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'Harkof,, ta 
Rus ayıp
ları büyük 
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Çevrilenlerin çembe-
ri yarmak teşebbüsü 

akim kaldı 
-*-

e Ticaret mübadelelerinde ithalattan E Alman askerleri zehirli gaz harbine hazırlık talimleri esnasında e prim alınarak ihracata prim ver:l- = ---,-.---------------------------
ibnenin cenup dopsun· 
daki Sovyet taarruzları 

da kırıldı. Çeteler 
temizleniyor-

e mesi yolundaki tatbikatın dünya § e harbinden doğan bugünkü iktisadi § 
5 şartlara uydurulması lüzumlu görü- § 
i:: lerek bazı kararlar verilmiştir. 5 
!: Bu kararların ithalat eşyası fiat1a- § 
~ nnı yüzde kırk nisbetinde ucuzlata- §j 
E: cağı alakadar mahfillerde kuvvetle § 
5 söylenmektedir. § 
5: Ticaret vekaletinin yeni kararlar 5 
~hakkındaki resmi tebliği 3 üncü sa- E 
5 hifemizdedir.. :: 
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Devlete itimat 
ediyorve"Rah
met'' bulutları 

bekliyoruz 
---*·---

Elımeğin tahdit derece· 
sini yağmur ve güzel 
bir hasat tayin 
edeceJıtir .. 

Anadolu topraklan her zaman bahar 
aylannda mavi, berrak bir ufuk üzerin
de yağmur tasıyan bulutları. bir ananm 
ınemesini bekliyen çocuk gibi hasretle 
gözler. Susuzluktan c;atlıyan bir dudağa 
hem:iyen step topraklan her ilkbahar 
böyledir. Step çocuklnn ufka baka baka 
Baçlannı al(artırlar. Mavi, parlak gökte 
bir tutam bulut bereketin, ne<ıenin, saa
detin bayrağıdır. Yaylanın iklim şartla
"· tarihin alıp getirdiği teknik seviyesi 
'Ve nihayet dünyanın politik .ve ekono
ınik sanlan bul?iin bizi yağmur gözJi
Yen bir millet haline koymustur. 

Bir damla yağmura "Rahmet• adım 
\'eren cedlerimiz bu kelimeyi kim bilir 
kaç asnn emeii, alın teri, sıkıntısı ve 
tabiatm hasislii!i önünde işleye işleye, 
bir eser halinde ortaya cıkarmı!?tır. 
\7abnur bizim için gercekten bir nıh
tnettir. Ba<dt bir coi!Tafva mantığı •rah
ınctin• kudretini i7.ah eder. 

Anadolu sahilleri sek_..-cn kilometrelik 
bir y~il şeriffir. Bazı nehir vadilerinde 
bu vesil serit biraz daha t;?enislcr. 
Vakıa bir yanında Akdeniz, bir ya

nındrı Karadeniz vardır. Fakat Akdeni.,, 
bahat' avlanndon itiharcn mavi bir ı?ök 
altında buluta ve yağmura ha<ıret güne.o; 
sahasıdır. Yaz aylarında Akdeniz ırns11z
l11ğun, yağmura hasretin semboliidür. 
Bunun yanmda İ( Anadolı1nun Akdeni
te aeılan saha1an büyiik Toroc;larm du
vari;vle kananmıstır. Akdeni?·den ı;z1zal)i
len yaimur damlacıklnn gelir. Denize 
iki bin hes yiiz metreden bakan daP.lar
da tekaruf eder ve yayla ancak su bu
lıannı bo!<altmış bava tabaknlannı te
ncllüs eder. 

Karadeniz biu göre (Ok sayılaca]( ıru 
l,uhannı rH.,""5rlann sırtında yaylqa 

(Sona Sahife 2., Sütun 6 da) 

BEŞiNCi KJL Z~FER AZMi 
---*·--- ---*--- Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği: 

Avustral-' 
yada20 ki
şi tutuldu 

Sovyetler 
kaybetse
ler bile.~. 

Harkofun cenup çevresmde dün bil
dirilen .A.lınaın karşı taarruzları sayesin
de ehemmiyetli Sovyet krtalan artık ta
mamiyle çevrilmi§ bulunmaktadır. Bu 
Sovyet kuvvetlerinin kendilerin:i çevi
ren kuşağı yarmak teşebbUsleri muvaf
fak olamadığı gibi bu kuvvetleri kurla~ 
mak için dışardan düşman tarafından 

--*-- -*---
Devlet adamları öldürü- Amerifıaldar son Alman 

leceJı, mühim yerler neferini de Jıat'iyen yolı 
tahrip edilecelıti.. e•moJı azm!nde •• 

Sidney, 24 (A.A) - Sidney polisi Nevyork, 24 (A.A) - Nevyork Tay-
yaptığı araştırmalarda bazı mühim ve- mis yazıyor: Her Amerikalı mukadde
sikalara el koymuştur. Bunlara göre ratımızın sarfedece~imiz ııayertlere bağ
Avustralya devlet adamları öldürülecek, 1ı olduğunu bilmelidir. Hitlerin tam bir 
hayati noktalarda baltalamalar yapıla- bozguna uğraması şimdi doğuda yapıl
caktı. Sözde Avustralya adını taşıyan makta olan muharebelerin muvaffakı
bir cemiyete mensup 19 erkek ve bir ka- yetle neticelenmesine tabidir. Fakat bu 
dm tevkif edilmiştir. Bu beşinci kol muharebelerin neticesi ne olursa olsun 
mensupları düşmanın Avustralyayı is- biz kendimizde her zaman mücadele ira
tilaya tesebbüsü halinde dü~mana yar- desi ve Hitlerin son neferini yok etmek 
dıında b~lunmağı tasarlamışlardır. için icap eden azmi bulacağız. 

UZAK DOGU HARBl 
---*·---

Japonlara 
havadan ye
ni darbeler 

DENtZ HARPLER, 
---*·---

DeniLaltılar 
''40,, geni 

batırdı 
---* -*-

Japonların J Jıruvazörii İtalyanların evvelce bil· 
IJatırddı. Denizde ve lıa· dirdiği bir Amerilıan 
vada Japonlara mühim zırhlısının IJatlf• haberi 
Jıayıplar verdirildi.. de telırarıanıyor .. 
Melburn, 24 (A.A) - Pasifikin ce

nup batısında müttefik hava filoları düş
mana karşı amansız hava hareketlerinde 
bulunmuşlardır. Geçen haftanın en mü
him hadisesi. Japonlara göz açtırmamak 
olmuştur. Rabaoya, Timor adasına ve 
diğer Japon üslerine bir günde ikişer 
defa hücum edilıniştir. Düşman şu ağır 
kayıpları vermiştir: 1 6 ağır bombardı
man uçağı, diğer 1 1 uçak tahrip edil
miştir. 23 Japon tayyaresi hasara uğra
ulmış, bir çok deniz taşıtlarına isabet
ler kaydedilmiştir. Sekiz pusluk toplarla
mücehhez bir kruvazör ve iki şilep batı
nlınıştır. 

AMBUAN VE YENl 
GiNEYE HOCUMLAR 

.Melbum, 24 (A.A) - Ambuanda 
hava kuvvetlerimiz limandaki gemilere 
hücum etmişlerdir. Şiddetli hava muha

(Sonu Sahife 2. Sütün 4 de) 

Berlin, 24 (AA) - Alman tebliği: 
Düşman kafilelerine karşı muharebe 
şiddet kesbetrniştir. Alman ve ltalyan 
denizaltılan Antil sulannda Karaip de
nizinde büyük faaliyet göstermişlerdir. 
Düşman üstüva hattı ve şimal hattında 
ağır kayıplar vermiştir. Kafile usulünün 
tatbikine rağmen 2 30 bin tonilato hac
minde kırk düşman ticaret gemisi ha
tırı 1 mlştır. 

Bir Alınan denizaltısı Sen Loren neh
rine girerek 16 bin tonilato hacminde 
üç gemi batırmıştır. Düşman bile bu fa
aliyeti olagan üstü bir muvaffakıyet sa
yıyor. Amerikalılar Merilant tipinde 32 
bin tonilatoluk bir zırhhlanm kaybet
mişlerdir. Bu mühim bir darbededir. 

ANKARA Wt ÇLARI 
-----*·---

''G .. t ıoz epe,, 
dün yenildi 

-*-
Maçı ı · 5 Harbfi31e f:a· 
zandı • Kim şampiyor3 

olacafı?-
Ankaıra, 24 (Hususi) - Türkiye fut

bol şampiyonası maçlarına bugün de de
vam edilnıiştir. Müsabakaların ilkinde 
İzmir şampiyonunu.n kazandığı muvaf
fakıyet yüzünden maçlara gösterilen 
alaka daha ziya.de artmıştır. 
BEŞİKTAŞ - TRABZON 
Bugün birinci maç Beşiktaş - Trabzon 

lisesi takımlaırı aTasında yapılmıştır. 
Maçı hakem N ecdet idare etmiştir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Amerika Hariciye Nazrrı B. Hu! 

ZAFER GOC VE UZAK 
---*---

Za.f erin kolay 
ve çabuk ka
zanılacaiını 

sanmamalı ••• 
-*-

B. Hull, zafer uğrunda 
gay,.etlerin en yülısee: 
hadde çıfıarılmasını 

istiyor •• 
Vaşington, 24 (A.A) - Amerika ha

riciye nazırı Kordcl Hull bir görü~mc 
esnasında Amerikalıları harp durumu 
hakkında fazla iyimserlikten çek=nm('ğC 
davet etmiş ve şunları söylemiştir: 

- Amerika kuvvetlerinin hızla arttı
ğ; ve bazı noktalarda müttefiklerin mu
vaffakıyet kazandığı gün Amerikalıların 
zafere tahmin ettiğimizden evvel var:ı.
cağımızı sandıklarını endişe ile görü,·o
ruz. 

Zaferi kazanmak için bütün gayretle
rimizi en yüksek h::ıdde çıkarmak ve 
birleştirmek lazımdır. Muvaffakıyetleri
mizi hakiki değerleriyle karsılamalıyız. 
Muvaffakıyetsizliklerim:ze gelince bun
ları da son zafere gi.ivenirniz hiç sarsıl
madan tam bir disiplin ruhu içinde kar
şılamalıyız .. 

YENi ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Rusyada harp eden İngiliz tayyarecileri haritada bir hedefi tetkik ediy07'1ar 

SOVYETLERE GORE INGILIZLERE GORE 
---* *---

"Harkof,, ta Alnı.an-Rus 
Naziler püs- boğuşması 

kürtüldü sürecektir 
--*-- --*--H arlıof ta Ruslar yeni Doğuda mücadele bir 

aJdıfıları mevzileri tala· 171pratma harbi şelılini 
lıim ediyorlar. ŞhnaJ ba· alıyor. Rusların yeni bir 
tıda .5 Alman müdafaa taarruza geçme!era 

ııauı yarıldı.. belılenebilir •• 
Moskova, 24 (A.A) - Tebliğ: Cenup Londra, 24 (A.A) - Annalbtin aske-

cephesinde düşmanın 105 ağır ve orta ri mütalaası: 
büyüklükte tankı, 116 kamyonu b :r çok Doğu cephesinde b:r haftadan beri 
topu ve harp malzemesi, 19 uçak savar ~-eniden başlıyan muharebeler, şimdi 
topu, mitralyöz yuvalan ve havan top- mücadelenin stratejik muvaffakıyetler 
ları tahrip edilmiştir. Hava muharebcle- güden bir harpten ziyade bir yıpratma 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) ( Sonu Sahife 3. Sütun 4 te) 

« YENl ASIR)) iN ~SKERI MUHARRiRi YAZIYOR 

Ruslar Almanları şaşırt
mak ve teşebbüsü elde 

tutrr ak istiyorlar 
~ .. vazit4;··E·MEi<i:i .. ce·N·E·R·ii ... iiüsNÜ ... EM.iR ..... E.R·K·ti.·E·1··~ . . ......••••..•••...........................•........................................ : 
notu CEPHESİNDE 
K d d Al bl

• V • ~~~~ 
erç yarını a asın a : man te ıgı-

ne göre, Kerç yanın adasında şuraya ~...ı:ıcr/..r~~~- ı:c 
buraya saklanıp sığınmış olan son Sov- SON DAKİKA 
yet kıta ve askerleri tcm!zlenerek, sekiz ••••• • ••••• 
mayıs yarma taarruzunun başlangıcın-
dan beri Rusların bu bölgede verdikleri Rıı~lar Harkof 
zayiat, ölü ve yarahlar hariç, 169198 ~ 

. 
cıva-

esir, 1397 top ve 284 tanka yükselmiş
tir. Bu rakamlar şayet olaya mutabık 
iseler Kerç yarım adasında gerçekten 
20 - 25 tümenlik iki üç Sovyet ordusu
nun bulunduğunu kabul etmek zaruri 
olur. Bununla beraber 20 - 40 kilometre 
genişliğinde bulunan Kerç yanın adasın
da bu kadar fazla kuvvet1er:n bu1uruna
sı dikkati hayretle çekmektedir. 

Alman tebliğlerinde bir yanlışlık ol
madığı takdirde bu çok fazla rakamlar 
ancak iki suretle izah olunabilirler : Bi
r:ncisi, Sovyet başkumandanlığı Kırımı 

rında hü yük bir şe· 
bire gh·mek üzere 

---*·---
Moskova, 24 (A.A) - Harkof cep-

hesinde Rus kuvvetleri büyük bir şehrin 
ele geçirilmesi için sokak muharebeleri 
yapmaktad1r. Şehrin bazı kısımlan sa• 
rılmış ve bir müfreze de sokaklardan 
birine yerleşmiştir. Sığınaklarda l 50 
Alınan askeri öldürülmüştür . . 
~~--?.' ........ ~~~~ 

tamamiyle geri almak maksadiyle Kerç- ...,...,.,."""'"'""""'"" 
t ~<>· , S:-l:ıif.:- ıt ~:;~" 1 d... ' 

Ja'Ponln 1 nla tltlıı-in ett ikleri Pe .~imdi tamamen eski haıini alan 
P9arl HaTbur Amerikan deniz iissiindc yeni jaaliueti gösteren bir resim 

Trabzon takımı, rahat ve sakin bir 
tempo ile oyuna vaziyete hakim bir se
kildıe girmiş ve bir gün evvelki mağlu
biyeti hatırlanmıyacak hareketler gös
termiştir. Trabzonluların hakimiyeti 12 

(Sonu Sahile 2, Sütün 1 de) Leningro.dda bombardım.ımdan yıkılan. yerıer ve bir tes lim olma sahnesi. 
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ŞEHİR HABERLERİ: 
rarifli Roman Yazan: şa11ın Alıdııman Türkiye - Buli{a- Gıda maddeleri umumi endeksi 

Dev Jete itimat 
ed· yorve"Rah· 
met'' bulutları 

bekliyoruz 
·--sı--· ristan tica- S . ·ık .. k. d k• 

işte konsolos bu idi! t. 1 • enenın ı ı ı ayın a 1 ______ re ış en 
( Baştar~ t inci Sahifede) 

gönderir. Fakat Anadolunun şimali..;: 
denize iki bin beş yüz metreden b la 
da! duvarları ile çevrilmiştir. Y•Y 
rüzgara ancak onlar sudan, buhard .. 
soyunduktan sonra kavuşur. 

.. diflnden yapdrnq gi~i tüysüz bir IHl.f ue çolı * . pahalılık 9 38 dekine 
fena INdnfb Uıl göz_ Esiri anJqma Ue bugün 

tatllilı edilen anJqma •• •• d •• •• b Jd Anadolunun geri kalan bir yanı l{afo 
kas eteklerinde uzanır, bir yanı da sıc~ 
Mezopotamya ovalarına yaslanır. Kıu'" 
kas dağlan yağmur göndermez, ~eır 
potamya bizim yayladan, bizim dagl~ 
dan ~elen sularla bereketini bulur. Fıı
ve Dicle bizim bulutlanmızı, bizim kal; 
naklanrnızı, bizim rutubetimizi cenu 
doğru sürükler. Cenuptan bize sadece 
sıcak, <:öl havasım taşıyan rüzgarlar P' 

•rsin. Akdeniz kıyı5mda, ufak. şi- Bu herifin müthiş bakışiyle karşıla-
rm lııir Türk ltasabasiydi... Sokakları şan gözlerimi yere indirmeğe mecbur g..-., aydınlık ve temizdi... Burası ev- olmuştum!. İçinde çok fena bir mana 
v-. gördüğüm Gelıôolu kasabasını ba- gizlenmiş gibi duran bu bakış, o daki
na "9tırlatmıştı! kada bir yılan görmüşüm gibi üzerim-

Ye mavi renkli denizi tekrar karşım- de bir ürperti yaratmıştı!_ Yalancılık, 
da ,&rdüğüm için o dakikada benliğimi hilekirl~ iki yüzlülük, merhametsiz
s..- endişelerin kaybolmağa yüz tut- lik. zevke, şehvete ve ih~asa düş~~?
t~u sezmeğe başlamıştun .. N"ı.sli ka- lük gibi. in.san ahlikını kirlete.n butun 
dımila birlikte Mersinin biricik misüırha- bu manaların hepsini birden, onun müt
neıimdeki bir odaya yerleştik!. Geceyi hiş bir parıltı ile yanan gözleri~ için
o_. geçirdı"k!. Ve erlesi günü ilk işimiz de, bir kitaba bakıyormuşum gıbı ayan 
Ve.edik Cümhuriyetinin M.?rsindeki beyan okumuştum! .. 
k~u ziyaret olmuştu .. Konsolos- Ve derin bir tiksinti duymaktan ken-
lllk \inası den.iz kıyısında, ıskeleye ya- dimi alamadımL. 
kıa \ir yerde idi.. Konsolos ile Loranza ltal~anca kon~ş-

lterkunç bir görüniilü olan bu karan- mağa başladılar.. Ben bu li.sanı çok ıyi 
lık yerin içine girdiğim vakit gönlüm bildiğim için_ aralarm~ .cereyan ~.en 
y~ korku ve end"'Je i'e dolmuştu!. konuşmayı dinlemekle ıktifa ederek on
Ç91Mii o dakikada müthiş bir zındana ceden hiç Wa karışmadım- Loranza 
glrC.ğime zahip olmu~tumL Nisli bir ~de kızı olduğunu ve ba-

Ber taraf rütubet içinde ve ıslak bu- basının adım bildirir bildirmez konsolos 
l1ı9W7ordu!. Binanın kalın duvarların- hemen yerinden fırladı!. Ve-birden bire 
d• keskin bir küf kokusu in~ edi- heyecana düştüğünü anlatan titrek bir 
yortlm!.. sesle: 

ıc...oloswı yanına girdiğimiz vakit - Ah Sinyorita!. diyerek haykırdı .. 
d11Yt1uğum ftzfintü büsbütün ~!. Benim için bu ne büyük bir şeref ve 
~ ve Fil dişinden bir yuvarlak saadettir .. Asil babanızı çok yakından 

gilıi hem beyaz görünen komc>losun ka- tanınm. Sizin Akdenizde ko:saniarın 
f- emm eDl YllfDD apmş, geçkin bir eline d~ek felaketine uğradıgınızı da 
adıua olııhJAumı ~u._ duydum!. . . . . 

&kasma Avrupa asilzadelerinin man- Şimdi bana emr('dınız, Sınyonta 
to.naa milşabih, kırmızı kadifeden dar Maddi, manevi bütün kuvvetimi, kudre
bir kostüm giymişti... İnce bacaklarını timi kullanarak emirlerinizi noktası 
öriea U%UD çorapları elbfseMyle aynı noktasına yerine getirmeğe hazırım!.. 
re.kte idi... - 8 t TM E O t -

Ankara maçları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

nci .ıakikaya kadar sürmüş ve bundan 
sa.. sahaya ~ktaşlılar haklın olmuş
lar, 15 nci dakikada ilk golü yapmışlar
<!ır. Tazyikin artmasına ve 31 inci daki
kada. Beşiktaşlıların 3 neli golü yapma
lar.ıa rağmen Trabzonlular oyunlan
nlll temposunu bozmamışlardır. 

Birinci devre bu suretle O - 3 Beşik
taslıbr lehine bitmiştir. 

!linci devre de aynı şekilde devam 
etmiş. 25 inci dakikada Beşiktaşlılar 
4 Deil gollerini de yapDU§lardır. Oyun 
bundan sonra heyecanlı bir safhaya gir
miş. fakat bu hal neticenin O - 4 Beşik
taşlıların lehine bitmesine mani olma
mıştr. Hikem Beşiktaş gollerinden bi
rhıi ofsayt saymıştır. 

GöZTEPE - HARBİYE 

llinci maçı Harbiye Ue 1zmirin Göz
tepe tasımları oynamıştır. Müsabaka 
GödepeHJ.erin galebsiyle nihayet buldu
p takdirde bu sene Türkiye şampiyo
~mın Göztepelilcre nasip olacağı mu
hakkak görünüyordu. 

Hakem tstanbuldan Şazi Tezcan idi. 
lılaç, ilk anından sonuncu dakikasına 

kadQr baş döndürücü bir hız ve heyecan 
içiode geçmiştir. tki taraf ta tam enerji 
ve heyecan ile oynamağa muvaffak ol
mu~lardır. Seyirciler iki denk kuvvet 
ara.ı;ında geçen bu mücadeleyi merakla 
takip etmişlerdir. Oyun ilerledikçe Göz
tepelilerin evvelden tasarlanmış bir tar
zı dikkatle takip ve tatbik ettikleri gö
rillmilştür. İzmir şampiyonu 33 ncu da
kikada bir gol yapmış ve devre 0-1 Göz
tepeliler lehine bitmiştir. 

lkinci devre birincinin her bakımın
dan temadisi şekliooe devam etmiştir. 
Göziepelilerin mütemadi kontrölü altın
da bulunan Harbiyeden Sabahattin, bu 
kontröle ralmen 28, 30, 38 ve 48 nci da
kikalarda tist Uste dört gol çıkarmış ve 
bwıa Süleymanın attığı gol de katılınca 
vaziyet birden ve ağır §ekilde Göztepe
lilerin aleyhine dönmüştür, maç Harbi
yeliler tarafından 1 _ 5 sayı ile kazanıl
mıştır. 

!unirlilerin 28 dakikada üst üste beş 
gol yemeleri garip görülmüştür; fakat 

Sovvetlere -µ;ore 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

rinde 19 düşman tayyaresi düşürülmüş
tür. Bir çok dü man tayyareleri de yer
de tahrip edilmiştir. Muvaffakıyetll 
akınlarımızda düşman binden fazla er ve 
subay ölil vermişt:r. 

Moskova, 24 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Simal batıda Almanlar mühim 
bir yerden çıkarılmışlardır. P iyademiz 
düşmanın beş müdafaa hattını ynnnış 
ve mUhim bir tepeyi zaptetmiştir. 

HARKOITA 

Harkof cephesinde düşrnan püskürtül
müştür. Almanlar 850 ölü vermişlerdir. 
Çok mikdarda malzeme kaybetm!Şler
dir. 

KALENİNDE 
Kalenin bölgesinde Wkınunıza uğrı

yan bir düşman garnizonu hezimete uğ
ratılmıştır. 

Moskova, 24 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Kalenin bölgesinde 2500 Alman 
er ve subayı öldürülmil$tür. Dört tank, 
sekiz top, yedi kamyon, 32 mitralyöz 
tahrip edilmişt!r. Bu cephede düşmanın 
dört tayyaresi düşürülmüştür. 

YİNE HARKOITA 

Harkof bölgesinde Almanların bir 
karşı taarruzu püskürtülmüştür.. Düş
man er ve subay olarak 300 ölü vermiş
tir. 

Moskova, 24 (A.A) - Harkof mey
dan muharebesinin yeni safhası şimdiye 
kadar elde edilen mevzilerimiz:n tahki
mine imkAn vermektedir. 
İzyumda dü~amn taarruzlan yalnız 

önlenm~ dejtil, bunlara mukabele de 
edilmİ$:tir. Almanlar ağır kayıplar ver
mişlerdir. 

bu sırf kendi hatalarının bir icabı ol
mu tur. 

KtM ŞAMPtYON OLACAK ? 
Türkiye ~mpiyonluğuna en kuvvetli 

namzet, bugün için Harbiye takımıdır. 
~ktaşm bu ihtimali değiştirebilmesi 
için yarın (bugün) en az O - 7 galip çık
ması llzımdır. 

r-- ı BOYOK -·ei:,·AYE 
Tehlikeli bir gönül oyunu 

-r-·-"j 
--+ 
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Peri7.at Enis hakkında hayale kapıldı
ğunı ne hakla farzediyordu?. Onun bu
luşmamızı arkası olmıyan geç:ci bir sev
da telakki etmiş olacağını niçin ima edi
yordu?_ 

Perizabn kollarından sıynlarak diın 
dik kalktım. Bacaklarım bili biraz ke
ııikti, fakat masama kadar bir kaç adım 
atabildim. Mektep kitaplarımı kaldır
dun. Ona mektuoumun bir!nci sahifesi
ni göstermek istiyordum. Bütün haki
kati öğrensin! Diye düşünüyordum. 

Sonra Enisin hayali önüme dikildi .. 
Beni gemisine kabul ett!ği gün gibi, şık 
bir bahriye ünüorması içinde ne büyük 
ve ne kuvvetli görünüyordu!. Sesini, 
Perizat gibi kon~ken biraz şarkı söy
liyor hiss:ni veren sesini duyar gibi ol
dum: 

- itim bilir. belki bir iÜD büyük blr 

amiral olurum! O vakit bütUn filo size 
selam duracak ve önünUzde amiral san
~ğuu eğdireceğim.. 
Eğer Perizata mektubumun başını 

gösterirsem bundan babasına bahsede
cekti. O hükmü geçen bir generaldi. 
Oğlunu başka bir yere göndertecekti .• 
Onu bir daha göremiyecektim. Belki 
Enisin terfiine de engel olacaktım! .. 

Sıkı hatianm1a dolu kağıdı aldım. Ba
Eı yerlerde mürekkebin göz yaşlanmla 
dağılmış olduğuna dikkat ettim. Şimdi 
gözlerim. kuru idi. Bir daha hiç ağlamı
yacağım gibi geliyordu bana .. Başımı 
eğerek itiraf ettim: 

- Budalalık etmişim Perizat! Roman
lara yaraşır fikirlere kapılmışım .. Elim
deki kiğıdı yırttım ve il.ive ettim: 

- Mektubun geri kalan kısmını bana 
&eri verirsen, bir daha böyle çocukluk 

a~a:~::~:"ı!u!'!'~c:!!:':! gore yoz e yuzu u u 
zalıuıan Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşması 15 nisan 942 tarihinde yürilr
lüğc g!.rmiş olup anlaşmanın esası, Bul
garistanla Türkiye arasında mal müba
delesini hususi takasa bağlanıışUr. Yeni 
anlaşma, 27/ 5/ 933 tarihli Türk - Bulgar 
anlaşmasından esaslı bir fark gösterme

Tasarruf meuducdl, slgo rta primleri talasUctıı ue 
IHqlıca sınai 1 stllasalat Ul'ttı 

mektedir. 
Eski anlaşmanın bugünkü ihtiyaçlara 

uygun olan hususi takas esası tamamen 
muhafaza edilmiş, fakat bugünkU tatbi

Ticaret vekaletinin aylık konjonktür 
ilavesinde sonkinun ve şubat 942 ayla
rında yurdun para ve kredi. sınai istih
sal. gıda masrafları ve toptan eşya fiat
lan çok ilmi bir şekilde izah edilmekte
dir. İiavedeki malfunatı aynen veriyo-

kata nazaran lüzumlu görülen değişik- ruz. 
l:klcr yapılmak ve genişleme imkanı PARA VE KREDİ 
mevcut olan mübadele listeleri ilave 
edilmek suretiyle yeni anlaşma meyda
na getirilmiştir. 

Esas itibariyle, her çeşit malın yur
dumuza ithali serbest bırakılmıştır. Her 
hususi takas muamelesi için iki memle
ket salahiyetli makamlarından müsaade 
almak lazım gelmektedir. İki memleket 
tc hali hazır vaziyeti itbar!yle bir takım 
ihraç takyid.:ıtı koyduğundan. anlaşma
da bu icaplar gözönünde tutulmak sure
tiyle mal mübadelesine ait listeler hazır
lanmıştır. 

Anlaşma mucibince ihraç edebileceği· 
miz her mal Bulsıar!st.ana sevkedilcbile
ceği gjbi her Bulgar ihraç emteası da 
müsaade alınarak yurdwnuza ithal olu
nabilecektir. ------·----tt>bl~hi unundan 

pasta yapanlar ve 
un satan bir kadın 
Mezarlık başında pastacı Selami Sak

man ile Necip Gürer ve İsmail Orunca
kın koordinasyon kararlarına aykırı 
olan leblebi unundan pasta yaptıkları 
belediye zabıta memurları tarafından 
tesbit edilmŞ ve haklarında takibata 
baslanmı~tır. 

UN SATAN BtR KADIN 
Taşçılarda tahmis Ali Osman kızı 

Remziye Çırpanın evinde üç çuval un 
bulundurduğu ve bunların kilosunu 
seksen kuruştan sattığı zabıtaca haber 
alınmış ve Remziye hakkında takibata 
başlanmıstır. 

------........ ~..----~~ 
ZABfrADA 

D'UIUW YANGIN 
Dün saat 16,20 de Gaziler cadde.ia

de Sadık Cürtuncaya ait 2 7 8 numaralı 
hırdavat deposunda yangın çılı:mıştır. 
Ateş bitiıindeki Kamil Yamantaıın 224 
numaralı evine sirayet etmipe de ge· 
rek deponur. ve gerek evin yanmasına 
meydan verilmeden itfaiye tarafından 
söndürülmü~tür. 

Ateşin çıkmasına, depo bekçi.inin 
rattığı ahşap baraka önünde yığın ha
linde bulunan ve yanmağa müsait olan 
tahta parçaları ile talaı ve paçavraların 
Üzerine dikkatizlik neticesinde atılan ya
nık bir aigara aehep olmuıtur. Deponun 
sigortası yoktur. Kamile ait bina igorta
lıdır. Zarar 3 - 4 yüz lira arasında tah
min edilmektedir. 

BiR AMELENİN 
Ayağı lıırddı-
Turan Yağ fabrikasında ~alışan Ali 

Atmacanın üzer:ne yüksekten bir pa
muk çekirdeği çuvalı düşmüş ve sağ 
ayağını bileğinden kırını.ştır. Ali hasta
neye kaldırılmıştır. 

Bil' sabılıaJı tutuldu.. 
Basmahanede Poyraz sokağında bir 

inşaat yerine hırsızlık fikriyle girdiği 
sanılan sabıkalı Hasan Dahan tutulmuş 
ve meşhut suçlar mahkemesine veril
miştir. 

etmemeği vadederim. 
Perizat kızardı ve paı·maklarım ara-

61nda sıktığım kücük kağıt parcalarına 
tecessüsle baktı. Sonra, mektubumun 
ikinci sahifesini bana uzattı. 

Bir kibrit caktım ve mektubuma yak
laştırdım. Külden başka bir şey kalma
yıncava kadar onu yaktım. 

Kalbimde de b:r şeyler kül halinde 
dökülüyordu. Sıcak, genç ve emniyet 
dolu bir şeyler .. 

* Perizat sevgili ağabeyinden bana artık 
hiç bahsetmedi. Çalışma masasından 
Enisin resmi kayboldu.. Ondan gelen 
mektuplan yük~k ses1e bana okumak
tan vaz geçti. Bana gelen mektupları 
gözeltliyordu. Enise bana Po.strestant 
mektup yazmasını tcnbih ettiğime şim
di .seviniyordum. 
Arkadaşımla aramızda birden bire 

bir uçurum açılmıştı. Eski samimiyetten 
eser kalmamıştı ve hiç birimiz onu can
landırmak için bir gayret .sarfetmiyordu. 

Perizatın hareketiyle fazla olmağa 
vaktim yoktu. Sene sonu imtihanlannı 
d~Unmek ve sıkı çalışmak mecburiye
tinde idim. 

Annemden bir mektup aldım, baba
mın kurban bayramı tatilini evde geçir
memi katiyen istediğini bildiriyordu. 

cGeçen tatilde seni ne kadar özlediği
miz.! biliyorsun, arkadaşın Senihalarda 

Bankalar nezdindeki tasarruf mevdu
atı muntazam yükselme seyrini muha
faza etmiş ve senenin ilk iyi ayı zarfın
da takriben 1.5 milyon lira artarak 119 
milyon lirayı bulmuştur. 

Sigorta primleri tahsilatında da harp 
başından beri görülen yükselme tandan
sı son aylarda temposunu daha arttırmış 
ve 1941 senesi nihayetinde ayni senenin 
vasati tahs:lfitına nazaran yüzde 50 bir 
tezayüt ifade eden 1,1 milyon liraya 
\'armıştır. 

Merkez Bankası hisse senetleri 1941 
senesinde 108 liradan 135 liraya kadar 
yükselmek suretiyle bir sene zarfında 
•akriben yüzde 25 artmış iken son üç ay 
içinde 175 liraya kadar çıkarak tekrar 
vüzde 30 bir terl!ffü kaydetmişt.:r. 
SINAİ İSTİHSAL 
Maden kömürü istihsalinde senenin 

ilk ayında görülen sıkıntılı vaziyet at
latılmış ve .şubat ayındaki istihsal 165 
bin tonu bulmuştur. Linyit istihsali de
vamlı inkişafını muhafaza ederek ayda 
22 bin ton kadar yükselmiştir. 

Çimento .istihsc:ıli husust inşaattaki ge
t'ilcmenin tabii bir neticesi olarak ayda 
beş bin tona kadar tene1..zül etmişt:r. Bu-

Uzak do~u harbi 
(8aştarafı 1 inci Sahifede) 

rebelcrindc üç Japon uçağı dü~ürülmüt
tür. Bizim bir uçağımız geri dönmemit
tir. 

Yeni Ginede Lahey bava meydanına 
hücum edilmiş ve sekiz Japon av uça
ğının taarruzumuza engel olma teşebbü
'IÜ akim bıraktırılmıştır. Bir uçağımız 
dönmemiştir. 

JAPON HOCUMU 
Melburn, 24 (AA) Japonlar 

Port Moresbiye yaptıkları son hücum
larda 35 bomba ve 1 O av uçağı kaybet
mi'llndir. 

BtRMANYADA JAPONLAR 
BOMBALANDILAR 
Yeni Dclhi, 24 (A.A) - İngiliz hava 

kuvvetleri Birmanyadaki japon üslerini 
bombalamağa devam etmiştir. A.kyaba 
alçaktan hücum edilmiş. yürüyüş yolla
rına tam isabetler kaydedilmiş, binalaır
la tayyareler mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

Akyabın 97 kilometre cenubunda Ti· 
yupiyuda japon kışlalaırı muvaffakıyet
le bombalanmı~ır. Şimal batıda ve Ka
levada düşman taşıtları bombalanmış 
ve bir nehir maımasına tam isabet kay
dedilmiştir. Bu hareketlerden bir İngi· 
!iz ucağı Us.süne dönmem~tir. 
AMERİKALI KUMANDAN 
H!NDtSTANDA 
Vaşington, 24 (A.A) - Birmanyada 

Çin laıvvetlei ile beraber bulunan 
Amerikah General Silver yanında 40 ki
şi okluğu halde bir geçitten Hindistan 
topraklanna girmiştir. 

ÇIN - JAPON DöVOŞO 
Çungkiog, 24 (A.A) - Çinlilerin 

Penkşurda hasltılan devam ediyor. As
keri ehemmiyeti haiz noktalar iıgal edil
miştir. Japon uçaklan Çin mevzilerini 
arasız bombardıman ediyorlar. 

iyi vakit geçidiğini öğrenerek memnun 
olduk. Fakat kurban bayramında seni 
görmek isteriz. Baban, aylığından başka 
sana bir çek gönderiyor. Bununla iste
diğini alırsın. Hareket tarihini bildir
meği unutma. Baban seni istasyonda 
bekleyecektir. Canın isterse arkadaşla
rından birini, Semiha veya Peri?.adı da 
davet edebilirsin. 
Babamın istf'kleri emir d('mekti. An

nem ona mırıldanmadan itaat ederdi. 
Ben de hazan için için kızmakla bera
ber, arzusuna uymaktan başka bir şey 
yaoamazdım. 

Kurban bayramı için eve dönmekten 
başka çare yoktu. Rama1.an bayramında 
brr vesile icat etmiştim. Fakat bu yolda 
fazla ileri gidersem babamın bütün ha
kikatı keşfetmesinden korkardım. 

Zaten annemi çok göreceğim gelmişti. 
Büyük bahçesinin ortasında gi1Jenen 
evimiz de gözümde tütüyordu. Hatta 
geçmiş bir çağa ait fikirleri, iylik ve k~ 
tüiük hakkındaki değişmez telakkile
riyle çok çatık ve sert bir adam olan ba
bamı bile özlemiştim. 

Ben yirmi yaşında olduğum halde ba
bam altmış beşinde vardı. Yarım asıra 
yakın bir zaman bizi ayırıyordu. Bizi 
birleştiren annemden başka, aramızdn 
müşterek bir şey yok gibiydi. Sevgili 
anneciğim, o ne kadar tatlı ve sakindi! 
Perizadı davet etmemcğe karar verdim. 

Münasebetlerimiz o kadar gerginleşti ki 

na mukabil pamuk ipliği istihsali yük
sek seviyesini muhafaza etmektedir. 

GIDA MASRAFLARI 
Gıda masrafları memleket umumi en

deksi son iki ~ ıçinde 35 puan yüksele
rek 199 a kadar çıkmış ve artış nisbeti 
bu suretle 1938 senesindekine nazaran 
takriben yüzde 100 ü bulmuştur. En
deksin vilayetler itibariyle yükselişi 
umumiyetle 32 - 38 puan arasında oyna
makla beraber bazı vilayetlerde 40 - 45 
puanı bulmuş, (Ankarada 40, Edirnede 
41, Zonguldakta 42, Denizlide 43, An
talyada 45) ve Diyarbakırda ise yükse
lış 64 puana varmıştır. Endeksin bu 
yükselişinde bilhassa şeker, et, patates 
ve sovan fiatlarınm artmış bulunması 
müessir olmuştur. Diyarbakırda ise bu 
maddelerden başka ekmeğin kilosu 14 
kuDUştan 20 kuruşa çıkmıştır. 

Giylm eşyası ile teshin ve tenvir mad
deleri ve diğer ihtiyaç maddeleri fiatla
rında son iki ay zarfında gıda maddele
ri f iatlarındaki yükselmeye benzer bir 
tereffü olmadığıııdan ve mesken kirala
rının da hiç artmamış bulunmasından 
umumi geçinme endeksindeki yükselişin 
gıda masrafları endeksine nazaran cüz'i 
olduğunu kabul etmek lizun gelir. 

TOPTAN FİATLARDA 
İstanbulda toptan satışlarda senenin 

ilk iki ayı zarfında yükselme gıda mad
delerinden şeker, patates, et ve sütte 
vüzde 50 - 100, kereste ve kontrplaklar
da yüzde 25 - 35, sabunlarda yüzde 25 
ve ham derilerde ise yüzde 20 - 25 i 
bulmuştur. 

•• 
~ore Almanlara 

( Hastarah J in~i Sahifede) 

yapılan taarruzlar da akim kalmıştır. 
tlmen gölünün cenup doğusunda düş

manın bütün taarruzları dün de akim 
kalmıştır. 

Cephe gerisinde Macar kıtalan gün
lerce süren bir hareket neticesinde iyi 
silahlanmış bir Bolşevik çetesini imha 
etmiş ve bir çok harp malzemesi ele ge
çi rmişlerdir. 

RUS KAYIPLARI 

1
• .. 
ır. . 

Bu iklim şartları, dünyanın her yeriıt" 
de fakirdir. Step halla tarihin her de.
rinde çetin tabiatla, kıraç toprakla ın• 
cadele etmiştir. Coğrafyanın öyle ınesulr 
öyle rahat iklimleri vardır ki, oralıu°d' 
yağmunm boyu metre ile ölçülür ~ 
ekim, hiçim iki, üç dört defa diye ~yı
lır. 

Coğrafyanın başka yurtlar için kaf" 
dettiği bu bil~i sanki, biz step çocuklarl 
için ütopik bir dünyanın resmidir, 80'" 
blalltik bir şarkının ihengidir. 

Bizim yayladaki yağmurun boyu ~~ 
yük onnanlarm :\'anııulaki (aLlar ıı• 
bodurdur. O .;mıimetrelerle öl(üliif· 
Metı-elerin yanında biz milimetreyi ~ 
feriz. Saadetimiz bu ince, ipek ribi, ııaı
ta hazan güze görüımıez bir şekilde re
tubet riiz(irı halinde esea rahmete ~ 
vu.,maldır. 

Anadolu tarihinin ~ bir devrindt 
coğrafyanın cömertJ.iiine mazhar oLn .. 
nustır. 

En mesut zamanlarında dahi bu Sil 
divllSIDI ancak üstün tebıiie sahilt ola
rak halfetmeie cal~tır. AnadoluntJJI 
arkeolojik Wiayesi huna ne güzel mi981· 
ler verir. 

* Bu tabiat şartlan yanında biz tarihin 
fena mira!ılan ile de karşı kaqayayıı; .. 
Rejim memleketi bir harabe halinde teS· 
lim aldı. İmperatorluk Anadoluya uıe· 
mm eker, vergi ve a-;ker bic;erdi. BİS 
buğda:v ekip nimet biçmek istiyoruz. Re
jim teknik sartlan hazır:lıyaeak bir du• 
rum elde edemedi. Esasen büyük ser
mayeye ihtiyaç ıösteren bu teknik dava 
kökünden kavranmıştır. Fakat bwıun ta· 
hakkuku zaman meselesidir. Rejimin 
büyük sulama potitilnwnın temellerl 
atılmıştır. Fakat lt3t d• 'beri diiayaYl 
saran harikulade herciimerc; bütün btı 
tabiat faciaları ile ittifak etmiş ıfbidir. 

* Harbin tesiri altındayız, büyük iatih· 
sal kuvvetlerimia bugüa için müstehlik 
safındadır. ~en yıl tabiat bize bqt 
ciNnert davranmach. Dqandaa ıeleo 
yollar kapalıda. işte bu şartlar içinde 

Berlin. 24 (A.A) - Ofi büdiriyor: yağmuru ,;özlüyoruz. Bu prtlar içinde 
Harkof cephesinde düşman piyade ve ne yapdabilir? 

süvari kuvvetleri Alınan tayyarelerinin Bu '81'ilar içinde yapalacak en büyük 
şiddetli bombaları albnda büyük kayıp- şey, tabiata n dünyaıa '8rilarma bl'fl 
lar vermlşlerdir. Demiryolunun bir kıs- nizamlı, ahenkli 1Nr millet nuınzarasa 
mı kullanılmaz hale getirilmiştir .. Yüz vennektir. Bu&iinkil dünya .-rtJaıı 
otuz kamyon, iki tank, bir çok top im- Ollünde hizam. serbest ticaret ıibi seç· 
ha edilmiş, bir zırhlı trene isabet kay- ~günlerin batuıw ile temin ed.iJemes. 
öedilmiştir. Doneç havzasında Ruslar 24 Ordunun ihtiyacını, stoklarmı, miJJe-
uçak kaybetmişlerdir. tin ihtiyaeıııı ancak devlet nizambyabi· 
İl.MENDEKİ MUHAREBELER lir. Ba«üa davamızı lraunmak içhı bd 

Berl:n, 24 (A.A) - Askeri kaynaktan 
bildiriliyor: 

Son günlerde İlmen gölü civarındaki 
hareketlerde Sovyet kuvvetleri eiddetli 
topçu hazırlığından sonra bombardıman 
tayyarelerinin himayesinde taarruza 
geçmişlerdir. Bir Alman tümeninlıı tut
tuğu adanın cenup tarafına hücum eden 
diişman binden fazla ölü vermiş ve ta
arruzlarını bırakmağa mecbur olmuş
tur. Di~er bir kesimde yine bir Alman 
tümeninin mevzilerini yarmağa teşeb
büs eden Ruslar çevrilm!ş ve imha edll
mişlerdir. Düşman 2400 ölü vermŞir .. 
51 miltralyöz, bir çok ağır top bırakmış
tır. Alman kıtalan mevzilerini iyileştir
mişler ve mukabil taarruzlarında Sovyet 
hedeflerini elde et:m!şlerdir. 

buna imkan yoktu. Semihaya gelince, 
onu da çağırma~ cesaret edemiyordum. 
Ramazan bayramını nasıl geçirdiğimizi 
annem sorunca. baklayı a~ından kaçır
ma.'Jmdan korkuyordum. 

Çok sağlam bünyeli değildim, fakat 
kurban bayrammm arafesindeki bir kaç 
giln kadar büyük bir yorgunluk hisset
tiğim hiç olmamıştı. Perizat bana karşı 
pek kibarca davrandı. Bir çok defalar 
beni gizlice gözeltlediğinin farkına var
dım. Bir giin bana dedi ki: 

- Merak uyandıracak kadar .solmuş
sun, şekerim. Ailenin yanına dönüşün
den istifade ederek bir doktora gitmeli
sin. O kadar zayıfsın ki bir nefeste dev
rileceksin hissini veriyorsun. 

Sonra mevzuu değiştirerek ilAve etti: 
- Bahsa tutuşunım ki bütün bu tatil 

esnasında Nail seni hiç yalnız bırak
mıyacak. 

Bir rüyadan uyanır gibi. 
- Nai mi? dedim, ha, evet, d<>iru! 

~akat o şimdi babasının yaııhanesinde 
çalışıyor. Pek o kadar serbest değildir. 

Perizadm gözleri parladı! 
- Ne tuhafsın, Nailden ehemmiyetsiz 

bir çocuk gibi bahsediyorsun halbuki 
bütün arkadaşlarımız onunla dostluğu
nuzu kıskanıyorlar. Hangisine sorsan. 
bir defa ohun Naille baş başa do~
ğı en büyilk saadet sayar. 

. - BİTMEDİ -

maddeleri tahdit etmek zaruretinde kal
dık. Bu tahdidin en mühimmi de ekmek 
üzeriıule alman tedbirdir. Onun tahdit 
derecesini yağmur ve ~1 bir hasat ta
yin edecektir. 
Vikıa İstiklil barbilMle kart •uline. 

tahdit aistemiıle milncaat edilmedi di
yenler bulunacaktır. Fakat onlara p 
noktaları hatırlatmak lazmıdır. 

1 - İstiklal harbinin şartlan ne nü
fus, ne vüs'at, ne de silih altına aldıjı 
kuvvetler, ne de beynelnu1el miinalle
betler balmnmdan bu(linldl lfllrl)arla 
mukayese edilemez. İstiklil harbi en ~ok 
250 bin kişililı: bir mü.tellih kuvvete İ9-
tinat ediyordu. 

n - &tikLü harbi seuelerilMle hiiki
met, millet mallannm yüzde kırkma el 
koyma kararını almıştı. 

m - İstiklil harbi sınlaruada prbl 
Anadolu ve İstanbul 11"bi nüfusu kesif 
sahalarla hfikünıeün iaşe balnnypcfaJI 
meşgul olmasa mümkün delildi. 

iV - İstikLU harbi saaJannda Anka
rada Amerikan ummtlan yapılmış ek
mekler yenmekte idi. 

Bugünün şartlarına bugünün silihlal'l 
ile mukabele edeceiiz. Ba, devletin eko
nomik nmma müdahalesi ile mfimkün· 
dür. 

Devlete itimat ediyorm ve bu güven· 
le memelerinde •Rahmet• emzirecek 
bulutlan bekliyorm. 

SADRİ ERTEM 

Dikkat! 
-*-

Kaçalıları aJılıoyanJar 
malafıerneye uerllecelı 
İZMİR ASKERLİK ŞUB~İNDEN : 

Bakayaları ve yoklama kaçaklarını 
bilerek müesseselerine ve ticarethanele
rine alanlar askeri ceza kanununun 76 
met maddesinde yazılı cezalara çarptırıl· 
mak üzere mahk<:meye verileceklerdir. 

Müessese ve her nevi ticarethane sa· 
hiplerinin nezdlermde bulunan mükel
leflerin ihtiyat yoklamalarını yaptırıp 
~·aptırınadıklarına dikkat etmeleri .
yaptırmıyanları şubeye teslim etmell'!'i 
ilan olunur. 
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ALTMIŞ BEŞİNCİ DERS ••• 

HAMLET 

H ' t was the son ofa k:ing of Denmark. 
liaı.ıet bir Danimarka kralının oğlu idi. 
The king d:ed suddenly Kral ani olarak öldü .. 
Ba.let's uncle became king, and Married Hamlet's mother 
ILaıaletin amcası kral oldu ve Hamletin annesiyle evlendi.. 
t1ıe prince did not like his uncle Prens amcasını sevmedi .. 
Ona m~ht Hamlet saw, the ghost of his father 
Bir~ Hamlet babasının hayalini gördü .. 
Tbe dead king said that his brother had killcd hirn by pouring Po!son in his 
ear M he slept. 
Ölü Jcral, uyurken kardeşinin, kulağına agı dökmek suretiyle kendini öldürmüş 
olduğunu söyledi. 
IIamıet pretended to be mad Hamlet deli göründü 
ile told some actors to act a play before the king. 
O bea aktörlere kralın huzurunda bir oyun oynamalarını söyledi .. 
in tbilı play, a man was killed by having poison poured into his car 
Bu oywnda, bir adam kulağına agı dökülmek suretiyle öldürülmüştü. 
'Whea the King saw this acted he hurriedly left the room. 
kral 'bunun oynandığını görünce derhal odayı terkettL. 
llam1et was sure that the King had murdered his father. 
liamlet kralın babasını öldürmüş olduğuna emindi. 
'l'be Xiııg sent Hamlet out of the contry Kral Hamleti memleket haricine yolladı 
llcnre.er, after many adventures, the prince returned. 
Her nası]sa, bir çok maceralardan sonra prens döndü .. 
in tbe end. Hamlet Killed the King, but was killed himself. 
Sommcia, Hamlet kralı öldürdü, fa.kat kendisini öldürmüştü .. 

rıMtR sıctu TiCARET ME.'1UR" •JcUNDAN : 
- DONKO NOSHA.DAN MABAT -

9 uncu madde - Şirketin teşekkülü kat'isinden sonra sermayenin müte
baki taksitleri meclisi idarece tayin olunacak zamanlarda şeraiti mukarrere
ye tevfikan mukassatan veya defaten tahsil olunur. işbu talepler resmi ceri
de Ye şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu şehir gazeteleri ile laekal 
( l 5) gün evvel ilan edilmek suretile icra olunur. . 

Şirketin teşekkülü katisinden evvel sermayei şirkete iştiraki taahüt eden
lerin hisselerini ahara deVT ve ferağetmeleri memnudur. 

10 uncu madde - Tayin edilen zamanlarda tediye edilmeyen taksitler 
içi. bir gfuıa ihtara lüzum kalmaksızın lazimülifa olduğu günden itibaren 
şirket lehine olarak yüzde ( % 8. 5) faiz yürütülecektir. 

Hisse senetlerinin talebolunan taksitlerini tesviyede teehhur eden hissedar
lar gazetelerde bir ay fasıla ile münteşir iki ilanname ile ve son ilan tarihin
dea itibaren bir ay zarfında ifayi deyne davet olunurlar. Bu müddet zarfın
da dahi talep olunan takistleri tesviye etmeyen hissedarlar . ifayi deynden 
imtina etınif addoluna.rak hisseleri şirket eshamı borsada mukayyet ise borsa 
kumaerliği vasıtasile ve değil ise müzayede taıihüe ve noterlik marifetile ta
libine furuht ve eski senetler iptal edilerek yerine ayni numaralan havi senetle' 
-nl.ir. İptal edilen hiaae senedatınm numaralan gazetelerle ilan edilir. Satılan 
hMe senedinin füruhtundan mütehassil bedeli mezkur senedin bedeli muhar
rer Te muayyeninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden istifa ve 
fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade olunur. 

11 inci madde - Bedeli tamamen tesviye edilmemiş olan his.."e senedatı
nm ahare devr ve fünıhtu halinde hamili evvel ve ahir ile arada devren sene
di tasarruf etmiş kimseler mezkur senedin bak.iyei bedelinden dolayı şirkete 
ka111 müteselsilen melUldürler. Bu mesuliyet her fariğ hakkında ferağın şir
ket dekerine kaydından itibaren üç sene sonra sakıt olur. 

Henüz talep edilmeyen hisse senedatının bakivei bedelini tediye eden his
sedarlar ba kısım iç.in hissei temettüa İştirak iddiasında bulunamıyacaklan 
gı"bi kendilerine başka bir menfaat teminini dahi istiyemezler. 

12 inc:i madde - Teşekkülü katlden mukaddem tedive edilmiş olan rubu 
bedel için verilmiş olan makbuz teşekkülü katiyi müteakip azami üç ay zar~ 
hnda nama muharrer senedatı muvakkate ile mübadele olunur. Bilahara tah-
1111 olunan bedel işbu muvakkat senet üzerine kaydolunur. Son taksitin tedi
ye9İ]e beraber senedatı asliye ile mübadele olunur. Hisse senedabnın koçan
ı. bir defterden kesilmesini ve üzerlerinde sıra numarasını şirketin mührü res
mWni ve ıirket namına vazı imzaya mezun olanların imzasını ve sirketin un
vanı1e teşekkül ve ilan tarihlerini ve şirket sennayesinin miktarile hisse sene
datmın enva ve mekadirini ve hisse senetlerinin mukayyet kıyemtlerini ve 
tahsil olunan bedeli.tını ihtiva eylemesi muktazidir. 

Bilumum hisse senetlerinin nümunt'leri ihraç edilmezden evvel tasdik edil
mek üzere ticaret vekaletine tevdi edilir. 

l 3ünc.ü madde - Nama muharrer ............ şirketin muvafakati olmak-
SMlln ciro veya beyanname ile ahare devr ve ferağ olunabilir. Ancak bu fera
ğ:m şirket ve üçüncü şahıslar hakkında müteber olması için şirketçe defteri 
mahsusuna kayt edilmesi lazımdır. 

Muamelel kaydiye senedi alanın hisse senedini veya deVJ ve ferağını natık 
beyanname ibraz etmesi üzerine icra olunur. Şirket cirnların ve devr ve fe
rağ beyannamelerinin sıhhatlerini tahkika mecbur değildir. 

14 üncü madde - Hisse senetleri sirket nazarında l!'ayri k'lbili tecez7j,.lir. 
Şirket her hiııse için bir sahip tanır. Hisse senedinin müteaddit sahipleri bu
lımduğu takdirde şirkete karşı olan haklannı anca.le rnüoıterek bir mümessil 
vaeataııile istimal edebilirler. Bu mümeıısil şirket nazarında mezkur hissenin 
sahibi addolunur. 

Bir hissenin hakkı intifaına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayn 
ayn eşhas olduğu takdirde bunlarda şirkete karSl olan haklarını kezalik müş
terek bir mümessiJ vasrtasile istimal edeceklerdir. Aralarında itilM edeme
dikleri ha1de gerek yapılacak tebligat ve ıı:erek ictimaı umumilerde hazır bu
lımarak re'ye iştirak için şirket yalnız hakkı intifa sahibi ve bunlar mütead
dit ise tayin edecekleri mümessili tanır. 

l S inci madde - Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin be
deli miktannca me9'u1durlar.Binaenaleyh kendilerine hini taahhüt ve imzada 
kabul etmiş olduklan nakti taahütler miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil 
edilemez. 

1 6 ıncı madde - Bir hisse senedine malikiyet işbu esas mukavelename 
rnül"derecatına ve hey' eti umumiye kararlarına muvafakati tazammun eder. 

Hiasei temettü ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel hak da d"hil oldu~u 
halde bir hisse senedinfo bilıimurn hukuk ve vecaibi o hisse senedinin sahibi
ne aittir. 

Bir hissedarın varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve em
lakine müdahale edemezler. fstifavi hukı,rk icin qirketin muhasebe defterile 
hey' f"tİ umum ive kararlarını kabule mecburdurlar. 

· 17 inci madde - Hev' eti umumive kararhrile temettüatı safiveden veya 
feYkalade ihtiyat ak~Cllinden avrılacak bir miktar akçe ile bir kısım hisse 
SCl"'Pdatının tedricen itfası caizdir. 

Bu takdirde hisse senedi intal edilen hissedarlara birer İntifa (Juiqans) 
senedi verilir. Bu senetlerin birinci hissei temettüden istifade haklan yoktur. 
y,,1 .. ,z ikinci t,.mettüe jqtirak ederler. 

8 inci madde - lcıbu esas mukavelenamenin ( 48) inci maddesi muci
LinC'e içtima edecek olan hissedaran hey' eti umum ivesi şirket sennayesini 
yeniden hisse senetleri cıkarmak suretiyle bir veva bir kaç d .. fa tezyit etme
ğl'! ~f'lahivettardır Ancak sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe tezyidi ser
m;.v,.ye karar verilemez. 

Tıo7yidi sermayeye karar verildiği zaman tezyit edilen kısmın tamamen 
tal'!hüt ve imza altına alınmaoıına ve rubu veya fazlasının tahsil olunma•ına 
miitea!lik muamelatm icra edildiğini nabk ve~aikin meclisi idare ve murakip
ler tarafından müşterek bir beyanname ile ticaret vekaletine tevdi edilmesi 
lbımdır. 

Ticaret vekaletince bu muamelat tasdik edildiği takdirde usulen tescil ve 
ilan olunur. 

~ermaye, imtiyazlı hisse senetleri ihracı suretile dahi tezyit oluni"bilir. Bu 
kabil hisselerin temettü veyahut sirketin mevcudatı v~ yahut her ikisi üze
rinde temin edeceği hakkı takaddüm ve İmtivaz ve hey' eti umumiyelerde 
hahcıedeceği hakkı re'yin eşU.l ve şeraiti tezyidi snmaveye karar veren his· 
tıedaran hey' eti umumiyesi tarafından tayin ve tesbit olunur. 

Hey'eti umumiye yeniden ihraç olunacak hisse senedatının ihraç şeraitini 
hi••e Renedatı hamillerinin kaffe!'İnin veya bir kı!!Tll1nın yeni hisqelerini kıs
rnen veya tamamen taahüt etmek husuqunda hakkı rüchana malik olacakla
rını tahtı lı:arara alabilir. f qbu hakk1 rüchanın ne l!'ibi şerait dahilinde ve ne 
kadar müddet zarfında ve ne şekillerl~ 1•timal olunacııMnt da tayin eder. 

- DEVAMI YABIN -

YENi ASIR 

Sıhhat Köıesi 

··········-
Psikasteni has

talıiı 
Nörasteni ile psikasteni arasındaki 

faırkı soran bir okuyucumuzun arzusu 
üzerine nörasteni hastalığını anlatmıya 
çalışmıştım. Şimdi de psikasteni hasta
lığını sayın kuyucularıma anlatmıya ça
lışacağım. 

Bu bahis üzerin.e ilk yazıda bildirdi
ğim gibi, psikasteni hastalığının alamet
leri daha ziyade ruhi hallerdedir. Psi
kasteni, öteki hastalığa nisbetle daha zi
yade, pek çok daha ziyade görülür. 

Bu hastalık hemen daima irsidir. Doğ
rudan doğruya anadan. babadan, yahut 
daha yukardaki cetlerden gelir. Fakat, 
soydan gelen hastalığın meydana çıkma
sına kuvvetli bir istidattır. Sonra, bu 
hastalığı meydana çıkaran bir sebep bu
lunur. Bu hastalık kadınlarda daha zi
yade olduğu için, kız çocuğun büluğ ya
şına gelmesi, çocuğu emzirmesi, en son
ı-a da liadınlığın sonbahar mevsimine 
varması psikasteni hastalığının meyda
na çıkmasına birer sebep, daha doğ
rusu birer vesile olurlar. 

Psikanteni kadınlarda daha çok ol
makla beraber, erkekler de ondan ma
sun kalmazlar. Erkekle-rde de yine bü
h1~ yaşı, zihin yorgunluğu, alkol, bula
şık bir hastalık çok defa karaciğerin yor
g-un]u ğu hastalığın çıkmasına birer se
ben olurlar. 
Kadın olsun, erkek olsun, psikasteni 

hasta] ığı en ziyade fi kir]eriy le çok çalı
san la.rda bulunur. 
· Psikasteni lôg-at manasiyle bir ruhun 
kudretsizliği, yahut zayıflığı demek ol
makla beraber, bu hastalığa tutulanın 
zihninde muhakeme ve karar bakımla
rından bir eksiklik bulunmaz. Psikasteni 
hastası kendi kendini pek iyi bilir. 

İşlerini muhakeme eder, kendi ken
dini tenkit edebilir, hatta hastalığının 
alametlerini tamamen hisseder, onlar
dan üzülür, onların daha şiddetli olma
larını merak eder. Sözün kısası ps!kas
tenik bir akıl hastası değildir .. Onun için 
psikasteni hastabğının tedavisi - kolay 
olmamakla beraber _ mümkündür. 

Bu sinir hastalığının başlıca alametle
ri kendi kendinin hisler:ne inanmamak, 
her ~eyden şüphe etmek, işlerinde te
reddüt etmek, hır şeye karar vermekte 
güdük çekmek, bilhassa kendi kendini 
fazla tahlil etmektir. Bunlar psikasteni 
hastalarının hemen hepsinde bulunur. 

Fakat, ps'.kasteni hastalığının şekille
r~ her hastada bir örnek olmaz. Hastalı
ğın şcki1lerini ayrı ayrı anlatmak zaru
ridir. 

Iogilizlere göre 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

harbi mahiyetini alacağını ortaya at
maktadır. Muharebenin bu şekilde geliş
mesi, mütt.ef.kl~ için şu sebeplerden 
dolayı çok elverişlidir: 

1 - Sovyetler birliği harbi bütün yaz 
müddetince ve muhtemel olarak ~ 
kadar uzatacaktır. 

2 - Rus kaynakları azaldığı nisbette 
Alman kaynakları da insan ve malzeme 
bakımından tUk:enecektir. 

3 - Alman muvasale hatlarının uza
ması mücadele üzerinde yıldırım harp
lerinin sebep olduğundan daha büyük 
bir bozgunluk hfisıl edecektir. 

Azak sah:Ueri boyunca Taganrog
Rostok demiryolu üzerinde başladığı 
bugün bildirilen .AJrnnn hücumu ihtimal 
ki Timoçenkonun Harkofta yaptığı ağır 
baskıyı hafületmek maksadını güdüyor. 
Sovyetler zırhlı kuvvetlerini topladıktan 
sonra yeniden taarruzlarına devam için 
gereken malzeme ve askerleri temin 
edeceklerdir. 

Karantinada bir hadise 
Karantinada 266 ıncı sokak.ta 1 sayılı 

evde oturan Faika Tümer ile Cevdet 
Tümerin 157 inci sokakta oturan Şahsi
me Baykanın evine gece saat 22.30 da 
zorla girdikleri ve bir takım tehditler
de bulundukları iddia edilmiştir. Vak'a
ya el koyan zabıta ikisini de yakalamış
tır. 

Bar lıızları armında.. 
B:rinci Kordonda Garden barda Ömer 

kızı Remziye, arkadaşlarından Adileyi 
bir konsomasyon meselesinden dolayı 
dövdüğü iddiasiyle yakalanmıştır. 

Silcih taşıyanlar •• 
Namazgahta amele Halil oğlu Lütfü

de bir bıçak, Bornovada amele Mustafa 
E~irin üzerinde bir kama, yine Borno
vada Ahmet Yıldırımda bir bıçak, İz. 
mirde fuarda gezmekte olan Mehmet 
Atak üzerinde bir toplu tabanca, yine 
fuarda gezmekte olan berber Reş!t Öz
<luranın üzerinde bir toplu tabanca bu
lunmuş ve zabıtaca müsadere olunmuş
tur. 

---o---
Yılan avcısı bir mah~ulı •• 

Kil'"pilerin bir yılan avcısı olduğunu 
bilir misiniz? 

Kirpi, keskin dikenleri sayesinde ken
disini yılandan mükemmelen muhafaza 
ettiği gibi fırsat gözleyip başını diken
leri arasından çıkararak yılanı ısıra ısı
ra öldürür, bundan sonra da kuyruk ta
rafından başlamak üzere yılanı yer. 

İdrojene ve nebati yağı arın beyana 11e el lıonma 
hülımüne tcilJi tatuJduja haldımda 

lzmir v·alili2-inden: 
1 - Vilayet dahilindeki fabrika ve müesseseler tarafından imal edilmek

te olan emdurojene ve nebati yağların 29 ve202 sayılı koordinasyon heyeti ka
rarları hükmüne istinaden beyana ve el konma hükmüne tabi tutulduğu tica
ret vekaletinden bildirilmiştir. 

2 - Bu beyannameler ilanın yapıldığı günün akşamına kadar mahallin en 
büyük mülkiye amirine tevdi olunacaktır. 

3 - Elkonan yağların mubayaası ticaret vekaletince veya göstereceği 
hükmi ve hak.iki şahıslarca yapılacaktır. 

Keyfiyet alakadarların malfunu olma.k üzere ilin olunur. 2884 ( 125 2) 

Ticaret Vekaletinden: 
Ticaret mubadelelerinde ithalattan prim alınarak ihracata prim verilmesi 

yolundaki tatbikatın dünya harbinden doğan bugünkü iktisadi şartlara uy
durulması lüzumlu görülerek aşağıdaki karar alınmıştır: 

Madde 1 - Serbest dövizle yapılan ticari mübadelelerle hizmet ve mua
melelere takas limited şirketi tarafından tatbik olunan primlerle; mahdut 
tasfiye muamelelerine inhisar etmekte olan ahdi t:alı:aslara yine takas limited
ce tatbik edilen primler aşağıda yazılı §eklller dairesinde kaldırılmıştır. 

Madde 2 - A.. ihracatta ticari hizmet ve muamelelerden mütevellit ser
best dövizlere takas limited şirketince prim tediyesine 25 /Mayıs/942 tari
hinden itibaren nihayet verilecektir. Ancak müktesep halclann muhafazası 
maksadiyle bahıs mevzuu olan serbest dövizlerle ihracat için alınmış olup 
25 /Mayıs/942 tarihinde meriyette bulunan ihracat lisanslarına musteniden 
ve yalnız meriyet müddeti içinde yapılacak ihrac:ata mutad prim verilecek
tir. Keza ihracı memnu olmıyan maddelerden ilün tarihinde satış akdi yapılmış 
ve akredetifi açılmış olup ta henüz lisansı alınmamış olan satııla.ra da kırk se
kiz saat içinde takas limitede tescil ettirilmek ve bir hafta içinde lisans alı
narakihracab bu linsans müddeti içinde ypılmak prtlariyle mutad prim tat
bik olunur. Kezalik ticari muamele ve hizmetlere ait dövizler bu kararın 
ilanı tarihinden evvel Türkiyeye bilfiil getininu, olmak şartiyle 20 gün için
de mutad dövize istihkak tevlit eder. 

B - ithalatta ticari hizmet ve muamelelerden takas limited şirketince 
alınan primlere gelince. mezkur şirketin primli döviz vaziyeti tasfiye edi
linceye kadar bu primlerin tahsiline eskisi gibi devam olunaeak ve tasfiye 
sona erince bu primler de derhal kaldırılacakbr. 

Madde 3-Mevzuu bahis primler kaldınlmakla beraber serbest dövizlerle ya
pılan ithalat ve ihracata §İmdiye kadar olduğu gibi devanı edilecektir. 

.1ıım•11eı.1•1111111111111mı • •ıııımmııııııımm 1: 

§ Ankara lladvosn ~ . -.: - . = - = BUGUNKU NESRlYAT - -:; rmıı ı ı ı ı ı ı mmı ı ı ı ı ı rı ı mmı ıı ı ı rnıımı ı ı ı rırım ı r. 
7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 

7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati, 
12.30 Program ve memleket saat ayarı; 
12.33 Müzik : Kadınlardan fasıl şarkı~ 
ları 12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 
Müzik : Fasıl şarlaları 18.00 Program ve 
memleket saat ayarı, 18.03 Müzik: Rad
yo dans orkestrası 18.SC Müzik : Geçit 
programı 19.30 Memleket saat ayan ve 

1ZM1R BELEDİYESİNDEN: 
Belediyemiz muhasebesinde 20/60 li

ra maaşlı münhal memuriyet için 26 
Mayıs 942 Salı günü müsabaka imtiha
niyle memur alınacağından tahsilleri or
tadan aşağıya olmamak ve fiili askerli
ğini biti.rmi§ bulunmak şartiyle talip 
olanların hüviyet cüzdanları ve tahsil 
ve askerlik vesikalariyle belediye hesap 
işleri müdürlüğüne müracaatları Han 
olunur. 23, 25, 2826 (1228) 

BAŞ, DiŞ, 

SAıfflFE ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Devlet Demır Y ollarrncıarı i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aşağıda mile.darı, muhammen bedeli ve teminatlariyle istihsal mahalleri 

gösterilmi§ olan 1 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltme 
J /6/942 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 ncu işletme binasında A. E. 
komisyonunda yapılacaktır. 

lateklilerin teminat ve kanuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını ayni 
gün saat 1 O na kadar komisyona vermeleri lazundır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Muhammen 

bedel 
Ocak mahalli mikdaı:ı llıa 

Kilometre 27 - 41 6750 M3 21937.50 
17 21 25 28 2729 

Balast alınacak 
D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN 

Muvakkat 
teminat 

lira 
1645.3' 

(1178) 

Aşağıda mik.tarlariyle muhammen bedelleri gösterilen dört mahalde §art
namesi veçhile ihzar olunacak balast işi kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 
üzere ayrı ayn eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri ( 6/6/ 1942) pazartesi günü 
saat 16 da Alsancak işletme binasında sırasiyle yapılacakbr. 

lstd<lilerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzları ile teklif 
mektuplarını ayni gün saat 1 5 e kadar usuli veçhiyle komisyon reisliğine nu
mara pusulası mukabilinde vermeleri veya taahhütlü olarak posta ile gönder
meleri lazımdır. Şartnameleri işletme kaleminde bedelsiz alınabilir. 

• M. 3. nın ... 
Ocağın yeri veya Klm - sı Balastın Vahidi fiat 

Miktan M. 3 Lira Krş. 
Kızılçullu - Kemer (3+ 700) 5000 2.00 
Moralı-Söke Kemeri (Km. 113) 6000 2.00 

Bedeli 
Lira 

10000. 
'2000. 

M. Teminat 
Lira Kr§. 
750.00 
900.00 

Turan - Karşıyaka (7 +300-
12+00) 

Emiralem - Muradiye 
22 25 29 

5000 
5000 
2 

2.00 
2.00 

IOQOO. 
10000. 

2796 

750.00 
750.00 

(1224) 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşünlır 

Memleket sanayünde büyük bir eser olan fabrikamız, her türü modern 
teknikle tekamül ederek büyük ihtiyaçlara cevap venneğe başlamıştır .. 

. SiPARi~ KABl L EDiLiR 
Lamba, Lamba şişesi, Sürahi, Kavanoz Çay ve Su bardağı ve bilfutıuın 
züccaciyc ... ADRES : İzmir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 3732M 

üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Y apılaca.k: iş Lira 
Teminatı 

Lira 

Birinci cerrahi klinişine 1 75 kalem 36 733 2755 
tahta eşya 
Yukarıda yazılı iş ünversite rektörlüğünde 4/Vl/942 perıemhe günü saat 

15,5 ta rektörlikte kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Bu işe ait şartname, keşif planlan rektörlükte görülür. 
İstekliler 40.000 liralık bu gihi İ§ yaptığına ve fabrika sahibi olduğuna dair 

vesika ile ticaret odası kağıtlarını havi zarfları ihale günü saat 14 te rektörlüğe 
vermeleri. 18 21 25 30 2699 (1184) 

İzmir Defterdarlığından : 
Mehmet kızı Aytenin Başturak şubesine borçlanma bedelinden olan 35 1 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilen Güzelyalı Şefkat sokağında 
kain 375 kütük, 159 pafta, 887 ada, 4 parsel numarasında mukayyet eski 9 
yeni 7 sayılı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanun hükümle
rine tevfkan 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin 12/6/942 
tarihinde ea.at 15 te vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

23 25 27 29 2829 (1230) 

BELSP MITOL \ 
icbar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOG.UKLUG.U. idrar, mesane ve 

Prostat iltihabı. Sistit ve Koli Sistitlere ... Böbrek rahatsızlıklarına kar§ı en mü
kemmel bir ilaç BEl.SAMITOL• dur. BELSAMITOL kullananlar yukarıda ya
zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

Satq deposu: Sami Aksu Bahçekapı lı Banlam arkasında Rabvancdar 
Sokak No. 5 ••• 

aoo;;acccacccccccca;ccccccccccccccccccccccccccoocccccccccccccl 

Mimar Kemalettin caddesinde 
31 numaralı perakende 

mağazasında 
Mısırdan getirttiiföniz ve getirtmekte bulunduğumuz İngiliz, Hint. JaPon. 

ve Amerikan menşeli Ponlin, Basma. Kreı:ı SPor, Rrenkli Hasse vesair pa
muklu mensucat. 

Tavas, Burdur, Buldan, Kızılcabölük. Buldan Güney Babada!, Senirkent, 
kooperatifleri dokumaları, Çarşaf, Mendil ve Astarları. 

!zmir Yün Mensucat fabrikasının Çulaki, Yün Yon, Nezaket, Pamuk kan
sık çu.Iaki, Şayak ve Battaniyeleri. 

BUTSa fabrikala.rmdan getirtti~imiz her nevi ipeklilerin. 
$A1'IŞiNA DEVAM EDtLDtöt MUHTEREM: MOSTERtLERtMtZE 

ARZOLUNUR. . İRKE 
MANİFATURA TÜRK ANONiM Ş Tİ 

24, 25, 26 (1243) 
R~ccoc:cocc:ıocCC"ıCCcıccıccccooc:ıcco= c cı= cıı:ıcaCCCOCCOOCCCOt 

KAŞELtRI 

NEZLE, GRi P, ROMATiZMA 

ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Dakika 
19.55 Müzik : Fasıl heyeti.. 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz .. Haftanın türküsü 21.00 Zi
raat takvimi 21.lC Müzik : Şarkı ve tür
küler 21.30 Konuşma (Günün mesele
leri .. ) 21.45 Müz:k : Radyo senfoni or
kestrası 22.30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Yarınki program ve kapanış.. 

Ve bütün ağrıları derhal Jıeser-
Sıhhiye Veliletinin aıhsatıru hiizdtt. icabında günde (3) kaşe alınabilir. 
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Arıcdılı bahisleri AFRiKA SAVAŞI Rusyuda olaylar 
---·· *·--~ 

F~z!a hal a?mak Yalnız hava .Leningrad-
___ * ___ _ 

ıt;ın arıların h b. k .1 d .. f 
o~ul vermesini ar ı esı - . a nu us 

önlemerdir n)iyor azaltıldı 
-w-

E~o mıntakasında normal olarak Ma- -*- . -*-
İlıi gii~ içi:'.'~~ ~3 ~!'g~liz Volga ııanalı açıldı, ne• vısın 15 inden itbiaren kovanlardan o~ul 

arılarının çıktıkları görülür. Arılar ken
di hallerine bırakıldıkları takdirde 1 - 2 
defa o~ul verdiklerinden bu suretle 
mevcut arılar bir kaç parçaya ayrılmış 
olur ve bu gibi oğullardan da, kovanlar
da kalan anlardan da o yıl hiç istifade 
edilemez. Binaenaleyh ancı kovanların
dan azami mikdarda bal almak maksa
divle bulunduğu mmtakanın oğul mevsi
mi geçinceye kadar her on Üç günde bir 
kovanlannı muayene ederek oğul ver
mek için amele anlar tarafından hazır
lanmış ohın ana yuvalarını görünce bun
lardan bir tene bile bırakmamak şartile 
muayenesi esnasında arıların gövde kıs
mının kenarındaki son peteği de iş~al 
ettikleri görülürse. oğul vermesini önl~ 
mek için sun'i petek yapışhnlmış çerçe
ve ilave ederek kovanın boş kalan yer
lerini doldurmalıdır. 

uçagı duşuriilduğü ltirde işliyen gemiler 
bildirifiyo r. .Moslıovaya lıadar 

li 24 (AA *-00 · b ·1di gidebjfiyor •• 
Ber n, · ) - aıansı 1 

- M k 24 (A A) L . d h 
riyor : Alman tebliği : ş:mal Afrikada . dos Soova, tl .'ki -:--1 enl~~ b şek-. . . nn en vye er ı mı yon nşıyı aı:: a 
Elmekilide düşman kuvvetlerı ateşımız yere nakletmişlerdir. Harpten sonra ,bir 
altına alınmıştır. . müddet Leningradın nüfusu beş milyu

Marmarikte hava. pı~~~e~el~~ı~?e nu bulmuştu. Şimdi bu şehirden bu ke-
15 düşman tayyaresı duşurülmuştur. dar büyük bir sivil halk kütlesini tahli-
Bizim bir tayyaremiz kayıptır. ye edebilm.iş olmak büyük bir başarıdır. 

Roma, 24 (A.A) _Tebliğ: Moskova, 24 (A.A) - V?lga kanalı 
Elmekilinin cenup doğusunda düşma- açılmıştır. K:_ş muharebeler.ınde bu ka

nın motörlü taşıtları topçu ve hava kuv- nal hasara. ugramıştı. Gorkı - Moskova 

tl · · tar f d affakıyetle yolu 50 kilometre kısalmıştır. Volgada 
ve erımız a. ın. 81: muv işleyen büyük gemiler Moskovaya ka-
bombardıman edılmıştir .. ~iman .tayya- dar gidebilmektedir. 
releri 11 av ve Boston tipınde bır tay- Alın ·ııı 
~are tahrip etmişlerdir. Dün uçak savar an UZUD menzı 
toplarımız üç dtişman uçağı düşürmüş- topları ateş açtı •• Yeni usul arıcılıkta iyi randıman alı

na bilmesi için kovanlardaki ana arıların 
azami üç yaşında bulundurulınalan mu
vafıktır genç ana arılar oğul verme is
temezler. 

lerdir. Londı·a, 24 (AA) - Fransız sahille-
İki gün içinde 33 düşman uçağı düşü- rine yerleştir:len uzun menzilli Alman 

rlilmüştür. topları İngiliz sahillerine ateş açmıştır. ----·- -·----Bu yılın tlkbaharı geçen yıldakine na
zaran kısmen yağışlı geçtiğinden mev
sim arıcılığa müsait gitmektedir. Bu se
beple ancı kovanlarının bakımı husu
sunu ihmal ettiği takdirde arılan müte
madiyen oğul verir ve tahmin ettiğinden 
çok az mikdarda bal istihsal eder. OğuJ 
arı1arı hazan ağaçların kalın ve yüksek 
dallarına konduklarından bu yerlerden 
alınıp tekrar kovanlara yerleştirilmesi 
arıcıyı bir kaç saat meşgul eder. Bunun 
için arıcı lüzumlu tedbiri vaktinde al
malı, kovanlarının tabii oğul vermesini 
beklemiyerek bu işi sun'i şekilde başar
malıdır. 

Almanya - ltalya her Yeni tip yangın tor· 
meseletle birrniş pili k u Ha nılıyor 

ARICI NAZiF BtLEN 

--~---... --------
Roma, 24 (A.A) - Jurnala Ditalya, 

Fransa yüzünden Almanya - İtalya ara
sınqa ihtilaf çıktığı hakkında bir İsveç 
gazetesinin neşriyatını bahis mevzuu 
ederek diyor ki: 

Alnianya ve İtalya harpte olduğu gibi 
sulhta- da çelikten bir blok teşkil ede
ceklerdir. İki memleket arasında anlaş
mazlıklar çıkarın.ağa çalışmak beyhude 
gayrettir. 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

vetlerinin iştirak etmiş olmasıdır. Bun
ların yaptık.lan muharebelerin netices: 

te bu kadar çok kuvvetler yığmış ola- henüz belli değildir. Her halde bekle~ 
bilir. İkincisi de, mayısın sekiziyle on mek icap etmektedır. 
ikisi arasında Kerç dan yarılarak bu- İLMEN GÖLÜ CENUBUNDA 
rada 40 bin esir ve o nisbette ölü ve ya- Sovyet ordusu Orel• cenubiyle Ka1e-
ralı zayiat verilmesi üzer:ne Sovyet baş- nin bölgesinde de Alman hatlarına taar
kumandanlığı Kerçi behemehal müda- nız tecrübeler:nde bulunmuşlardır. Fa
faa ve muhafaza maksadiyle oraya ye- kat bu taarruzlar, önemli hic bir netice 
niden büyük kuvvetler göndermiş bu- vermemistir. Buna mukabil İlmen gölü 
lunabilir. İşte, ancak bu suretle Kerçte cenubunda başlıyan yeni Sovyet taar
bu kadar büyük kuvvetler toplanmış ve ruzlarının devaınh ve önemli olacak.lan 
Alman tebliğlerinin bildirdikleri gib:, anlaşılıyor. Çünkü Sovyet haberlerine 
ronunda mahv ve esir edilmiş olabilir- göre buradaki Alınan cephesi, ilk Sov-
ler. yet hamlesinde, 17 kiloınetre bir geniş-

Ne olursa olsun, netice şudur ki Al- likte yarılmıştır. Bu bölgede, geri ile 
manlar Kerç yanın adasını Ruslardan muvasalesi kesilmis olmasına rağmen, 
geri almışlar ve Kere boğazına hakim ol- bütün kıs sürekli Rus taarruz1anna da
rnuslardır. Bu hareketler esnasında yanmış olan 16 ıncı A1man ordusu var
Ruslar eheırun:yetli kuvvetlerini de mu- dır. Sovyet baskumandanlığının bu ta-
harebeden hariç kılmışlardır. arruzlardan maksadı, belki de Almanla-

HARKOF BÖLGESİNDE rı asıl Rus taarruzunun yer ve hedefi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Alman - Rus harbinin en büyük bir hakkında şruşırtmaktır. 
tnevdan savasmın 12 mayıstan beri Har- Şimdilik sark cephesindeki manzara, 
kof bölgesinde cereyan ebnekte bulun- Rusların, Alınan büyük taarruzlaMna 
duğuna şünhe yoktur. Burada iki taraf- tekaddüm etmek :stcdiklerini ~öster
bm iki milyona yakın insanla yüzlerce mektedir. Onlar bu taarruzlarla Alman 
tank ve uçak kat'i bir netice almak için taarruz planlarını altüst etmeei diişünü
çarpışmaktadır. Bu büyük savaş Alman- yorlar. Alman kontrolünde olduil'u ma
ların Kere yarım adasında taarruza baş- lum olan Paric; radyosunun verdiği bir 
hvarak Rus tahkimatını yardıklan za- habere göre. müttefikler hesaba katıl
man (12 Mayıs) alevlenm:ş ve on üç maks17.ln, yalnız Almanlar sark cephesi 
~nden beri şiddet ve öneminden bir icin 300 tümen hazır etmislerdir. Ruı::la
şev kaybetmemek üzere devam ede gel- rm da bu cepheye yığdıkları kuvvetler 
rrustir. 300 tümenden az değilmis. o hal<ie önü-

Sovyet ı ••taJarı evvelA şarktan garbe müz(!Pki haftalarda Leningrad, Mosko
<loğru ve 'bizzat Harkofla bunun şimal va - Rostov umum} hattına doirru görül
ve cenubuna taarruz etmişler ve Al- memiş derecede büyük, sürnullü ve S:d
manlarm itiraf ettikleri veçhile bazı Al- dE>tli muharebel~r olacal{tır. Bu muha
man mevzilerinm icine gjrmislerdir. rebelerin Alınanlarla Ruslar icin bir 
Ruslar bu taarruzJarı büyük ölcüde top- öliim dirim savası oMuğuna süphe yok
çu hazırlığı ve tank hücumlariyle hima- tur. Onun için her iki tarafın bütün 
re etmisler ve anlaşılan külliyetli uçak kuvvetlerini cepheye sokarak sonuna 
kullanrnıslardır. kanar inatla savac;acaklan muhakkaktır. 

Almanlar, anlaşılan, evvela muharebe Harkofta cerevan eden büyük muha-
mevdanına takvive kıtaları ve tank bir- rebeler 1942 ilkbahar muharebeJerin:n 
likleri yetistirerek Rus muvaffakıyetle- hir nevi basladığını teyit etmektedir. 
tinin genislemes:ne mani olmak istemiş- Esasen bu muharebeler Kercte basla
ler ve R~ taarruzlarını durdurabilıniş- mıc;tı. Simdi bütün mec;eJe Harkof cenup 
ler, hatta ı:on veT"dikJeri haberlere .ı?Öre drı~sunda inkisaf halinde olduğu ha
Harkof doğusunda yaptıkları mukabil ber verilen Alman taarruzunun nasıl bir 
taarruzlar neticeı:inde bazı verlerden netice ile sona ereceğirlir?. Almanlar bu
Rm;brı oüskürtmii<ıler ve miıhasara al- rada büviik b'.r muvaffak1vet elCle eder
tına alınan bir Alman istinat noktac;ını l<>rse, ondan sonra, dolhı cenhesinde 
ku.,.t:ırm•c;lardır. Bununla beraber Har- Rnc; meV?ilerini corap söker .ı?ibi söke
kofun 120 - 150 kilometre cenup doğu- hilirler. Fl'nrkoftn iki taraf kuvvetl<-ri 
sunda İzvum Ye Barvenkova şehirleri arac:ınd~ bir müvazene hasıl olrtu~ı tak
bölaesinde büyük kuvvetlet" toplıyarak r1irde Almanların cephenin bac;ka bir 
mıık:ıb:l tcıarruzn gecmic:lerdir. kesiminr1e ven: hir taarruz hazır1amala-

Sovvet1er Harknf istikametinde ilerle- rı mümkündür. Velhasıl doğu cenhf'c:in
<liklP,.ini mütecınnit def!alar bildirdilerı:e deki vazivet c:imdiden kehanette bulun
dc Hnrkofun hata Almanların elinde ...... n~a müsaade etmi:vecek kadar karan
kuvvetli bir dayanma yeri olarak daima lıktır. · · 
ltaldıihna bakılırsa Sovvet kıtalarının JtfRMANYA - CİN 
l:ıu taarruzlarla elde ettikleri netice faz- JaoonJarın Birmanva seferini bitire-
la olmamak gerektir. Almanlar da İz- rek bu eyaIPtin simal doihısundan Cinin 
vuın üzerinden yaptıkları taarruzun in- Yunnan V:Jayetine girdikleri malumdur. 
kic;af ettiğini sövliyorlarsa da bu inkic:a- ~erri llinrı::ınvada ı:ur;ufa vP burada ve 
fın ne derece oıduğu henüz ma!Um de- hatta Mandalayın şimallerinde ricat yol
~ildir. ları kesilerek d::ığılmıs bazı Çin kıtacık-

Bununla beraber eğer bu Alman ta- ları veya çeteleri vnrdır. Fakat bunların 
'lrruzu simal doğu istikametinde ;nkh:af ac:keri bir önemleri olmıyacaih icin ted
~derse Harkof bö' ·ıec;inde hala taarruz ricen temizlf'nip tenkil olunmaktan bas
halinde bulunan Ru3 kuvvetleri için pek 1 ka haklarında Yapılacak bir muamele 
tehlikeli bir dunım hasıl olabilir. · ı yoktur. 

Büvi.ik Harkof ~avasımn bir vasfı da B:rrrıanvadaki İngiliz kuvvetleri de 
1 n:ı her iki taraftan pek çok tank kuv- Hindistan hudutlarının arkasına çekil-

---*---
Meksika, 24 (A.A) - Batırılan iki va-

purdaırı birine yeni tipte bir yangın tor
pili atılmıştır. Kömürlük ve telsiz cihazı 
tutuşmuş, çıkan yangında 21 kişi öl
müştür. 

BtR İTALYAN GEMtS!NE 
EL KONDU 
Havana, 24 (A.A) _Meksika makam

ları bir İtalyan petrol gemisine el koy
muşlardır. 

cııı 1111ıı111111111111111111111111111111ı111111111111111 ı ur: 

~ Bır Yunan göuüllü ~ 
~ tab.uru Alman or- ~ 
~dosuna katı ·l~ış ... = 
E Stokholm, 24 (A.A) - Svetska § 
E Dagebladef gazetesinin bildirdiğine :;: 
§göre bir Yunan gönüllü taburu Al- § 
§ man ordusuna katılmıştır. Binlerce § 
: Yunanlı işçi de Alman fabl'ikaların- E 
§da calışmaktadır. § 
:.. il 111111111111111111111111111111111111il11111111 ll lllllll I ~ 

mislerdir. Fakat Japon kuvvetleri Hint 
hudutlarını aşarak onları Hint toprakla
rında takip etmemişlerdir. Zaten bunun 
böyle olacağmı ve Japonların Birmanya 
işini bitird:kten sonra Hindistana taar
ruz etmiyerek galip bir ihtimalle Çin 
üzerine yürüyeceklerini evvelce muhte
lif yazılarunda uzun uzadıya anlatmış
tım. 

Cünkü yağmur mevsimi ve sa'.re müş
küllerden sarfı nazar Hindistana taarruz 
bu diyarın halkını Japonların aleyhine 
cevirebilir. Halbuki Japonlar Hindista
na girmemekle ve Birmanyada halka 
gösterecekleri ivi ve hürr'yetsever bir 
muamele ile Hintlilerin gönlünü çalabi-
hrler. Bundan başka J aoonya için uzak 
doğu rrıeseles:nin kör düğümü şimdilik 
Hindistanda değil Çindedir. Japonlar, 5 
yıldır cözmeğe uğraştıkları bu Çin kör 
dUğiimi.inü nihayet acabiJdikleri takdir
de onfar büyük bir hareket serbcstisi 
ka?anırlar. 

Fakat Cin çok cet:n bir diyardır ve 
Cinliler milll başbuğları 8an Kay Se
kin kumanda ve idarec;inde uyanarak 
ırnman savaslVorlar. Bilhassa çete har
bini onlar kadar kimse yapamamıstır ve 
:vanamaz denilebiliır. Dört bes vtl evvel 
}<"""nlarca zaptolunan yerlerde ht\1~ 
milli veva komünist çeteleri öneml: r~a
livetler<le bulunu:vor ve Jaoonlan muh
tplif ac:kert hareketlPr :vapnıai!a mecbur 
edivor1ar. Bu sebeole Janonlar. Birman
yanın zantınClan sonra. bütiln knvvet ve 
P.ayretlerini Cin mec;elesinin hal1ine h::ısr 
ve tahsis etmek lüzumunu duvacakl~r 
ve Cin işine b!r son vermek istiyecek
lercli. 

Cin isine son vermek icin mi11i hükü
met merkezi olan Cunkinı? sehrini zao
tederek Cin orduc;unu mahvetmek ve 
marecıAl C:::an 'R" ay Şeki buradan uzaklaş
brmak lazımdır. 

Bu sehenle Birmanvarun ş'mal doti-ıı
sundan bir Janon ordusunun gerek Sal
vin nehri ve gerek Birrnanya - Cin oto
mobil voJu boylarınca Çine girdi_ğ'ini ve 
~irnrliHk Yunnana doP'ru ilerlemef1e bas
ladığını görmüc;tük. Cunking hükümet!, 
buraya derhal kuvvetler gönderdii?'i icin 
ilk muharebeler çetin olmuştur.. Fakat 
ımlasılan, Japonlar simdi büyük ıni<'lük
ler cekmeksizin ilerlivorlar. Bunların 
ilk muharebe hedefi Yunnan başkendi 
olmak Hizımdır. Buradan sonra Çunking 
Ü?er~ne taarruzda devam edip etmiye
cekleri henüz belli dei?'ildir.. Bununla 
beraber Çunking sözcüsü Japonların 
gerek buradan ve gerek Çinin cenup 
ve doğu böJ~elerinden Cunkinge müte
karrip büyük bir taarruz hazırlamakta 
oldııklarını söylemiştir. 

Filvaki Japonlar ancak Çini alt eU:k
leri takdirde Rusyaya, Hindistana ve 
Avustralyaya karşı harekette serbest 
olabilirler. Onun için Japonların Çinle 
uğraşarak buradaki harbi esaslı surette 
c:ona erdirmek ist::\·ecekleri en büyük 
bir ihtimal olarak kabul olunabilir. 

SON VAZIYET 
-----·---~-

Almanlar 
Ankarada dünkü koşular 

tabiye de- . -" --.-.------
ğiştiriyorlar Mıllı Şef~mız at yarışla-
Arnaanıar-.:arııoıea git• rını takıp buyurdular 

tilı~e daha az tanlı 
ııuııanıyorlar •• 

-*Moskova, 24 (A.A) - Royterin husu-
s'i muhabiri bildiriyor: 

Alman kuvvetleri kumandanı Fon 
Book mütemadiyen tabiye değiştirmek-
tedir. Bir kesimde kütle halinde iank 
hücumu yapmış, fakat bu taarruzlar 
Harkof cephesinde vaziyeti değiştirme
miştir. 

Bundan sonra orta ehemm!yette tank 
kullanmıştır. Şimdi ise daha az kuvvet
le hücumlar yapılmaktadır. Bir taarruz
da Almanlar 250 tank kullandıkları hal
de şimdi bir alay demek olan 140 tank
tan fazla kullanmıyorlar. Almanlar 
tanklarını cephe yakınlarında tamir et
mekte ve tamiraen sonra hemen cephe
ye sürmektedirler. 

~-----------~~~-
Makine ve 
',. Prilirken 
~~Mi!WfWi'(J 

ROYTER AJ ~NSININ ~1UH~· 
BiRiNiN BILDIRDiGINE GORE 

Moskova, 24 (A.A) Royter 
Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Harkof meydan muharebesinde Ma
re§al Von Bock mütemadiyen tabiye
sini değiştirmektedir, Son 24 saat için
de bir kesimde kütle halinde tank kul
lanmışsa da umumi vaziyeti değiştirme
ğe muvaffak olamamıştır. Bundan ev
velki 3 gün içinde ise Almanlar piyade
nin ilerleme teşebbüslerini desteklemek 
için orta ehemmiyette tank gruplan 
kullanıyorlardl. Almanların kütle halin· 
de tank taarruzları şimdi daha az kuv
vetle yapılıyor. Rus taarruzunun ilk 
günlerinde Almanlar tek bir taarruzda 
250 tank kullanıyorlardı. Fakat şimdi 
taanuzlarda kullandıkları tank sayısı 
bir alayın mevcudu olan 1 40 tankı geç
memektedir. Almanlar her nerde müm
kün olursa hasara uğrayan tanklarını ta
mir ettikten sonra tekrar muharebeye 
sokuyorlar. 

---o-- -
MEKS KADA BUYUK BiR 
M TING YAPf~ISLDRDIR 

Meksiko, 24 (A.A) - Torpillenen 
Meksika vapurlarında ölenlerden birinin 
cenaze töreni münasebetiyle bugün ya
pılan büyük metingte binlerce Meksi
kalı Mihver devletlerine harp ilan edil
mesini istemiştir. 100 bin işçi reisicüm-
hurun sarayı önünde toplanmıştır. Bu 
metingi işçiler birliği tertip etmişti. Meb
usan ve ayan meclislerinin umumi he
yetleri de Cuma günü ayrı ayrı toplana
rak cümhurreisin harp ilanı talebini mü
zakere eyliyecektir. 

Çung 
liği: 

---o---
ClN TELLIGI 

King, 24 (A.A) - Çin teb-

1 00 bin kişilik bir takviye alan japon 
lar dün sabah Sekiangin merkezi olan 
Kinuaya karşı şiddetli bir taarruza geç
mişlerdir. Çinli1er ümit.sizce dayanıyor
lar, japonlar Kinuaya ve diğer sivil 
merkezleri devamlı olarak bombalayan 
hava kuvvetlerinin desteğine rağmen 

ilerlemelerinde çok büyük güçlüklere 
uğruyorlar Sekiıang Kiangsi demiryolu 
üzerinde bulunan Yimu Perşembe günü 
düşmüştür. Orta Çinde Hangoun batı
sında 1 000 japon askeri Yankse nehri 
üzerinde taarruz etmekte ise de Çinliler 
japon ilerleyişini önlemektedir. 

--,.,.,,,.,o---
A M ER l KAN ZIRHLISINDAN 
55 K Si KUNTARILMIŞ 

Roma, 24 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Arjantinin Rioguacu va
puru geçenlerde bir İtalyan denizaltısı 
tarafından batırılan Amerikan zırhlısın
dan 5 5 kişiyi kurtarmıştır. 

BU AKŞAM SAAT 21 DE 

lstanbul Belediy~si 
Şehir Tiyatrosunun 

SEKİZİNCİ TEMSİLİ 

DADI 
3 PERDE KOMEDİ 

Temsiller tam saat 21.15 te baş-

----~--~------
Dün Anlıarada yapılan lıoşularda atlardan 11U-
llassa uffümayunn ve 11Destegüln temayüz e"ı.. 

Ankara, 24 (Hususi) - İlkbahar at 
koşularının dördüncüsü bugün yapıl
mıştır. 

l\ılilli Şef ismet 1nönünün huzurlariy
le şereflendirdikleri bu koşular, büyük 
bir seyirci kütlesi önünde yapılmış :ve 
çok heyecanlı olmuştur. 

Koşıılarda, atlardan bilhassa Hüma
yun ve Destegül temayüz etmiştir. 

BtruNCt KOŞU 
Üç ve daha yukarı yaşta İngiliz atla

rına mahsus olan birinci koşunun birin
ciliğiın.i Bitkap kazanmıştır. Müşterek 
bahiste gayncın 300 kuruştur. 

1KtNC1 KOŞU 
üç yaşında yeri ve yanm kan taylara 

mahsus ikinci koşunun birinciliğini Peh
livan ve ikinciliğini de Soygan kazan
mıştır. Gayıı.:ın 490, plfu;e 235 ve 230 ku
ruştur. 

üÇüNCü KOŞU 
İki yaşındaki yerli saf kan İngilj~ 

tayları koşusunda Sait Halimin Hüm.:':: 
yunu birinci ve Fehnri Simsaroğlunun 

Destegülü iltinci gelmiştir. Mesafe .soO 
metre olan koşunun müddeti 46 ~~~: 
dir. Gaynan 215, plase 100 ve 100 ,H;~
kazanmıştır. 

DöRDüNCü KOŞU 
Dördüncü koşu dört yaşında veya da'" 

ha yukarı yaşta Arap atlarına mabsUS 
biır handikap idi. Bu koşuya 9 at i§ttı:ak 
etmi§tir, iti 

Sava birincili~i ve Bora iklıı~.ıd
kazanınıştır. Mesafe 1800 metre, mu" 
det 2 dakika 8 saniyedir. Gaynan 21.,, 
plase 110 ve 130 kuruştur. 
BEŞtNCİ KOŞU 
Beşinci koşu kazançları yekönu SM 

lirayı doldurmamış 3 yaşında yerli ~ 
kan İngiliz atlarına mahsustur. Birine:: 
liği Kadri Yıkılmazın Yavuzu, ikincifü .. ı 
yine Kadri Yıkıhnazın Şen kızı Jtazaıl• 
mıştır. 

* Üçüncü ve dördüncü koşular arasın .. 
daki çifte bahıs 405 kuı-uş vermiştir. 

Bütçe m üzakt"releri haşlıyor 

Maliye Vekili bugün 
beyanatta bulunacak 

B. Fuat Ağralı, fevııaıad e zamanın devamı müd
detince tatllilı edilmelı üzere bazı uergilere ya
yapdması lıararlaştırıl an zamları izah edeceıı •• 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Ankara

dan b:ldiriliyor: Saat 15 te toplanacak 
olan Büyük Millet Meclisinde 1942 yılı 
devlet bütçesi projesinin müzakeresine 
başlanacaktır. 

Maliye vekili Fuat Ağralının bu mü
nasebetle Millet Meclisi huzurunda ya
pacağı beyanata hususi bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Mal:ye vekili 1942 bütçesinin ne gibi 
zorlu şartlar altında hazırlandığını izah 
edecek ve denk bütçe esasına sadık kal
mak için baş vurulan muhtelif çarelere 
temas eyliyccektir, Fevkalade zamanın 
devamı müddetince tatbik edilmek üze
re bazı vergilere yapılması kararlaşan 
zamları da bu arada anlatacaktır. 

Maliye vekilinin izahatını takiben 
bütçenin umumi heyeti üzerinde müza-

kere açılacaktır. Salı gününden itiba· 
ren hafta sonuna kadar Büyük Millet 
Meclisi her gün toplanacak, icap eder
se öğleden evvelleri de toplantılar ya• 
pılacaktır. 

Cumartesiden evvel bütçenin varidat 
ve masraf kısrmJan hakkındaki müza
kereler tamamlanmış olacak ve vergi 
zamlarına dair olan kanun layihası gö
rüşülecektir. 

FEVKALADE KAZANÇ VERGİSİ 
Fevkalade kazanç vergis:ne dair olan 

kanun layihasırun encümenlerde müza
keresi hararetli mUnakaşalara vesile teş
kil etmiş ve bu layihanın bir defa da 
Parti grubu idare heyeti tarafından teş
kil edilen bir komisyonda tetkiki fay• 
dah görülmü.ştür. Kom:syon tetkikleri
ni tamamlamak üzeredir. 

"Sarıyer,, in bir köyün
de feci bir kaza oldu 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Bu sa
bah (dün sabah) Sarıyarda Kızı]kaya 
köyünde feci bir kaza olmuştur. Hadise 
şudur: Kızılkaya köyünden Mustafa öz
dikınenin oğlu sekiz yaşında Nihat, kar
deşi yedi yaşında Mehmet ve ayni köy
den 9 yaşında Özmen sahilde oynarlar
ken bir cisim bulmuşlar ve bunu evleri-

ne götürmüşlerdir. Çocuklar evde oyun• 
lanna devam ederlerken cisim birdenbi
re düşmüş ve infılak etmiştir, 1nfılak 
neticesinde sekiz yaşında Nihat parça• 
lanarak ölmüş, Nihadın babası Mustafa, 
annesi Seza ve kardeşi Mehmet ve 9 ya
şındaki Özmen muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmışlardır. Tahkikata devam edil
mektedir. 

Müessif kazada yaralananlar
dan biri daha dün öldü 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Ev'velki 
gün Aksa.rayda vukua gelen müessif ka
zada yaralananlardan Hamdi oğlu Fik
ret ismindeki genç te bugün Cerrah pa-

şa hastanesinde ölmüştür. Bu euretle 
ölenlerin sayısı beşi bulmuştur. Diğeı 
yaralıların sıhhi vaziyetleri gittikçe da
zelmektedir. 

Kırkpınar ~üreşleri bitti 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Kırkpınar güreşleri hakem Ekrem ve Fuat pehb

vanın idaresinde tamamlanmıştır. 

Horue~in ııuıııa hülıii· 
met reisi deme~te 
bulunacalımq •• 

Stokholm, 24 (A.A) - Oslodan 
bildiriyor. B. Kuisling Norveçin cenu
bunda Borda parti Üyelerinin bir top
lantısında iç siyaset hakkında demeçte 
biılunacaktır. 4000 parti üyesi içtimada 
hazır bulunacaktır. 

---wo---
Brezilyada siuil pilotlar 

hizmete çağırıldı.. 
Riyo De Janeiro, 24 (A.A) - Bü

tün sivil pilotlar hizmete çağrılmakta
dır. 

---o---
Cibutidelıi Fransızla· 
rın bir teberrüü •• 

Peru cümflurreisl 
Birleşili Amerilıadan 
dönüyor" 
Panama, 24 (A.A) - Peru cUınhune

isi memleketine dönmek üzere bugUD 
Karakasa hareket etmiştir. 

--- o- --
İNGİLTEREDE 
Kömürden tasarral 
arttırılacak.. 

lar. Gişe her gün saat 11 den itiba
~ ren a~ıktır .. Telefonla ayrılan yerler 
~ancak saat 18 e kadar muhafaza edi
~ lir. Otobüs, vapur ve tramvay tc
~ min edilmiştir. 

Vişi, 24 (A.A) - Bir çok mahrumi
yetler ve ıztıraplara rağmen Cibutideki 
Fransızlar milli yardım müesseselerine 
100 bin frank teberru etmişlerdir 

Londra, 24 (A.A) - Sunday Taymis 
yazıyor : Hükümet kömür istihlakinin 
tahdidi projesinı yeniden tadil etmiştir. 
Bevriç planına yapılan muhalefet yü
zünden yeni bir proje hazırlanmaktadır. 
Kömür sarfiyatında tasarrufa başlamak 
lazımdır. Bugün kömür hakikaten israf 
edilmektedir. Kömür sarfiyatında yapı
!an israfların hepsi bir arada hesap edi-
Liı-se bunlar ehemmivetli bir yekfin tu
tar. 


