

- -1 gönüloyunu 1 
- -- -- -E ""Oç Yıldız• arkndaşunızın bugtilı § 
S ikinci sahifemizde başladığı büyük hild- E 
;: ye de, muharririn diğer hikiyeleri ~"bi :: 
§ kuvvetli bir tahlil, sürükleyici bir ifade § 
E ile büyük bir aşkı canlandırmaktada. ; - -- -- -
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Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıka.,. siyasi ga.zetedft-. YENi ASm Matbaasında baSJlm1ştı.r .• 

T rakyada müstahsil sevinç içinde 
• e y rıne e 

rlary ~ agm t 
---*---
Zile de SDVYETLERE GORE 

---·*---
---·*---

İngiliz gazeteleri, Alınanların doi:>'ll 
tephesinde hazırJadıklan müthiş darbc
hi:n tesirini asgari hadde indirmek, Ak
denizde, Atlantik ve Pasifik okyanusla
hnda beliren tehlikeleri önlemek için, 
bıUttcfik devletlerin bu sene bütün kuv
~etlerini kullanmak hrsatını kaçmna
lba1arı hususunda müt.tefiktirler. Billıas
la denizlerde Anglo Sakson Jıakimiyeti
ııin oynıyacağı hayati rolde ısrar eden 
hu gazeteler Japonların yerine ikinci 
'bir Pearly Harbour muvaffakıyeti ümit 
edemiyeceklerini, her geçen ırti.Dün müt
tefikler lehinde olduğunu, Mercan de
hiz harbinde bu hakikatin iyice anlasıl
dıbnı belirtiyorlar. Filhakika üzerinden 
haftalar geçti~ halde, bu harbin gercek 
bıahiyeti belli olma~ ise de, Japonla
rın müdafaaya çekilmiş olmaları büyük 
ölçüde hırpalandıklarına şiiphe bırak
lnamıştır. 

Dahiliye Müsteşarlığına tayini bildirilen B. Fuad Tıı.ksal vilayet makamında Sellerden 360 ev Düşır .. anda 

Daily Mail Japon donanmasının Pasi
fikte bala çok kudretli olduğunu. Alman 
~e İtalyan denizaltı ve deniz üstü gemi
lerinin A t1antikte ve Akdenizde tehdit 
edici vaziyetler yar~tmağa çalıştıklarını, 
hu şartlar içinde lngiliz donanmasının 
düsmanlannı yenmek için kuvvetlerini 
dııba ziyade toplnmaira muhtaç olduğ-u
bu, müttefiklerin denizlerde aradıkları 
nıutlak hakimiyeti ancak merhalelerle 
elde edebileceklerini yazmıştır. 

Ne İngilizler, ne de Amerikalılar, de
nizlerde uğradıktan büyük kayıpları 
inkar etmiyorlar. İki hii~'1ik demokrasi
nin c;imdi en zivade dikkat ettikleri şey, 
hu deniz kayıplarını karsıhvabilecek su
rette inşaatı hızlandırmaktan ihareH•r. 
F'akat ka~,plar bir taraflı dei!'ildir. Mih
ver devletleri de hiiyük kayıplara uğra
ınaktadırlar. Mesf"la Janonlar harbe gir
dikleri jlÜJJdcn beri ticaret (ilolanmn 
Yfu;de yirmi besini. İtalyanlar ise yüzde 
kJl'kını kaybetmislerdir. Zayiat tempo
llllnun ayni sekilde de,·amı Jaoonyanm 
Önli:vemiveceğ-i bir durum yaratacamn
dan bu olay Tokyo hiikümefini yeni ma
ceralara atılmakta cok ihtivatlı o1mağa 
sevketmektedir. Be!ki bundan dolayı. 

Japonlar, Mercan deniz muharebesinden 
sonra ayni tesebhiisü fokrarlamak cesa
:retini Jr ... ndilerinde bulamamıc:Jardır. Ja
pon ic:tilacılarmın en zaif tarafı hic süp
he edilemez ki deniz tnsıtlan meselesin
de temerküz etrnistir. Zira Japonya. aza
ıni gayretini sarfetti~i ha1de. senede ya
rını milyon tondan fazla insaat yapamaz. 

Buna mukabil Birleşik devletler, harp 
terazisinin kefesinde, n~1ık1arını his
liettirmeğe ba~Jamışlardır. B. Ruzveltin 
nuıazzam ~at projelerinin hayali ta
l'nft kalmomıstır. Bu projelerde tayin 
edilen mikdar1ar simdiden gerilmiştir .. 
Amerika Pearly Ilarhourdan beri bir 
tırhh, iki ağır, 8 hafü kruvazörle yirmi 
sekiz destroyer, 25 denizaltı ve 140 ti~a
rct J!cmisini denize indirmiştir. B1mlar
dan baska yalnız Amerlkan te·nrahlann
da inşaatı cok ilerlemiş olan 13 tayyare 

(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) 

Belediye reisimiz Aokaraya gitti 
suların hücumu yorğunluk 

alameti var 
-----~~~~~-----~-------~-~ 

Reis, Milli Şefe iz mirin 
tizin} }erini arzedecek 

na u~radı 
-*Köprüleri salar götürdü 

ilıi hişi boğuldu.. 
---*·---

Harkofa karşı Sovyet 
Valimizin Dahiliye velıti leti müsteşarlığına tayi· 

ni halılıında henüz re snai llir iş'ar yolıtar .. 

Zile, 23 (A.A) - Çarşamba günü ya
ğan şiddetli ve sürekli yağmurlar mah
suller için pek faydalı olmuşsa da 
hasıl olan seller burada ve köyler
de bazı ehemmiyetli hasarlara se-

tazyiki artmıştır 
-*-

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu 
bu sabahki trenle Ankaraya hareket ey
lemektedir. Belediye reisimiz Milli Şefe 
İzmirin bağlılık ve tazimlerini arzedecek 
ve on ikinci İzmir Enternasyonal fuarı 
hazırlıkları hakkında alakalı vekaletler
le temaslar yapacaktır. 

Haber aldığımıza göre hükümetimiz 
her sene olduğu gibi bu yıl da İzmir en
ternasyonal fuarına maddi ve manevi 
müzaherette bulunacaktır. Ticaret ve
killiği İzmir fuarı hazırlıklarına yardım 
olmak üzere 50 bin lira ayırmaktadır. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 4 de) 

UZAK DOCU HARBi 
---·---

Japonlar bir kaç 
adaya asker 
çıkardılar -·Çelıyangta Çin ordusu· 

nun Jııqatıldığı haber 
11eriliyor 

Tokyo, 23 (A.A) - Domei ajansının 
bilrurdiğine göre Kalemyan takım ada
larından Beoangun limanı olan Korane 
Japonlar asker çıkarmışlardır. Hiç bir 
mukavemet gösterilmemiş, Filipin as
kerleri mukavemets:z teslim olmuşlar
dır. Koranın zaptından sonra Palaman 
ve Kalemyan takım adalarında temizlik 
yapan Japon kıtaları bu suretle hare
ketlerine devam etmiş bulunuyor. Pala
man adasının merkezi olan Hüertoya 
mukavemet göm.eden Japon kıtaları 
çıkmıştır. Kobo &dası işgal edilmiş ve 
Mindanaodan bw aya kaçmış olan kırk 
Amerikan askeri esir edilmiştir. Bir gün 
içinde Palaman ve Kalemyan adalarının 
mühim noktaları işgal edilmiştir. 

(Sonu Sahife 3. Sütün 3 te) 

<;ı· -·- -·-·· -· h' -·-"""! ~~~~e::~~ ;~1~::ı~:~~: 
Meksika ve arp uğramuş, ıs ev harap olmuş, diğerleri de 

mühim hasara uğramıştır. Seller bazı 
<o.: .. -·-·-· ' -·-·-·- _,, ·-·-·-... (Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Har bin ilanına :!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•UlllllllE 

• § VAPUR HIRSIZLIGI § 
karar verı lerse § K k • • § 

--• ~ açırma ıçın ~ 
Meksika başka bir = = 

~ Pan~ma vapuruna~ 
yere asker ~ön- ~ Türk bayrağı ~ 

dermzecek § çek.~ler -=-~===-
Bir petrol gemisinin ~a- - 6em~nfin lıapttanları 
ita torpillenmesi heye· - dün izmirde malta· 

can uyandırdı.. : Jıeme edildiler .. 
Meksiko, 23 (A.A) - Genel kurmay 

reisi geneı-al Salvador Sanşez neşı·ettiği 
bir tebtğde parlfunento tarafından mih-

Göztepe galip 
-+

İstanbul şampiyonu Be• 
şlfıtaş ı · .ı mağlup •• 

Maçm tafsilatını son sahife
mizde bulacaksınız .. 

Bundan bir haf ta evvel Panama 
bandıralı bir vapurun Ayvalık önle
rinde karaya oturduğu bildirilmişti. 
Yapılan tahkikatta bunun Panama 
bandıralı bir gaz vapuru olduğu, 
~ilsheper adını taşıdığı, daha evvel 
Istanbul limanında bulunurken İz
mire gelruği anlaşılmıştır. 
Panama vapuru Ayvalık ]imanında 
bulunduğu sırada gemi bordasına, 
su kes:mi üzerine ve pusla mahalli
ne Türk bayrağı resmedildiği ve ge
minin direğine de Türk bayrağı çek-

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Bir Alman tümeni yok 
edildi, diğeri Jıayıplara 

uğratddı.. 
Kuibişef, 23 (A.A) - Royter bildiri

yor : Harkof cephesinde Alınan tankla-
rına karşı müdafaa hususunda Rusların 
tatbik ettikleri tabiye hadiselerin inki-
şafına amil olacak yeni bir unsur sanıl
maktadır. Bu yeni uswler sayesinde bu 

(Sonu Sayfa 3. Sütün 2 de) 

Marşaı Timoçenko 

•·....a-•-n -ıı-•-•-o_u_n_ -·-•-Dt a-•-• • .-.-11- n-n-·-·-•-n-•-•-ıı• m -•••- l'll 

1.---~~~-~~~-~~-~--!,':~~:~ri Hare~~!~--::~-~~---~~~~!, ____ ı 
Timoçen.ko, taar uzu dur-
durmakla hata etmemiştir 

Rusların Harkof cenubuntlaki 
SON DAKİKA. 
·········-· 
Uçlü pakt mü-

kuvvetlerini 
leri bile 

do~uya .;ekme· 
~uhtemeldir 

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

messilleri top• Geçiı-diğimiz hafta içinde Alman ve 
Rus orduları arasındaki muharebe ha-

ıandllar berleri ön planı işgal etmiştir.. Bütün 
hafta iki taraf ta zafer idrua etmiştir .. 

* 
Mihver Kerç zaferi üzerinde durmuş-

--- tur. Ruslar ve Anglo Saksonlar ise Har-

Bel~ilıaya ait IJazı top· 
ralılaPın Fransaya 
verileceği yalan .. 

Roma, 23 (A.A) -üçlü pakt milmes
silleri Kont Ciyano tarafından kabul 
edilmişlerdir. Askeri mümessiller bu sa
bah toplanarak bir çok meseleleri üçl ü 
pakt zihniyeti jçinde gözden geçirmiş
lerdir. 

B erlin, 23 (A.A) - Stokholmde çı
kan Tidingen gazetesi sözde Berlinden 
aldığı bir habere atfen Belçikaya ait 
topraklardan br kısmının Fransaya ilhak 
edileceğini yaı.nuştır. Ber1in siyasi mah
fillerinde söylendiğine göre bu haber, 
hakikatin ifadesi olmayup felsefi mahi
yette bir mütalaadan ibarettir. 

kof cephesinde Alman müdafaasını yar
dıklarını iddia etm!şlerdir. 

Bütün bu hareketler acaba beklenen 
büyUk taarruzun başlangıcı mıdır? .. Bu 
sual haftanın sonuncu günü yine cevap

( Sont· Sahite ~. ~iitnn 3 te l 

Alman zırhlı birlikleri Komutanı 
Gene-ral Gu.derian 

ALMANLARA GORE 
---*·----

Büyük Rus 
taarruzu 

akim kaldı ___ ,* __ _ 
Alman karşı hücu
munda düşmanın 
arkasına girildi 

-*-
Rumen, Macar 11e Alman 

1ııtaları topluca 
hücumlar yapıyor .. 

Berlin, 23 (A.A) - Alman başkomu
tanlığının tebliği : Harkof kesimlııde 12 
mayısta 20 piyade, tiç süvari ve 15 Zll'hh 
türoenin iştirakiyle başlıyan büyük Rus 
taarruzu tamamiyle akiın kalmıştır. BU 
taarruz düşmana muazzam insan ve mal
zeme kayıbına mal olmuştur. 11 maYlS"' 
ta başlıyan Alman karşı hücumları ne.o 
tices:nde birliklerimiz en büyük düşman 
gruplarının arkasına girmişler ve buıi
lann üsleriyle irtibatlarını kesmişlerdir. 

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 
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§ Miidataa için mi? ~ 
- -
= Alman ıÜ~su No,..,,~ ~ 
= sularında toplanıyor~ 
:::: Ankara, 23 (Radyo gazetesi) - § 
:: Norveç sularında Trondhaym üssün- :C 
~den hareket eden Prens Öjen kruva- $ 
§ zörü Kiel üssüne varmıştır. : 
§ Londra radyosu $arnhorst znhlısı § 
E ile Nörenbergin Kielde olduğunu, § 
§ Gnayzenavın Trondhaymda bulun- 5 
E duğunu bildirmiştir. § 
§ 19 bin tonluk Graf Zeplin adb AI- § 
§ man uçak gemisinin harekete hazır a 
: bulunduğu da bildiriliyor. Bu sebep- E 
Ele Alman filosunun Norvee suların-:: 
§da toplanamıyacağı hakkındaki tah- § 
:: minJer belki doğru cıkamıyacaktlJ'. 5 
:-ııı ı ı ııı ıı 111111111111111111111ıııımıımrı111111111111 ne 

Anglo • Saksonların Japon şehirlerine hazırladıklan hav« 
taarruzlarını belirt en temsili bir Tesim Harkof kesimlerin.de cere11an eden muharebı*re ait en yeni r~aimler 
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ev et er 

Tarihi Roman Yazan: Şahin AJıduman 

-- Beni muhakkak asarlar! 
ara Boğa bana na.sihat ediyord~ haJ ulıi bölü· 

ğe dönersem ôJıibetim feci olabilirdi •• 

·- 80 ··-
Ta.a henim göz yaşları dökeTek etti- ra artık geriye çevrilmesinin imkanı 

ğiıw tl•um hiç te kabul etmemiş gibi olamaz! .. 
görüalyor! Ne zaman hareket ediyorsunuz? .. 

Si& ~i büyük bir tehlike içinde bu- Ben: 
lun.,-onuııuz! - Bugün! .. diye cevap verdim ve Ka-

Birdeıa bire büyük bir meraka tutul- ra Bot>anın yanından ayrıldım .. Loranza 
dum ve onıı. sordum: ile b irlikte, öğleve kadar olan vaktimizi 

- Bu ıae gibi bir tehlike, Naciye? .. hep hazırlanmakla geçirdik .. Naciye ile 
Bana b•u izah ediniz! S?ötlerimizin biribirine rastlaması beni 

- Se..e'll bir kadının ~örgüsü gizli bir fena halde korkutuyordu.. Bunun için 
çok Mkikatleri hissedebilir! Siz bu ka- kafamı kaldırıp ta genç kadının yüzüne 
duu .. i: 1eviyorsunuz! Fakat onun size bakmağa bir türlü cesaret edemiyor
~at? ~rdiği sev~inin samimi olmadı- dum!. 
ğını .911'Eİyorum! Bunu siz ı: ·. ~ '..iyorsu- Fakat kısrakları dı.c;arry.a çık.ardığımu: 
rıud ır.i:.at bu benim gözür " cnünden ve ondan avrılm.aifa hazırlandıihmız bir 
ka~-· Bu kadın yüzu en başını- sırada arlık bundan kaçınmak benim 
a çıM Wiyük bir felaket • ~lmesinden için imkansız bir sekil almıştı!.. Naciye 
korkqwcm! o dakikada sırtında bulunan siyah fis-

Bn,-le diyen genç kadıh ı«.endisini tu- taniyle ve başına örttü~ü aynı reokt~ 
taID8lil. ellerini yüzüne kat yarak hıçkı- bac;örtüsivle mücessem bir matem hav-
ra hı;' ağlamağa başla11~.. keli şekline girmiş bulunuyordu!. Ve * gözlerinin parlaklığı onları yaşlı olduğu-

1iı::liılili ıünü sabah karanlığında Kara nu bana .anlatmıştı!.. 
Botla ,.tbğımız odanın kapısını vurarak Kara Boğa da ~enç 'kadın gibi mütees-
beni 111J"81ld.ırdı. Hemen. yatbğım yerden sir görünüyordu!. 
fır:u,ı-.k b.plJl açtım. J:çimilde keder duymayan ve neşesini 
K.. Boğa beni kendi odasuıa götür- hiç .k.avbetmeyen yalnız Loranza idi!. 

dü.. Ona pek ziyade yakışan erkek kostümü-
Se. e üzerinde yan yana oturiiuk. nün altında, bütün ~zellil!iyle, gözleri 
On~ lmıa dedi ki; aydınlatan bir ışık gibi parıl parıl yanı-

- Terdiğiıl b.rv kat1 mi Yusuf? .. yordu!. 
Siz.._... bizden ayrılacak mısınız? Kara Boğa bana deki ki: 
~ ..:ılıyarak: - Sizin arkanızdan ben de buradan 
- ~ •. diye cevap verdim. ayrılacağım!.. Gidip bölü~e iltihak et· 
- Beıa ~k üruliiyorum! Naciye ibuna mekliğim lazım! .. Artık bacağım tama-

ltendım. aha ziyade ihüliiyor! O seni mivle iyileşti!.. 
pek mi7ade teviyorl Eğer ben aeniıı ye4 Reyhan.iye köyü şinıdi eski ~enliğini 
ri.n.R .ı-, ne yapardım, bilir misin?· yeniden iktisap etmiş olduğu için artık 

- •yapardın?.. Naciye ben olmadan da burada kala-
- .Ba mğu.k yü.ilü, vahşi bir hayvan bilir!.. 

gibi miitlaiJ bakıŞJ.1 frenk kadınının ye- Orduya ve vazifemin başına dönmek 
rine ı..M; ~reddüt etmeden derhal bu te- için gönlümde çok şiddetli bir arzu du
miz :rulala, masum isllm kızmı tercih yuyorıını!. 
ederdim! Sen beni ölümden kurtardın! Böyle diyen Kara Boğa gözlerimin 
Senia yaptığın bu büyük iyiliği ben nasıl içine dein <ki-in baktı .. Ben fena halde 
unutabilirim! 'bozulmuştum!. Kendimi içine attıi!lm 

Ah kotbıyorum, Yusuf!.. Bu aşifte uçurumun ne kadar d0 rin bulunduğu, 
tavuah ~TUr kansı seni felaktrte doğru birden bire gözümün önün.de belimıisti .. 
sürük~türü)'Ol'!.. Ve derin bir utangaç1ık ve azap hissiyle 

A.aaıa Yarabbi!.. Kara Boğa da tıpkı bakıslanmı onbaşının yüzünden ayıra
N&ciye gibi söylüyordu! İkisinin.söyledi. ra"k baı;ka tarafa çevirmeğe mecbur ol
ği söller arasındaki benzerlik o öakika- dum!.. Sonra Kara Boğa ile kocaklaşh'k 
(Ja benim gözüme çarpmıştı ve derin bir ve Naciyenin de elini sıktım .. Bir suçlu 
sureMe ,aşırmıştun!.. gibi hep vere balayordum!.. 

x ... Boğa devam etti; Kara Boğa~ 
- Bir kadın. için kendini göz göre - Allah sell.~t versin, yoldaş!.. diye 

göre itine attığın tehlı1cenin ne kadar ihavlardı.. . . . 
büyi.ik old~ lark etmeyecek derece- Lor.mr.a ile birlikte !kısraklara a.tla-
Ôe altıM. bir çocuk değilsin!.. dık!.. 

S. bclından nz geç Yusuf! .. Beni Kaderin beni sevk ettiği korkunç bir 
İlinler.9e11, buradan Mersine d~ğil, geri- yol :üzerinde yeniden ilerlem-eğe ibaşla-
ye dilaAp yine bölüğe varmalumL :mış bulunuyordum! .. 

- Bölüğe varacak olursam zabitler VENEDtK ~1YE'I't.NtN 
bana -.. geldin mi derler?_ Bu sefer 
beni aulı.akkak asarlar! Hem Hayrabay . MERSİN KONSOOOSU 
bakalım •e oldu'> Eğer memlük Gene- Hadiseler hep Loranzanm an:usuna 
ralı ~ ve İıaıa sağ 'ka.lnui bulu- mutab1k ibir ~retl:e ink~ ediyor.du! .. 
nuyo.r.. onun intikamından kendimi ko- Yolda Mer.sme gı.den lbır ~ervana r.ast
rumağa 1bM. :nasıl ıınuvaffalc olabilirim? lad1k.. Bu suretle ~n beş gun kadar .de-

., ıvam eden uzun 1bır yolculuktan sonra 
Sa.n ~ ~e olacak··· ~ uya- nihayet hiç bir tehlikeye uğramadan 

rak Ye derın bır ınanç duygusıyle bana Mersine vamnştık' 
tıağfana:rak Hayrabaym S8raymdan ay- _ BtTMmi 
"!'ilan lft uTailı kadını ben şimdi uasıl -
bıra.b'bilirizn? Onu bu vaziyette., yalmz 
ba!>l.M terk edersem, namussu:z:casma bir 
:har~ bulwımuş olm.u mıyurı? 

Kıtra Boğa bqmı önüne eğerek derin 
lair düşünceye 'Vardı. Sorduğum suallere 
.makııııi bir CeTıti> bulç Jlel"meğe muvaf
:i.ak cıılamıyan. ~ D dakikada ~ok 
:iiziliıtillii. bv :vaziyete ~müş hulımu
yorda. 

Kara .Boğarua .düşüıı.cesi epiyce uzun 
sürmüştü .. Nede:rı soı:ı.ra bapn.ı kaldırdı. 
Bana aeldığmı anlatan hürin.lü bakış
lanıu. .gözlerimin içine çevirdi; 
-1şi çok tehlikeli bir safhaya vardır

auşsın!. dedi.. Evet!. Hakkın var!. İnsem •u mkımc yolwa iiizerinde bu kadar 
llerledfrten aıoııra geriye dönmeje kal
mşmamahaırl .. 

Bir bırn! aik yaymıi:lan fırladik.t.aı:ı so:ır-

"=·------- ·-·-· 

Alman tebliği 
Betlin, 23 ~A.A) - Alman rtebl~ 
Şimali Afrikada dü~man kesif kolla

rının bir tesebbüsü püskürtülmüştür. 
Avcılarımrz hava T"'ı·harebelerinde on 
düsm.aa tayy.are.i .düs.W.rmüşlerdiı-. 
Ayrı ayrı ucaıı İngiliz ucakla rı dün 

gece Alınan koyu ve şim.a.11 .Abnany.a 
üza'ilıae uçmuslarsa da hiç bir bomba 
atılmıınrn;lır. 

JIİNJ.ER 
DAWİMARKADA 
L6hi, 23 (AA) - .A1ınan polis ıreisi 

Hi.ıııler1 H.itlerin hususi amhafn: !teşki
latı olan S. S. kıtalarına alınan Hollan
da gönüllülerinin and .içme törenine ri
yaset etmiştir. 

- -·-·-·-·- - - - -·-·- - -· r 1 1 BÜYÜK ni·'AYE j t 
Tehlikeli bir gönül oyunu 

Nebati ya~lara 1 
---*---

Bu ;ıii n c len itibaren 
elkonuluyor 

Yarın ~avdar elınıeği 
çıJıarılı.)'or •• 

v:layet dahilindeki :fabrika ve mües
seselerde imal edilmekte olan Jdrojene 
ve nebati yağlar beyana tabi tutulmuş 
ve bunlara devletçe el konulmuştur. El
lerinde bu nevi yağ bulunanlar 12 saat 
icinde mevcutlarını birer beyanname ile 
valiliğe bildireceklerdir. 

El konulan yağları ticaret vekaleti 
mübayaa edecek ve bunlar halk ihtiyaç
larına tahsis olunncaktır. 

ÇAVDAR EKMEÖİ 
Hastalara tevzi edilmek üzere yarın

dan itibaren Kemeraltındaki bir fırında 
çavdar ekmeği çılqırılmasına başlana
caktır. Çıkarılacak çavdar ekmeğinin 
tecrübesi dün y:oıpılmış ve hazırlanan 
nümune matluba muvafık görülmüştür. 
Bu ekmekler ancak şeker hastalıklıları
na verileceği için satışı sıkı surette mü
rakabe altında bulundurulacaktır. Çav
dar ekmcğ:nin 600 gramlıi'(ı 10 kuruşa 
satılacaktır. ----·----Limon geldi 
Muhtelif sebze ve mey· 
veıerin perahende fiatı 

Dün piyasaya qıuhtelif sebze ve mey
velerin perakende satışları aşağıdaki H
atlarla yapılmakta idi: 

Malt.a eriği 40 .kurus. erik 30 ku:nıs 
k:raz 50 k.u~. Cilek 100 kuruş, elma 8Ô 
.kuruş, portakal 25 kuruş, domates 400 
kuru:;, .salatalık 15 kuruş, patates 40 ku
ruş, taıe sovan 12,5 kuruş, bakla 15 
kuruş, araka (Bezelya) 25 kuruş, kabak 
12.5 kuru.5, .semiz otu 20 kuruş, marul 
7. 5 kuruştur. • 
LİM'.ON GELDİ 
Son günlerde memlekette limon mev

cudu kalmadığından 1 limon 15 - 20 ku
~uşa kadar satılıyordu. Dün Suriyeden 
1~.mire bir vagon limon gelmiş ve güm
ruk muamelesi yapılmıştır. Bunlar ya
rın piyasaya çıkacak ve limon fiatı es
kiden olduğu gibi ucuzlıyacaktır. 

--~-tt----~ 
ZABITADA 

BERGAHADA 
Bir belıçi .)'Clraıandı 
Bergamanın Aşağı Kırıklar köyünden 

Hakkı $ıkkanın koyunları ayni köyden 
Yusuf Yılmazın pamuk tarlasına girdi
ğini gören koruma bekçisi Ali Bulut ko
yunları alarak köye getirmek ve koru
ma teşkilatına teslim etmek istemiştir. 

.Bundan fena halde hiddetlenen Hak
kı Sıkkan elindeki ~apa ile Ali Buluta 
hücum .ederek haşmdaıı ağır surette ya
ralamıstır. Yaralı hastaneye kaldırıla
rak tedl}vi altına alı.nitUŞb.r. 

KA H BABA511fA 
A'l'EŞ E!'ri .. 
Bergaınanın Armağanlar köyünden 

Hüseyin Baytar evvelki gece kain ba
bası 80 yaşında Mehmet Girginin evine 
taarruz ederek pencereden silahla ateş 
etmiş ve hadiseyi müteakip kaçmıştır. 

SuÇlu evvelce kain babasını bir defa 
daha yaralamıştı. · 

Emine.)'i Jıaçırdı 
Menemenin SMnurlu köyünden 18 

yaşmtia Emine Gölü ayni köyden Meh
met oğlu Süleyman kaçırmış ve tutul
mustur. 
iSLElliNi 
Terlıettlllleri içbt 
Turyağ fa brikasmda çalışan Osman 

Şenal, Yaşar Sunar, Faruk Tosun, Kam
ran Ongün ve Ali Erhun acllanndaki iş
çiler mazeretleri .olmadan işlerini bı
raktıklarından Milll korumna kanun•
nun onuncu maddesi mucibince milli 
korunma müdtiı•iıımıımiJiğine verilmiş
lerdir. 

Odanın dönmesi nihayet durdu. Göz
lerimi. açtım ve üzerime eğilmiş olan Pe
rizata baktım .. Çehresinin huşuneti, du
daklarının .acı kıvr.ımı ve alnında derin 
izler y.apan kırışıklar ondan bir dostluk 
besliyemiyeceğimi gösteriyordu. Hele 
bu şimdiki halinde .. 

Mektubu bana uzattı. Gözlerim, kendi 
elimle yazdığım kelimelere takıldı .. 

il AKLEDEN' : fiÇ YILDJZ Bı:m.ları sanki ilk defa okuyordum. Enise 
söyle azmıştım: 

-ı- a.Müth:ş korkuyorum. Birisi birim sır
rıımzı keşfede~ sonra ne olacak! .. Y;a 

. ?damızın kapısı~u açar .açın~ bir ~-j ~ektubu. ~azdığım adamd8;11 .başkas~~ Perizat şüphelenirse? .. Ne yapsam? Yal
sılikile karşıl.aşacagımı ıhissettim. !Beri- bi:lmeı:nesi cap eden aark:h ·stimdadı og- ltll% ibas1ma ~ ıişin :ıiçi:nClen nasıl ~ca
zat yazı masama otumı~. eller:.ni bir renmiş btil\Eroyordu. O !kadar yeise ka- ığırm bilemiyoruır.L• 
k~t traPI'ağı Uzerlnde bvuşturmuştu.. /Pİlm1ştmı iki öfke1emnege bile imkan Giiz1erimi ~ Fakat, göz ikay.ik
Masaya ;acele ıbir ·~ atınca hacaklarım lbıilmaaı.m. ıOdayı ir yasıemjJı k.o1tustı l.a:r:mmı 3tmc1a ~ satır1ar b.ila 
kesilir gibi oldu. -Oda etrafımda dönü- dolduru:vor.au. Bu, iP.erizatm. Feni parlö- lbeni lkovalıynrdu. 
yardu, Çünkü 1P.er.izat mektup lkfığıtla- nü 10'hnalıydı. Ka,pmm itırkasma dayan- Feriz.atın ıses.i. kı:ilağmıila ~ordu ... 
rımdan lb1rlni e'Ileri arasmda tutuyordu. mak. iein elimi nmrttmı. Wakımmda bir :Soğrik :.sert · ses .. 
Dışarıda bir er"kek R&i tutulıınış ıbir $kemle ibwunuyordu. :Yarı ba~ bir - Eğer ~ 1bu ımektup 

şarkıyı tekrarlıyorau. F.akat uzakt.an halde araya .,çö1düın.. Yasemin! Bu ko- ağabeğiroe azılmıştır. Enise ı.ne diye 
bunun akisleri blaldarnna ıpek hafif l:udan daima ne.ttet edeceğim di;re dü- bqy'le ~? _ Omn:ila ancak bu 
olarak gel:yord.u. 'Ş'ündüm. yaz ıtamştınız .. lHa1bUki ibütün geçen se~ 

Enise 1}78Zruğım mektup! Bunu, :yem~ Perizatm sesi ibana, sisler aram:ı.dan :ne .ıNail Büyükle arkadaşlik etmiştin. 
ğe ıınerken, mektep kit.aplarımın altma ~r gıôi geldi. Domnuş ellerime so- Enis1e raran:ızda e geçmiştir? 
gizlemiştim.. l.Perizat acaba bunu o'ku- ğuk ıbir bardak 'SU uzatt~ .hissettim. li~en göz ibebeklerim üyüdü .. 
muş muydu? .. Hayır, \buna .imkBn yoktu. -lHayfü !Jale! Bunu iç ibakayım. Hem !Demek bilmiy.ordu. ~a:izatm. ıhfila !P<ll'
Bilhassa. bu mektubu okum.aş Olmama- ıae bana '!komedya oynamağa lcalkıı;ma.. m8kları arasında tuttuğu yaprağa ibir 
hydı!.. Şu okuduğum .şeylere b~ meden gör: ıattmı. Bunaa ralruz bir a~ satır 

Fakat l>erizatm ;Füzüne !bir bakınca. ı:amom :sikıldığım ranbyar.um. Simfü öır ~ Arka mm ~ 
korktuğumun başıma geldiğini anladım. sinir btihranının bir faydası olmaz. Tekrar ümide kapıldım. Birinci sahi--

Çok müessif bir hadise ---*----

Bir fırıncınııı evinde bir 
çok karneler bulundu 

Hadden aprı bir 
iyinıserlilıten 
salıınnıahtadırlar •• 

.ŞEVKET BİLGİN 

tarafı 1 inci Sahifede) 

gemisi, 8 zırhlı, 27 krunzör, 115 torı>!; 
- do muhribi ve büyük mikdarda dcrıı. 

Fff'ıncı ile bu Jıarneleri 1ı endisine satan ilıi irişi altıdan mühim bir kısının ı9.ı2 se:t. 
tevfıif e dildiler sonlarına doğru hizmete girmiş ola 

ları temin edHmektedir. 
Anafartalar caddesinde 77 4 sayılı fı

rın sahibi Ahmet Ağdaşın karnesiz ola
rak 30 - 35 kuruştan beher ekmeği sat
tığı ve kendisinde mevcut külliyetli 
mikdarda ekmek karnesini fırıncılara 
sattığı zabıtaya haber verilmiştir. 
Zabıtaca bu fırıncının cürmü meşhut 

halinde yakalanması için tertibat alın
mış ve üç adet ekmeği karnesiz olarak 
otuzar kuruştan sattığı bir sırada suç 
üstü tutulmuştur. Dükkanda mevcut 
400 ekmek müsadere edilmiş, bu :fırmcı
nın evinde yapılan aramada mayıs ve 
haziran aYlarına ait 82 adet ekmek kartı 
bulunmuştur. Ayrıca 6 kartona yapıştı
rılmış bir vaziyette 1720 adet günlük 
kart kuponu yakalanmıştır. Ayni fırın
da çalışan Niyaci. Özgürün bu işte al~
kası mevcut olduğupdan o da tutulmuş
tur. 

Suçlu Ahmet Ağdaş Yerdiği ifadede, 

evinde bulunan karneleri evvelce iaşe Yine bu miiddet içinde AmerikanıJl 
memuru iken işinden ayrılan Eşrefin . 
tavassutuyle katip Feridun Önderden çelik istihsalutı 30 milyon tonu bubıttlli. 

tur. Her sene otomobil istihsalatma ~· 
aldığını, ağır iııçi kartlarını her birini fedilen 10 milyon ton çelik te harı> ıs• 
beşer :ve (B) kartlarını ikişer buçuk li- tihsal3tma tahsis edilmiştir. Son J>eŞ 
radan satın aldığını beyan etmiştir. l ayda 20 bin tayyare, 20 bin tank yapı • 

Filhakika Eşrefin evinde yapılan ara- mıştır. Fonlun Dıetroitteki Willov B~ 
mada iki adet ağır işçi ve 12 adet (B.) fabrikalarmda 36 tonluk dört motörlil 
kartı dip koçaniyle iki adet büyüklere uçan kalelerin inşası hızlandmlmış b~~ 
mahsus ekmek kartı bulunmuştur. Fe- lunuyor. Yalnız bu fabrikalar bu~nktı 
ridunun evinde ise nazarı dikkati celbe- inşaat temposuna göre, senede 8000, ya• 
decek kadar kart bulunmamıştır. ni saatte bir uçan kale yapabilmcktedİt· 

Dört suçlu dün adliyeye ıverilmişler- Personelin yetiştirilmesi hususunda sat• 
dir. Zabıtanın meydana çıkarmağa mu- fedilen gayretler ayni derecede hararet· 
vaffak olduğu bu had:se, bazı fırıncıla- lidir. Salfilıiyetli Amerikan ınahfil1erin· 
rın ekmek kartlarını nasıl suiistimal et- de söylendiğine göxe, 1943 senesinde pi• 
tiklerini ortaya koymuş bulunmaktadır. lot namzetlerinin sa},sı iki milyonu b11· 

Suçlular dün öğleden sonra Milli Ko- lacaktı.r. 

runma ıxıüddeıumumiliğinde sorguya İşte bunun için müttefikler istikbale 
cekilmişlerdir. Niyaziden maada diğer büyük güvenle bakıyorlar. 
üç suçlu tevkif edilmişlerdir. Bwıwala beraber. B. Runelt, enerji• 

---------------·---------------- leri baltahyan hadden 3$11'1 bir iy.iJJl· 

müstahsil serlik dalpsmın ya)'llmasma ınam ol· Belediye reisimiz 
Ankaraya gitti 

(Başta.rah 1 ind Sahil ede) 

Fuarın devamı müddetince İzmir hat
tına daha fazla vapur ve tren seferleri 
ilavesi., fuar<'i get.i.rilecek ticarl eşya ile 
iştirak edecek ekspozanlara nakliyatta 
kolaylık ve bilet ve navlun ücretlerinde 
tenziller icrası derpiş olunmaktadır. 
G~n senelerde olduğu gibi fuar se

zonunda yurdun her yerinden fuarı zi
yaret edeceklere geniş imkanlar hazır
lanması bu sene bir hayli müşkül görül
mekle beraber mümkün olan kolaylık
ların yapılacağı muhakkaktır. 

Belediye reisine Ankara seyahati es
nasında belediye meclisi ve daimi encü
men azasından B. Muzaffer Özgen ve
kalet edecektir. 
VALİNİN TAYİNİ 

Ankaradan akseden ve fakat henüz te
yit olunmıyan haberlere göre valimiz 
B. Fuad Tuksal Dahiliye vekaleti müs
teşar lığına tayin eı:illm.iştir. Ankara tel
grafları arasında gelen bu haber hakkın
da vilayete henüz hiç bir malumat gel
memiştir. 

İki yıldan be!'i İzmir valili.ğinde bu
lunan B. Fuad Tuksalın terfian dahi ol
sa şehrimizden ayrılması İzmir i~ bir 
kayıptır. 

~--------ti..,.._ __ _ 

Vapur hırsız ı~ı 
(Baştaran 1 inci Sahifede) 

tiği görülmüş ve vapur İz.mir lima
nına gelince kaptanları adliyeye ve
rilın iştir. 

Limanlarımızdan birinde kayıtlı 
bulunmıyan bir geminin sorgusuz, 
sualsiz Türk bayrağı çekmesi bir suç 
teşkil ettiğinden 'ftemi süvarisi Char
[es Sellgm.erı, Evceni Sarafimides ve 
Rus tebaasından Fetgayın deniz ti
careti kanununa aykırı iıareket1erin
den dolayı dün ikinci cezada muha
keme edilmişlerdir. 
Diğer taraftan İstanbulda bir şahu; 

vapurun kendisine -ait olduğunu ve 
rizası haricinde kaçırıldığını idd:a 
etmektedir. Hadisede bir suç mev
cut olup olmadığı mahlremece araş
tırtlmaktadır. 

EGE RESSAMLARI 
•ESİJf 8EltGiSi 
!Ege ressamlan resim :Aıergisi yann sa

at 18.30 da Halkevinde açılacaktır. Bu 
sene sergiye kıymetli bazı tablolar geti
rilmiştir, 

fe ... Perizat bunu görmemişti! Şu halde 
bir şey bilmiyordu. Olsa olsa tahmine 
çalışabilirdi. Geniş bir neres aldım. Ma
vi mektupluk kağıttan gözlerimi ayıra
nuyarak doğruldum. 

Cevap vermedim.. 'Ne diyebilirdim ki? 
Perizat tenisten dönüyordu. Kızıl 

bukleleri başının etrafında uçuşuyordu. 
Bu bukleler Enisin dalgalı saçlanm o 
kadar andırıyordu ki, onlan parmakla
rım arasına alarak ipek yumuşaklığını 
duymak istiyordum! Kıza kızmağa hak
kım yoktu. Enisin kardeşi idi. 

Fakat Perizat işi açığa vurmağa kaı:ar 
verıniş görünüyorau. Hiddetle ayağını 
yere mırdu ve bana bağırdı: 

- Su dövülmüş kedi tavrını takın
maktan vaz geç. ağabeğimi ne kadar 
çok sevdiğimi bilirsin.. Del:kanlı yaşına 
girdiğinden beri bütün kadınlar ona 
aşık düşüycrlar. Geçen sene bahriye 
mektebini bitirdi. Mesle"k hayatı henüz 
başlıyor. l'Uzun bağlarla lbağlanmasma 
imkan yoktur. Evlenıneği aklına getire
bilmesi için Ciaha seneler geçmelidir .. 

Onunla seni tanıştırmazdan evvel bu
nu söylememiş miydim? · 

Bir l{eriledim ve kendi içime daha -z!
yade bUzlildüm. Elim, sözlerimi tutmak 
istiyormuş gibi ağzıma dayandı. 

Perizatın t.avrı birden bire deği~İ.. 
Ayaklarımın ucuna ~idi ve ellerini 
belime doladı. Yalvaran bir sesle: 

Trakyada 
sevinç içinde 

ma.k için son bir demeçinde harbin 1D1Jl1 
ve çok uzun süreceğini söylem.iştir. Gel"' 
c;i müttefikler 194.2 ~i sonuna .bdat 

(Baştarah ı .iDci Sahifede) bi.iüia cephelerde .teşebbüsün kendi el· 
lcrine gCf;eeeği.ııi, harp W.nelerinin .gr 

köprüleri götürdüğü gibi .suların kapla
dığı tarlalardaki mahsuller de harap ol
muştur. Bir erkek ve bir kadın ölmüş
tür. Yüz kadar hayvanı sel sürüklemiş
tir. Dahilden alınan haberler de ağır 
hasarlar bildiriyor. 

rüniiısü ne olursa olsun, kuvvctleriJıiıı 
bü)'ilk parçasını Rusyada tahşit eden Af• 
manyanın durumu fevkalade nazildete· 
ceğin.i tahmin etmektedirler. Fakat diiş· 
manlannın müdafaaya çekildikleri gtiJl 
mukavemet kudretlerinin uzun bir har· 
bi zerektirınesi ihtimalini de giiz önün· 
de tutuyorlar. 

ŞEVKE2' BİLGiN 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ziraat ve
kaletine gelen malntnata göre son btt 
hafta içinde yurdun muhtelif yerlerine 
yağan yağmurlar yurdun ve müstahsilin 
yüzünü güldürecek değerdedir. Yağlş 

memleketin her tarafına b~ başka ------------
nisbetlerde olm~. 
Yağmurlar Trakyada çok müsait, Ça

nakkale ve Balıkesirde kafi mikdarlarda 
su bırakmış, orta Anadolunun bazı yer
lerinde bol, bazı yerlerinde daha .az te
sirli olm~tur. Karadeniz kıyılarımızda 
yağış faydadan hali değildir. Egede ya
ğış az olmuş ise de yağmurun her dam
lası altın değer.nde olarak karşılanmış
tır. Trakyada mi.ıstahsil sevinç içinde
dir. 

Pasta imal etmiş •• 
İkinci Beyler sokağında 60 sayıda fı

rıncı Mustafa Demir, koordinasyon ka
rarma aykırı olarak fırınında pasta imal 
ettiğinden, yeni kavaflarda hurdavatçı 
Enver Kırli dükkanındaki toplu iğnele
ri yüksek fiatla sattığından adliyeye ve
rilmişlerdir. 

Dikkat! 
-*-

KaçalılGl'ı aJılıoyanlar 
nttıhJıe~e verileeeıı 
İZMİR ASKEIUiK ŞUBESİNDEN: 

Bakayaları ve yoklama kaçaklarını 
bilerek müesseselerine ve ticarethanele
rine alanlar askeri ceza kanununun 76 
ıneı maddesinde yazılı ce'l:alara çarptırıl
mak üzere mahkemeye verileceklerdir. 

Müessese ve her nevi ticarethane sa
hipleı·inin nezdlerinde bulunan :mükel
leflerin ihtiyat yoklamalarını yaptırıp 
yaptınnadiklanna dikkat etmeleri ve 
yaptırmıyanlan şubeye teslim etmeleri 
il8n olunur. 

iKi KOMVRCtl Meksika ve harp 
Adliye~ uerildi.. <Başıamı ı inci .Sabit.ede) 
Karaman sokağında 50 sayılı dükkan- d ı tl · h ·ı,. ~-

da kö. .. .. Mehmet :::.1 Abdullah .As ver eve erıne a:rp ı "nına ~arar ve· 
murcu Oı;.ı.U ' ildiv . .ı.-kdird ·ıu ~ı.:1- d 

K stelli dd sind k .. .. .. K- r gı iWI e mı tvyu1A.w11nn mü a-
ve e ca e e om.urcu azım fa dil v • • f.aka d · 1 k.. .. ·· kil k ttıkl a e eçegını, t enız aşın yer ere 

omdanurundli osunu..:~~:-• urudirşa sa a- asker gönderilmiyeceğini beyan etmiş-
rm a yeye veı~er . tir. 

----·- Meksiko, 23 (AA) - Meksikodaki 
E&rarı yutarlten.. n:iihver teb~~ bankal~ dolar-

Y d 1021 . . kakta tu l~ını Qekmelerım önlemek ıçın Meksika 
avabnıkalıçeşm.eAll~ y ıncıtmso ldo y - hankaları şi.malt Amerika para.siyle te-

ran sa ' agzına a ış o ugu diyelerini k ~~-1 dir . 
bir parça esran yutacağı sırada görüle- .. . e"~~ · Bu tedbU' yalnız 
rek tutulm~ ve üzerinde bulunan es- uç ımihver devleti tebaalarına karşı ol-

1 birlikt dli ilm·,...;~ mak'la beraber seyyahlar da muhtaç ol· rar a e a yeye ver ı,..-.. d··,_, __ ,,._ ik lamı ak 
- ----· wum:ı .n.mer an -.parasun .a yac -- !ardır. 

İldlJıdr Meksika, 23 (A.A) - Alman, İtalyan 
ve Japon tebaasına karşı boykotaj ilan 
edilmiştir. Barlara ve ıkahvehanelere 7a
p1ştırılan ilanlarda ..mihver tebaasının 
giı:memesi rica olunuyor. 

.driıaap sokağın<la 83 sayı1ı dükkanda 
tacir Murat ~e kızı !İhsan Altını;ekiç, 
kımd\ll'a çivisinin kilosunu 350 ~ 
satmak suretiyle ihtikir suçundan adli
yeye verilmişlerdir. 

- ~ale, dedi, söyle !.bana, Enise sahi
den gönül vermiş değilsin, değil :mi? ... 
Aranızda bir $eY olmadığını :söyle .. 
Heyecanımı gizlemek için ıbaşmu çe

virdim.. 0nun :fısıltılar.mı duyuyordum. 
- KAşki Enisin izinli old\$1 bir sıra

da seni bize götürmez olsaydım .. Babam 
bunu :hiç affetmiyecek .. 

Kalbim sıiladı. Daha tat1ı1ıkla devam 
etti: 

- Hayır, aranız<la hiç bir şey geçmi§ 
olmıyacak. Enisi ciddiye almamalısın ... 
Enis bir gönül celladıdır. Her limanda 
bir !kadın ele ,geçirm.~i gemicilik şa
nından sayar .. 

..-Onu unut, 1ale.. Onun içın hayale 
kapılma. Bu abuk .sabuk mektubu yırt 
Ne senden uzak, üztilen Nailine neşeli 
bir mektup yazıver .. İ~te bak, ona bir 
diyeceğim yok,. O :kadar iyj çocuktur 
ıki onu böyle unutman bile ayıp .. 

JF.akat Perizat bana bu yatıştırıcı söz
leri söylerken, ben başka şey düşünü
ıYordum . .ıEnis beni ilk defa olarak kol
lan arasına aldığı o latif mehtap gece
sinde bana neler söylemmti? .. 

- Ne kadar küçük ve narinsiniz, Ja
leciğim. Bir fidan gibi.. Bir hiç sizi lo
rabifa. İnsanlar sizin zaafı.nızdan istifa
<le edebilirler. Bel}&i bunun içindir ki 
sizi himayeye bu kadar can ahy0r, sizi 
bu kadar cok seviyorum! 

- BİTMEDİ-... 

!kinci bir meksika Jl)etrQl gemisinin 
torpillenmesi bütün millette bli.YÜ:!t ıhe· 
yecan uyandumışbr. 

Tanmpiltoya #hnek üzere 9 ıün ev
vel ibir liman<ian aYDlan üçü.neti bir ıı>et
rol ı.ıemisinden baber alınamaması ıhe
yecanı arttırmışbr. 

Meksiko, 23 (A..A' - Kaliforniyada 
müdafaa teşkilatında uğraşan eski reisi
cümhur Kardenas geri gelmiştir .. Kayıt-
51% ve .şartsız hükümete müzaherete ha
zır olduğunu bildiren Kardenas derhal 
rnfüver devletlerine harp ilful edilmesi
ni istemiı;;tir. Sendikaların vaziyeti sol
cuların bu kar.ara lhararetle taraftar ol
~uklarını gösteriyor. Sağcıların vaziyeti 
daha az sarihtir. Siyast mahfiller mihver 
tebaalannın mallarına el konmasmı ve 
mihver devletler:ne harp ilanını istiyor
lar. 

-~-----~.-~---
YENİ NEŞRİYAT 

l'İCAREI' *'E SANAYİ 
ODASI BVJ.TBNi 
Ticaret ve sanayi odasının 5 sa.yılı 

bülteni çıkmıştır. Bu bültende halk da
ğıtma birlikleri kararnamesinin tam 
metni, mayıs ayında :ticaret vekMetinin 
neşrettiği sirküler, yağ satışları ve el 
koyma kararları, yeni 1icart anlaşmalar, 
gıda maddeleri umuıru endeks, borsa sa
tışları hakkmda maltunat ve yazılar da 
mevcuttur. Tavsiye ederiz. 



t-

fa-
r: 
el 

ı:ır, 

sa
da 

2.f M AY l S PAZAR 1:1-~., 

Yeni Ginede 
---*---

B q .Japon tayyaresi 
düşürüldü •• 

MeJbU:Tll, 23 (AA) - Tebliğ : Yeni 
Ginede it.na teşkillerimiz düşmanın bir 
sarııx: ~misini ağır hasara uğratmışlar 
Ve ~ Japon tayyaresini dUşürmüşler
Clit-. Biltill tayyarelerimiz saEmen geri 
döaail.ş]ft'dir. Yeni Britanyada Rabaul 
limlll\l:ada yerdeki düşman uçakları ha
sara lll!ratılmış, bir Japon taşıtı ağır su
l:'ette ı..,.alarunıştır. 

---~ta------

Almanlara göre 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

İki fbd-a beri mühim hava teşkilleri
ınizia akaheretiyle Alınan, Rumen ve 
M80llr latalan bütün müdafaa hattında 
toplu ~ hücuma geçm'.ştir. 

i:ı... ıölünün cenup doğusunda şid
tietll )dlaıum.larına devam eden Ruslar 
ebr ~ ve!'JTlişlerdir.. Ehemmiyet
!\ s..., tıılşkillerlmiz di.lşmana bi.lyük 
ita~ ..erdirmiştir. Muvasalesi kesi
!ea bir di&$man grubu yok edilmlştir. 
Lap:ıayada Alınan ve Fin kuvvetleri 

rnuvr+"9'etli taarruz hareketleri yapı
yorlar. 

lt ..,..tan 23 mayısa kadar Rus ha
va. ~ 452 uçak kaybetmiştir .. 
BunMıır. M2 si hava muharebelerinde, 
65 s -.M savar bataryaları tarafından 
ve 31 • ordunun muhtelif sınıflan tara
luıdaa, ıeri kalanları da yerde tahrip 
edilwfttP. Ayni müddette bizim kayıbı
mıt 41 tılıpyaredir. 

~~~llW'll'Wtt~~~--

aı.GCESrER DVKtl 
SITRJYEDE ... 
13qra&. 23 (A.A) - Suriye limanla

rınclıa tııııltiı$).erine devam eden Glocester 
i:ltıki& a-.da İngiliz. Avustralya ve hfu 
Fna.. molarmı geımiş ve Londradan 
uçakla ıelen hilr Fransız hava başku
~andam B. Valen, general Katru ile 
İngilia ~ lıür Fransız yüksek subayla
riyle ıiirt4mü.ştür. 

lzmir Ticaret 
iundan: 

So,yetlere •• gore 
( Haştarafı 1 inci Sahifede) 

hafta 250 Alman tankı tahrip edilmiş, 
buna mukabil hiç bir Rus tankı işliye
miyecek kadar hasara uğramamıştır. İlk 
defa olarak Moskova müdafaasında tec
rübe edilen bu tabiye Rus tanklarını 
harbe sokmadan evvel sahra topçusu ve 
tank savar makineli tüfenkleriyle düş
man tanklarının müh:m kısmını harp dı
şı bırakmaktan ibarettir. 

Moskova, 23 (A.A) - Royter bildiri
yor : Harkofun bir kesiminde cereyan 
eden tank muharebesi hala devam et
mektedir. Almanlar yorgunluk alamet
leri gösteriyorlar. Alınan mukavemeti 
muharebenin ilk günlerindeki inat ve 
sebatını kaybetmis gibidir. Bu tank mu
harebesi şimdiye kadar do~u cephes.in
cie yaoılan tank muharebelerinin E>n bü
yüğüdür. Sovyet kuvvetleri İzyung 
Pargenkova istikamet!nde Alman baskı
s.ına mukavemet ederek Harkofa karşı 
tazyiklerini arttırmış bulunmaktadır1ar. 
Alman şaşırtmacının Rus taarruzu üze
rinde tesiri olmamıştır. 

Almanlar çok büyük kayıplar Vl'rmiş
lerdir. 27 inci tank tümeni yok edilmiş. 
23 üncü tümen büvük kayıplara uğra
tılmıstır. 

Alman tabiyeS:nin esası şudur: 
Alman1ar hu kesimlerde tank grupla

rını üç kısma ayırıyorlar. Bir veya ilci 
kısmı hücuma sevketmekte ve muhare
benin en zivade kızıştığı zamanda ihti
yatta sakladıkları kuvveti de harbe sok
maktadırlar. Buna rağmen Sovvet kıta
lan ilerlemekte devam ediyorlar. Bu 
ileri hareket düşmanın ilkbahar taarru
zu ic'.n kuvvetlerini biriktirdiai verd<> 
olmaktadır. 

Londra, 23 (A.A) - Royter bildiri
yor: Bu harbin en .şiddetli savası Ukray
aanın yakıcı ova1arında olmaktadır. Bu 
savaş Ukraynanm mukadderatını tayin 
edecektir. Almanlar yo~uk alamet
leri göstermektedirler. Bu keyfiyet mü
cadelenin kızılordu lehine neticelenece- ı 
~ini tahmine müsaittir. Düsman muvaf
fcıkıyetsiz karşı hücumlar yapmaktadır. 

Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Almanlar Harkof çevresinde as
ker ve malzeme bakımından ağır kayıp
lar vermektedirler. 
İzyung - Pargenkovada bir düşman 

tümenini püskürttük. 3000 di.is.-r-;ın er ve 
subayını öldürdük. Hava kuvvetlerimiz 
85 tank, asker ve mühimmat dolu 200 
kamyon tahrip etmişlerdir. 

sicil memuru-

(AiJt~ar Ticaret Türk Anonim Sirketi) Ticaret unvanivle İzmirdl" Gazi 
Bul'YVmda 11 numarada her nevi emtia ve mahsulat ve eşva alını sabm ve 
ihracı, ticareti ve sınai işler yapmak her türlü ithalat ticareti, biltımum mua
melltı ticariye ve her türlü komis:vonculuk isleriyle isti~I edecek olan isbu 
şirketin. ticaret unvanı ve şirket mukavelenamesi ile tesekkülün tasdikine 
mütedair İzmir asliye mahkemesi ticaret dairesi karan ticaret kanunu hü-
kümlerine ıöre sicilin 4438 numara.sına kaVlt ve tescil edildi~i ilan olunur. 

1 - MUKAVELENAME: 
i - MAHKEME KARARI: 

lmıir sicili ticaret IMmu:cluiu resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

Akhisar Ticaret Türk Anonim 
Şirketi Esas Mukavelenamesi 

BiRtNCi FASIL 
Teşekkül. müessisler, unvan, maksat, merkez, müddet 

Bi:rieci mndde - Zirde vazıullmza müessisler ile asa~ıdaki maddelerde gös
terildiği. "Yeçhile tertip ve 1hracı kararlaştırılan hisseler eshabı arasında kava-
nini meriye ve işbu esas muh.velename ahkamına tevfikan idare olunmak 
üzere bir Türk anonim şirket teşkil olunmuştur. 

ikinci madde - Sirket nıüessisleri işbu esas mukavelenameye vazıulim-
za olan. ............. .. 

Akhisar tütüncüler bankası T. A. $ ... Adil Akkum, Emin A~ao~Iu. Mehmet 
A~aoğlu, Sevket ARaoğlu. Ali Riza Aksel. Dündar Büvük Göldeli. tsmail 
Hakkd Callı Ali Kemal Ergün, Murat Ergün, Halil Hilmi Erman, Sülevrnan 
Niyazi Ersö~ Dr. Ziya Ali Gülün, Hakkı Kavadarlı. Nuri Nalbantoi?lu. Ka-
1..ıycı Kadir Oney, Kemalet1in Serbes. Mehmet Suluoğlu, Şevket Savaşçıoğlu, 
Ali Kemal Şehirlioğlu ba;y!ardır. 

Üçüncü madde - Şirketin unvanı (Akhisar Ticaret Türk Anonim Sirketi) 
olacaktır. 

Dördi.l.Dci.i madde - Şirket aşaioda yazılı muamelat ile isUgal etmek üzere 
tesekkül etmiştir: 

1 - Her nevi P.mtia ve mahsulat ve eşya alım satımı ve ihracı ticareti ve 
sınai işler yapmak.. 

2 - Her türlü ithalat ticareti 
3 - BilOr.ıum muamelltı ticariye ve her türlü komisvonculuk. 
Şirket, 1-lada tasrih dun.an maksacliyle doğrudan doğruya münascbettar 

bulunan biHlmum mali, ti.cari, sınai muamelatı icra ve muamelat ile istit?al 
eden dihr şirketlerin hisse senedat ve tahvilatını mübavaa ve bu nevi sir
ketler tesis edeb ilir. 

Nn'i n mahiyet itibariyle işbu maddede zikredilen muamelattan ımvri her 
hanıti bir muamelenin ifası siı'ket icin nafi ®rüldüğü takdirde heveti idare
nin teklifi üzerine heyeti umumiye tarafından ittihazı karar edilmesine ve 
tadil mahiyt:'t.lnde olan işbu karann hükümetce tasdik edilmesine mütevak
kıftır. Bu scretle tasdik edilen karar işbu mu'kavelenameye zevlen ilave olu
nur. Sirket esası maksat ve tedviri muamelAtı zınınmda kanunu mahsusuna 
tevfikan emvali li(ayri menkule tasaruf edebilir. 

Besinci madde - Sirketin merkezi olacak ~rek Tfukivede ve -'e
rek ecnebl memleketlerde lüzum ,gördükçe meclisi idare tarafından heveti 
urr nive:ve arzedilmek şartiyle subeler acılabilecek ve kevfivet iktisat ve
k.ıletine ihb3r ve J1,aıetelerle ilan edilecektir. 

Altıncı madde - Şirket:n miiddeti ahkamı kanuniyeye ve işbu esas muka-
velenamede münderiç halata veva heveti ummnivece ittihaz olunacak bir ka
rara müsteniden kat veya temdit edilmedikce t~üsü kat'i ,gününden it.iba
ren (virml beş) ı:eneden ibaret o1at'aktır. 

~ıwci FASIL 
-=-ernıaye - sermayenin suret ve şeraiti tedivesi - sermayenin 

tezyit ve tenkisi - hisse senedatı 
Yedinci madde - $irke1:in sermayesi beheri (iki vüz Türk) lirası kıvroe-

tinde '1750) hisseve münkasim (350.000) Türk lirasından ibarettir. . 
Bu h'.sseler mecınuunun !ştirası işbu mukavelenameye merbut ve onun bır 

cüz'i mütemmimi olan teahhütnamede ~österilmiş olduğu üzere müessisler 
tarafından ta'Ilamen teahhüt ve imza edilmiş ve sermayenin rub'u mukavele
nin imzası sırasında tediye edilmiştir. Hisse senetlerinin bedeilerini-ı l"'".üre
bakisi şirketin teşckkillii katisinden sonra heyeti idarenin talebi üzerine der
hal ve tam'Ullen tedive olunacaktır.> 

$irket ser:nnyesinin tamamına iştirak taahüt ve rubu bedeli devlet banka
sına veya mute~ bir bankaya tevdi edildikten ve ait olduğu mahkemece 
sirketin tesı:-'kkülU tasdik olunduktan sonra sicili ticarete tescil ve ilrun tari
hind-. baslı;.r. 

- DEV AMl YARIN -

YENi ASIR 

UZAK DOGU HARBl 
(Ba~tarah 1 inci Sahifede) 

Tokyo, 23 (A.A) - Domei ajansının 
bildirdiğine göre Çekyangta pek şiddet
li olan Japon taarruzu hakkında askeri 
mahfiller şu mütalaada bulunuyorlar 
Çekyanga Japonların hakim olması 
Çunkin~in as1:~ri mukavemeti için ağır 
bir darbedir. Çiiııkü Çekyan~ Çinin en 
zengin bölgesi ve Çunking hükümetinin 
dahili endüstri ve ticaret merkezidir .. 
Cuma günü Japonlarca işgal edilen Çek-

.s 

!ZMİR SİC1Lt TİCARET MEMUR-
LUC.UNDAN: SAYI 4433 

Tescil edilmiş olan (İstanbul Küçük 
istikrazat sandığı Türk anonim şirketi 
İzmir şubesi) nin ödünç para verme iş
leriyle uğraşatağma mütedair beyanna
me ve izin vesikası 2279 ve 3399 numa
ralı kanunlar hükümlerine göre sicilin 
·1433 numarasına kayıt ve tE:!>cil edildiği 
ilan olunur. 

1 - BEYANNAME 
2 - İZİN VEStKASI. 

1zmir sicili ticaret memurluğu resmi 
yang şehri bilhas:;a ehemmiyetlidir. Zi- mührü ve F. Tenik imzası. 
ra cenunta dağlık aı·aıjde harekette bu- tZMtR VtLAYETİ YÜKSEK 
h.ınan Çin kıtalarmuı. üssüdür. MAKAMINA 

Tokyo, 23 (A.A) - Domei ajansına Merkezi Galata Senpiyer hanında 12 
göre Çekyangta l 00 bin kişilik Cunking No. lu dairede bulunan İstanbul Küçük 
ordusunun muva~alc yolları kesilmiştir .. istikrazat sandığı T. A. ş. nin Yandevi 
Kusatılan kuvvetler imha veya esir hanında 17 No. lu dairede bulunan tz
edilmek üzeredir. Japonlar Eyoma. mir şubesinin 2279 No. lu kanun mucu
Tung-sang, Nanki şehirlerini almışlardır hince vermeğe borçlu olduğu beyanna

Horsa 
ÜZÜM 

259 H. Elbirlık. 
25 N. Üzümcü 
15 M. İzmiroğlu 
43 Öztürk şir. 

342 Yekı'.llı 
198476 Eski yekfuı 
198818 Umumi yekCln 

No. 
No. 
No. 

7 
s 
9 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
153 Mehmet Ara.s 

46 Oskareğli 
199 Yekilıı 

ı 75735 Eski yekıln 
175934 Umumi v.-klın 

ZAHİRE 
295 Ton Sus:ım 

3000 kilo Bal.mumu 
15 Ton Erik 

48 50 
47 50 
55 
47 25 

30 
41 

55 

med!r. 
1 - Adı ve unvanı: İstanbul Kü

çük !stikrazat sandığı T. A. Ş. 
2 - Kanuni ikametgahı: Müdürle

ri: tzak Nahum, İnönü caddesi 
133 ncü sokak. No. 14 E. R. Ro-

50 diti, İnönü caddesi No. 826 Raul 
55 AJaluf, İnönü caddesi. 
55 3 - Ticari ikametgahı: Yandevi 
47 50 Han No. 17 

48 
49 
51 
54 
58 

36 
41 

55 50 
400 

41 

4 - Tabiiyeti: Türk 
5 - Sermayesi: 30,000 otuz bin 

Türk lirası 
6 - Alınacak faizler: a ) Açık 

kredi muamelelerde % 12 ye ka
dar b ) Diğer kredi şeklindeki 
muamelelerde % 8,5 a kadar 
Muameleınizin nev'i: Küçük 

esnaflara, sanatkarlara taksitler
le ödünç para vermek. 
Müşterinin arzusuna göre 6 

aya kadar muayyen bir vade VC'

ya aylık taksitleriyle 10 aya ka
dar tediye edilmesi ve taksitler
den biri tediye edemediği tak
dirde borcun kamilen muacceli
yet kesbedilmesi. 

7 - Fai.z.e dahil bulunan masraflar: 

.ı 11111 • • ı, ,_, •ı ı ıımı 1111111• • •111111111111 ı ı ııııınm ı~ 

~ .A nk ara lladvosn 

Faiz tabirinde. ödünç para ver
me mukabilinde borçluda.o. ko
misyon ve hesap masrafı vesair 
her ne nam ile olursa olsun alı
nan para dahildir. 

- 8 - Faizden başka alınacak mas-
BU G UN K U NEŞf\l YAT _ raflar: Muamelenin nev'ine göre 

- faizden başka tahakkuk eden si- , 
.:; ım11111amııımııuorııt11111m11mı111111mrıııır gorta, ardiye, eksper ücretleriyle 

8.30 Program ve memleket saat ayarı, damga ve resmi muamele vergisi 
8.33 Müzik : Hafif program pl. 8.45 ödünç para alana aittir. 
Ajans haberleri. ~.00 Müzik : Hafif par- 9 - Tabi olduğu maliye şubesi: tz-
çalar ve marşlar pL 9.15 - 9.30 Evin saati mir yeni maliye şubesi. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı, 15 kuruşluk damga pulu ve 1 kuruş-
12.33 Müzik : Şarkılar 12.45 Ajans ha- luk tayyare pulu üzerinde 18/ 5/ 942 ta
berleri 13.00 Müzik : Saı·kı ve türküler, rih ve tstanbul Küçük istikraz sandığı 
13.30 - 14.30 Müzik : Radyo salon orkes- İzmir subesi mührü ve imza okunamadı.. 
trası .. 18.00 Program ve memleket saat ödünç para verme işleriyle meş-
ayan, 18.03 Müzik : Radyo dans orkes- gul olanlara mahsus izin vesikası. 
trası.. 18.40 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Adı ve soyadı veya unvanı: İstanbul 1 

Memleket saat ayarı ve ajans haberleri, Küçük tstikraz sandığı T. A. Ş. 
19.45 Ankara ilkbahar at koşularının ne- Kanuni ikametgahı: Müdfuler ,tsak 
ticeleri.. 19.55 Müz:k : Çigan dans ve Nabum, İnönü. caddesi, 133 ncü sokak 
Romansları pl. 20.15 Konuşma (Tutum No. 14 E. R. Roditi, İnönü caddesi 
ve bakım .. ) 20.30 Müzik : Şarkı ve tür- No. 826 R. Alaluf, lnönü caddesi. 
killer 21.00 Konuşma (Ziraat saati..) 21. Ticari ikametgahı: Yan.devi Ham 
10 Temsil : Kimgil ailesi .. 21.30 Müzik: No. 17 

SAHiFE 1 
s~.r~.O""~.r~.r...coo-~~.r_,..~.r~~3 

1 Mimar Kemalettin caddesinde i 
1 1 numaralı perakende s 1 mağazasında 
1 Mısırdan getirttiğimiz ve ,getirtmekt.e bulunduğumuz İngiliz, Hint. Japon.§ 
§ve Amerikan menşeli Poplin. Basma. Krep Spor. Rrenkli Hasse vesair pa-S§ 
§ınuklu mensucat. 

§ Tavas, Burdur, Buldan, Kızılcabölük, Buldan Güney Babadağ, Senirkent.ı 
§kooperatifleri dokumaları, Çarşaf, Mendil ve Astarları. § 
fi İzmir Yün Mensucat fabrikasının Culaki, Yün Yon, Nezaket, Pamuk karı§ sık çula.ki, Şayak ve Battaniyeleri. 

H Bursa fabrikalarından getirttiğimiz her nevi ipeklilerin. 

1 
SA'l'IŞINA DEVAM EDİLD!ôİ MUHTEREM M'OSTER!LER:tM!ZE 

ARZOLUNUR. 
MANİFATURA TÜRK ANONİM ŞbtKETi 

24, 25, 26 (1243) 
"1·~...cıcıco-~J"J"J"~~ 

Vniversite A. E. P. Komis yonundan : 
Y apılacalt iş 

Keşif bedeli 
Lira 

Teminatı 
Lira 

Gureba hastahanesi pavyonları civa
rında yapbrılacalc. mutbak ve çama
~rrlık binası 

36 286.26 2722 

1 - Yukanda yazılı İf üniversite rektörlüğünde 5/Vl/942 perşembe günu 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektit. 

2 - Bu işe ait mukavele, şartname, keşif ve projeler rektörlükte görülür. 
3 - istekliler en az bir leahhütte 15 000 liralık. bu iş.e benzer iş yaptığına 

dair ihaleden 6 gün evvel lıtanbul vilayetinden veırik.a almalan ve ticaret oda
sı vesikasını teklif zarflarına koymalazı. 

4 - Teklif zarfları ihale günü saat 14 te rektörlüğe verilmiJ olacaktU'. 
18 23 27 3 1 2698 ll83) 

cccxr~-- --.... ----~cc-~~..,~~ıx>cıı=ı=;cıı=aoccıı:ıı=c 

Yazıhane Nakli 
TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ İZMİB ŞUBESİ 

1 ha2iran !142 tarihinden itibaren Cümhuriyet bulvannda (104 - A) sayı
daki bürolamu A tatürk caddesi Alsancak mevkiin.de 408 - 110 sayılı dai
reye nakledecektir. Sayın müşterilerine şimdiden jlfuı eyler" 

~.-. . • . ~. r. ;r_ .. ~_,_,_.....,,_,.._,....;r..o-JJO"".r~//.rJ"~CC~!:IOl=-9 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Dükkanında pilav olduğu halde satış.a arzetmemek suretiyle m.illl korunma 

kanununa muhalif hareketten suclu !zmirde Karataş 9 Evlfıl sokak 33 savılı 
evde Ali Ferı:ili hakkında İzmir asliye birinci ceza mahkemesinde vapılan du
~ma sonunda suclunun suçu sabit olduğundan M.K. K.. nun 32/D. 59 /3 ncü 
maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezasivle mahkumiyetine 7 ınin müd
detle dükkanın kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten men'ine 
16/ 3/ 942 gününde karar verilerek hükmün katileştiği ilan olunur. 

2872 (1244) 

KREDİ KOOPERArİFLERİ iCiN .. 
STAJYER MEMUR ALINA CAKTIR-

r. C. Ziraat Banlıası i zmir Sabesinden : 
Şubemiz mıntakasındaki tarım kredi kooperatüİerinde (40) lira aylık üc· 

retle bir müddet staiver olarak çalıştu·ıldıktan sonra Ankarada acılan kursa 
iştirak ettiri!mek ve iki buçuk aylık kurs devresinin ikmalinden sonra lüzum 
görülecek mahallerde kooperatif müdür ve muhasibi olarak. calıstırılmak üze
re (5) stajyer alınacaktır. Tal.iplerin orta tahsilini ve askeılik fili hlımetini 
ikmal etmiş alınası meşruttur. İsteklilerin 2815/ 942 tarihine kadar subenıize 
müracaatla!'J, 2882. (1248) 

Opera parçaları pl. 21.50 Müzik: Joseph Tabiiyeti: Türlt Encu··mn-· vıı~"etten. 
Marks - Trio Fantazisi .. 22.30 Memleket Sermayesi: (30,000} otuz bin Türle: .._..ı u_,,. • 
c;aat ayarı ve ajans haberleri 22.45 _ 22. lirasıdır. 1 - 1/6/9·12. tarihinden 31/Mavıs/945 tari.hlııe kadar üç sene müddetle 
50 Yarınki program ve kapanış.. Muamelenin nevileri: Küçük senaf- kiraya veril•ı·ı<~k üzere kapalı zarf usullvle uttırması ilan edilen hu:İl!alfı ı;,!aj 

lara sanatkarlara taksitle ödünç para ve gazinos·mun kirasına talİ?> çıknıadı,ğından 2490 numaralı kanun hükümle-
1 ~.r.~x~~...ooc:>o'"...ıGO! vermek. rine mucibinc-e 20/5/ 942 tarihinden itibaren hir ay icind.e arttırması vapıla-
~ D t Alınacak faizin en yüksek haddi: caktır. 
~ evren Sa J- Açık kredi için % 12 ve teminatlı~ 2 - $er2iti müzayedeyi görmek istevenlerin her ,gün vilavet daimi en-
.J 

1 
k A sair muameleler için % 8,.50 dur. 

11 
cümeni ka!Emine ve Babceliler hanında muhasebei hususive varidat müdür· ·l 1 k d Ü kan y ukarıcla yazılı tstanbul İstikraz.at lü~ Vjl pey sürmek isteyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her Pa-

" sandığı Türk Anonim şirketi tarafındall' zartesi! ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ve kadar muha.sebei hususiye vez-
1: Yapıcıoğlunda Yasuf Dede ca.d- 8 ödünç para verme işlerine dair 11 Razi- nesine yatın.caklan 405 lira 25 kuruşluk depozito makbuzlariyle birlikte en-
~ desinde S4 numaralı 30 senelik § ran 1933 tarih ve 2279 numaral::.. kanun cümeni vilayete mi.iracaatlan ilan olUD:.tn'. 2823 (1242) 
§~~~~~u~~-~h~~~~~~m~~~~ıı. ___ M_A_H_İ_S_A __ B_E_L_E_D_tt_E_S_i_K_D_E_N_: _____ ___ _ 
~~ Yli~ bul n, mub: d~.k-::;-pdo yı- §R tetkik olunarak muvafık görülmekle zik- li 
'.i gı unan ır u IU"1 evren sa- ri geçen hu··k:'-'en· ve beyannamesinde- h k m1 
~ . 1 - d · d -' -! uuu Mezbahanuz m:.idür ve baytarlığı münhaldir. Barem kanununun ü ü e-

ı 3 ( 1225) 6 "' -s rine göre (60) liraya kadar asl'l. maas verilecektir. 
tuacağm an içm etU. sahibine mii- ll§ ki s.artlar dahilinde ödünr para verme 

~~~,..r~J:~.r~~.3".r~ işleriyle meşgul olmak üzere kendisine Mezbahada tahlil yapabilmek ve tekaüt olmamak şartiyle taliplerin Hazi-
--- _ işbu izin vesikası verildi. ran 942 son:.ına kadar evrakı müsbite suretlerini bir kıta istida ile belediye-

1ZM1R S!CtLt TtCARET MEMUR- Mıntaka ticaret müdürü Ekrem Ediz. mize göndenneleri lüzumu ilan olunur U, 27 (2251) 
LUCUNDAN: SAYI 4434 

1 İzmir valisi N. aslına uygundur. ''---------------,-------------- --
Tescil edilmiş olan (Banko Di Roma 48 kuruşluk damga pulu üzerinde 

11 

!ZMffi StctLı TtCARET MEMUR- BA.YINDffi SULH HUKUK MAH. 
İzmir şubesi) nin ödünç para verme işle- 1 22/5/942 tarih ve İzmir sicili ticaret me- LUC.UNDAN: SAYI 4432 KEMEStNDEN: 
riyle ugrasacağına mütedair beyanname murluğu resmi mührü. Tescil edilmiş olan (Banka Komerçi- Bayındırın Yenice mahallesinden Sait 
2279 ve 3399 numarasına kanunlar hiı- 2844 <1237) yale İtalyana İzmir şubesi} nin ödünç krzı Emine Baykara tarafından Tırenin 
kümlerine göre sicilin 4434 numarasına rt' para verme işlerile uğraşacağına müte- Kavak dibi maliallesinden Hüseyin oğlu 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. r ASRİH dair beyanname 2-279 ve 3399 num.a.ralı Arap Mehmet Hoşer aleyhiiıe inek be-

l - BEYANNAME 1
' ' kan.unlar hükümlerine gör e sicilin 4432 delinden yüz liranın tahsiline mütedair 

'' Gazetem..'zin 23 mayıs 942 tarihli numanun kayıt ve tescil edildiği ilan dava ikamesinden sonra ikametgihmı 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mü!ırü ve F. Tenik imzası. 

BEYA NN A ME 
Adı veya unvanr: Banko di Roma 

İzmir şubesi. 
Ticari ikametgahı: Müşir Fevzi paşa 

Bnlvan N-0. 11 
Tabiiyeti: ltalyan. 
Alınacak faizler: a ) Açık kredi şek- ı : 

tindeki muamelelerde % 12 ye kadar 
b ) Diğer kredi şeklindeki muame

lelerde % S,5 a kadar. 
Faize dahil bulunan masraflar: Faiz 

tabirinde, ödünç para venne mukabi
linde borçludan komisyon ve Iıesap 
masrafı vesai:r her ne nam ile olursa 
olsun alınan para dahildir.. 

Faizden başka alınacak masraflar: 
muamelenin nev'ine göre, faizden baş
ka tahakkuk eden sigorta, al'diye ve 
eksper ücretleriyle damga resmi ve 
muamele vergisi ödünç para alana ait
tir. Aynca ödünç para verme işiyle 
müterafik olarak müşteri hesabına ya· 
pılan hi.zmetle.rin mukabili masrafiat' 
ödünç para alandan tahsil edilir. 

Tabi olduğu maliye şubesi: Yenl 
maliye şubesi. 

nüshasmın 3 üncü sahifesinde Vıla- 'olunur. tepdil ile mahkemeye haber vermeyen 
yet daimi encümeninden başlıklı 1

' : 1 - BEY ANNA.l\lE: müddeialeyhin zabıta marifetiyle yapı-
ilanın dördUnc.'Ü maddesinin üçüncü 1 

. .. . . . .. . ..................... lan tahkikatta yerinin belli olınadlğı ve 
satırındaki taahhüdü kelimesi yan- ' hmir sicili ticaret memurluğu resmi mütemadi.yen izini kaybetmekte olduğu 
hştır. İşbu k~Time teaddüdüdür key- mührü ve F. Tenik imzası_ ve ikametgahının meçhul bulunduğun-
fiyet tashih olunur. ı : ödünç para verme işleriyle uğraşan dan 30/Mayıs/9421 Cumartesi günü saat 

bankalar ve hususi kanunlarla kurulan dır _n_ hukuk _ı;.1~ 
-OCOl:lQ~::ıoc:o.::ıoc:ııcc~~=o.::aoı.:x:ııcxX. + ....... kküll. 0·ın· 2279 sayılı kanunun 2 ne 10 da Bayın ııw.n ma.l.U\.eme-~cı:ıcccı:r~ ~ = · d b. t b bul b' K A maddesine göre haz.ııtlayıp 3 üncü mad sın e ızza azır unması veya ır 

K A. R f 1 Y A desi mucibince mahalli mülkiye amirle- vekili kanuni bulundurmadığı takdirde 
MAKBULE KEBARE rine verecekleri beyannamedir. gıyaben muhakemeye devam edileceği 
Bi~ki • Dikiş ve Şapka - Çiçek ı _ Adı ve~a unvanı: Banka Kamer tebligat makamına kalın olmak üzere 

yurdunda kayıt muamelesi de.am çiyale İtalyana İzmir şubesi. iian olunur. 2883 (1249) 
ediyor. 2/6/94:? sah günü yaz dev- 2 - Ticari ikametgahı: İzmir Cüm 
resi tedrisatına başlanacak, kayıt ka- huriyet Bulvarı No. 66 EMEKL! SUBAYLAR YARDIM CE-
panacaltır. Beş ayda modanın bütün 3 - Tabiiyeti: ttalyan MtYETlNDEN: 
iDcelikler i ve yen.ilikleri öğretilerek 4 - Alınacak faizler: a ) açık kredi Emekli subaylar yardım cemiyetinin 
Maarif müdürlüğünden musaddak şeklindeki muamelelerde % 12 senelik kongresi 30/ 5/ 942 Cumartesi Sl diplema ve-rilir. ye kadar. b} Diğer kredi şeklin- saat 14 te ikinci beyler sokağında 41 nu-
ADR.ES: Karşıyaka Yemişçipaşa deki muamelelerde % 8,5 a ka- maralı cemiyet dairesine teşrifleri rica 

sokak No. 5.. dar. olunur. 2871 (1247) 
Ka.,vıt saatleri : Her gün sahahle- 5 - Faize dahil bulunan masraflar 

S yin 9 _ 12.. S Faiz tabirinde, ödünç para ver !ZM!R S!C1Ll TtCA.RET MEMUR. 
~ 17 20 24.. 26 29.. 31 (1182) § me mukabilinde borç borçludan LUC.UNDAN: SAYI 2874 
l~acxı':ı cCıccc:r::ıcı:nı=cı ~.-cro:ıı\'! komisyon ve hesap masrafı ve-. Nefi Akyazılı ticaret unvanı ile !Z-

öDEMtş NOFUS MEMURLUôUN
DAN: 

sair her ne nam ile olursa olsun mirde Gazi bulvarında 21 numaralı ma
olsun alınan para dahildir. ğazada münhasıran tcahhüt işleriyle iş-

Ödemişin Birgi nahiyesinin Saray bey ,I 
tZMtR V AL!Ltöt YOK.SEK mahallesi nüfusunun 14 hane numara-

6 - Faizden başka alınacak masraf- tigal eden Nefi Akyazlının işbu ticaret 
1ar: Muamelenin nev'ine göre unvanı ticaret kanund hükümlerine göre 
faizden başka tahakkuk eden si- sicilin 4437 numarasına kayıt ve tescil 

MAKAMINA smda mukayyet Hüsni.l ve Em.inenin oğ-
ödünç para verme hakkındaki 2279 lu 2/ 1/ 1938 doğumlu Yılmazın adiınn 

sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü maddesi Ruhi olarak düzeltilmesine ödemiş as
hükümlerine tevfikan işbu beyanname- liye hukuk hakimliğinin 8/4/942 tarih 
ınizi üç nüsha olarak yüksek makamını- esas 592 karar 218 nu::naralı ilamiyle de-
za takdim ederiz. ğiştirilmesine karar verilmiş olmakla 

Banko Di Roma - İzmir Şubesi keyfiyet kanunu medeninin 26 ncı mad-
!mz:.. okunamadı desine tevfikan ilan olunuı. 
2856 (1234) ım '12461 

gorta, ardiye ve eksper ücret1e- edildiği ilan olunur. 2874 (1245) 
riyle damga resm ve muamele 
vergisi ödünç para alana aittir 
Ayrıca ödünç para verme işiyle yeni maliye şubesi. 
müterafik olarak mü~teri hesa 1 kuruşluk tayyare pulu ve 15 kuruş-
bına yapılan hizmetlerin muka- luk damga pulu üzerinde U/Mayıs/942 
bili masraflar ödünç para alan- tarili. ve Banka Komerçiyale İtalyana 
dan tahsil edilir. !zm.ir şubesi mtihrü. 

1 - Tabi olduğu maliye şubesi:Izmir 2838 (1235) 



SAPfF'E d 

SıYASf VAZIYET 
---·*---

Meksikanın har-
be katılmasının 

e A ee e 
sıyası onemı 

-*-
" vrupadalıl idamlar ve 
Anqıo Salısonıarın de· 

niz taşdı sı'lııntısı •• 
Radyo gazetesinden : Hafta içinde 

mihverin ön planda yer tutan bir iddi
ası ela Anglo Saksonların deniz kayıpla
rına dairdir. Anglo Saksonlar bu haber
lerin mübala~alı olduğunu beyanla be
raber ticaret gemisi kayıplarının arttı
ğını bildirmişlerdir. Binbaşı Atlee yang-
lo Sak.sonlar tarafından karşılanan en 
büyük zorluğun deniz taşıtı meselesi ol
duğunu, her hangi bir planın tatbik! 
nakliyata dayandığını söylemişfa. 

Amerika hükümeti de kafile usulünü 
tatbike karar verdiğine göre mihverin 
iddiaları fiiliyatla tahakkuk etmiş de
mektir. 
MEKSİKANIN VAZİYETİ 
Haftanın millıirn bir olayı da Meksi

kanın harbe katılmasıdır. Bu hadisenin 
önemi. Meksik~m Birleşik devletlerin 
kom~usu olmasındadır. 

A VRUPADAKİ İDAMLAR 
İngilizler ve Amerikalılar işgal altın

daki memleketlerde her gün bir çok 
kimselerin idam edildiğini bildiriyorlar. 
Ara sıra mihver kaynaklarından verilen 
baberler de bunu teyit etmektedir. Fii
len bu$.in Alman kavnaklan Norveçte 
17 kisinin idam ed:ldiğini, Pariste bazı 
idamJar yapıldığını bildirmiştir. Yine 
buaün Manhaymda 14 Almanın idam 
edildif(i haber verilmektedir. Bunların 
ıruc}arı yabancı radyoları d :nlemek, ya
fan haber yaymak. beyannameler dağıt-
m~ktır. • 

lngilizlerin dikkatlerinden kaçmıyan 
şev bu idam1ann vuku bulduğu Man
baym şehrinin son bombalanan şehir ol
masıdır. Böylece işlandiği iddia edilen 
suclann bombardıman esnasmda irti
ka1') erlildH!i anlaşılıyor. 

İnctilizlerin Almanyaya yaptıkları ha
va bombardımanlarından bekledikleri 
neticeler sunlardır: 

1 - Alınan sanayi tesislerinin tahrib!, 
2 - Sark cephesinden garbe tayyare 

çekerek Rusyaya yardım. 
3 - Alman manevivatının sarsılması, 
VİSİNİN V AZİYEI'İ 
Vic:ide mi~letler arası sahnesinin ön 

tarafını işgalde devam ediyor. Martinik 
hakkındak! müzakereler henüz bitme
miştir. Adanın bazı yerlerine Amerikan 
asker1erinin çıkanlınası. petrol ve tica
ret gemileri meselesi üzerinde görüşme
ler devam etmekte rılup, Kordel Hul bu 
görü$melerin bir neticeye varacağını 
ümit ettiifni sövlemistir. 
J\.ITTNERİN TENKİTLERİ 
Mihver gazeteleri Visiyi tekrar tenki

de bru:;lamışlardır. Fakat bu tenkitlerde 
o kadar ileri gitrnemektedirler. Vişi et
rafında bir manevranın çevr1ldi~i sezil
mekte ise de bunun nasıl neticeleneceği 
henüz bilinememektedir. 

l
,,._K_ı-sa_H_a_h_e-rl_P_r_J __ , 
BÜYÜK ELÇİLİKLER 
Londra, 23 (A.A) - Kral Yunanis

tcın - Yugoslavya ve Çekoslovakya nez
dindeki İngiliz elçiliklerinin büytik el
çiliklere çıkarılması kararını tasvip et
miştir. 

KURSUNA DİZİLENLER 
Vişi, 23 (A.A) - B!r Alman askerine 

karşı yapılan yeni suikast üzerine on 
tutsak kurşuna dizilmiştir. Bunlar suç
luların mensup oldukları gruplara dahil 
yahudilerle komünistlerdir. Asıl suçlu
lar meydana cıkanlmazsa daha on rehi
ne kurşuna dizilecek ve b:r cok kişiler 
toplama kamplanna sürülecektir. 
AMERİKADA 
Vasington. 23 (AA) - 31 mayıstan 

itibnrcn sivil ihtiyaçlar icin elektrik te
sisleri ve aletlerin!n yapılması menedil
miştir. 

vtsi VE MARTİNİK 
Berlin, 23 (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Martinik adası hakkındaki haberler 

Fransanm Birlesik devletlerle münase
betler! hakkında hiç bir değişiklik kay
detmiyor. Bu mesele her şeyden evvel 
Vişiyi il~ilendirmektedir. 

lstunhul BeJediy~si 
ş~hi r rfiyatrosunun 

7 İNCİ TEMSİL 

Saadet Yuvası 
KOMEDİ (3) PEr..DE 

Temsiller tam saat 21.15 te baş
lar. Gişe her gün saat 11 den itiba
ren açıktır .. Telefonla aynlan yerler 
ancak saat 18 e kadar muhafaza edi
lir. Otobüs. vapur ve tramvay te
min edilmiştir. 

MiHVER TEBUGLERI ___ * __ _ 
Macar kıt'aları 
bir Rus çete-

sini imha 
tettiler 
~~~--Jr·~~~-

F in 1 er de Sovyet hü.· 
cumlarını durdur· 

duk, diyorlar 
Rusyadan gelen İspan
yol yaralıları ııar~ılandı 

Helsinki, 23 (A.A) - Fin tebliği: Ka
reli berzahında topçu ateşi ve sun'i sis 
perdesi yardımiyle düşmanın dayanak 
noktalarımıza taarruzu mevzilerimiz 
önünde durdurulmuştur hatlarımıza ka
dar gelen münferit Rus askerleri yok 
edilmiştir. Küçük bazı düşman müfreze
leri el bombalan menziline kadar gel
mişse de püskürtülmüşlerdir. Onus ber
zahında ehemmiyetli hiç bir hasise ol
madı. Çinin cenup kesiminde haf i.f hare
kıtal arunız düşmanın hücum ve keşi? 
hareketlerini püskürtmüştür. Topçumuz 
düşman tahkimatını hırpalamış ve tank 
savarJanmız bir çok imtihkamlara tam 
isabetler kaydetmişlerdir. 

Madrit, 23 (A.A) - Rusyada harp 
eden İspanyol mavi tümenine mensup 
1262 kişiyi getiren tren bugün Sen Se
bastiyende bekleniyor. Bunları karşıla
mak için büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Budapeşte, 23 (A.A) - Geniş orman
lık arazide Macar kıtaJarı sayıca ve teç
hizatça kuvvetli bir cok Bolşevik çetesi
ni yok etmişlerdir. Harkof cephes'.nde 
savaşa atılan bir kaç Macar taburu, Bol
şevik hücumlarına dayanmıştır. 
~~~~---tt~~-~~ 

ln~iliz 
•••••••••••••••••• 

Tavvareleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sennazer üssüne ta
arruzda bulundular 

-*-
Londra, 23 (A.A) - Alman tayyare-

leri Batlı şehri üzerinde uçmuşlar, tari
hi kıymeti haiz büyük bir kil:seyi bom
balamışlardır. 

Londra, 23 (A.A) - Hava tebliği: 
Dün gece İngiliz tayyareleri Sen Na

zer üssüne taarruz etmişler ve düşman 
sularına mayn dökmü.şlerdir. Hiç kayı
bımız yoktur. 

Londra, 23 (A.A) - Dün gece İngil
tere üzerinde hiç bir Alman tayyaresi 
uçmamıştır. 

-----·-----Meraıııı Şeyler 
• •••••••••••• 
rayyareıerin muaye
nesine mahsus tünel 
Tayyareler uçmadan evvel büyük bir 

itina ile muayene edilir. Bazı memleket
lerde bu muayene için hususi tüneller 
yapılmıştır. Tünelin içinde gayet büyük 
beher kanadı 9 - 10 metre uzunluğunda 
ve daha uzun vantilatörler vardır. 

Bunlar çalı:şırken, tayyarenin uçtuğu 
esnada havada maruz kaldığı şeraitin ay
nini hasıl eier. 

Harpten evvel en büyük tayyare mu
ayene tünelleri Almanya, Amerika, İn
giltere ve Rusyasa bulunuyoriu. Bura
lardaki vantilatörleri işleten motörlerin 
kuvveti 4 bin beygir kuvvetine kadar 
çıkarılmıştı. 

. Medeniyete hizmeti 
dolıunan lıurt-
Deniz mahlı1klarının içinde pek aca

ipleri vardır. Evlerimizde tahta eşyaya 
musallat olup onlan oyan kurtlar bu
lunduğu gibi denizde de böyle bir mah
luk mevcuttur ve köprülerin tahta ayak
larına, gemiJerin tahta kısımlarına mu
sallat olur, buralarda uzun tüneller 
açar. Ahşap gemiler:n deniz içinde bu
lunan kısımlanna bakır ve diğer made
ni levhalar kaplanması, bu mahJUktan 
kurtulmak içindir. Fakat bu küçilcük 
mahlfil<lar bir çivi başının arasından da 
içeriye sokulup marüetlerini yine ya
parlar. 

Maamafih deniz kurdu denilebilecek 
olan bu mahh1kcuklann insaniyete hiz
metleri de dokunmuştur. Londrada Tay
mis nehri altında ilk defa tünel kazan 
Sir Brunet, bu mahlCıkcukların tahtalar 
içinde nasıl tünel açtıklarını tetkik et
tikten sonradır ki iş:nde muvaffak ola
bilmiştir. 

sürüsüne bereket! 
Bir istiridyenin yılda 16 milyon yu

murta Msıl edebildiği tetkikat netice
sinde anlaşılmıştır. Maamafih aleHlde bir 
istiridyenin her sene vücuda getirdiği 
yumurta 2 - 3 milyon adedini geçmi
yor. 

İstiridye yumurtaları çatlayınca kil~ 
çük yavrular 1 - 2 saat sonra yüzmeye 
başlamakta, aynı gün bunların kabuğu 
peyda olmakta, bir kaç hafta sonra da 
bu kabuk sertleşip midyeye benzeyen 
şeklini almaktadır. O zamana kadar da 
yavru istiridyelerin çoğu kazaya uğra
yıp ölmektedir. 

Balılıların sürati 
Saatte 10 - 12 hatt! 15 mil süratle yU

zen balıklar mevcut olduğu tesbit edil
miştir. 

YENi A.tJR 
z 

HARP GAYRETLERi 
---*---

Kanada da ya-
rım miJ}~on ~i?ot 

hazırlanıyor 
---·*·---

Amerikada benzin 
vesika ile verilivor 

-*-Otta va, 23 (AA) - Tayyarecilik kon-
feransında yapılan müzakerelerden an
laşıldığına göre, 16 - 18 yaşındaki genç
ler pilotluğa alıştırılıyorlar. Kanadada 
açılan mekteplerde pilotluk öğrenenle
rin sayısı sonbaharda beş yüz bini bula
caktır. 19·13 senesinde pilot namzetleri
nin sayısı ik: milyonu geçecektir. 
Vaşington, 23 (A.A) - Harp istihsal 

konseyi reisi Nelson gazetecilere beya
ı:atında kauçuk istihlakinin tahdidi iç:n 
bir temmuzdan ~tibaren benzinin vesika 
ile verileceğini ve btitün kauçuk istih
salatının harp maksatlarına tahsis oluna
cağını söylemiştir. 

Kap, 23 (A.A) - Transvalda üç pat
lama hadisesi olmuştur. Baltalama te
şebbüsleri olduğu sanılan bu hareket
lerden birinin hedefi Yohanesburgu Yot 
Korte ba~lıyan demiryolunun atılması 
idi. 

Nevyork, 23 (AA) - Nevyork Tay
nı:s gazetesi zencilerin donanmaya alın
ması hakkında bahriye nazırlığının ka
t"arını övüyor ve diyor ki : Bu karar ırk 
(arkını ortadan kaldırmaktadır. Vatan
severlik göstererek kıymetlerini ispat 
etmek zencilere düşer. Bunu yapacak
larına kanaatimiz vardır. 
Vaşington, 23 (A.A) - Amerikan iş

çi teşkilatı reisi harp endüstrisi verimi
ni arttırmak için 8 maddelik bir prog
ram hazırlandığını söylemiştir. 

Vaşington, 23 (A.A) - Orta büyük
lükte bir ticaret gemisi Atlantik sahille
rinde torpillenmiştir. ----·-----Rusvadaki askeı·i ha· 
rekatın 

. . 
venı sevrı 

( Baştarah 1 inci SahHede) 

sız kalmıştır. Bununla beraber Alman
ların taarruz cephesi olarak seçtikleri 
bölgede Sovyetlerin ve Almanların ta
arruz ve karşı taarruzları devam etmek
tedir. Almanların yeni silah ve yeni ta
biyeleri hakkındaki iddiaları henüz ta
hakkuk etmiş değ: ldir. Anglo Saksonlar 
bunu mihver propagandasının bir ma
nevrası saymaktadırlar. 

ALMAN GÖRÜSÜ 
Alman baskumandanlığı bugünkü teb

lığinde Harkof muharebeleri hakkında 
oldukça tafsilat vermiş ve şimdiye kadar 
pek aydınlanamamış olan durumu kıs
men aydınlatmıştır. 
Tebliğden anl~ıldığma göre 12 ma

yısta başlıvan Sovyet taarruzuna 20 pi
yade ve 15 zırhlı ve i.iç süvari tUıneni 
istirak etınişlerd:r. Taarruzun bu ka
dar muazzam kuvvetlerle yapılmış ol
masına rağmen Almanların mukaveme
ti ve karsı taarruzları sayesinde Rus 
taarruzu akametı:· uğratılmıstır. Sovyet
lerin en mühim gruplarından birisinin 
~erisiyle irtibatı kesilmist:r. İki J!ilnden 
beri hava kuvvetlerinin destekledi,i!i Al
man, Macar, Rumen kıtaları Sovyet mü
dafaa cephesine karşı hücuma geçmiş
lerdir. 

Alman tebliğinin izah ctti~i vaziyet 
işte 1'udur. Sovyetlerin simdi müdafaa
ya gectikleri hakkında Londranın ver
diği haberler de bunu tevit etmektedir. 
TİMOCEI\"KO HATA MI ETMİSTİR? 
Başlıyan ve gelişen bir taarruzun he

define ulaşmadan durdurulması kadar 
hatalı bir şey tasavvur ed:Iemez. Timo
çenko gibi meşhur bir kumandanın böy
le bir hataya düşmesi düsünülemez. 

Sovyet taarruzunun hedefi 50 kilo
metrelik bir ileri hareketinden ibaret 
olamazdı. Sovyetler 100 - 150 kilometre 
ırcrilerde taarruz ic!n toplanmakta o}an 
kuvvetlerin hazırlıklarını bozmak mak
sadiyle harekete geçmişlerdi. Halbuki 
bu hedefe varmadan taarruz durdurul
mustur. Buna sebep İzyun~ cephesinde 
Alman taarruzunun yarattığı tehlikeli 
durumdur. Bu yüzdendir ki maresal Ti
moçenko, daha tehlikeli bir duruma düş
memek iç;n taarruzunu durdurmağa 
mecbur olmus, müdafaa vazivetine geç
miştir. Belki bundan sonra Alman taar
ruzunu durduracak ve kendi kuvvet1e
rinin mevkilerini ısJ.Aha muvaffak ola
caktır. 
İzvung cephesinde Alman taarruzu 

durdurulamazsa Sovyet1erin Harkofun 
cenubunda bir çıkıntı tesk:l eden mev
zilerini terkederek doruya doğru ~ekil
meleri ihtimali d~ vardır. 

(Radyo Gazetesi) 

RUS EK TEBLIGI 
~----~·*--------

Har kof ta kuv-
vetli bir düş-

•• man mevzıı 
· zaptedildi 

-*
Ahnanlar muhtelif 
k~simlerde a~ır 
zayiat verdiler 

izyungda Almanlar bir 
1ıaç lıilometre geriledi... 

Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek: 

Kızıl ordu Harkof cephesinde çok 
kuvvetli bir düşman mevziini zaptede
rek beş sahra topu, bir çok mitralyöz ve 
bir hayli harp malzemesi bir telsiz ele 
geçirmiştir. Diğer bir kesimde bir Sov
yet birliği düşmanın bir karşı taarnızu
nu püskürtmüştür. 200 Alman eri ve su
bayını öldürmüştür. Bir çok ganimetler 
aLnmıştır. 

Cenupta düşman bir nehri geçmeğe 
teşebbüs etmişse de muvaffak o)ama
mıştır. 200 düşman askeri öldürülmüş
tür. 

Kalenin kesiminde Almanlar 700 ölü 
vermişlerdir. Beş tank, beş sahra batar
yası tahrip edilmiştir. Leningrad kesi
minde 600 A1man öldürülmüştür. 

Çeteler asker} bir treni yaldan çıkar
mışlar, mühimmat deposunu uçurmuş
lar. üç köprüvü tahrip etmişlerdir. 

Moskova, 23 (A.A) - tzyung kesi
minde Almanlar bir taarruzlarının mu
vaffakıyetsizllğe uğradıktan sonra bir 
kaç kilometre geri atılmışlardır. Sovyet
ler nehrin diğer tarafına geçmeğe mu
vaffak olmuş ve ileri hareketleri için 
mevkilerini kuvvetlendirmişlerdir. 

Moskova, 23 (A.A) - Dün gece neş
redilen Sovyet tebliği: Kıtalarımız işgal 
ettikleri mevzileri kuvvetlendirerek ta
arruz hareketleri yapmışlardır. Kerç 
yanın adasının doğu kısmında muhare
be devam ediyor. Diğeır kesim1erde bil
dirilecek bir şey yoktur . 

~~~-....wo..a...__, __ _ 
ORTA ŞARK HARBi 
---*---

ln~iliz tavyareleri 
Bin gazi ye taarruz etti 

---11----

A lı denizde J22 İngiliz 
tayyaresi düşürüldü ••• 
Roma, 23 (A.A) - İtalyan tebl:ği: 
Düşmanın Timiminin cenup doğusun

da ileri mevzilerimizle temas teşebbüsü 
kıtalarırnız tarafından dağıtılmış, düş
mana ağır kayıplar verdirilmiştir. 

Martuba üstünde büyük sayıda İngi
liz Körtis uc;aklar:yle karşılaşan bir Al
man hava teşkili bunlardan on tayyare 
düşürerek parlak bir başarı kazanmış
tır. Bingaziye yapılan bir hava hücu
munda bir uçak daha düşürülmüştür .. 
Akın bazı hasar yapmıştır. Mihver hava 
birlikleri şiddetli müdafaaya rağmen 
Malta hava alanl&rma hücum etmiş1er
d:r. İtalyan uçakları İngiliz avcılariyle 
bir muharebede düşmanın bir savaş tay
yaresini dü.şfumüşlerdir. Dört tayyare
miz kayıpbr. 

Berlin, 23 (A.A) - D. N. B. ajansı 
askeri bir kaynaktan öğreniyor: 

Mihver hava kuvvetleri 1 mayıstan 20 
mayısa kadar Ak.denizde 122 İngiliz tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

Kah:re, 23 (A.A) - Orta şark tebliği: 
Cenup kesiminde bir düşman top ba

taryası dağıtılımştır. Bunun dışında mu
tat faaliyetten ba~ka bir şey yoktur. 

--~.~ta~--~ 

Maarit vekili 
-*-

Relıor lııran sporcuları 
tebrllı etti .. 

Ankara, 23 (Hususi) - 10/5/942 ta
rihinde 19 mayıs stadyumunda yapılan 
atletizm müsabakalannda rekor kıran 
Melahat Ahundas, Saffet Tezer, Suzan 
Aykut, Fehamet Ercan, Fahrinn'.sa Er
can ile grup birincilikleri maçlarında te
mayüz eden Trabzon lisesi futbol takı
mını maarif vekili Hasan Ali Yücel teb
rik etmiştir. --------

Çivi tevziatı 
Ankara, 23 (Husust) - Ticaret vekA

leti ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 
İstanbul vilayeti emrine yen'.den 40 ton 
inşaat çivisi ile altı ton kundura çivisi 
vermiştir. 

Dün Ankara~a bir ay devam et
mek üzere iki sergi açıldı 

~~~~--~,~~~~---

Ankara, 23 (A.A) - Bu yıl ekonomi ve arttırma kurumunun hazırladığı ba
kım ve tutum sergisi general Kazım Öz alp tarafından açılmıştır. TöreQde Vekil
ler, mebuslar ve büyük bir halk kütlesi hazır bulunmuştur, 

Güzel Sanatlar birliğinin resim sergis i de sergi sarayında açılmıştu. Her iki 
sergi b:r ay devam edecektir. 

Kırkpınar ~Üreşleri dün başladı 
EDİRNE, 23 (A.A) - Sarayda her s ene yapılan meşhur Kırkpınar gü

reşlerine bugün başlanmıştır. Güreşleri görmek :,.in civar kazalarla İstanbul ve 
Ankaradan pek çok meraklı seyirciler g clmiştir hr.ıt.m 12üyük alaka gösterdiği 
güreşler hararetle devam ediyor. 

24MAYIS PAZAR 194! 
- -- -~-

Çok müessif kaza 

IV!errrıinin sebeb olduğu 
kazada ölenlerin sa

. i . 
• 1 1 

yısı dördü buldu 
Kaza Jıurbanlarının cenazeleri dün 

öğleden sonra lıaldırıldı 
İstanbul. 23 (Hususi) - Aksarayda 

tramvay deposu öntinde düşen mermi
nin sebep olduğu müessif kaza etrafın
daki tahkikatla müddeiumum1 muavin
ler:nden B. Edip meşgul olmaktadır. 

Bugün bazı şahitlerin ifadelerine mü
racaat edilmiştir. 

Kaza esnasında ağır surette yarala
nanlardan 22 yaşında Mazhar adında bir 

genç te hstanede Cilmüştür. :Bu Slll'etle 
ölenlerin sayısı dördü bulmuştur. 
Diğer yaralı 50 yaşında Fikr~ de 

hayatından iimit kesilmiş gib!dlr .• Ead 
kurbanlarının cenazeleri bugün tsğledeO 
sonra hüküm.et tarafından mera.Un!• 
kaldırılmıştır. Merasimde hüküm.et d" 
:~anı hazır bulunmuşlardır. 

1"ürkiye Birinciliklerinde 

Göztepe Beşiktaşı yendi 
Ankara, 23 (A.A) - Türkiye futbol diren şekilde inkişaf etti. Hmbiyeliler 

şampiyonası maçlarına bugün 19 mayıs bu devrede üstüste 6 gol çıkardılar ve 
stadvumunda başlandı. Müsabakalara ancak bir gol yediler. Bu suretle maf 
Ankara şampiyonu Harbiye İstanbul 10 - 2 Harbiyenin galibiyeti ile biffi_. 
şampiyonu Beşiktaş, İzmir şampiyonu Maamafih şurasını kay~etmek ıcap 
Göztepe ve bölgeler şampiyonu Trabzon eder ki maçın her hangi b::.r safh~ 
lisesi takımı iştirak ediyorlardı. İlk kar- daha evvel emrivaki haline gelmiş ~ 
şılaşmalar Harbiye - Trabzon, Beşiktaş- ticeyi bilmeden oyunu seyre başhyaJl 
Göztepe arasında yapıldı. Havanın ol- bir meraklı iki takını arasında sayı ade
dukça sıcak olmasına rağmen canlı ve dinin tesbit ettiği farkı göremez. Trab
hareketli geçen müsabakaları 10 b:ne ya- zonlular o kadar iyi o kadar ezilmeden 
kın seyirci kalabalığı takip etti. Şeref oynadılar. Bu açık bir sayı farkı ~~. ~ 
tribününde yer alanlar arasında Harici- nilmeleri, yukarıda da i~et . etti~ 
ye vekilimiz Şükrü Saracoğlu ve Meclis gibi çok güzel bir futbol sistemıne malik 
müstakil grup reisi Rana Tarhan ve bir olan bir takımın müdafaa ve hücumda 
çok mebuslar bulunuyorlardı. B:rinci kuvvetli fertlere malik ohDanw;uı.dan 
maçı Harbiyelilerle Trabzonlular oyna- ileri.~eldi. 
dılar. Harbiye şu kadro ile sahaya çık- GOZTEP~ - BEŞİKTAŞ • 
mıştı: S<?n maç Istanbul şampiyonu B~ 

Muzaffer, Nadi, Hayri, Burhan, Abdi, ile Izmir şampiyonu Göztepe ara.gncia 
Melih, Cemal, Süleyman, Sabahettin, oynandı. Beşiktaş sahaya şu kadro ile 
Cahit. Muzaffer.. çıkmıştır: . 

Trabzon lisesi t<Jwnı da şöyle sıralan- M. Ali, Fevzi, Ibrahim, Rifat, Hakkı, 
mıştı : Muzaffer, Ulvi, Ltitfü, Tıngut, Naci, Eşref, Hüseyin, Salın. Şeref, F.!p'ef. 
Rifat. Ahmet, Hikmet, Mehmet, Sabit, Göztepe de şöyle ~ştır: 
Al' Riza, Ömer, Hayri. Mahmut, Alaettin, Reşat, Yusuf, ~a-
Maçı İstanbuldan Şazi Tezcan idare cit, Halit, Mehmet, Halit, Fuat, Emin, 

ediyordu. Oyuna Harbiyeliler başladı.. Fadıl. . , 
Fakat Trabzon muavin hattı topu kesti Maçı Ankaradan Ziya Oran idare edi-
ve oyun birden bire Harbiye kalesi yordu. 
önüne indL Trabzonlular yerden kısa Beşikta:'> takımının teşekkül tanını 
paslarla birbirlerin: çok iyi buluyorlar göre"?l;r .J:~~?u'. şa"?.piyon~un T:W"~
Ye daha ilk dakikadan başlıyarak tuttur- ye b:rıncıligını bır mudafaa sıstemı ile 
dukları bu tempo ile Harbiye müdafaa- kazanmağa geldiğini hayretle anla~lar. 
sını oldukça müşkül vaziyete sokuyor- Filhakika Beşiktaş hücum hattının ışle
lar. İlk dakikaların bıraktığı intiba tici ve netice alıcısı vaziyet'nde bulunan 
Trabzon lisesi takımının anlayışlı bir Hakkının orta muavin mevkimde o~ 
futbol sistemine dayanarak oynadığıdır. ması şimdiye kadar defalarca tecrübe 
İcabında enerj'k fakat ekseriyetle oyu- ed:lmiş ve her defasında pahalıya ınal 
nu ko1av şekÜd~ oynaınağa çalışan ve olmus bir müdafaa sisteminin tatbik edi
bunda ~ldukca muvaffak olan bir takım 1eceğine delildi ve gerçi bu hata birinci 
ilk anlarda Harbiyelileri kendi yarı sa- devrenin 11 inci dakikasında tash:h edil
hasma hapsetmepe muvaffak oldu. Fa- di amma Beşiktrui takımı o zamana lta
kat 6 ıncı dakikada ortadan inkisaf eden dar isabetsiz bir t,yunun temp0sunu al
bir hücumla Trabzon kalesi önüne ka- mış bulundu. Oyunun ilk anları müte
dar inen Harbiyeliler Sabahettln:n de- vazin geçti. Göztepeliler k~~ilarmda 
mir gibi bir şutu ile birinci gollerini ka- Türkiy~ şampiyonasının ~av~r~s! vaziye-

d 1 B 1 b .. '"k b" ·· ·1 tinde bır takım bulundugu ıçın evvelA 
zan ı ar. u go uyu ır enerıı ı e .. ddi dah . d ··a f da 

k H b. uh · l · · k .. mutere t ve a zıya e mu a aa a an ar ıye m acım erının arşı mu- 1 d F k t ki ı · · d yni 
d_z. llak b · llak · · · 1 oynıvor ar ı. a a ra p erının e a 
aıaayı a u etmesı netıcesı o a- d. d" 1 ··d-J. d k 1dı w n(Srünce 

rak kazanıldı. Trabzonlular bir gol ye- 1:~~e ut e m.u waa . a a gını ,.. . 
1 · w h"'-' 1 hucuma geçtiler ve Istanbul sampıyonu-

me erıne ragmen ~ım oynıyor ar ve b' t d"l' il k a · ·1 · ah d nun ıraz gayre e · ınce ven ece v -topu Harbıyelı enn yan s asın an çı- . ld w • f k ttil Oyun 
karınıyorlar. Fakat kale önünde kafi de- zıyette 0 ugun';l _ar e er. un 

. . . . b" bundan sonrası Izmır takımının canlı ve 
recede az:mli olmadıkları ıçın Har ıye- .. 1 b" "h kl · t ht>'-· ,__a . .. . k guze ır a en e vazıye e tıKım oım -
nın canlı oynıyan mudafilerı topu ap- d B ikta d k d' · · k 

ak · k" b 1 hlik · d · sın an es sın a en ısının azana-m ım anını u uyor ve te eyı aı- w •• •t d 1 . ink' d.. ·· 
ak] tı 1 11 · · da1.:kada cagını umı e t!n en ısara UŞUren ma uz aş rıyor ar. ıncı ıu b. . k 1 k .. d b al k 1masın 

Trabzonluların orta muhacimi Ali Riza ır .argasa ı ·çın e un lP a -
vakından bir vurusla takımına beraber- dan ıbaret oldu. . . . 
·lik k dırdı 15 · · d kik Bu kargaşalı~a bır mısal vermek :ıçb 

sayısını azan . :ncı a a- Hakkın il . w 1 
d akı ·· l" b" ın sırası e orta muavın sag ç an sonra oyunun şı muvazene ı ır . . . . ğ 

kl · di ·ki t af t orta muhacım yıne orta muavın yıne sa 
şe e gır ı ar a zaman zaman . . ·. · h · .. '. · b ıe, sol ıc ve yıne orta mu ac:m oyna-
('Qk guzel ınışler yapıyor. fakat Tra - d w "kr t k k".t:.d· T k teskil 

nl 1 h k H b . ··a I ı~ını zı eme an ır. a ımı , 
:-fi u arın er a ını ar ıve mu a aası- .:ı 1 1 d · bö ı Hakkı 

· b ı· "d h 1 1 · :1 t : · b eoen e eman arın a yıne v e 
.,ın ısa et ı mu a a e erı ı e es.rsız ı- 'b" Ut d" d v ·şı· d"kle-'-& 
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r~dıgı halde 'l!ar~ıye hucumlaı: e~- tasavvur etmek Beşikta5 takımmın nasıl 
s0rıyetle cok .~e~kelı ?luyor. H~bıyel~- b:r haleti ruhiye ve idaresizlik içinde 
lPr 19 ve 23 uncu dakıkalarda guzel bı- mücadele ettiğim anlatma~a klifidir. 
rer gol fır~t~. kaçırdılar. Bir~nc~~in~~ Göztcpelüer muhakkak ki daha üstiln 
~o~ ~a!e d:regıne ç~ak 1te~ dondu. oyunlannın semeresini 19 uncu dakika
Ikmcısınde Sabahettın sıkı bır vuruş da Fuadın M. Alivi kontrpiyeye dü.~
yapayım derken to~u ?av~landırdı, m~- ren bir şutu iJe a)dılar. Besiktas bu gol
amafih oyun Harbı:ve1ılerın sayı adedi- den sonra pek kısa bir zaman icin can
ni arttıra~Iar~n~ tahmin e~ren bir.ce- lanır gibi oldu, fakat Hakkı ve Şeref 
reyana dogru gıdıyordu. Sag açık da:ma isteksiz p-ibi oynıyorlal'. Her zamanki 
demarke kalıyor ve bundan Trabzon ta- delici kabilivetlerinden pek uzak görU
kımı aleyhine her zaman istifade ediyor- nüvorlardı. Buna rağmen 29 uncu daki
du. Trabzonluların üstüste düo:;mekte ıs- kada Seref Şükrünün attığı bir korner
rar ettikleri bu hata nihayet 36 mcı da- den lst:fade ederek beraberlik sayısını 
klkada ilk neticesini verdi. Sağ açık cıkardı. Bu beraberlik vaziyeti Göztepe 
Cemaldan güzel bir pas alan Süleyman ve Besiktasın gayretlerine ra~en de
kale önündeki karışıklık arasından ka- itişmeden devre bitti ve iki takım saha
lenin boş tarafını bulan bir şutla ikinci d~m 1 - 1 beraber cıktılar. 
Harbiye golünü çıkardı. Bunu iki daki- İkinci devrede İzmir çok ~anlı ve 
ka sonra Cemalin demarke kalmaktan muvaffakıyetli id;. buna mukahil Besik
istifade ederek attım üçüncü gol 42 in- taşlılar yine bozuk ovnıvorlarih. Netice 
ci dakikada da Sabahettin:n 4 üncü go- bu vazivete uygun dUstü ve 25 inci da
lü takip etti. Birinci devre bu suretle Jdkada Halidin ayağı ile ikinci bir gol 
·.l: -. 1 !f arbivenin lehine bitti. daha çıkaran İzmirHer sahadan 2 - 1 
IKINCİ DEVRE galin Clktılar. 
İkinci devre başladığı zaman Trabzon Besiktasın bu mağllibiyetinde meselli 

1isesi takımı hakkında tesbit edilen kale . direi!ine caroarak J?eri dönen sut
umurni kanaati şu idi: Futbolu temiz gü- Jarın pek güzel ifade etti~leri bir talisiz
zel oynamağa çalışan olduk~a stil sahibi lie;in rolü olduğunu kabul etmek doğru 
bir takım, fakat fert itibariyle kıymetli olur. Fakat Bes;ktas gibi bir 1akımın 
vasatin üstünde olmadığı için tatb:ke ça- temsil ettim söhrete layık bir ovun ~ı
lıştığı sistemi muvaffakıyetle ba~amı- karmak şartiyle bu nevi ta1ic:i7likleri ~e 
yor. Nitekim Harbiyenin her şeyden faz- te!"irc;iz bırakmaSl müski.il değildi. Iz
la enerjiye dayarın zorlu oyunu karşı- mirliler ırüzel fibt!nkl: cidden canla baş
sında tutunamıyol'lar. İkinci devre la oynadılar ve haklı bir galebe kazan
bütiln bu kanaati büsbütün kuvvetlen- dılar. 


