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e 
m safımız 
lira t t yor 

W:üstakil grup reis vekili bazı teı: kitle:-de bu
bütün ku,~vetile hükiimete 

Düşii.riildiLlcten sonra Sovyetlerin eline geçmiş bir kaç Alman tayyaresı 

olduaunu da söyle~i 
lundır, herkes·n 
yardım etmesi vazi' e 

Rusya da 
Yıpranma 
Harbi 

---*---
SEVK ET BİLGİN 

Avrupa harbinin akıllara durgunluk 
veren safiıalanm bir sinema şeridi ha
linde gözden geçirdiğimiz zaman şunu 
bıü"ahede etmekteyiz: 

Almanlar, yıldırım harbi tabiyesini 
tatbik ettikleri her yerde, büyük za
ferler kazanmıslar, kat'i darbeler indir
lrıislcrdir. Yani. düşmanlanna kendi üs
tü~ harp nıetodlannı kopya ederek ay
n; silahla mukabele fırsatım vermemiş
lerdir. Bu savede. Polonyayı bir ay icin
.!e istila etmişlerdir. Batı A vrupaya, beş 
1ıaftadan daha az zamanda hakim olmuş
lardır. İtalyan ordulannı yenilgiden ye
llilgiye ul?'ratan kiicük Yunanistanla dö
\'iisken bir millet olarak tanınan Yugos-
1avvanm mnkavcmetini çabuk kırmış
lardır. Hülasa Führer kıtadaki bütün 
bedenerine en kısa zamanda ve en az 
kayınlarla varmıştır. Yalnız, yıldınm 
lıa~bi tabiyesinin hir bucalama devresi 
geC'irdiği yerlerdedir ki, mu\•affakıyet
lizli~in tadını tatmıs. son zafer yolunun 
tannedildi~i kadar kısa olmad1qını ırör
tnüstür. Mesela ineı1tere harh~dc böy
le olmustıır. Almanyamn ezici hava 
ku-n,et1eri. Britanya adalanın istilaya 
elverMi bir durum yarafamamıor;lardır. 
Doihı savaşı için de ayni ~eyi söyle

inek kabildir. 
1941 haziranınm son yansında bası.

Yan Alman taarrnmnun. ne kadar htzh 
İnkisaf ('tti;ri mıılUmdnr. Alman fevka
lade t«>hli!{1eri bu sa,•asın her mcrhale-
5indc m;h·onlarca Socyet askl'ri-nin harp 
dısı ediMiklf'rİnİ. mua7.z:tm yf'k1'lnlnr tu
tan ıranimetler n1dık1ımnı hilitirmMer
dir. Ourumu. sadece hu tebliı<Jerin va
rattığı mahur zafer ha,•as1 kinde mu
lıakPme eıtcnler. Ooe11da. Fransız yıkı
nın,lan daha miithiş hir inhidam bekli
rorlardı. Filhakika J!Cı-en senenin son 
te~rin günlerinde vazi~·ct, höy1c dii or;ü
hcnlere hak verclire<'ek kaıfnr kaJ"anlık
tı. Kı •ıllar lrnrsılaor;hkltm tcllli [enin p•nt

tnetiylc miitennsip bir reaksiyon knbili-
<Sonıı Sahife 2. Siitnn 6 da) 
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-*Göztepe, 'JI'rabzonlulnrı 
3 - d yenerelı iJdnci oldu .. 

Dünki.i madann tafsilatı 4 üncü 
sahifcmizdedir .. 

l ·-·-· · · - ·- ·--------.~ 

A 1 marJ lara ~Ört> 1 

"Har kof.,, ta 
3 Rus ordu
su sarıldı 

- --*---
Çevri len Sovyetlerin 

bütün yarına te
şebbüsleri kırı ldı 

-+
Laponya ue ilmende Rus 
taarruzları lıırıldı, mer· 

lıezde 30 dan fazla 
yer alındı .. 

Berlin, 25 (A.A) - Alınan resmi teb
liği : Harkof bölgesinde askeri hareket·· 
ler büyük bir çevirme hareketi şekline 
gir!yor. İçlerinde büyük zırhlı kuvvetler 
de bulunan üç Rus ordusu çevrilmiştir. 
Bunların tekmil yarma teşebbfüleri mu
vaffak olmamış ve düşman büyük ka
yıplar veımistir. 

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 

ıNCIL IZLERE GORE 

---*---
Basuelıil ten'lıitlere ce-
vaplar uerdi • Feulıaıa
de ahualden fayd ala na
ralı elde edilen büyüfı 
ltazancların normal lıa
zançıcirıa ayni nisbette 
v 2r g i y e tcibi olması ada· 
lete mugayir görüldü .. 
Ankara, 25 (Telefonla) - Büyük Mil

let Meclisi bugün (Dün) top]anmış Ma
liye vekili Fuat Ağralın.ın 1942 bütçesi 
heyeti umumiyesinin ana hatları ve 
cüınhuriyet hükümetinin mali pol:tikası 
hakkındaki izahatiy]e 1942 bütçesinin 
aıüzake?"esine baslanmıştır. 
MALİYE VEKİLİNİN İZAHATI 
Celsenin açılmasını müteakip B. M. M. 

reisi AbdülhaUk Renda büt<'e müzake
resinin devamı müddetince mecl'sin her 
gün saat 14 te toplanmasını ttklif etmiş 
ve bu teklifin kabulü üzerine maliye ve
kili Fuat Ağralı kürsüye gelerek encü
menin üzerinde büyük bir al§ka ile du
rarak en ince teferrüatına kadar tetkik 
ett:ği ve meclisin umumi: tasvibine sun
Guiiu müvazenei umumiy~ krurtmu ile 
1942 maJi yılı masraf yekOmmun 393 
milyon 029.479 lira ve bunlarm kaı-<:ı)ıfö 
olan varidatın 394 328.340 lira olarak 
tesbit edildi?!ini sövlemistir. 

BU SENEKİ FAZLALIK 
Maliye vekili 1942 bütres:nin 1941 

Maliye vekili B. Fuat Ağralı 

hut('esine nazaran 84 milyon küsur lıra
lı k bir fozlalık göstermesine rağmf'n 
c-ümhuriyet btit('e]erinin ana vasfı olan 
denkliğini muhafaza ettiğine isaretle ha
vati b:r ehemmiyeti haiz ol::m hizmetler 
icin gereken tahsisatın verildiği ve mem
leket rni.idafaa<;ının isti17.am ettiin sekil-

l Tcuzl u k t~min etmflsi hek len~n k ar a r 

---*- --
Milli m üdafaaya ıayılı 
o!duğu eh emmiyet ve· 
rllmiş ue her türlü infti· 
şafları lıarşılamağa el· 
uerişli tedbirle" alacalı 
durumda llulu.ndurul
ması ic:in bir f edalıtirlılı· 

tan lıaçınılmamıştır .. 
de milli müdafaa gruplarına ilaveler ya
pıldığmı söyledikten sonra su işleri ve 
maarü g:bi önemli işlere ayrılan tahsi
satın da bunları karşılıyacak mikdarda 
olduğunu belirtmiştir. 

YENİ HİZMETLER VE 
MİLLi MÜDAFAAMIZ 
Maliye vekili •Milli müdafaa bütçe

sindeki yükse!diğine rağmen bütçenin 
veni hizmetlerle meclis:n huzuruna gel
diğini söylemek isterim• diyerek şun
ları ilave etmistir: 

Orta şarkta bir şehirde Rus 4$kerleri 

ı..~-~~;~j~er~~-~:-~r~J 
Harkofta 

pek şiddetli 
harp oluyor 

---+---
Rus mevziler i sağ-

lam l aştı rıldı ve ta ar· 
ı uza devam edildi 

-+
Merftezde bir lıaç Alman 

Japon~1a şehi r lflrİ· lt:icumu Jıırıldı. Alman• 

c - İcinde bulunduğumuz sartlar al
tında en büyük h:zmet olan milll müda
faaya layık olduğu ehemmiyet verilm:ş 
ve her türlü inkisaflan kars1lamai!a el

(Sonu Sahife 2. Siitiin 1 de) 

nin yıkılıp va kılma- ıar ucalılarını oradan 
oraya ta,ıyorlar

sı n dan kork uvor 
Moskova, 25 (AA) - Bu sabahki . 

Sovyet tebliği : Harkof cephesinde kıta
Japonlar fıendilerl· larımız mevzil~rini sağlamlaştırdıktan 

"Harkof,, ta Satacakların. ız pahalla
vaziyet pek şıyor, alacağımız rr.al-

arısık lar ucuzlıyacak •.. 

ne yalıın ha11a sonra taarruz hareketleri yapmışlardır .• 

d ı h-:ı İzyum - Barenkova kesiminde ordumuz 
mey an arını t a rı• düşmanla şiddetli muharebelere devam 
be çalışı~orlar.. ed:yor. 

Londra, 25 (A.A) - Japon resmi Başka yerlerde ehemmiyetli bir .:ıey 
sözcüsü Tokyonun bombardımanı olmamıştır. 
icin kullanılabilecek hava meydanla- MERKEZDE 
rının tahribine çalışıldığını bildir- Moskova, 25 (A.A} - Moskova rad· 
miştir. Bu, Japonların yeni hava yosu bildiriyor: Merkez cephesinde Al-

~ 

-*-
Nef ce alınnıası için 
d:ıha hir müddt't 
h~klen1ek Jazım 

-*-(( arhofn m. haırebele· 

toinin neticesi istifıbale 
b · · 31it~ tesir~er 11apaca'C:ı 

Londra, 25 (A.A) - Roy~er ajansı 
">ildiriyor: Harkof bölgesinde lzyum böl
gesinde şiddetli muharebe devam edi
yor. Burası Alman mukabil taarruzuna 
"ahne olan yerdir. Vaziyet pek kanşık-
hr. . 

JIARKOF MUHAREBELERi 
VE İSTİKBAL 
Londra. 25 ( A.A) - Taymhdn a<:kc

ri yazarına göre Harko( mnharebclcri
nin netice vermesi için daha bir müddet 

( Sonu ~ıııh;f., 4. ı;:::;• .. ., ? <'"' ) 

akınlanndan korktuklarını gösteri- manlar mevzilerini düzeltmek için t;mk 
yor .. Geçen hava hücumlarını idare himayesinde bir kaç hücumda bulun· 
eden Amerikan generali Japonyaya mu<:Iardır. Bu hücumlar kırılmıştır. 
veni akınlar vadctmişt:r. BiR ALMAN lLERLEYESl 

ıı.w ··ıı ··meti•m;z t-raf n.Ja ·ı .. L·m l:""'r-r Domey ajansının öğrendiğine göre Moskova, 25 (AA) - Lt'nİıngradırı 
n:lt il " ~ 1 ~ n pr~rı en rtılU•ı: uı "ı: c Kareli cephesinde dört mihver taburu • .unkin hükümetj tayyareleri Japon piyi!. ada cesurane bar ıı arar ve dış ticareet!mıız ndalarına hücum etmiş, Çckyangta şimale doğru ilerlemişlerdir. 

İÇBn bir dönit,m noJıta~ 1 te2 ~kili eaifilmehtecEir hava mevdanlan kurmu~tur. ı MOSKo::a~~~al;ı:;~;~~~~ de) 
Dış ticaret işleriyle alakalı müessese--------------------_:._-=....:::...-=--=--=...=....::_=-:::..:=---'-------------

!er ve alelumum ticaret evleri çok ha
reketli bir gün geçirm'şlerdir. Dünkü 
günü dış ticaretimiz bakımından bir dö
nüm noktası farz ve telakki edenler bi
le olmustur. 

Harbin yeni seyri, ticari mübadcleler
de cari kaide ve esasları her gün biraz 
daha kuvvetle değistir'.rken, memleke
timizin güni.in ihtiyarlarına uymıyan ve 
cevap vermiyen kaidelere baalı kalma
sının yurt icinde gecimi 7.orlastıracağı 
meydanda idi. Bu itibarl::ıdır k: hükü
metimiz, piyasada cesurane sayılan bir 

( Sonu Sıthife 4. ~ütt1n 1 de ) 

Ilarp vazi \'etleı·j ne ., asker µözile bakış 

o muharebele • • 

1 ay ederse ... 
ıır~~..,..~~~~ 

W°J'..#"J'J'.h'"~J'"J'"J'"J'"...oı'"J"..rJCO"~..o:::.c.r...c 

Sovvflt rlerinlikl~rinin tehlikeye diişmrsi mümkii ndiir 

SONDAK KA 
· ····· · ··· -

Mercan denizi muhare
bes~ni .Janon!aıeın hay. 
ilettiği b~r lıerOfe daha 

Harkof civarın° an!aşıııyor •• 
Radyo gazetesi, Alman baş komu-

da S .nv yet hat- tan]ı~ı tarafından verilen maliimata gö
u re Harkofun cenup k :!İminde hareka-

tın büyük bir çevirme hareketi şeklinj 

larında b ,_·r "· e - aldığını, aralarında zırhlı kuvvetler de 
.ıq bulunan üç Rus ordusunun çevrilmiş ve 

Ruslann çenberden kurtulmak teşebbüs 

d=k 8"'lldı !eri alcim kalmış olduğunu kaydettikten 
• ~ sonra Londradan verilen bir Royter 

--+- telgrafını da bu haberleri aşağı yukau 
Moskova, 25 (A.A) _ Rus tebliğine teyit eder mahiyette görmektedir. Bah

sedilen telorafta Timoçenko kuvvetle
ek : Alman piyadesi Harkof civarında riyle Fon Bookun kuvvetleri ara!!ında 
ağır kayıplar bahasına hatlarımızda ~:r harbin Jzyom bölgesine intikal ettiği 
gedik a~mağa muvaffak olmuştur .. Iz- bilcUrilmiş ve asıl muharebelerin şimd'., 
yum - Darankova istikametinde Alman mukabil Alman hareketinin yapı1dığı 
taarruzu neticesiz kalmıştır. Selciz düş- bu kesimde cereyan etmekte oldu~una 
man tankı muharebe dışı edilmiştir. ve durumun çok karışık bir hal almış 
~~ bulunduğuna işaret edilmiştir. 

-l._~----~!..._!~~~__.!~~~~~"Y.!!:.~~~~~~...JJ!!!~~--~l~~~~~~~~~~~~~~:_ı_ _ __ J...2Sonu Sa.bifa ütwı2 Rus piyadeleri tanklarm himayesinde ate açarak ilerlerken 

Geçen harpta muvazzaf ve §imdi gönüllii olarak Almanlara karıı harp 



SAJlfFE 2 

Yeni Bütçe 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

veriıt}i tedbirleri alacak bir durumda 
bult.Mdurulması ıçin hiç bir fedakarlık
taıl kacınılınamıştır. Hazere ait olan 
aormal hizmetler dısında kalan inkisaf
lar Ye müvazene tedb:rleri, derecesine 
göre. fevkalade tahc:isat seklinde veril
mi"1ir. Ö.niimiizdcki yıl idnde veriJecek 
re.-kntt de tahsisatın sim diden kcstiri1-
ln-1u imkan yoktur. '1941 mali yılımla 
aniflf rniirlıır~a mn.;raOarı ortalama ola
rak riimle bir milyon lira tı.ıtrnustur. 

l!ll.f~ bütcesinde 84 buçuk milyon lira 
ftu~~Jık milli müdafaaya ayrıJmıs, fazla
hk •nhtelif hizmetler ve borc;larla bun
larm faizlerinin karşılanmasına tahsis 
edilmic:tir. 
MAARİF BÜTÇESİ DE AR'ITI 
lluhtelif daireler bütçelerinin aldığı 

ean .,ekle göre maar:f bükesi 1941 büt
çesme na1.aran 9 milyon lira bir fazla
Lkı. 27,658,639 liraya varmıştır.. Son 
seıteler icinde devlet hizmetlerinden en 
~k inkişaf edem Maarif olmuştur. Hü
küntetin maarife verdiği ehemm ·yeti ve 
halka aH\kasını gösteren bıı vaziyet if
tibanı değer .. 

NAFIA VE ZİRAAT BÜTÇELERİ 
Jırafıa ve ziraat bütcelerinin umumi' 

vmiyeti de ayni suretle gönüllere ferah 
Yeıreoek mahiyettedir.• 
YBN'İ VERGİ ZAMLARI 
Takı1 bu izahattan sonra masrafların 

Wl-...e geçmiş ve adi bütçenin varidat 
__..lan ara.cnnda bulunan tütün, tuz 
.. -.u-to inhisar varidatınm f evka1ade 
.....,,ar karsılıiı olarak idi bütceden 
plıllııftldıiJna i.,qretle yeni vergi zamla
r.-. 'ltilhas.u hayvan vergisi, dam~. 
,...._ muamele ve ihracat ver'2'İlerin
cle •Wuiu ve bu zam mevzu1armm se
~nde ve nisbet1erinin tayininde 
sem iti sene1ilc: tecrübelerin göz önünde 
bw'-dunddui{unu tasrih etmbtir. 

Prfka1ade kazanç vergisi d~ meclise 
~·~istir. Sermayenin normal işletme
siyle tle~J, fevkalade ahval ve şeraitten 
fa,-•lenarak elde edUen büyük kazanc
ı_._ •onnal kazanç]arla ayni nisbette 
ver~e tabi olmasının adalet e~aslariy
le teW edilcmiyeceği meydandadır. 

Tekil, ancak fevkalftrle ka:?;an,.ın tes
lıW.cle-ki isabet derecesinin tereddüt se
beb= nlabileccinni sövlemiştir. 

VERGi TAHSiLATI 
M"'liye vekili bundan sonra bilvasıta 

ve 9ti vasıta tahsilatı memnuniyeti 
muei• halde olduğunu, ~ümrükler hariç 
olmek üzere bütün vergiler hMılatının 
haırpllen evvelki seviyeden aşağıva düş
memis bulunduğunu kavdetti. Bu yıl 
büt~inde yapılan bir değişikliğe işaret 
etti ,.e ·iki senedenberi bazı vergiJere 
yaotlPırı zamlann adi bütceye alındığını. 
halbuki anzt olarak bütçede yer alan 
mw..-ak.kat mahiyetteki varidatın normal 
şıut1ann avdetinde ilgası tabii olduğu 
cihetle bu sene bu zamlardan bir kısmı
tull adi bütceden çıkanlarak doğrudan 
Clof!r•ya mill1 müdafaaya ayrılan fev
lc.aMdıo tah11h1ata kar!'lılık tutulması uy
gun ,.,.öriildüQ.ünü izah etti. 

M1LLJ MODAF AAMIZ 
Fe.,,kaliide tahsisat hakkında da be

yanırttft bulunan mallve vekili adi büt
çe baricinde kalan bütün varidat men
balannm milli müdafaanın fevkalade 
ihtiYtu~lııtına karııılık tutuldu~nu söyle
di. kinde bulunduğumuz yıl bütçesinin 
ilk tahsisatı 161 mi1von lira iken sene 
son1U1da 361 milvon. liraya çı.ktı~ını, bu 
seoe fevkalade bütçe ile ilk defa avrı
la'l tah!!isatın geçen yıldakinden 60. 5 
mi}y-•n lira fazla olduğunu, gümrük, or
lllAn, jandarma tah,isatı ve umumi mu
vazeneve dahil bütçelerde milli müda
faa ~len iç.in yanılan ııarfiyat ve hava 
yoll•m, dı-miryollan 11ibi bütçelerdeki 
mi:W müdafaa ile alakalı tahsisatın bu 
rak,.mI11rdan hariç olduğunu kaydeden 
veli 1'Övle dedi: 

...__ Bu maruzatım sulh ve emnivetin 
konınması yolunda bütün memleketin 
ne hdar hassasiyetle harE-ket ettiğini te
barh ettirmıok içinilir. Fakat bu maru
zat:nnla maddi tedbirlere fedakarlıklar 
meTZUu bahistir. Yoksa memleketin mü
dafaa!lı için toplanan manevi fedakar
lıklann yekunu heoimiz biliyoruz ki hu
dutQn7 ve ökü•üzdür.:> 

EVRAK( NAKD!YE MiKTARI 
Maliye vekili bugün tedavülde bu

lunı• n Pvrl'lkı nakdiye miktanmn endişe 

verici mahiyette olmadığını göstermek 
üzere izahlarda bulundu. Nakit vaziyeti
ni anlattı. Bu arada tasarruf bonolarının 
aldığı parlak neticeye de temasla şöyle 
dedi: 

« Bu. halkımızın milli müdafaa isle
riyle alakasını, maliyemize olan itima
dını ~östermeğe yeni bir vesile teRkil 
etmi"tir. Arkası kesilmiyen talepleri 
tatmin etmek için çıkarılmış olan üçün
cü tertip bonohınn ~atış vaziyeti de 
memnunivet verici bir şekilde devam 
etmıolrtf"dir.> 

YENi DAHiU tSTiKRAZ 
Fuad Ağralı 150 milyon liralık d:.hi

li istikraz lavihasının Biivük Millet Mec
lisine sunulduğunu ve hütc:enin umumi 
hatlarını izah etti. Bıınkalar ve nihavet 
milli pııra vaziyetini de anlattı ve be
yanatı alk•"lnrla karıırL-ındı. 

MüSTA KtL GRUBUN 
C'...öRüSLER! 

/ 

Maliye~ vekilinden sonra müstakil 
grup reis vekili B. Ali Rana Tarhan söz 
alarak bütçe dolayı.sile mü.cıtakil m-ubun 
görüşlerini izah etti. Ali Rana Tarhan 
geçen yıldakine nazarını 84 milyon lira 
fazlalıkla bai!la.nan bütçede bilhassa en
cümenin tetkiki sırasında görülen 10 
milyon lira fazla varidatın da yine mas
raflara ayrılarak: bundan ancak bir kıs
mının borç itfasına tahsis edilmesi harp 
zamanına uygun bir tasarruf zihniyeti
nin tamamile hakim ilduğuna delalet et
mediğini kaydetti. 

CEPHE GER!St 
B. Ali Rana Tarhan, yapılan yeni teş

kilatın msrfı rttırdıih nisbette kdrolann 
kuvvetlendirileceği ümidini vermediği
ni, ba~wekilin kcmmiyet yerine keyfiyet 
vaadının yerine getirilmesi lüzumunu 
kaydettikten sonra dedi ki : 

« - Münhallere yeni tayinler yapma
mak, kadrolarda tasarrufla artacak me
murlan yeni işlerde kullanmak, askere 
almak işlerinde cephe kadar mühim ilan 
cephe gerisini sarsmamak, iaşe işlerinde 
resmt olmıyan tesekkülterden de azami 
istifa.de etmek bulrunün işleri için hatıra 
gelen tedbirlerdendir. > 

Ali Rana Tarhan ücretli memurlann 
maaşa gecirilmesi işlerinin bu~ünkü 
safhasile d1?vlet mübayaatının mümki.in 
ilduğu kadar birlestirilmesi hakkında 
alınan tedbirlen! dair hükümetten i7.a
hat istedi. 

HARP EKONOMfSt PLANI 
Müswkil grup reis vekili, mcmfoket

teki ihtivac maddelerimizin bazılarının 
tedariki~eki güclükten ve bunun ı'>tı
rap doj?ı.ırdu~ndan bahisle şöyle dedi: 

« - Alınan tedbirler ayn ayrı kıymet 
ifade etmekle beraber bunlar bir esas 
olanın un.surlarını teskil etmediğinden 
her zaman 1>€-klenen faydayı temin etme
mektedir. Bütün iktisadi faalivet saha
larına şamil, ahenıkli. insicamlı. birbir
lerini tamamlayıcı tedbirleri ihtiva eden 
bir harp ekooomisi planının tesis ve tat
bLki lazımdır. Devlet karlroları haricin
d~ki ihtisas erbabının fikirlerinden ve 
iş birlii!inden azam! derecede istifade 
eclilme5i lüzumuna kaniim. 

B1JY'OK VA ZtFE1VrtZ 
RüKüMETE YARDIM 
Bu fikirlerde bulunurken müşki.il şart

lar icinde t:ıtbik.in tavsiyeden cok güç 
oldıı~u biliyoruz ve büti.in kuvveti
mizle hükümete yarclım etmeliviz. Bü
tün vatan.da~lara dü~en vazife de budur. 
Müşkül şartlar iÇinde hafületilmesi 

hie kim9enin elinı~e olmıvan ıstıraolara 
bilercık katlanacağız. tns~lann ölüm di
rim kavgasında. boğazlasmakta olduk
ları şu sırada durumun nezaketini kav
rayarak hiç bir vatımda. ı aç ve çınlak 
bulundunnıyarak, fakat bundan daha 
fazlasını da bP.klemeyerek ve kuvvetimi
zi imanımızdan alarak siH\h elde safları
m12ı sıklaştıracağız, dipdiri dayanaca
ğız. > 

DtôJIB HAT1PLERtN SöZLERt 
Bundan sonra general İzzettin Çalış

lar. Berç Türker, Halil Menteş söz söy
lediler. 

Berç Türker mi1lt müdafaa masrafları 
hariç olmak üzere di~er masraflarda ta
satTUflar mümkün olduğunu söyledi. 

Ha1il Menteş köy ve şehir vaziyC'tine 
temas etti. Pazarların yeniden kurulması 
köylüler icin çok faydalı ilacağını, şe
hirler içinde hareketsiz kalan sermayele
ri durgunluktan kurtaracak tedbirler 
alınmasını tavsiye etti. 

Generl Naci özdeniz bütçenin mu
vaffakıyetle hazırlanmndan dolayı ma-

l~--T-eüYOK--HFAYE_I ___ -i 
••-a-•-·-•-a •a-•-•-t- a_a_a_a_a_a_ı_ı_ - -·-•-ıı_a_ ~._,....,.._.. .. !• 

Tehlikeli bir gönül oyunu 
H AKLEDEH : Vç YILDJZ 

... J ·-· 
Perizat Nailin adını söylerken çehresi bir şevke kendimi veremiyirdum. Bir 

bam başka bir hal alıyordu. Küçük bir akşam evvel Enisten bir kart almıştım. 
kin duydum. Fakat kendi kendimden Vapurunun, t.mıir için, ümit ettiği gibi 
utandım. Perizadın annesi küçük bir havuza almmıyacağını bildiriyordu. Kur
şehirde idi. Hiç şüphesiz tatilde kızını 1 ban bayramını denizde geçirecekti. Kal
yanma çağıracaktı. Peri?.at için pek eğ- bim gülçe gibi idi. Perizadın şüpheli ba
lenceli bir şey olmıyacaktı. kışlan altında yaktığım mektubu ycni-

Onun benimle gelmesinden çıkacak den başlamağa cesaret edememi!':tim. 
karı<:ıklıkları düşünmeden iyi hissime Mektuplarım çok kısa ve afaki idi. Peri
tabi oldum ve damdan düşercesine: zadın sözler: zihnimde derin bir iz bı

- Tatile bize gelsen! dedim. Nail de rakmış, bütün hamleleri kırmıştı. Bana 
seni gör.nektcn pek memnun olacak. öyle geliyordu ki Enisin mektupları da 
Eminim. daha kısa, daha resmi. daha az can

Perizat çok sevindi. Bana doğru iği- dandı. 
lerek yanaklarımı öptü? Ayrılışımm düşündüm. O vakitten-

- Gerçekten çok cansın, Perizat. Sa- beri üc ay a.1cak geçrn4;ti. Beni göğsün
na hazan hırçınlık gösterdiğim için ku- d~ nasıl sıkt!ğını hatırlıyordum. Son ve
suruma bakma. Bilsen bu davetin beni cia öpüşü için dudakları dudaklarıma 
ne kadar memnun etti. konduğu vak.it ne derin bir sevinç duy-

lçimi çektim ve gülümsedim. Büyük muştum. Boğuk ve muhabbetli sesile 
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teberrüler 
-*reberrü milı arı 240 

bin lirayı buldu •• 
Hava kurumu İzmir şubes:ne teber

rüler yatırılmasına devam edilmektedir. 
Bir defalık teberrü mikdan 240 bin li
rayı bulmuştur. 

Hava kurumu İzmir şubesi müdürü 
B. Şevki Demir Kuşadası şubesindeki 
faaliyeti tetkik eylemek üzere dün Ku
şadasına gitm'.ştiı·. 

---o---
Karsı;yaka a Konf e
rans ve llonser-
Muallim B. Gazali Saltık tarafından 

bugün saat 21 de Kars.1yaka Halkevinde 
(Gençlik edebivatı) hakkında bir kon
ferans ver:lecektir. 

Dilsizler ve körler mektebi talebesi 
tarafınd:m da yarın saat 21 de yine Kar
sıyaka Halkevindc bir kon.ser verilecek
tir. 

---o---
Zemin a9a~larının 
vaziyeti... 
Kış mevsiminde İzmir vilayeti dahi

linde dondan zarar gören zeytin ağaçla
n b:lahare yeşenniş ve mahsulün bu yıl 
da iyi olaeağı anlaşılmıştır. 

Manic;a vilayetinde, bilhassa Horoz 
köy - Muradiye arasında bir çok zeytin 
ağaçlarının kuruduğu görülmliştür. 

---o---
Resiın sergisi açıldı-

Ege ressamları resim sergisi dün ak
~am Halkevi salonunda seçkin bir da
vetli kütlesi önünde val: B. Fuad Tuk
sal tarafından acılmıştır. Törende şehri
m izin büyükleri, bu arada Parti rei.c:i, 

Ekmekler iy .,leştirilecek 

Yen· mahsu e fi· 
ı konulae k ••• 

Kilosu 55 hııruşa darı, öl~eği ıo liraya buğday 
satanlar tutuldular.. • Vilciyetimizde suba· 

şı teşlıiliitı işe başladı ... 
Ekmek çeşnisini iyileştirmek üzere 

tetkikler yapılmaktadır. Dün akşam va
lınin riyasetinde yapılan bir toplantıda 
nümune olarak imal ed!len ekmekler 
gözden geçirilıni~tir. 
FAHİŞ FİYATLI SATIŞLAR 
Menemen kazasının Gaybi mahalle

s:nde oturan Davi oğlu Bonfil ile İsak 
Bon{il darının kilosunu 55 kuruşa sat
tıkları idd.iasiyle adliyeye verilmişler
dir. 

Bergama kazasının Oruçlar köyünden 
Mustafa Kaya, satmak üzere pazara gö
türdüğü 28 kilo buğdaydan bir ölçeğini 
on liraya satmak istediği idd.iasiyle tu
tulmuştur. 

SUBAŞI TEŞKİLATI 

Vilayet dahilinde kurulan subaşı teş
kilatı her yerde faaliyete geçmiştir. Su 
başılar mahsul mikdarını tahmin etmiş-

ZABITADA 

lerdir. Buna göre arpa mahsulü gayet 
iyid:r. Harman zamanında da mahsulün 
hakiki tesbit muamelesi yapılacaktll'. 
HUBUBAT VE BAKLİYATA FİYAT 
Ticaret vekaletinin daveti üzerine hu

bubat ve bakliyat fiyatlarını görüşüp 
mütalaalarını bildirmek üzere iki heyet 
yarın An.karaya gidecekt:l-. İaşe müste
şarlığında yapılacak toplantıda yeni 
mahsul arpa, buğday ve bakliyatın fi
yatları tesbit edilecek, bu fiyatlar tica
ret vekaletince ilan edilecektir. 

PAZARLARDA TEITİŞLER 
Belediye reis vekili B. Muzaffer Öz

gen pazar günü şehrim.:zdeki pazar yer
lerini teftiş etmiş, yapılan satışlarla alll
kadar olmuştur. 

Eşrefpaşa, Alsancak ve Güzelyalı pa
zar yerlerinde yapılan satışlar arasında 
bilhassa sebzelerin fiyat farkı nazara 
çarpmıştır. 

f 

Feci bir cinayet oldu 

Bir baba gen~ 
kızını öldttrdtl 

Maarif müdürü, bütün muallimler, gü- __ 

zel sanatlarla alakalı münevverler hazır 5 2 yaşlarında Ethem adında bir adam den kaçarak «A» nın evine gitmiş ve ge-
bulunmuc:lardır. dün 17 yaşındaki kızı Münevveri 14 ye- ceyi orada tıpki bir tanrı misafiri gibi 

Bu sene re!>im sergisi kıymetli tab1o-ı rinden bıçaklamak suretiyle öldürmüş- geçirmiştir. 
ları ihtiva eylemektcd'r. Teşhir edilen tür. Katil baba yakalanmıs, adliyede Bir genç kızın evine gelmemesini na-
tabloların adedi 74 tür. ifade vermiş ve cinayetini bir namus mus meselesi, aile şerefi telakki eden 

---o--- meselesi> telakki ettiğini söy}.iyerek iti- Ethem dün sabah yanına kızını nişanla4 

c,...~t 1:~1.J::RLE rafta bulunmuştur. mak istediği Sabriyi de alarak Münev-
MVCADELE- Birinci Aziziye mahallesinde Kara- verin kaçtığı eve gitmiş, Münevver bu 

1 kapı mevkiinde oturan Ethem oğlu Et- sırada evde yalnız bulunduğundan zorla 
Büyük Çiğli kcvünde vapılan müca- hem sinirli bir adamdır. 1 7 yaşında Mü- içeriye girip kızını almak istemiştir. Et

dcle neticesinde cekirgele; tamamen im- nevver adında bir k~zı vardır. Mü.n~vver hem kızına: 
ha edı'lmı"st'ı K" "k ç·-ı· k .... d ki babasının evlenmesı hwıusundakı ısrar- «- Beraber gel, eve gidelim:. de-

~ r. uçu ıg ı oyun e 1 k l k k ·· kb 1 · · cek" ı · .. d 70 . . . . anna u a asmama ta ve musta e mıştır. 

b
. Jırge ekrındyuz !! ş~ imha edilmış olarak. babasının bulduğu nişanlıyı be- Kız bir fırsatını bulup kaçmağa baş-
u unma ta ır. y k d' E h kızı d k 1 k h k tl d f hal genmeme te ır. t em, nın otur u amış, ızırun are e erin en ena -
. Cuma ovasının Yeni köyü ile Seferi- lan ev sahibinin oğlu olan Sabri ile ev- de sinirlenen Ethem Kazım paşa mekte
~~~ .ata.sında C'ekirge çıktığı vilayete lenmesini münasip görmekte, bu birleş- bi civarındaki arsada Münevvere yetiş
bildırılmış ve dün oraya bir mücadele me sayesinde mesut bir aile yuvasının miş, ikisi boğuşmağa başlamışlar ve bir 
memuru gönderılmi~tir. Köylüler çekir- kurulacağını tahmin etmektedir. hendeğe düşmüşlerdir. Neticede Ethem 
,ye mücadelesinde hahişle çalışmakta- Münevver ise pek erkenden evinden bıçağını çıkanp kızına insafsızca sapla~ 
dırlar. çıkarılmak istediğine kanidir ve gizliden mağa başlamış, kızını 14 yerinden yara

liye vekiline teşekkür etti. 

BASVEKiLiN BEYANATI 
Bundan sonra başvekil kürsiye geldi. 

bütçenin heyeti umıımiyesi hakkında 
'"Öylenen miitalealardan vekaletlere ta
lik eden kısımlara vekillerin kendi büt
çelerinin müzakeresinde sırası geldi~i 
zaman cevaplar vereceklerini kaydettik
ten ı;ıonra heyeti umumiye üzerinde gO
... ii<>iiliirken bilhassa müstakil grup reisi 
Ali Rana Tarhan tarafından ifade edil
miş olan fikirlere dair noktai nazarını 
beyan etti. 

KABUL EDiLEN BOTÇELER 

Müteakiben biitçelerin müzakeresine 
"'eçildi. Bliyük Millet Meclisi, riyaseti 
cümhur, divanı muhasebat reisliği, baş
vekalet, devlet ~urası reisliği, matbuat 
umum müdürlüğü. istatistik umum mü
dürliiO.ü, devlet meteroloji işleri umum 
'TlÜdürlüğü, divanet işleri reisliği ve ma
liye veHleti bütçeleri müzakere ve ka
bul edildi. 

Yarın (bugün) saat 14 te toplanmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

« Jale! Jaleciğim! > deyişleri hfila kula
ğımda. 

Sonra Enis endişe ile sormuştu : 
- Semiharı.ın seni ele verrniyeeeı1ine 

emin misin? Beni görm~ğe gı>-ldii'iııi 
kimsenin bilmediğine emin misin? Ne 
olursa ol.-un, senin sıkıntına sebep ol
mak i"temem. 

- Ben ise senin icin üzülilyorum, de
mistim, bir gün amiral olacağını unut
ma. 

Enis kaşlarını çatmıs ve kollarımın 
bagını yavasça çözmüştü: 
· - tkimizde aklımızı kaybetmiştik. 
yavrum. Asl& böyle hareket etmemeli 
idik. Fakat olan oldu. B 0 n hiç bir şf'ye 
müt~ de.itilim. Sen dünyaya gelmiş 
kızların en nefisLc:in. Sana deli oluyirum. 
Va.adını hatırla. Kimseye, hatta annene 
bile bir kelime söyleme. 

Vapurunun yakında geleceğine ve bil' 
kaç avı kara~ gcçirece0'ine ne kadar 
emindik! Bu ıimitle kendimi de-rslerime 
verebilmic;tim. Fakat Enis bütiin yaz 
uzakta kalırsa ... İzin alıncaya kadar ay
lar geçerse ... Bu aynhğa nasıl taham
mül edecektim? Fikrim böyle bir ihtima
li kabul etmek istemiyirdu. 

* Babam beni istasyonda bekliyordu. 
Elini öptüm! 

- Hoş geldin kızım 1 dedi. ihtiyar an
neni babam görmeğe geldin nihayet. 

gizliye sevdigi ve alaka peyda ettiği cA:> !ayıp öldürmüştür. 
adında bir delikanlı da vardır. Baba şimdi hapishanededir ve cina-

Genç kız evvelki gün babasının evin- yetine esef etmektedir. 

Sarhoşluk yüzünden bir cinayet daha 

Pol isminde bir genci 
kadeh arkadaşı öldürdü 

~~----------~----~---------------
Evvelki gece yarısı Alsa.ncakta Pol 

adında bir gencin ölümiyle neticelenen 
bir cinayet olmuştur. 

Hadise akşamı terzi Latif, Hüseyin 
Karaferiye ve bir kaç arkadaşı Alsan
cakta Akdeniz sokağında 28 sayılı Ar
mado oğlu Polun evinde toplanmışlar 
ve birlikte şarap içmişlerdir. 

Kafalar tüssülenince bu arkadaş gru
bu evden ayrılmışlar, bir kahvehaneye 
.. ğramışlar, kahve içmişlerdir. Sonra yol 

Bizi eve götürecek otomobile bindi~i
miz vakit, babamın ihtiyarlamıs olduihı
na dikkat ettim. Birinci testinde avnld1-
ihm zamandan daha az çevik ve dik gö
riinüvordu. Herhalıre bir kaygısı varoı 
.Birden, bana içini açtı : 

- Annen için üzülüvon:ım. On beş 
e:ündenberi pek iyi dı>i!il. Bir şeyden şi
k~yet ettiği yok ya. .. Doktora çaeırmamı 
L<;t;emiyor, fakat her zamanki f,?ibi değil. 
Sanki k"ndisini şi.ddctle sarsan bir darbe 
yemiş gibi. 

irkildim. Bir darbe mi? E&ik kirpik
lerimin aro~ından babamın yüzüni.l ~ö
zetledim. Hiç bir şey ifa.de etmiyordu. 
Tered <l Ut1e : 

- S:ı.kın ... d"!-dim, fena bir habeT al
mış olmasın? Mektuo filan geldi mi? 

- Sadece teyzenden bir mektup, bir 
de arkad"sın S<>mihanın annesinden bir 
1<-aç söz. He-rhalde onu bu derece sarsan 
bu d<>ğ'il. Fakat annPn pek iyi olmadığı
na göre yalnız geldio'in~ iyi ettin. Arka
daslarından mİ$afirlerin olsa bu onu yo
raca ktı. 
Konuşmaya devam kuvvetini bulamı

yordum. Semihanın annesindt-n bir kaç 
söz. Annemin üziintfü,ünün sebebini her 
halde burada aramak lazımdı. 

- Sana da ne oldu bakayım, Jale? 
Kadınlar hep böyle 1 Seni bu hale soka
cak ne söyledim ki? 

- BİTMEDİ-

da esen fazla içersin, ben daha fazla 
içerim> diye manasız bir münakaşaya 
baı;lamıştar. 

Münakaşanın sonu kanlı bir kavga 
şeklinde tezehür etmiş ve terzi Hüseyin 
bıçakla Polu sağ böğründen yaralamış
tır. Pol derhal Fransız hastahanesine 
kaldınlmış ise de ifade dahi vermeden 
ölmüştür. 

Katil tutulmuş ve müddeiumumt mu
avini B. Sadık Tüzel hadiseye el koy• 
muştur. 

BİR MEVKUF 
Hastaneden Jıapı-
Eihise çalmaktan maznun olarak üçün 

cü ceza hakimliğince on gÜn evvel tev
kif edilerek cezaevine sevkedilen Mus• 
tafa oğlu Recep T aba.k cezaevinde has
talanmış, tedavi için Eşrefpaşa hastaha
nesine götürülmüş ve geceleyin hasta
haneden kaçmıştır, aranmaktadır. 

Dans yüzünden 
bir ltôdbe-
Asansörde bir bah~ede Mustafa Gü

ney adında bir genç, Rafail kız1 Ranayı 
dansa davet etmiş; kız dansı etmek iste
mediğini söyleyince Mustafanın arka
daşlanndan Kazım, kızın masasında otu 
ran Erel Serene bir gazoz şişesi atmış 
ve onu dudağından yaralamıştır. Kazun 
tutulmuştur. 

BİR MUH'J' ARIN 
EVİYANDl-
ödemişe bağlı Kirazlı nahiyesinin Sa

rıkaya köyünde Tekke yaylasında otu
ran Sarıkaya muhtan Mehmet Doğru
nun evinden yangın çıkmış ve ev, için-· 
deki eşya ile beraber tamamen yanmış
tır. Köy defterleri de bu evde bulundu
ğundan onlar da yanmıştır. 

Yapılan tahkikata nazaran yangın, 
muhtarın 4 yaşındaki oğlu Recebin bah 
çede yaktığı ateşten çıkmıştır. 

ya 
ıpran 

Harbi 

a 
ıa 

---* .. 
ŞEVKET BİLGL'IJ 

(Baştarah ı inci Sahifede) 

yeti göstermiyorlardı. Fakat mesafele
rin nihayetsizliği, ideolojilerine candl~
nnı takmış insanların sonuna kadar ~ 
\•ii~mek azmi ve nihayet kışın beklen~· 
yen bir şiddetle Rus steplerine çöknl~ 
olması Alman saflarında ilk defa olatıt; 
enerji zafına delalet eden büyiik bit 
yorgunluğa sebep olmuştur. 

Aradan alh av geçtiği halde Alman~· 
nn bu yorgunluktan kurtulduklan. ı~· 
dia edilemez. Böylece Rusya harbnJill 
1942 senesine intikali bir tılsımı boı· 
mustur. 

Harp tekniğinin üstadı olan Alman1al'• 
1941 sen~nde, adeta Rus ordularını ~ 
kumanda heyetini yetistinnek vazifesl~1 
deruhte etmislerdir. Almanlann da iti• 
raf ettikleri gibi, Kızıllar, Alınan metod· 
farından bol bol faydalanmaktadırlar .. 
O kadar ki kıs harbinin tahminleri ~aJS 
zorluklarmda0: heniiz kurtulan Alınan· 
lar s.imdi tarunamıyacak kadar dei?;isınİŞ 
bir Rus ordusu ile karşı kar!!ayadırlaf·· 
Bu bakımdan 1941 durumu ile bugün· 
kü durum arasında en bariz fark. J{J· 
zıllann artık Almanları yenilmez bit 
dev kudret telakki etmek-ten kurtulınuŞ 
olmalarıdır. Bu nokta çok önemlidir. 
Zira Polonyalılar ve Fransızlar böyle 
bir güvene sahip olmadıkları için çab~ 
yenilmi!!lerdir. 

Acaba Ruslar bu güveni sonuna ka• 
dar muhafaza edecekler mi? 

İ~te dünya umumi efkarının çözmeğe 
çahc:bh muamma .. 

Bütün harbin talii, bu suale verilecek 
cevaba bai!hdır. 

Anglo Saksonlara bakarsantz, onlar 
A1ma11 ordusunun bir kasrre:a şeklinde 
beliren taarnızlannı vukuundan evvel 
önlemek İl'İn Sovyet başkumandanlığı· 
nın sarfettiği büyük gayretlerden ilini~· 
lidirlPr. Almanlar ise. zaferi kazanan sı· 
lah dcr,i.1, in~andır diyorlar. Ve AlmaP 
a<ıkerinin üc:tün meziyetleri sayesinde 
do,i!uda kat'i zaferi kazanacaklanndaJ1 
el!lil\ bıthmuyorlar. 

F:Jhakika inc;an ve ruh kuvvetinin üs· 
Wnlii~rü 7aferde en mühim amil oldu· 
ihmdan siiphe edilemez. Fakat sunu da 
Jrnlıul etmek lazımdır ki, olaylar, nıü
;;klerin '\'atanında insan kalite!ıinin de
ğişmiş oldu~u. Kızıllann müdaFaa ve 
taarruz kahilivetlerinde hayret edi1e~ek 
kadar hiivii!'; de<Fi!'iklilcler mevcnt oldu .. 
ğunu göstermektedir. Bu sehelJJe, Af .. 
manlar o lrndar cok güvendikleri silah 
insan '\'e tabive iistiinlükleriyle netice 
alamazlarsa dfü;manlan bir yıpranma 
harbi yapmt\l< c:anc:ma maliktirler. 

SEVKE!' BILGJH 

l°"'N;k~~ı 
§ sahiJll~rine 

I
~ tZMtR ASKERLtK ŞUBESİ BAŞ

KANLlôINDAN : 
Nakil vasıtalan sayımı ikmal edile
mediğinden tahrir ve tesbit edilemi
:ven vasıtabınn aşağ1da yazılı tarih
lerde nahiye merkezlerinde buluna
cak sayını heyetine müracaatları il8n. 
olunur. 
Ka~ıyaka: 26/5/942 
Narlıdere : 27 /5/942 
Birnova : 28/5/942 

~..r.cr..r..ıe~ı:ıaacıcıı:ıı:ıac 

Urlada müsamere 
Urla, 25 (Telefonla) - 19 mayıs spor 

ve gençlik bayramı günü akşamı hava
nın yağmurlu olması hasebiyle tehir 
edilen müsamere dün gece Halkevi bah
~sinde iskele, gümrük, talimgah erleri 
tarafındnn muvaffakıyetle verilmiştir .. 
Yanlış yol, insan sarrafı piyesleri, hal· 
kı.-nız üzerinde çok değerli bir intiba bı
rakmıştır. Halkevi bahçesinde açık ha
vada verilen bu müsamereye Urla halkı 
büyük slaka göstenniş, bahçe yüzlerce 
seyirci tarafından doldurulmuş, bu mü
nasebetle çok heyecanlı ve değerli bir 
gece yaşanılmıştır. ____ , ______ _ 
EKMEK CEŞNİSİ 
VE HALK-
Okurlanmızdan aldığımız mektuplar

da İzmirde ekmeğin çeşnisi meselesi 
üzerinde alakadarların ehemmiyetle dik· 
kati celbedilmektedir. Mideleri sağlaın 
olanlar bile bir kaç günden beri çıka
nlmakta olan ekmekleri zorlukla haz
metmektedirler. D:ğer şehirlerimizde 
ekmek çeşnisi İzmirdekine nisbetle çok 
daha iyi bulunmaktadır. Şehrimizin bu 
istisnai vaziyetinin ne zaman ıslah edi
leceğ! sorulmaktadır. Bilhassa çocukla
rımızın sağlığı bakımından bu hususta 
istical edilmesi lazımdır. 

!I'°°"""°"·~·········· 

Gazinosunda 
POGANi 

I.~~ 
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SOVYETLEKE GORE 
( Baştarafı 1 mci Sahifede) 

Almanlar Moskovanın şimalinde tah
kiırıat yapıyor ve mühim miktarda mal
zeme yığıyorlar. 

Kerç sehrinc düşman fatla miktarda 
"çak yığmıştır. Bunlar hava kuvvetleri
mize mükemmel hedefler teşkil ediyor
lar. E lli düşman uçağı tahrip edilmiştir. 

Almanlar bütün cephe gerisinde uçak 
?nevdanları yapmakla meşguldurlar. 

BUZ DENIZiNDE BiR 
A ~KER ÇIKARMA 
Moskova, 25 {AA) - Moskova 

radyosunun bildirildiğine göre Rus de
niz erlerinden mürekkep bir birlik şimal 
Buz denizinde Alman hatları arkasına 
ınu·nffakıyetli bir çıkış hareketi yap
ınıfbr. Bu birliği teşkil eden askerler 
dönüfte buluşmak ıçın kararlaştmlan 
Yere geldikleri zaman düşmanın şiddet
li bir ateşiyle karşılaşmalanna rağmen 
Rus harp gemilerine binmeğe muvaffak 
olmuılardır. Rus gemileri düşman top
lannı susturmuştur. 

HAV ADA AL:MAN GAYRETLERİ 
Moskova, 25 {A.A) - Alman başku

mandanlığı elindeki uçak gruplarım b:r 
:randan bir yana göndererek havada de
vamlı bir baskı yapmağa çalışıyor. Al
ınanlar bu faaliyetlerine rağmen gerile
rin.in bombalanmasına marn olamamış
lardır. Kırıma bir mikdar daha tayyare 
göndermişlerdir. Şimdi Karadeniz sah!l
lerine karşı kütle halinde hücumlar ya
pıyorlar. Akıncılar şimdiye kadar dağı
~ ve ağır kayıplara uğratılmıştır. -----·-----ALMANLARA GOF E 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Dİ~ER YERLERDE 
Merkez kesiminde 30 dan fazla mes

k:On yeri ele geçirdik. 
İlmen gölünün cenup doğusunda dUş-

m. .... taarruz teşebbilsleri akim kalmış
tır. 

Lapon.yada Alınan ve F in kıtaları 
baftlıJardan beri devam eden muharebe
lerde bir çok dtişman tilmenini hezime
tııe uğratmışlardır. 99 uncu bisikletli teş
kilimiz çok derinliğine müstahkem mev
zileri arazinin güçlüğüne ve düşmanın 
inatcs mukavemetine rağmen yarmıştır. 

Mandalaska koyunda pike tayyarele
rimiz Murmansk demiryolunun ehem
miyetli bir köprüsünü tahrip etmişler
dir. 

ALMAN UÇAK HÜCUMLARI 
Berlin, 25 (A.A) - Alman başku

mandanlığı bildiriyor : Kara kuvvetle
riyle sıkı işbirliği halinde hareket eden 
Alman bombardıman, p:ke ve av uc;ak
larından mürekkep kuvvetli teşkiller 
ailn Harkofun cenup bölgesinde sıkıştı
rılan dilşmana hücumlarına devam et
mişler, iaşe kollarını yok etmişlerdir .. 
Bir eok düşnan bataryaları susturul
nm.~tur. 

Doneç kavsinde düşmanın geri mu
.as.le hatlarına ve Doneç nehrinin do
ğusundaki kuvvetlerine hUcum edilmiş
tir. Bu bölgede hava kuvvetlerimiz yir
mi düşman tayvaresini düsürmilşlerdir. 

--- OllNW--
Japon imparatoru 
Hesa; neşrediyor
Tokyo, 25 (A.A) - Mebusan ve ayan 

meclisler i 27 mayıs çarşamba günU be
raber toplanarak imparatorun mesajını 
dinliyeceklerdir. 
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7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
1.33 Müzik; pl!k. 7.45 Ajans haberleri. 
8 .00 Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans 
l:: .1berleri 13.00 - 13.30 MUzik : Şarkı Ve 
türküler 18.00 Program ve memleket 
saat ayan, 18.03 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 18.45 Müzik : Eski mesire 
prkılan 19.00 Konuşma (Dertleşme sa
a ti..) 19.15 Milzik: Türküler 19.30 Mem
leket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika .. 19.55 Müzik : Kan
to •e oyun havaları 20.15 Radyo gazete
ai .. 2(U5 Müzik pl. 21.00 Ziraat takvlmi 
21.10 Müzik : Viyolonsel soloları 21.30 
Konuşma (İktisat saati..) 2L45 Müzik: 
Klasik TUrk müziği programı.. 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri ve 
borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki program 
ve kapanış .. 

ııce~ .... ..IQO""'~~.,,...,,..~a 

Vilô)let Daimi Encümen·nd en: 
Bir yıllık Muvakkat te-
Kira bedeli minat mikdan 

Lira No. Cinsi Mahallesi Mevkü L. K. mülahaza t 
305 114 Ev İzmir İnönü C. 22 58 
60 5 Ev Buca Buca vilayet 4 50 

bahçesi içinde 
48 9 Ev Buca Buca vilayet 3 60 

bahçesi içinde 
48 11 / A Ev Buca Buca vilayet 3 60 

bahçesi içinde 
72 8 Ev Buca Buca vilayet 5 40 

bahçesi içinde 
120 6 Ev Buca Buca vilayet 8 00 

bahçesi içinde 
120 41 Ev Buca Buca vilayet 8 00 Buca üçkuyular 

bahçesi içinde sokağında nu-
mara alır 

240 5 Ev Buca Buca vilayet 18 00 Buca çamlık so-
bahçe!i içinde kağında numara 

alır 
48 7 Ev Buca Buca vilayet 3 00 

bahçesi içinde 
1 - idarei hususiyei vilayete ait yukarıda bulundukları mahaller, kapu nu

maralan ve muhammen kira bedelleri yazılı evler 1 / 6/ 942 tarihinden 31 / 5 / 
943 tarihine kadar bir senelik kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş
tur. 

2 - Müzayede miiddeti 14/ 5 / 942 tarihinden itibaren 15 gündür. 
Yevmi ihale olan 28 / 5 / 942 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da vi

layet daimi encümeninde olacaktır. 
. 3 - Muvakkat teminat nlikdan her gayri menkulün hizasında gösterilmiş

tır. 

4 - Muahmmen kira bedelleri bir sene evvelki kira mikdarları olup milli 
korunma kanunu hukumlerıne gore ou mikdardan fazlaya arttırılamaz ancak 
ayni mikdara taliplerin teadJüdü halinde talipler arasında kur'a çekilir. 

5 - Kira şartlarını öğrenmek İsteyenler her gün muhasebey: hususiye vari-
dat müdürlüğüne müracaat edebilecek! erdir. 23 26 2824 ( 122 7) 

İ$'J'A.NBUL B~J.:.Rı!iYE,~iNDEN: 
Keşif bedeli ilk teminatı Şartnami?Si ve sair bedeli 

25816,31 1936,22 1.29 Topkapu - Maltepe - Halkalı yolu-
nun esaslı tamiratı 

159879,80 9244,00 7.99 Bebek - !stinye yolunun ikinci kı-
sım insaatı 

34274,80 2570.61 1.71 Siillıbrağa _ Kemerburgaz yolu-
nun esaslı şose tamiratı 

25054,54 1879.09 1.25 Üsküdar - Şile yolunun esaslı ta-
miratı 

82215,78 5360,79 4.11 Edirnekapu - Yedikule yolunun 
Mevlanekapu - Yedikule kısmının 
şose inşaatı 

25011,99 1875,90 1.25 Kartal _ Pendik yolunun 1 inci kı-
sım inşaatı 

Keşif bOOelleriyle ilk teminat miktAr lan yukarıda yazılı yol insaatı ve tami
rat işleri ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, ek
siltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fenni şartnameleri proje, keşif hülasasiy
le buna müteferri diğer evrak yukarıda hizalarında gösterilen bedeller üzerin
den vilayet Nafıa müdürlüğünden alınacaktır. !haleleri 10/ 6/ 942 çarşamba gü
nü saat 15 de İstanbul belediyesi daimi encümeni odasında yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 3 gün evvel vilayet 
Nafıa müdürlüğüne müracaatla alacak] arı fenni ehliyet, 942 yılına ait ticaret 
odası vesika lan, imzalı şartname ve saire ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesaik ile 2490 Ni.lu kanunun ta rifa tı çevresinde hazırlıyacaklan teklif m~k
tupla.rını ihale günü saat 14 de kadar daiın1 enr iimC'ne vermeleri lazımdır. 

26 30 3 7 2887 (1254) 

'J'Fcaret ve anavB OdR~ından : 
Mo.bi!ya imalat ve ticaretiyle ~~tigal edenlere : 

Mobilya imalatında kullanılmak üzere çiviye ihtiyacı olan mobilyacıların 
2 7 / 5 / 942 çarşamba günü akşamına kadar ihtiyaç mikdarları,,ı odaya bildir-
meleri lüzumu ilan olunur. 2 9 l 6 ( 12 5 9) 

İzmir Vilcyeti D~'mi p.,(!-i·,..,.~":nderı : 
MÜS'J' AME,., MOTÖR VE KONKASÖR MA· 

KİNESİ ALI NACA,K'J'IR ... 
İzmir turistik yollan bitüm inşaatına kullanılmak üzere alınacak müstamel 

motör ile konkasör makinaları icin iki defa eksiltmeye konulduğu halde istek
li çıkmadığından 24/ 5/ 942 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alı
nacaktır. 

İsteklilerin perşembt- ve pazartesi 2ünleri öğleden evvel vil~vet daimi encü-
menine müracaatla pazarlığa iştirakleri. 2896 ( 1261) 

SeferP,.isar c. Mvd~e iırnnımiliğinden : 
Muayyen mikdardan fazla biriktirilme~i hükümetçe men olunan mısır hak

kında beyanname vermemek suretile milli korunma kanununa muhalefetten 
maznun Seferihisann Çolak tbrahim mahaJlesinden 303 doğumlu Şaban Kuş-
demİrin yapılan muhakemesi sonunda: 

Merkumun mezkur kanunun 25 nci maddesinin 4 ncü bendi delaletiyle 56 
Dcı maddesine tevfikan 1 O lira a~r para C"Za~ile mahkumiyetine mütedair 
olan karar katileştiğinden ayni kanunun 63 ncü ,...~rldesine t,.vfikan ilan olu~ 
nur 2895 (1 260) 

DÜNYA SAADETİNİ 
İZMİR KIZI VERİYOR .. 

Gül yağına 
ulvt ve kudsi 
bir kıymet at
fetmek bize 
büyüklerimiz
den gelen bir 
mirastır. 

(E. GÜ
REL İZMİR 
Kolonyaları .. ) 
esat:ri kudsi
yetleri, ulvi
yetleri taşıyan 
gülyağı ve ha
lis çiçek cev
herleriyle yapılmış eşsiz kıymetlere ma
liktir. Bütün dünya saadetini b u kolon
yaların bakir cevherlerinde bulacaksı-

tZMtR T!CARET S!CtL MEMUR
LUôUNDAN: 

Tescil edilmiş olan ( Doyçe Oryent 
b::ınik Dresdner Bank şubesi İzmir ) 'in 
ödünç para verme işlerile uğra~acağma 
mütedai.r beyanname 2279 ve 3399 nu
maralı kanunlar hükümlerine göre sici
lin 4442 numarasına kayt ve tescil edil
dim ilan olunur. 

1 - Beyanname. 
İzmir sicil ticaret memurluğu mührü 

resmisi ve F. Tenik imzası 
!ZM1R VtLA YF.Tt YÜKSEK 

MAKAMINA 
ödünç para verme işleriyle umşan 

Bankalar ve hususi kanunlar ile kuru
lan teşekküllerin 22'79 sayılı kanunun 
2 nci maddesine göre ha:ı:ırfayıp 3 üncü 
maddesi mucibince mahalli mUlkiye 
amirli~nP. verecekleri bevannamedir. 

1 - Adı veya unvanı : Doyçe Oryent
ban k Dresdner Bank subesi -Devren satı- 1 

1 
nız .. 

11 k d •• kk aA ~1~ olmıyan ce~?erJi. cinsler : 
ll 0 IZMIR KIZI, TURKIYE YILDIZI, 

"':ıpıcıoğlunda Yusuf Dede cad- ı BAHAR ÇİÇEÔİ, AY IŞIÔI, ÇİÇEK 

İzmir -
2 - Ticari ikıımetgahı : Atatürk cad

desi No. 74 
3 - Tabiiyeti: Alman 

desinde 54 numaralı 30 senelik DEMETİ ........ dir .. 
müıterisi bulunan hırdavat, tuhafi- S Odun pazarı No. 20 .. (Şamlı Şükrü 
ye, tütün, müskirat ve posta bayi- S d d ) T 1 
liği bulunan b ir dükkan d evren sa- SS Mağazası civarın a ır.. e . 3263 

) h 
o (1262) 

h acağmdan içindeki sa ibine mü- g 
racaat. 1 - 3 (1225) S 
aı:r~~~~JJ'.rJ"..r..r.r...r..r.r.'1 

SAHİL PARK 
GAZİNOSUNDA 

Müzevven 
Sen ar 

Türkiye ses kraliçesi Bn. Müzey
yen Senarın umumi an:u üzerine 
daha dört akşam İzınirdeki konseri
ne devam edeceğini halkımıza müj-
_deler iz.. 1-3 (1253) 

.~~<::::>-'><;;::,...;;:::...<;~~:><..:>Ç~~~""~ 

8 :o-..r.....-J?..r~ ....... ~~~ ....... ,,.,_,...,,..,,..J"'~~ 

§ KARŞIYAKA S 
§ MAKBULE KEBARE ~ 
§ Biçki - Dikiş ve Şapka - Çiçek ~ 
§ yurdunda kayıt muamelesi devam § 
§ ediyor. 2/ 6/942 salı günü yaz dev- ~ 
§ resi tedrisatına başlaçacak, kayıt ka· N 
§ panacaktır. Beş ayda modanın bütün 8 
§ incelikleri ve yenilik leri öğ:ietilcrck § 
N Maarif müdürlüğünden musaddak S 
8 diploma verilir. § 
~ ADRES: Karşıyaka Yeıııişc:ipaşa § 
11 sokak No. 5.. 8 
~ Kayıt saatleri : Her gün sabahle- N 
Nvin 9 - 12.. ~ 
~ 17. 20. 24. 26. 29. 31 {1182) ~ 
N.cı.~~~~.....-~~~* .... ~" 

4 - Alınacak faizler: A ) Acık kredi 
seklindeki muamelelerde yüzde 
12 ye kadar 
B) Diğer kredi şeklindeki mu
amelelerde yüzde 8,5 a kadar. 

5 - Faize dahil bulunan masraflar : 
Faiz tabirinde, ödünç para ver
me mukabilinde borçludan ko
misyon ve hesap masrafı vesair 
her ne nam i1° olursa olsun alı
nan para dahildir. 

6 - F aizden baska alınacak masraflar: 
Muamelenin nev'ine göre faiz
den ba~k:ı tahakkuk eden si~or
ta, ardiye ve eksper ücre-tler iyle 
damga resmi ve muamele vertisi 
ödünç para alana aiddir. Aynca 
ödünç para verme işile mütera
fik ola rak müşteri hesabına ya
pılan hizmetlerin mukabili mas
raflar ödünç para alandan tahsil 
edilir 

7 - Tabi olduğu maliye şubesi : Yeni 

TASHİH 
Gazetemizin 19 ve 23 mayıs tarihle

rindeki İstanbul belediyesinin buz hak
kındaki ilfınında ilk teminat akçesi seh
ven 17750 l ira olarak çıkmıştır. 

tZMiR SiCiLi TiCARET MEMURLUcUNDAN : 
- DUNKO NOSHADAN MABAT -

Bunun do!;,'rllsu 15750 olarak 
olunur. 

1 9 uncu madde - Hey' eti umumiye kara rile sermaye tenkis d ah i edilebi· 
lir. Bu tenkis eshammdan bir kısmının b ilmübayaa iptali ve yahut eski es
hamın kıymeti muharreresine müsavi ve fakat adeden az veya kıymeti mu
harreresinden dun fakat adeden müsavi miktarda yeni esham ile mübadelesi 

tashih , gibi her hangi bir şekilde icrası hususu hey' eti umumiye kararında tesbit 

1ZM1R BELED1YEStNDEN: 
1 - Tebhir işleri için Formol, Kreo

lin, Kükürt, Kri.stalize satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1200 lira muvakkat 
teminatı 90 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihle tarihi olan 1/ 6/942 Pazartesi günü 
saat 16 sa encümene müracaatları. 

2 - Fukara doğumları için pamuk, 
gaz bezi, beşlik ve onluk bant, lizol, ok
sij en ve ether satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 736 lira muvakkat teminatı 55 li
ra 20 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbutlariyle ihale 
tarihi olan 1/ 6/ 942 Pazartesi günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

16, 21, 26, 31 2719 (1167) 

11-
Belediye çocuk yuvasının senelik 19 

kalem muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işle
ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5082 lira, muvakkat 
teminatı 381 lira 15 kuruştur. lhalesi 
5/ 6/ 1942 Cuma günü saat 16,30 dadır. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektuplan ihale gü
nü azami saat 15,30 a kadar encümen 
riyasetine verilir. 

2 - Belediye çocuk yuvasının senelik 
9000 kilo tutarında tek tip ekmek ihti
yacı, yazı ~leri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 1499 lira 40 ku
ruş muvakkat teminatı 112 lira 46 ku
ruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlar iyle ihale tarihi olan 
5/ 6/ 1942 Cuma günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

3 - Belediye çocuk yuvasının senelik 
3600 kilo koyun eti ve 60 kilo ciğeriyle, 
60 kilo beyin ihtiyacı, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt. 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
3750 lira muvakkat teminatı 281 lira 25 
kuruştur. Taliplerin teminah iş .banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 516/ 1942 Cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

4 - Darülacezenin senelik 18 kalem 
muhtelif erzak ihtiyacı, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1517 lira 50 kuruş, muvakkat te
minatı 113 lira 82 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariy le ihale tarihi olan 8/ 6/ 1942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müra
caatları. 

5 - Darülacezenin senelik 800 kilo 
dana eti ihtiyacı, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmu~tur. Muhammen bedeli 
600 lira, muvakkat teminatı 45 liradır. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
8/ 6/ 1942 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

6 - Darülacezenin senelik 6480 kilo 
tutarında tek tip ekmek ihtiyacı, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 1079 lira 57 kuruş muvakkat 
teminatı 80 lira 97 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 8/6/1942 Pazar
tesi günU saat 16 da encümene müra
caatları. 22, 26, 30, 4 2831 (1217) 

* Kültür mahalles:nde Şükrü Kaya bul-
varında belediye 68 ve kadastro 1064 n
cü adanın 4 ila 11 ve 17, 18, 20 ila 25 sa
yılı arsaları tamamen ve 3, 26 parselleri 
kısmen olmak üzere 13796 metre murab
baı yerin satışı, yazı işleri müdürli.l('ün
deki şartnamesi veçhile kapalı zarfla 
arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 68980 lira muvakkat teminatı 4699 
liradır. !halesi 5/ 6/ 942 Cuma günü saat 
16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlanmış teklif mektup
lan ihale günü azami saat 15,30 za ka
dar belediye encümeni riyasetine veri-
lir. 22. 26, 30, 3 2786 (1218) 

1 - 1369 ncu sokakta 34 ncü adanın 
180 metre murabbaındak.i 92 sayılı ar
sanın satışı, yazı işleri müdürlilğündek.i 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 3600 lira 
muvakkat teminatı 270 liradır. Taliple
rin temin.atı İş Bankasına yatırarak 
makbuzlarile ihale tarihi olan 10/ 6/ 942 
çarşamba günü saat 16 da encümene mü
racaatları. 

2 - Pazar yerinde 952 nci sokakta 
k.aıdastro 1058 nci adanın 179 metre mu
rabbamdaki 33 sayılı arsanın satışı yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen b edeli 537 lira muvakkat temi
natı 40 lira 28 kuruştur. Taliplerin temi
natı İş Bankasına yatırarak makbuzla
rile ihal~ tarihi olan 10/ 6/ 1942 çarşam
ba günü saat 16 da encümene müraca
atları. 

26 30 4 9 2918 (1257) 

1ZM1R StCtLt T!CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Sa:de Bakkaloğlu ticaret unvanı ile 
tzmirde Mimar Kemaleddin caddesinde 
72 numaralı mağazada iplik, kumaş, ve 
kaput ü zerine toptan ve perakende alım 
satım işlerile iştigal eden Sa ide Bakkal
oğlunun işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 4441 nu
marasına kayt ve tescil edildiği ilan 
olwıur. 2912 (1258) 

maliye şubesi. 
Doyçe Oryentbank Dresdner Bank şu

besi İzmir tamgası ve im 7a okunanıadl. 
2915 (1255) 

edilir. 
20 inci madde - Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrası için vuku· 

bulan ihtara rağmen son ilan tarihinden itibaren üç sene zarfında iade edil
meyen hisse senedatı iptal ve hisse sahibinin hukuku iskat edilir. Bu cihet 
dahi ilanatta tasrih edilmiş bulunacaktır. Sermayenin tenkisine ait muamela
tın hitamında keyfiyet sicilli ticarete tescil ve ilan ettirilir. 

2 1 inci madde --Sermayenin tenkisi muamelesi her hisse hakkında seya
nen olacaktır. 

Sermayenin terıkisi hakkındaki hey.eti umumiye mukarreratı vesaiki1e bir
likte ticaret vekaletine bildirilecek ve vekaletin tasdikinden sonra tescil ve 
ilan olunacaktır. Tescil ve ilandan sonra şirketin eshabı matlubu alacaklarını 
kaydettirmek üzere gazetelerle üç defa ilan edilmek suretile davet olunur. 
Ve bundan başka şirketce malum olan dayinlere aynca taahütlü mektupla 
davetnameler gönderilir. Son ilan tarihinden evvel alacaklı oldukları müta
hakkık bulunan dayinlerin alacakları talepleri halinde ifa veya diğer bir su
retle temin olunur. Son ilan tarihinden ve müracaat etmiş olan eshabı mat
lubun alacakları tesviye veya temin edildiği tarihten itibaren bir sene mürur 
etmedikce sermayenin tenkisi hakkındaki karar neticesi olarak hissedarlara 
tediyat icra olunamaz. 

Hissedarların henüz ifa etmemiş oldukları taahiidatın ademi icrası suretile 
sermayenin tenkisi halinde dahi işbu ahkam cari olacaktır. 

Tezyit veya tenkiste muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse senedatı 
mevcut olduğu surette hey' et umum.iyen in kararından maada mezkur enva
dan her birine ait hisse senedatı sahiplerinin de bir içtimaı mahsus aktederek 
bu baptaki hey' eti umumiyenin kararını tasvip etmeleri şarttır. Hey' eti husu
siyenin müzkerat ve mukarreratı ( 5 5) maddede münderiç şeraite tabidir. 

22 inci madde - Tahvilat ihraç edilebilmek için hissedaran hey'eti umu
miyesi kararının istihsali şarttır. Hey' eti umumiyece müttehaz kararın tica
ret vekaleti tarafından tasdikini müteakip sicilli ticarete tescil ve ilanı lazım
dır. 

ihraç edilecek tahvilat mikdan sermayenin tediye olunan ve musaddak 
son bilanco mucibince mevcudiyeti mütehakk1k bulunan mikdarını tecavüz 
edemez. Tahvilatın intikali ve sureti tedavülü hususunda hişse senedalının 
tabi bulunduğu ahkam tatbik olunur. Hey' eti umumiye ihraç edilecek tahvi
latın nevi ve tertiplerine göre faizden maada aynca şirketin temettüatından 
yüzde bir miktar tefrik ve tahsise haizi salahiyettir. 

Tahvilat için verilecek faiz oirketin masarifi umumiyesi meyanına kayıt 
ve tesviye olunur. Bu madde mucibince tahvilat ashabına temin e<lüen hu· 
kuk mumaileyhin tarafından şirketin muamelatına ve yahut şirket hesaba
tına müdahale salahiyetini bahşetmez. Tahvilat ashabı şirket meclisi idaresi
ne dahil olamayacaklan gibi hissedaran hey' eti umumiyesine dah i İştirak ede
mezler. Ve meclisi idarece tanzim edilip hissedaran hey'eti umumiyesince 
tasdik edilen hesabatı kabul etmeğe mecburdurlar. 

2 3 Üncü madde - Şirket hisse senedatının ve ihrac edilen tahvilatın ziyaı 
halinde mevzuatı kanuniye dj,.,..,.}ndf" haTf"ket olunacaktır. 

OCONCO FASil. 
Meclisi idarenin sureti teşekkülü ve vazaifi Ve şirketin idaresi. 
24 üncümadde - Şirketin umuru h issed arlar arasından hey• eti umumive

ce intihap olunacak asgari üç azami {dokuz) azadan mürekkep bir meclisi 
idare tarafından idare olunur. 

11k meclisi idare azası: 
Meclisi idare azasının nısfından ziyade!!lnin Türk olması şartttr. 
25 inci madde - Meclisi idare azasından hı-r biri bedl"li kıym,.ti a~livesi 

itibariyle sermayei şirketin yüzde ( % 1) muadil kıymeti haiz (2500 T. L.) 
hisse senedini şirkete tevdi' e mecburdur. Bu hisse senetleri üzerine azasından 
bulunduğu meclisi idarenin hissedaran hey' eti umumivesince tebrivesine ka
dar satılam'!}'acağına dair bir damga vurularak hıfzedilir. işbu senedat azanın 
7amanı idarelerinden mütevellit mes'uliyetlerine kar~ı teminat hükmündE>dir. 
Bu hususta intifa (juisans) senetleri dahi tevdi edliebilir. Senedatı mezkıire
nin satılmamasını temin etme-k meclis.i idarenin cümlei vazaifindendir. Aksi 
halde meclisi idare mes'uldür. 

26 ıncı madde - Meclisi idar ... azası (üç Rene) müddet için intihap olunur
lar. Bu müddetin nihayetinde ilk meclisi idare tamamen tecdit olunur. An
dan sonra ilk senelerde kur'a ile bil' ahara kıdem itibariyle hı-r sene (beşte bi
ri) çıkarlıarak yerlerine aharları intihap ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki çıkan 
azanın tekrar intihabı caizdir. 

2 7 inci madde - Meclisi idare azasından bir veya bir kacının vefatı veva 
istifası vukuunda veya sair bir sebepten dolayı bir veya bir kaç aza yeri mün
hal kalırsa meclisi idare iııbu yerlere ııerait ve evııafı la7.ımevi haiz zevattan 
muvakkaten aza intihap eyleyecek ve ilk ictima edecek hey'eti umumiyenin 
tasdikine arzedecektir. Bu suretle meclisi idareye intihap olunan aza hev" eti 
umumiyenin ictimaına kadar ifayı vazife eder ve hey' eti umumiyece intihabı 
vaki tasdik olunursa selefiniıı bakiyei müddetini ikmal eder. 

28 inci madde-· - Meclisi idare her sene azası meyanından bir reis ve bir re
is vekili intihap eyler. Reisin veya vekilinın bulunmadığı celselerde riyaRet 
etmek üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere meclisi idarece muvak
katen reisliğe intihap olunur. Katiolik vazifesini ifa etmek üzere meclisi idare 
azası meyanından veya hariçten biri intihap olunur. R iyaset vezaifi reise mec
lis celselerinde intizamı ve müzakeratın muntazaman zaptını temin ve hev' eti 
umumiye içtimalanna riyaset etmekten başka hiç bir hakkı tekaddüm bah~ 
etmez. 

- DEVAMI Y AR.iN -

p;ıı:;=~ı= 
31 numaralı perakende 

mağazasında 
Mısırdan getirttiğimiz ve getirtmekte bulundui?umuz tnı:tiliz . Hint. Jap0n. 

ve Amerikan menşeli Poplin, Basma, Krep Spor, Rrenkli Hasse vesair pa
muklu mensucat. 

Tavas, Burdur, Buldan, Kızılcabölük, Buldan Günev Babadd. Senirkent. 
kooperatifleri dokumaları, Çarşaf, Mendil ve Astarları. 

İzmir Yün Mensucat fabrikasının Çula.ki. Yün Yon, Nezaket. Pamuk karı
sık çulaki, Şayak ve Battaniyeleri. 

Bursa fabrikalarından getirttiğimiz her nevi ipekl~ 
SATISG~A DEVAM ED1LDtô1 MUHTEREM MüSTERlLERtMlZE 

ARZOLUNUR. 
MANİFATURA TtiRK ANONİM ŞİRKETİ 

24, 25, 26 (1243) 
. ~~.,,..~~occcc:ı~cccoococcı. 
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Muhammen bedeli ( 19048) lira { S O) kuruş olan muhtelif cins, miktar ve 
eb'atta 43 kalem pirinç musluk ve tefarruatı ( 4/ 6/ 942) perşembe günü saat 
{ 15,30) on beş otuzda Haydarpaşa Car binası dahilindeki komisyon tara
fından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girme'k isteyenlerin ( 1428) lira { 64) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifleyeni muhtevi zarflarını aynı gün saat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazınıdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
17 20 23 26 2641 ( 1180) 

Nevileri tayin olunan bi,. Jıısım ze)ltinyağlarına 
el lıonulduğ" halılıında. .. 

lzmir Va :.iliiinden,: 
Vilayet dahilinde evvelce beyana tabi tutulmuş olan zeytinyağlarından: 
A - Ecnebi maddeııi yüzde yarımı geçmiyen lampant yağlar. 
B - Yüzde be§, onda sekiz asidli ve azami yüzde bir ecnebi maddeli sıra 

malı zeytinyağlara bu ilan neşrini müteakip 202 sayılı koordinasyon heyeti 
kararının ikinci maddesi hükmüne tevfikan elkonulduğuna el konan bu nevi 
zeytinyağlarının mubayaasının vekaletçe veya gösetereceği hükmi ve hakiki 
şahıslar tarafından yapılacağı ticaret vekaletinden bildirilmiştir. 

C - Bu hükme muhalif hareket edenler hakkında milli kor•ınma kanununa 
tevfikan cezai takibat yapılacaktır. 2 914 ( 12 5 6) 



SiYASi VAZIYET ··········· · · -· 
uHarkof" ta ik·· 
taraf ta henii z 
bütün kuvveti
ni kullanmadı 

---*---
~ ksikanın mihvere 

harıp ilan· etmesi 
bekleniyor .... 

Radyo gazetesine göre askeri hareket
lerle müvazi bir surette yürüyen propa
ganda harbi bu hafta basından beri Al
man _ Rus harbi etrafında toplanmıştır. 

Rusların Kerç yarım adas;ndan tama
miyle atıldıl~Jarı a!"tık Ruslar tarafından 
da kabul ve tasd'k edilmektedir. Kırım 
yarım adasında Rusların ellerinde yal
nız Sivastopol vardır. 

Harkoftan Azak kıyılanna kadar uza
nan muharebe h§.la devam ediyor ve 
MJa her iki taraf ta zaferin kendi tara
fında olduğunu iddia etmektedir.. Al
manlar Harkofun cenup kesiminde ara
lannda zrrhh birlikler de bulunan mü
him Rus kuvvet!e.,.inin sarıldığını söy
liyorlar: fakat İngilizler bu iddiayı ka
bul etmiyorlar. 

Londra radyosunun siya<;i komanteri 
bu husu<:ta şu sözleri söylemiştir: 

YENi A.:'IR 

MlCARLARIN DERTLERi 
---*---

Azlıklar, 
kon_ şular ve 
ıı.uharebe 

Rusya harpleri 
---*---

Durumsa-
rih değil •.• 

-*
Almanların bitkin 

~·ıJ:,h ... --::,,*-. •1 .,..... o ldui!u söy· ltı"n i vor 
:.ıl a K ar,'(;ı;was;a,.a e fıro:;>c• • ' • 

laflar suE~ iııra'Gıılmaı~ l.lfarhof mu:ı*a:-ebeii lzt'-Ş• 
di]iorlar... . le!"'rnı;ta sanıJ~ı~nı~an 

Budapeşte, 25 (AA) - Macar aJansı d • .. . . ._ . ·ı . •d 
Tam,şıvarda eski muhariplere bayrak lflH. G l!Ja ;'1 .. !'K 0 ÇF'" e •• 
verme tören1nde hariciye nezareti basın Stokholm, 25 (A.A) - Timoçenko 
~irektörü Revinski tarafından söylenen taa'Tuzunu oldukça büyük ölçlide bir ha
nutku nak]ediyor. Hatip demiştir ki: re~P>t gibi j!ÖSte:en ka~na~lar henüz bit-

- Memleketimizde her kes kendi din mıy~n hu harbın netıcesı hakkında te
~ü1tür ve dilini kullanmakta serbec;ttir'. ~;nat .. vez:i:yorlar, fakat bu teminat bu-
B l d ist d . •· · k M gun dunkıınden daha azdır. 

un ar an e ·ııımız şey anca aca- n ı·-..1 k. t f · l S al D kra · k •• b '!ılıktı .ı;.-er ırı.ue- ı e sır er osv erno -
rıstana at l ag r. .. .. .. ten ,ı:ta?:<>tesir.e ,,;öre şöyledir: 
Rusların batı cenupta hl.~curnu yuzun- • Hr-kof muharbesi geçen yaz ve ge-

den harpten sakınılması ~ansız ol- çen son bahardııki şiddetli mücadele ile 
-nuştur. Bu taarruzun Mac:mstana ka- ölcülebilir bir tahrip savası haline gel
dar uzanmıyacağını sanmak akılsı1.lık rnek istidadındııdır. Kıs harbi sona erdi
'llurdu. Macar askerleri Eteçmişte oldu- ğinden beri Hitl!'T ve Göerin~inl{iler de 
1u gibi ödevini yanıyor. Bu savac:ta yal- dahil olcluğu halde edilen itiraflar . .Al
nız defilliz. Bih·ük Avrupa devletleri- men ordusunun bitkin olrfo~unu göster
nin vanı başındayız. m-ekte<lir. Ve bu hal Finlandiya radyo-

Mi.ic;terek p-nv~ takip eden devletler sundaki askeri tefsirciyi şu manalı de-
arasında muhtemel anlasmazlıklarm meçte bulunmağa sevketmistir: 
lıaro sonra~ma bırakılması · lüzumunu « Harkof hareketleri başlangıçta sa
müdrikiz. S'Hlh arkadac:ları arasındaki nıldığmdan daha büyük bir ölçüdedir. > 
meselelerin Avruca harbinden sonra -·-·----
halli 2cap etmediği söyJenirse __ mü~eess~f japonyada tay-
olacagız ve bunu Avrupa muttefıklerı- , 
nin aleyhinde tel5kki edeceğiz. J _, h • 

. M~:a: gave~e;iyle Avrupa gayeleri yare 8 Z l~ J JS• 
~ı.,.bırının avnıdır. 

İc ceohede sıkı bir nizam mulıafa?a d•ı• 
edilmelidir. Gayemiz uğrunda her feda- Se J J vor 

UZAK DOGU BOGUŞM~SI 
---*·----

Japonlar 
çok tayyare 
kaybediyor 

-*-
1..fii~tef DBılerin tayya,.e-
ıeri büyüh faaliyetler 

glıisteri~or •• 
Melburn, 25 (A.A) - Avustralya teb

lıği : Yeni Britanyada Balbao yakınında 
hava meydanı bombalanmış, yerde sıra
lanmış bulunan bombardıman tayyare
leri çok ağır hasarlara uğratılmıştır. 20 
tayyarenin sıralandığı bir gruba 20 bom
ba atılmıştır. BUtün bu bombalar he
def bölgesine dü'iffiÜŞ, iki tam isabet 
kaydedilmiştir. Bir çok düşman uçakla
rı yakılmıstır. Bir b:na ateşler içinde 
bırakılmıştır. 

Tayyarelerimizden biri geri dönme
mistir. 

Melburn, 25 (A.A) - Müttefik umu,
m1 karargfıhının tebliği : Japonların son 
ha~a Rabaoda uğradıkları kayıplar 
c;unlardır : 6 bomba ve 10 av tayyaresi 
tahrip edilmiş, 14 bomba ve iki av uc;a
ğl hasara uğrablmıstır. Bugünkü tebl'ğ
de bildirilen kayıplar bu yekfuıa dahil 
deaildir. 

Yeni De1hi, 25 (AA) - Amerikan 
"'Önüllü uça!clan Salvinin batı kı-smın
da Japon mevzilerine hücum etmişler
dir. 

J APONlAR CENRER 1CINDE 
Kominden bildirildi~ine J?'Öre Salvi

"lin doğu kıvısmda kilcük Jaoon gruo
'"" etrafındaki Çin çenberi darlaşmak
tadır. 

26 M A Y 1 S S A L 1 J04!_ 
2 -----

Istanbulda cam yapılacak 
,. ... 

Alrr.cJııyadan yeni nıa
kineler getirtilecek 

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

Paşabahçe fab,.ifıasınd a cam yapma tesisatının 
geıecelı sene hazır olacağı umuluyor ... 

fstanhul, 25 (Yeni Asır) - Yalnız umum müdürü bu maksatla yakında 8d 
ııişe, bardak gibi züccaciye eşyası yapan line gidecektir. 
Paşabahçe fabrikasının cam da yapa- Cam yapma tesisatının gekeek ~ 
bilmesi için Almanyadan yeni makine ye ikmal edileceği tahmin olu:nnı 
getirilmesi kararlaşhnlmıştır. Fabrika dır. 

Milli I.v.:üdafaa için yeni 
/ 

tahsisat veriliyor 
Ankara, 25 (Telefonla) - Milli mü

dafaa vekaleti 1941 mali yılı bütçesine 
120 milyon lira fevkalade tahsisat ve
rilmesi hakkındaki ranun Jayihası Mee
lise gelerek bütçe encümen'ne verildi. 

Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı re
sim ve vergilere yeniden zam icrasın8 
dair kanun iktisat, gümrük. maliye ~ 
bütçe encümenlerinden geçerek uınud!1 

heyete sevkolundu. 

Karadenizde bir motö
rümüz daha. batırıldı 

• - Harkof bölgesinde her iki taraf 
rr.ühim kuvvetler toplamaktadır; bu 
kuvvetlerin henüz yarısının ku1Jamlma-
01i!ına bakıhr~a muharebelerin kesilme
diiö ve daha büyük bir önem kazanaca
ğı muhakkaktır. Her i.k! tarafın hücum
lanm han~ tarafa yönelteceği belli de
ğildir. Rusların Harkofta Ani hareketi
nin Almanlar Uzt>rinde bir sliroriz hu
su1e getirdiği muhakkaktır. Almanlar 
ne derlerse des!n!er surası muhakkaktır 
ki bu~n Almanya iki cephede dövüş
mektedirler. İngilizler hava ve denizler
de bir ikinci cephe kurmustur ve kara
da da harekete geçmek için hükümetin 
emrini beklemekte ve hazırlık yapmak
tadırlar.• 

1car1ığa kat1anma1ıvız .. • ______ , __ _ 
HlRP VGZIYETiNE ASKER 

-*
. 2 binden fazla tayyare YENİ HttCUMLAR Ankara, 25 (Telefonla) - BuJgaris- J viyeti meçhul bir denizaltı ~ 

Melbum, 25 (A.A) - Avustralya ta ... dan gelirken Vasil:kof civarında hü- . •Şafak• motörü batınlmıştır . 
hava kuvvetleri Japon üslerine ve ha- ~-....;:--...ı:::-.....c'..<:'..<::.,,...:::.,,...:::-,,.<::-,,.<:~~~~~~ç::,,..ç::,,..Ç>oc;:::,..c;:::,..<;:>o<::>~<:>~ 

GÖZ LE B~KtS 
lıaybettiler, ayda 600 
uçalı yaJJabiliJ;orıar ... 

(Bastarah 1 inci Sahifede) Londra, 25 (AA) - Deyli Meylin 

va meydanlarına muvaffakıyetli hü
cumlar yapmışlardır. Üç Japon· tayya
resi düşürülmüştür. Feci bir ahlak düşkünlüğü 

MEKSİKA VE MİHVER 

Meksikanın mihver devlet1erine harp 
Hfuıı hakkında henüz malumat f?elme
mistir. Hafta sonunda MPkı:ika cümhur 
reisi, hlikümetin de tasvibi ile ham ila
nını meclisten istemisti. Meclisin bugün 
veva :vann tonlanarak karar verece<!i 
b'ldirilmisti. Böyle bir karar verildiği
ne dair henüz bir haber gelmemitjir. 
Fakat Meksikadan alınan son haberlere 
göre mihver aleyhine nümavisler yanıl
mış ve mihver tebaası hakkında tedbir
ler alınmıştır. 

kararla ticaret mübadelelerinde ithalat-j MeJbqrn muhabiri bildir~or: Ja~.nya?a 
tan ahmp ihracata verilen prim usulü- av ve bomba uçağı darlıgı kendını h .s
nü - dün de kavdettiğimiz g:bi - kaldır- ! sett~iştir. Ja!'onya ayda 600 tayyare 
mıs bulunmaktadır. yapabılmektedır. Pearl Harbour baskı-

Almanlar tarafından Timoçenko kuv nından beri 2000 den fa7.la ucak kaybet
vetlerinin şimal kanadiyle cenup kana- tlğine göre bugünkü vaziyet Jaoon baş
dına karşı hiicumlar hazırlanmakta ol- kumandanlığını düc:ündürmektedir. 

~~~~ 

Ya,,,o~ıav,1a Kana-
dat'n bir ordu 
teslıif edivor .. 

Bir baba ağır bir suçtan 
duğu Sovyet haber alma teşkilatının rrö- -o--·--

Ottava, 25 (A.A) - cfazetta dö 
Kanadaya göre Yugoslavya hükü
meti Kanadada bir ordu ve bir ha
va kuvveti tec:kil'ne karar vermiştir. 
~~~~· 

zan altına alındı 
7:Ünden kaçmamı~ olmak gerPktir. ~öy- IN:'\ILTEllEDE TALEP' Et> 
' e bir durumun bilirıme~ine ra~men Rus- il ıl L '1 
larca batıya do;;ru hareket edilmesi ka- *---
-.aatimizce yı1nlı'I bir hıırelcet d"'mektir. ~T • b• h I' 'E',,.i~A.. VE 

ABQENİZDE HARP 

ıı ~qındalıi öz lıızını lıirlettiği iddia olııneyor-
~ovydlerin bu,.,ünkü durum icabı ola- ... enı ır cep e lstanbuı, 25 (Yeni Asır) - Boğaz- Dört ay evvel kansı ölen Mehmed!n 

geceleyin kızını sarhoş ettikten sonra jj .. 
fetini kirlettiği iddia edilmektedir. 

rak daha ihtivatlı hareket etmeleri Ja·71m 

Meksikanın bu durumunun Berlinde 
nac:1l yankılar yaptığı henüz belli de
ğildir. 

oldı·~u ka,,a~tindeviz. lzyom muhıırPbe- ı ı ' 
"i Sovvetler tarafından kavbedildi~i 8 ÇI M a 1 • 
t"kdirde hu.,ule g-elPcek bO!>fuklann dol-
~urulması ihtimali tabiatiyle zayıflamış --*--
olacaktır. Bövle bir halde Almanların Bu rnalısatıa lıornünist• 

Kahire, 25 ( A.A) - Orta şark umu
mi karargahı tebliği: Merkez kesiminde 
topçumuz düşman taşıt gruplarını bom
ı,alamıstır. 

Kahire, 25 (A.A) - Orta sark ordu
lan karargahının tebliği: Uc-aklarımız 
rlüsman tanklarını, otomobiller:ni ve 
Martubavı bombalamıslardır. 

içinde Sarıyerde tüyler ürpertici bir fa
cia olmuştur. Sarıyerin Dere köyünde 
oturan Mehmet adında biri, 1 1 yaşında 
bulunan Melek adlı öz kızının ırzına te-

Zavallı kızcağız muayeneye sevkedÜ· 
miştir. Mehmet yakalanmış, Sarıyet 
müddeiumumiliği tarafından sorgu Yll' 

cavüz etmek maddesinden zan altına pıldıktan sonra hakkında tevkif karlll> 

UCUZL IJ~ Tf Mll'4 ÇTMESI taarruza tasarlııdıkları zamanından ev- le,. bir gösteri, nl!Jeyli alınmştır. verilmiştir. 

ve] tP., .. bbüs ederek Sovyet derinlikleri- • 
BEKLENEN KARAR rıe dn<{ru dalmak istemeleri çok müın- Elıspresn te mitıng 

kündür. tertip ettiler •• 
+ Japonlar, Mercan deniz muharebe- Londra, 25 (A.A) _ Komünist parti- Cumartesi günU uraklarımız Tobruk

ta bi'r Mcc:.,erc:mit 108 düsünnü<:ler bir 
Yunke,..s 88 ile iki av uçağı tahrip' et
mic:lerdir. 

Çocuk düşürme davası bit ti 
KARARIN İSABETİ sincl_; uğradıkları .kayınlar hakkında ~.iç si dün müzakerelerine devam etmiştir .. 

~~~~~-~-----~~~-~---

Alınmış olan bu tedbir mu··stehJikin malumat VP.rrnemış olduklan h111de dun G 1 d t t'l d"] k ··rus· t g 
ı, h b d 1 b·ıd· .1 nl d eçen er e a ı e ı en omu aze-

ornuzlarmda toplanan bir yükü hafifle- bu kmupıırel e e evvfe ede ıh. ırAı e e~ken tesi hakkındaki kararın kaldırılmasını 
terek, adalete daha uygun bir vaziyet '"' a ort and ı>ını ın an ır mPn anı· . b" kr' b .. ük ks . tl ka 

ağır kruvazöriyle Lözitanya sınıfından ı..<,t:1yend'l ~ t:ı ır uy e erıye e -
yaratacaktır. Halkımız arkasma J?edre- bu e ı mıştır. 
ceği elbiseyi, ayağına giye<-ei?'İ ayakka- 900n tonluk bir kruvazöriin batmlm•ş • Toplantıdan sonra bir gösteri yapıl
bıyı satın alırken malın maliyet'ne ila- ve diğer bir zırhlnıın da hacıara uğratıl- mıştır. Bu gösteride ikinci cephenin açıl
ve edi1mi17 olan yüzde kırk nisbPtinde mı!I nldııiYıınu hildirm:şlerdir. rrası istenmiştir. Komünist mebuslardan 

Roma, 25 (AA) - Tebliğ : Sirenai
ka kesiminde kec:if faal'yeti olmuştur. 

Uc;aklarımız Bardiyanın batısındaki 
hava meydanlarına hücum ederek bara
kal::ın ve cadırları hasara uğratmıstır. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Ağır ceza tir. Bir yerde hizmetçi olarak çalıştı~ 
mahkemesinde Emine isminde bir kadı- sırada bir şoför tarafından iğfal edi1rni§ 
nın çocuğunu almak suçu :le bir müd- olan Emine de üç ay hapse mahkum ~l· 
detten beri muhakeme edilmekte olan muştur. Doktor Saim bugün tevld edil· 
Dr. Saim iki sene 6 ay mahkum edilmiş- miştir. 
~ 

"' 
prim fa,..kını ödemekte bulunuyordu. Miittefik1er kenrli kayıpları hakkında Gelcge şunları söylemiştir: 

Alman uçaklan tarafından yerde bu
ltınn tayyarelerden ikisi tahrip edilmiş

Futbol şamoı'1vnası b~tti 
Bu ö<lenen yü:rde kırklar ic müsteh- ... bliğ neııretmemekl,. hC'raber Jaoon id- - B 'ze daima Büyük Britanyanın is-

1iki tazvik ederken. harp öncesi zama- ..J::ılarına in<"-nmamak lazım geleceğini ti1a edilmesi tesebbüsüne karşı hazır --o---
nında alınan bir tedbir ifades! olarak SilrHrmi~lerdir. bulunmamız lüzumu bildirilmişti. Al- ~ngi!~ııoreye yeıd Alma~ 
ihracat malımızın kolavlıkla dıs memle- s:mdi. Japonların verdikleTİ bu he- nıanl::ır Rusyada bu kadar mesgul bu- it 
ketlerc satılmnsını temin etmek faydas1- belrer Üzerine su sual sorulabilir: Ja- lundukları halde adalarımızı işgale muk- nva hücumu •• 
m verivordu. Hallrnki bu!YiinkU durum::ı "lonlar. m:ittefikl .. rin Av11strıılva dolay- tedirscler biz de her halde kıtaya asker Londra, 25 (A.A) - Hava tebliği: 
nazarcın biz yetiştirdiqimiz maddeleri ı,,rındaki deniz kuvvetlerini bu kadar çıkarabiliriz. Harekete geçmek zamanı- Diin g0ce cenup kıvısındaki bölgc1Pr-
toprak altınnan cıl·ardığımn maden "'~ır sı~ret _e tn~r~p f'~mis olmalarına ra~~ dır .. n '1e diisman hava faaliyeti olmu<:tur. Bir 
cevherlerini dısarı ülkelere daha ucu7a 'Tle~ şırndı ne ıçın hır harekete teşebbus DEYLİ EKSPRESİN MİTİNGİ 'rnç yere bomb:ılar atılmıstır. Hasar ::ız-

tir. 

"Harbiye,, takımı Türki
ye şampiyonu oldu 

t k · tt k k bul ~tf'"'"'0rlar) 1"<:!R.YATI rfır. Az sayıda ölü ve yaralı vardır .. Bir sa aca vazıye en ço tan çı mış u- · · · VE N~ l Ankara, 25 (Hususi) - Türkiye fut-r:illvoruz. Mncan dl"nız muhcırebe!'lındenb ... rı Lo d 2• (AA) n·· L ..1 d di.ic:rrıım tı"a~ı tahrip edilmiştir. 
L f I .,,. h ld J 1 b n ra ;, . - un onura a b l · b ·· t. 1 ·ştir· ,u t" ur v,rr-t•gı a e, apon ann ir . . . • . . .. . .. . Berlin, 25 (A.A) _Alman resmi teb- o ·~ampıyonası ugun ne ıce enmı .. BİR KAC MİSAL '-ıarPk,.tte bulunmadıkları eöz önünde ı~ıncı cephe lch·nde~ı komunıst goster:- Harbiye Türkiye b=rincisi olmuştur. 

Evvelce 'hracında tewike ve destek- l.,ir haHkat olclu~una p.öre Japon cl,.niz 51;'clcn ~aşka (Deylı E~sprcs_) •. ga~etes~- liğ~avaş tcıyvarelerim:z İnpiltcrenin ce- Türkiye sampiyonluğunu ikinci defa 
lenmcğe layık bazı maddelerimiz vardı '<uvvetlrrinirı unradıgyı kavıplar hakkın- nın aynı maks~tla tcrtıp ettıgı hır mı- hl' ı k kazanan Harbiyenin genç takımı çetin "' ı r d b. l "lUT> sa i ınc e üçi.ik bir deniz üs i.inü -Harnten önce mescln palamut ve valeks da miitı<'fiklerin verdikleri h.,berl.-re ting olmuştur. I d ,,or • ır sosya ist mücadelelerden ve bir senelik munta-

b :ı t · .. l nfilfıl· ve yardım bombalariyle bomba-burıların basında gc:>livordu. inanmak dı>ha do~ru görülüvor. Bu mc usu ve iıd tanınmış gaze ecı soz a - 'amıslardır. zam antrenmanlardan sonra bu neticeye 
Şimdi büvük piyasalar nalamutlanrnı- •nıre•le de, Mercan deniz m•ıha~ebesi- mıc:lardır. st 

• · 1 ---o--- varını. ır. za taJiotir, hem de en müc:ait ,.e tatmin :ıin kimin tarafından kazanıldıaı kolay- Deyli Ekspres başmaka esinde diyor • ;/o, .., ..,. Bugün tatil günü olmamasına rai!nıen 
edici fiyatlar ödemek mevkiindedir. Bu ca nnla.,ılıyor. ki: Hl42 de kat'i zaferi kazanmak ilini- 'I' '11Q9J vmp~l'U wflfv.~I stadvumda 20 b!n ki~i maçı tak'p ctmis-
madde PC'k kolaylıkla. ithalfıkının pr:m ---- .._ dini besliyoruz. Bu maksatla her vası- Tokyo, 25 (A.A) - Ma~azaki Maru tir. Seref trihi.inünde Hariciye vekili B. 
ödPmC'sine lüzum görülmeden harlC'te 1 G f L l Z l ERE G QR E tava miiracaat etmeliyiz. adlı J anon ı:caret gemisi batmıştır. Şiik~ü ~n,..acoğlu vardı. 
deaerini bulacak vaziyettedir. Tütün de 1 İn~iliz ve Amerikan kıta1arı Ruslara Mürettebat Vı:? yolcuların büyük kıs- CiÖZTEPE _ TRABZON 
üzüm de. incir de. krom cehYeri de hu (Haştarah J ind Sahtrcde) katılarak Avrupada muharebe etmek mı kurtarılmıştır. İlk maçı Trabzon Lisesi - İzmirin Gö:ı.:-
mevandadır. Va7iyet bövle iken pala- "'<'~mesi 1ih1mdır. Şimdilik bilinen ~ey arzusiyle yanıyorlar. ---0--- tepe takımları yantılar. Hakem Halit 
muta nrim vererek elbise kumn-;ımı met- lm muhar:;-bclerin ilerisi idn büyük te- s:or A mer~han zı~h"ı~~- Ara<;tı. Oyunun ilk d:ıkikalarında Trab-
rede Ü,., beş lira fa .. Ja ödemenin bir ma- sir ~·apnı:t\k mahiyette olduğudur.. İki nın llOJ~t..~ı ve A,.jan~inde zon lise<;: vaziyete hakimdi. Trabzonlu-
nası olmac:a verekı:r. tarafın kayıplar. hakkında tam rakam- BU AKŞAM S~AT 21 DE ... ıar rerdi te?ahiiratt:.m azade temiz bir 
YENİ VAZİYET lar h;lin~ıemek!e bcrnher Ruslann Al- neyecan.. oyun oynıyorlardı. Onuncu dakikada 
Yeni vazivet ithall\tçı ile ihracatcıyı manian ihtiya•Ian kullanmak Zl)nmda Boynes Ayres, 25 (A.A) - A,..jantin Göztepe ovunu açma~a muvaffak oldu. 

ı...,,.alfr.11<; oJma'arı muhtemeldir. Bu ta.le- bayrağını taşıyan bir vapurun İtalvan Fuat ı·ı~ Halidin "ahsi gayretleri Trab-a s ticaret bahsinde bir merdiyenin ay- d · Jtı f d b Jd " "' 
ni basarna~nda bulıınduracaktır. Prim- dirdf' Alman harp malzemesi harbin ~e- enıza sı tara ın an atırı ığı iddia zon müdafaasını mü5kül duruma soku-

,. · · b kuru d k b 
1
m l b

0 ~-[l~tj!il'j~fjfJO!I edilen bir Amerikan zırhlısının mi.irettc- yordu. !erin kalkması demek. yukar•da da izah •<ıımı a n an ~o OZU• uş o a ı- e 

lir Latından 25 kic;iyi kurtardığı hakkınc:la On besinci dakikada Trabzonlular ]e-
etti<Yimiz ı:?:bi memleket dahilindeki pi- Rusların iddctli bir darbe indirecek Romadan verilen haber burada büyük hin" verilen bir penaltıyı bu takımdan yasa ~evivesini hariçte temadi ettirmek d '"' 
demc:>ktir. rnzh ette olmama lan miimkiindtır. Fa- l: I b ( B J d . . / heyecan uyan ırmıştır. Emin sıkı bir vuruşla gole tahvi] etr.. 

Evvelce prim cdiverek elde tutulan ı;at .Ruslar e7.ici hir baskı ile Almanla- ~ Sfan ll e e ıyt•Sı ---o--- Bundan sonra Göztepe!ilerin daha canlı 
serbec;t dövizle istedi~imiz ülkeden iste- nn te .ebhüsü elJerine almalarına mani MERCAN DENİZ "ARBİ oynadıklarını görüyoruz. Trabzon kaie-
d=fömiz malı alır ve ihracatcmın eline olmak bafQmından muvaffak olabiJirler. Şt:"hir TiyatrOSllOUn VE JAPONLAR ~ine inişler sıklaşıyor. GözteneJiler bir-
satış hususunda geçer kozlar verdik .. KL"? sererinden iyi va-ıiyette çıkan ve ta- Tokyo, 25 (A.A) - Japon umumi ka- biri ardınca iki gol ynptılar. Bfrinci dev-
fimdiki halde en kuvvetli koz serbest arnız nthunu rnuhafa7.a eden Kızılordu 9 UNCU TEMSİLİ rarglihının bir tebliği Mercan deniz mu- re 1 - 2 İ?.m'r samniyonu lehine bitti. 
driviz deö-il de ihl"aç maddesidir. . Dr~ A Jnıanyayı fazla yııyı1maktan menede- ha,..cbcsi hakkında yeni tafsil~t vermek- İkinci devrede Fuat takımına ÜC'Üncli 

ülkeler en krvmetl! malını vererek biz- l>il~~ndra, 25 (A.A) - Deyli Meyl Kı· ralı k odalar tedir. Bu tafsilata göre Portland sınıfın- golü kazandırdı. Trabzonluların büyük 
den mal almaktarhr. o.'an b :r Amerikan kruvazo .. rü batırılmış, cıayı farkı ile yenilecekleri zannediliyor-<\'azetestnin a"keri yazan Harkof muha- · d H lbuki 17 23 ·· .. d k'k d ·k· 

Bu yeni vazh'ete na~aran rnahm171 -ebesi h"kkında divor ki: Neticeler hak- (4) PERDE KOMEDi Nord Karolina sınıfından bir zırhlı ağır u. a ve uncu a 1 a a 1 1 
b • d h h J k d 1 ~ol rıkararak beraber Va7.İyete geldilPr. aMce a a pa a ıya satma zorun a '-ında ikı· ihtimal düsünülebilir. Ya Ruıı- b hnc:nra u~ratı mıştır. " t 
'-ala w b h kl TemsiJlcr tam saat 21.15 te aş- Oyumın bitmesine dört dakika kala z-"' l"agız ve unun a ı bir net:cec.;i •ar ka .. anrlari~·le mütenasip olmıyan bir d · "b B:i• ıame•~•·an n~-~sı· 
1 ~ ..., ~ Jar. Gişe her ~in saat 11 en ıtı a- 004· .,... ıı.~~ n'""'••- mir "amp:yonu 4 üncü golünü kavdetti. o arak yurda ~ren malın maliyetindeıı ·urette pü~kürtülmü!llerdir ki bu karşı ~ ı J ı d h b tt "' 

ren arıkt1r .• T~ efonla ayn an yer er a a a 1 B .. 1 3 4 c·· t · galibi•·e-istifade edeceğiz. Halbuki ic müstehl ;l- \ücum Ruqların yıpratma harbini kolay• ancak' saat 18 e kadar muhafaza edi- ~ •• oy ece maç - oz eperun J 

Prim ödcdi"i zaman, satın aldı~ malda '-ıstıracl'lktır. Bcrlin, 25 (AA) - 4280 ton hac- tiyle bitti. 
b E>· 'ir. Otobüs. vapur ve tramvay te. b k M ksik -rrARBTYE. BE<=:..,.~AS hi,. bir ucuzluk elde etmiş bulunmıuor- Görül 0 n şev AJman tabivesinin vtldı- mindc ir Amcri an gemis! e a rı - J r..oı 

"' J min ediJmistir. du__ ---'~-'1m lıarhi ilıtiıın.ııılind..n a.aldad!.<-iiu.ll-.-J...!...:.:.:.::.!!..:~=~.:!.:..-----------!.;..ı...--ı._-.M,_..._,ı.......ı.~...ı.. 

smda yapıldı. Hakem ~adi Tczca!ldı. 
Oyun süratli ve canlı başladı. Ilk da

kikalarda Anknra. şampiyonunun hücu
ma geçtiği görüldü. Bes'ktas kısa bir şa
<:alamadan sonra çabuk kendine ~eldi ve 
iki rakibin kuvvet itibarivle birbirine 
denk oldukları an1ası1dı. ~ükrü Harbi-
ye müdafaası Hrı tehl:keli vaziye,1er 
yaratıyordu. İki tarafın canlı oyununa 
ra<<rrıen birinci hafta:vım l!Olsuz gecti. 

İkinci devrede Harbiyeliler sampiyon
luğ"a biraz daha yaklasmış olmanın errı
niv<>tiylc oynıyorlardı. Biraz daha yak• 
l.ı<:mıs olmak diyoruz. Çünkü Beş'lcta
"'" Türkiye şampivonu olabi1mek icin 
Harbiyevi en az altı - sıfır yenmesi 15-
zımclı. Halbuki birinci haftayım ~olstı~ 
hittirr'ne vnre avantaj HarbiveliJerde id1• 

18 inci daHkada Beşiktaşlılar Sabrinl~ 
""P~ivlc ilk polü yanblar. 25 inci dakı
kadn Harbiyeden Cahit beraberlik go-
lünU yaptı. 

Oyun sonuna kadar böylece deYanı 
etti ve =ki takım 1 - 1 berabere kaldı.lal'· 
HARBİYE ŞAMPİYON 
Bu vaziyete ~öre de Harbiye Tnrki:re 

c:amuiyonu oldu. 
Hariciye vekili Şükrü Sal"Qcoğlu saJJl"' 

niyonluk kupasını merasimle Harbiyeli
lere verdi. 

TAKIMLARIN DERECELERİ 
Ma,.farda alınım neticeler ve taknnls· 

rm dereceleri şöyledir: 
Harb'ye ilç macta 2 galip, 1 berabere, 

16 gol attı, 4 gol yedi, pmran 8 .. 
Göztepe üç macta 2 ~alip, 1 mağlüp, 

7 1!ol attı, 9 gol yedi, puvan 7 .. 
Be~iktaş üç macta 1 galip, 1 berabereı 

1 mai71fıp, 6 gol attı, 3 yedi. puvan 6 .. 
T,..abznn ii'.? macta 3 mağlı1p, 5 gol at· 


