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f'~n miin-!rrecattndan mesulivet kabul edilmez.. camhuf'iyetin ve Cilmhuriyet eıttlerini• bekçili aabahlan ~r tiı1aaf gcı.ıetedir. -
Barış 

• • 
mucızesı ____ * ___ _ 
Bizim için, suJll 
lıazanılmq IJir halıtır •• 

-*-ŞEVKl!.'T BiLGİN 

Bir İtalyan gazetesi, tarafsızlık politi
bnuzdan hayranlıkla bahsederken bu
nu bir mucize olarak tavsif ediyor. 

Hakikaten sınırdaşımız olan memle
ketlerin hemen hepsinde. harp kl\'ılcım
laruun tutuştunnadığı bir karış yer 
lllevcut olmadığı halde, bizim banş için
- oluşumuz mucizedir. Fakat biz bu 
laudzenin yeni 'bir şey olmadığına, da
.. doğrusu, Atatiirk rejiminin aziz yur._uza yen.iden ha) at ,;erdiği günden 
lteri, etrafımızda yalnız dostluk ve yal
._ emniyet havası yaratmağa çalısan 
.Ulli siyasetimizin bu değerli müşahe
ıieyi daha o zaman gerc;ekleştirm~ oldu
iuna kaniiz. 

Eier siyasetimizin bariz vasfını teşkil 
eden hususiye~r görüş ufkumuzu (Ok 
tenişletmemiş olsaydı, eğer biz de baş
blan gibi her saadeti komşulanmızın 
felaketinde aramış olsaydık, mazide ıstı
l'abımm derinleştiren sebeplerden uya
liddık dersleri almasaydık, dünya müt
hiş sarsınhlar geçirirken etrafımızda te
lleffü edilir satlam bir hava yaratamaz
dı•. 

Tiirki~ e ciimhuriyeti, yalnız kendisi
be .ıi olan haklara bailannustır. Hiç bir 
zaman başkalannm ne toprağına, ne 
ltakkma, ne de mevkiine ~öz dikmemiş
tir, Bundan dolayıdır ki, ktırulduğu an
dan itibaren dün:va ile ihtilafianm tama
lllen tasfiye edebilen tek memleket ol
llluştur. Bu harp işte bizi böyle cidden 
lllÜ<;ait, dünyanın yuvarlanmakta oldu
iu faciayı vaktinden evvel hissetmiş bir 
vazwette bulmuştur. Böylece tuttuğu
lbuz yolun isabetiııe inanarak en buh
ranlı dakikalarda şaslunlıh düşmeden 
sinirlerimize hikim olabildik. Ayni za
-.anda iyi niyetbnizi ve dürüırtlü~ü
aii kuvvetimizle ıer~kleştirdik. Dene
lhlir ti, hu sayede, harp dı$ı politika
-.. " T&r1l mllletbııln teerilhe edilmiş 
hasaasiyetibe hiç bir suretle ilişmeme
biıı en akiline bir siyaset olacağını bü
t&n muharip devletlere kabul ettirmeğe 
ınuvaffak ohn81 bulunuyoruz. Bu key
IJyet tarafmlılmmm beynelmilel mü
aasebetlerde dünyaya ömek olmak isti
Yen bir siyasetin taltii neticesi olduğu•u anlatmaldadıı·. 
Şimdi Avrupa kat'i olaylar arefe

sinde ve istik'l..ıe ait tiirlü ihtimallerin 
tlönemecindedir. Bu ihtimallerden han
aisiain ~kleşecefini kimse bilemez .. 
Banunla hraber. umumiyetle iyi malu
... t almı mahfiDerde şöyle bir kanaat 
\Jardır: 

tki muharip zümrenin karşılastıklan 
90rluklann fevkalide artması, ,.ilhassa 
kuvvetler mtivazenesinin pek nıw"k bir 
lllfhaya ~ Ttirkiyenin harp dışı 
llurınnuna istikrar vermiştir. 

B. Hitler ve B. Mussolini buundan evvelki mülc!Jcatlannda 

Almanlara ~öre 
----*' ___ _ 

Rusyanın 
yıkıimatı 
uzak değil 

Yrni mülakat 
----*-----

1Hitler ve 
Mussolini 
konuştular 

-----* *----
Ve ltalyanlar diz ~ö- Kat'i zaferin kazanı· 
küp münferid sulh laca~ı itimatlarını 

yapacak d~ğil teyit fAttiler 
-*- -*-

Anılı Rusların ne vaıııı ıııı fefin her miilcilıatın· 
taarruz edeceği değU, dan sonra IJlr tatıl'l'az 

ne Jıadar dayanacalılC1J11 IJcqladl{lına göre mühim 
sorulmalı diyorlar llddlseler IJelılenlyor 

Berlin, 1 (A.A) - Alman propa- Roma, 1 (A.A) - Düçer ve Führer 
ganda nazırı doktor Gobela F olki.şerbeo Salzburg civarında bir yerde buluşarak 
Bahter gazetesinde yazdığı bir makale- askerl ve siyast vaziyeti gözden geçir
de diyor ki: ın!şlerdir. İki ııUn devam eden müzake-

Ruayada rejim sarsılmaktadır. Krem- relerde vaziyet muhtelif bakunla.rdan 
linin ne vakte kadar vaz.iyete hakim ola- incelenmiştir. 
cağı sorulabilir. Düçe ve Führeı· siyasi ve askeri hu-

Amerikan gazetecilerinin bütün neori- suslarda tamamen mutabık kalmışlar ve 
yatına rağmen Ruslann müttefiklerin- mihver devletlerinin kat'i zaferi kaza
den askeri yardım istedikleri muhakkak- nacaklanna itimatlannı teyit ederek ay
tır. Moıkova ikinci bir cephe kurulma- nlmışlardır. 
sıncla israr etmiytir. Halbuki lngilizler ve Mülakat samimi bir hava içinde ol-
Amerikalılar bundan bahis bile etmi- muştur. 
yorlar. ikinci cephe teıebbüaleri ·~~a İKİ TARAFIN MÜŞAVİRLERİ 
dü§lllÜttür. Bu prtlar albnda Stalının DU~ye siyasi müşaviri kont Ciano 

( Sonu Sahife 4, Stitun 2 de ) Berlin büyük elçisi Dino Alf:eri, askeri 

Hava hücumları ____ * ___ _ 
müşavir olarak ta genel kurmay başka
m general Kavallero refakat etmiştir. 

Führere s!yast mil.şavir olarak Fon 
Ribbentrop ve Roma büyük elçisi Ma
kenzen ile askert müşavir olarak genel 

(Sona Sahife Z. Sütun 6 da) 

Rus) ada 1 mayıs 
----*----

Stalinin em-
ri: Zafere 
doğru iler.i 

----*----
Sovyet şefine ~öre 

Almanya zayıfladı, 

Rusya kuvvetlendi 
-*-Stalln, askerlerine döş-

manı maharetle ve iyi 
vurmalarmı emrediyor 

Moskova, 1 (A.A) - Sovyetler bir
liği tarihinde ilk defa olarak 1 Mıurıs 
ıenliksiz geçmi11tir. Sovyet hükümeti 
şenlik ve nümayiş yapılmamasını, !şçile
rin 1 Mayısta çalışmağa devam etmele
rini emretmiıtir. 

ST ALINtN EMRi 
Moskova, 1 (Radyo) - Stalin 

Mayıs bayramı münasebetiyle orduya, 
donanmaya ve hava kuvvetlerine gün
delik emrinde diyor ki: 

c - Bu sene 1 Mayıs Rusyamn bir 
vatan harbi için kutladığı bir gün ol
muştur. Harp bütün Sovyet hayah üze
rine damgasını vurmuş bulunduğundan 
1 Mayıs yine bir çalı.oma günü olmu§tur. 
Alman; Polonya He Norveç, Danimar-

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 

B. STA L 1 N 

ücrt>tli memurların • 
maaşa geçmesı 

YENi ASIR Matbaasında basıhnıştır .. 
§ 

,, l H •• nonu ,, iisemizde 

Dün ad konma 
merasimi yapıldı 

Merasimden solll'a Atat Ül'lı lleyfıeline ue inönö 
heyfıellne gldUeHfı çelenıııer fıonaJda 

SULH TEKL FLER'? 
----*----

Gôya Almanya 
bizim vasıta

mızla da sulh 
teklif etmiş 

-+-
Londra, 1 (A.A) - İngiliz raci\ u 

Almanların altı haftada üç sulh teklifi 
yaptıklarını bildiriyor. Gilya Tül'kiye, 
İsviçre ve İsveç vasıtasiyle yapılan bu 
aulh teklifleri aşağıdaki şartlara dayanı-
11ormuş: 

( Sonu s.laife 4, Sübm l de ) 

l lzak do~u savaşı 
-----*----

Birmanya-

«lnönii> Liaemize ad konma töreninden 
iki intiba 

Dün sabah saat 10 da, İzmirin en ka
lnba1ık lisesi olan ikinci erkek lisesine 
•İnönüo adının konulması töreni yapıl
mıştır. 

Merasimde vilayet erkanı, askeri üme
ra Belediye reisi, Parti müfettişi, ytiz
le;ce çocuk velisı bulunmuş, kendileri
ne lisenin izc:leri tarafmdan limonata, 
pasta, bisküvi ve saire ikram edilmiş, li
senin müzik kolu güzel bir konser ver
miştir. İnönü rozetler: takılmış, mekte
bin bütün duvarlan İnönüniln yüksek 
adları, vecizeleri. fotoğrafları, 1tayraklar 
sancaklar, ~~klt:.'rle bir gelin li(ibi siis
lenrnifür. 

Saat tam onda okul ım.idürll A'VDi 
Kayral haziruna hoş geldin!z diyerek 
sözü, lisenin yeni adını ~masmda . h~
meti ,ıörülen muavini M. Öze vermiştir. 

M. Özün büvük bir heyecanla söyle
diği nutukta, lisenin •İnönU. adını al
ması için Ankaraya gidip nasıl yalvar-
dığını anlatmış, bu yüksek ismin liseye 
bağışlanmasından mütevellit sevinci te
barüz ettirmiş, J!selilerin yüksek adlan
na layık olmaıta çalışıp buna muvaffak 
olacaklannı anlatmış, yaşasın millt Şe
fimiz İnönü, yaşasın Türk milleti ve ya
şasın lisemiz diyerek sözlerine nihayet 
vermiştir. 

tSönu Sahife Z. Sütun 1 Ü) 

Dileiimiz bu mütalaarun doğru çık
lllasuhr. Gerci biz kendilerine karsı açık 
1Pr tarafsnlık politikası takip ettiğimiz 
lllemleketlerin hiç birinden düşmanlık 
l.eklemiyenız. Böyle bir şeyin insanlık 
lnefkôresine ka1'$1 aldın alamıyacağı bir 
ihanet olacaiından sarfı nazar mütearri
"8 feliketini ıeni$1etmekten baska bir 
IPeye yaramıyacaiını da bilir.iz. Şuna da 
bniiz ki olaylar bi7.i hic bir 7.aman ga
fil avlamı:vacaktır. 

lngiliz hü
cumları ke
silmiyecek 

da durum 
'' Barem ,, de .~eği~iklik çok tehlikeli 
yapılacağı soylenıyor Ingilizler ;a Çin, ya· 

Sulh ic:indeyiz 'e hfıdiseler irademize 
&ibi oldukca sulh içinde ~ağız. Fa
.. t bu mazharivetimizin biu ne kadar 
•iır ınesuliyetler ve vazifeler yük1ecJi
lini de bilmez deiiliz. Bu itibarla milli 
•üdafaavı ilgilendiren her işi bütün iş
lerin fevkine cıkarmış bulunmaktayız.. 
bu derece birlik manzarrun veren, mu
.. dderatına bu derece ,öven besliyen, 
~e ve ordusunun yenilmezli~ne ina
baıt bir millet için sulh kazanılmış bir 
haktır. Onu bozmağa tesebbüs edecek
ler bulunnuyacaiını, böyle bir şeydep 
•ima sakınılaeaiını kuvvetle ümit edi
yoruz. Fakat bir ıün h:idiseler düşiin
liüiiimü7.den başka suretle tecelli eder-

-

----*----
iki taraf ta ... 

agır 

bombardımanlara 
devam ediyorlar ... 

-*-Londra, 1 (A.A) - Almanların İngi-
liz şehirlerine karşı misilleme hücumları 
İngiliz hava kuvvetlerinin hareket tar
zını değ!ştirmiyecektir. 

Fransa harbinde Paristeki sanat eser
lerinin tahribi ihtimali Parisi açık şehir 
ilanma sevketmişti. Fakat İngHizler son 
zafer uğrunda her türlü fedakArlığa 
katlanmağa karar vermişlerdir.. Zaten 
geçen sene Londraya karşı yapılan bom
bardımanlarda Alınanlar en seçme sa
nat eserlerini birbiri ardınca tahrip et
mekten çekinmemişlerdi. Alınanlann 
misilleme hareketi diye vasıflandırdıkla-

(Sahife 4. Sütun 4 te) 

Rw Altnatt ta aresinhı düşürüldükten sonraki hali 

B,,. fayfaya göre 25 • J5 ı IPalılı maafJCIJ' ,,,.,...,... 
laealı • iılı oııaı ınaalUmJettlnln asfıeıeUğlne dafıt-

Ankara, 1 (Telefonla) - Ücretli me
murların maaşa geçirilmesi ve ücretli 
kadroların liivı yolundaki tetkikler so
na ermek üzeredir. 
Diğer taraftan slylendiğine göre ba-

1aaaaaaaaaıaaaaaaaaaıaaııaaıaıı -SONDAKJKA 
••••••••••• 

Berline göre Rusyada 
son harp durumu 

----*' ___ _ 
Berl!n, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
Şark cephesinde mahaill hücumları

mız vaziyeti sağlamlaştırmağa imkan 
vermiştir. 

Tankların desteklediği maha111 dü§
man hücumları neticesiz kalmıştır. 

Laponyada ve Murmansk cephesinde 
Alınan ve Fin kıtalan hissedilir derece
de düşmana kayıp verdirerek bir çok 
hücumlan püskürtınüşlerd:r. 

Bir çok savaş tayyaresi dün gündüz 
ve gece Sivastopol, Novoroski ve Lenin
graddaki askeri hedeflere taarruz etmiş 
yangın ve infilAk bombalan atmıştır. 
Dünkü hava savaşlarında Sovyetler 53 
uçak kaybetmişlerdir. 'Üç tayyue de 
yerde tahrip edilmiştir. 

remde.ki 25 ve 35 liralık maaşların kal
dırılması da düşünUlmektedir. Bu tak-
dirde maaş dereceleri 20 lira asli maaş
tan itibaren 100 liraya kadar onar onar 
yükselecek, ondan sonra 125, 150 lira 
as1t maaşlar gelecektir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun l de ) 

hut Hind hududuna 
çekilmek zorunda 

-+-
Çung King, 1 (A.A) - Birmanyada 

ilerleyen japon kuvvetleri Çin hududu
na 80 kilometre yaklaşmışlardır. Lasyo 
alevler içindedir. Şehir boşaltılırken dilş
mana yarıyacak her şey tahrip edilınif
tir. Civarındaki bütiln köylerle birlikte 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

Orta pktaki Polont1<1 Jcu~ 
Kumandam Genem? Nofauld 

ORTA ŞlRKTl HAZIRLIK 
------*------

" 40,, bin Po-
lonyalı Ira
na geliyor 

-*
Ruapıdan geleeelı Po-

lonyaldar ~ Kel'lllClll
fcddll yer Jtaz•lcunyoP .. 

Yeni Delhi, 1 (A.A) - Rmyada ~ 
lunan Polonyalı askerlerden lwk hin ki. 
ti orta 1&rk prduauna gönderileceibacte. 
Iranda Kermanph yakmlannda hu kvv· 
vetler için kamplar hazırlanmaktadır. 

B. ÇöRÇlUN Oöl.U DA 
ORTA ŞARKTA 
Londra. 1 (A.A) - Çö.çilin oiM 

yüzbap Randoff Çörçil lngiliz ~ 
btalanncla vazife alnuttır. Orta .. .ı:ta 
bulunmaktad•. 



SAHiFE 2 'rENI ASIR 2 MAYIS CUHARruı ıt41s4 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıduınan 
••• 63 ••• 

-- Biz senden ünıidi kestikti! 

x=xm _:a:ı 

ŞEHİR DABERLERi 
Bahar bayramı 
çok güzel geçti 

~---'*~---

SığnakJar hakkında yeni bir emir 

ıc 

Barış 
• • 

mucızesı 
--------... ~------

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

sc yine bizinı \'aziyete hikiın olacaiıJllll 
muhakkaktır. 

Dün lıırlar ue Kültür· 
Bölüğümüze iJtihaJı edin ce arJıadcqlarım böyle parlı pelı JıalalJalılı oldu 

söylfyorlar Ue boynuma sarıJıyorlaf'dL- Ayni zamanda resmi tatil günü olan 1 

---- -· - Sığnaklar yıkılnııyacak, 
ıslah olunacak ... 

Baharın hayat ve neşe dağıtan giiııJe
rindc on milyonlarca insanın tarihte ~ 
olmıyan kanlı bir boğuşmaya ~ 
makta olduklarını düşünmekten dab9 
elem verici bir şey tasavvur edilenad
Temcnnimiz insanlığın şuurunu yenidell 
bularak bu kanla maceraya nihayet ver
mesidir. 

Haleptc gördüğüm evler 1stanbulda 
rastladığım binalara hiç benzemiyordu. 
Burada bazı saraylar gördüm ki böyle 
süslü, güzel binalara şimdiye kadar ben 
hiç bir yerde rastlamış değildim! Arap 
mimarisinin inceliğini, güzelliğini gös.. 
teren bu süsler benim gözlerimi kamaş
tırmıştı. Vakıa Tilrk mimarisi de çok 
gösteri§li ve gUzeldi. Fakat İstanbul bi
naları vakur Türk milletinin ruhu gibi 
azamet ifade eden nefis bir sadeJikle 
slislü bulunuyorlardı. 

- Ah, bu Çalık Kemal yok mu? diye 
haykırdı, bizi Kumkapıdaki C'Ve götüre
rek baştan çıkardığı gibi bu seferde se
ni yine o azdırdı! 

mayıs Bahar bayramı Türkiyenin her 
yerinde olduğu gibi dün İzmirde de fev Sığınalıları IJozanlar ue plsHyenJer şiddetle ta· 

lılp ue ınalalıemeye seuJıedUecefıler-

Bizim bölüğün işgal ettiği evin tam 
karşısında büyük bir saray bulunuyor
du. Bu muhteşem bina beni pek ziyade 
ilgilendirmişti. Onun Halep valisi Hay
rabayın ikametgihı olduğunu öğrendi
ğim vakit duyduğum alika büsbütün 
arth Binanın çatısı müteaddit kubbeler
den tqekkül etmiş bulunuyordu. Kub
beler.in üzerindeki ilem.Ier belki de gü
mi.i§ten yapılmış olacaktı. Bunlar güneş
ten yayılan lŞığm tesiriyle pırıl pırıl ya
nıyorlardı. 

Pencereler demir kapaklar ve kalın 
perdelerle sık sıkı örtillil duruyorlardı. 

Her §ey. bu sarayın içinde, dışardan 
sezilmesine imkin olmıyan müthiş. gizli 
ve earar1a karqık bir havanın dolaştığı
nı anlatıyordu. 

Bende derin bir allka uyandıran bu 
saray bölüle daha ilk kavıqtujum saa~ 
ten itibaren zihnimi işgal ebneğe başla
~ıştı. 

Acaba bunun içinde kimler yaşıyor
lardı? Ve onun sahibi olan Halep valisi 
Hyrabay nasıl bir adamdı? Bunlan öğ
renmek için içimde çok şiddetli bir me
rak uyanmıştı ... 

Padişah. efendisi olan Mısır Sultanına 
hıyanet ederek Halebi kan dökülmesine 
sebebiyet vermeden kendisine teslim 
eden Halep valisi Hayrabaydan pek zi
!Yade hoılanmıştı. 

Hayrabaym memlükler tarafından bir 
laarruza uğraması ihtimalini gözönUnde 
tutan Yavuz Sultan Sellin, valiye ait sa
rayın sıkı bir muhafaı.a altında bulun
&luru1ması emrini ver.nişti. 

İfte bu sebepledir ki acemi oğlanlar 
.böliljil sarayın yakmmda bir binaya 
rerJqtirilnılıti. Ve yoldaşlar sarayın 
bpm önünde gece gündüz nöbet bek
liyorlardı. 

x 
Benim ve Çalık Kemalin bölüğe dö

ailfilmilz arkada§larımız arasında pek 
bilyilk bir sevinç husule getirm~. Ko
ca Baş Yahya ve Çulsuz tbrahlmle Ali 
lıf urat beni görür görmez hemen üzeri
sne atıldılar. Her üçü de beni aralarmda 
paylaşamıyorlardı. Arkadaşlarımın kol
lan arasından kendimi güçlükle kurta
rabildim! Her üçü de anlata anlata bir 
tilrlü bitiremiyorlardı. Çulsuz İbrahim 
86ylerken Ali Murat onun sözünü kesi
wor. bunun arkasından Koca Baş Yahya 
Ufa bqlıyordu! 

tbraJıim - Biz senden ve Çalık Ke-
111alden Uınidi kestikti!.. 

Ali Murat _ Başınıza bir felaket gel
Wiine, biz artık tamamiyle kanaat ge
timüftik!-
Y~ - Oh, hele çok 1ükür!.. Yeni

den blribirimlze DVUflDUf bulunuyo
rua!_ 

Zabitlerimiz de swn kaybolmanwı 
pek ziyade Udlldüler! Sizi aramak için 
her tarafa adamlar çıkardılar! Fakat ya
pılan 8l'8fbrmadan hiç bir netice hisıl 
(>lamadı! 

Ali Murat, Y ahyanın lifıru keserek 
birden bire dedi ki: 

- Fakat bizim onbaşı da kayboldu! 
Siz Kara Boğaya hiç bir yerde rastlama
dımz mı? 

kaliide bir surette kutlanmıştır. 

ŞEVKEr BİLGİM 
Fakal bu defa iş Kumkapı hadisesin

den daha ehemmiyetli! .. Zabitlerin şimdi 
siz.in hakkınızda meydan dayağından 
daha ağır bir ceza tatbik edeceklerinden 
korkuyorum! 

Sabahın pek erken saatlerinden itiba
ren aileler toplu bir şekilde, yakın dost 
ve tanıdıklarını da yanlarına alarak şe
hir civarındaki mesirelere, kırlara git
mişler, bütün gün gezip eğlenmişler, is
tirahat etmişlerdir. Ekser aileler öğle 
yemeklerini de kır yerlerinde yemişler

Dahiliye vekiıletinden gelen emir üze- lerdir. . 
rine şehrimizde mevcut bütün umumi Sığınakların sivrisinek yuvası halıne 
ve hususi sığınaklarla sığınak çukurları gelmesinin ve abdesthane olarak kulla
sıkı mürakabe altında bulundurulmağa nılmasının önüne geçilecektir.. Hususi 
başlanmıştır. veya umumt sığınaklarda abdest bo:zan-

Geçen kış mevsiminde yıkılan, bozu- lar veya bunları tahrip ede~er I?ahkc
lan ve su birikintileri ile dolan bu gibi meye verilerek şiddetle takip edılecek
yerler hemen tamir ve ıslah edilecek, ]erdir. 

-------·-----" lnönii,, lisemizde 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bunu müteakip aİnönün lisesi adınıı> 
yazılı olduğu levhanın yanına gidi)ınİ.Ş, 
ipek bayrak içinde sanlı olan levhanıtl 
kurdel6.sı Parti müfettişi B. Galip Bah
tiyar tarafından bandonun çaldığı İstik
lal marşı arasında kesilmiştir. 

dir. 
Koca Baş Yahyanın bu sözleri üzerine 

ben ve Çalık Kemal fena fena düşünme
ğe başlamış olduğumuz bir sırada yanı
mıza yoldaşlarımızdan birisi gelerek bö
lük ağasının bizi çağırdığını haber ver
di. 

Hava fevkalade miisait ve hatta sıcak 
olduğundan K.ızılçullu civarındaki mesi
re yerleri, dere boyu, kozağaç sırtları, 
kançeşmeye giden yollar pek kalabalık 
olmuştur. Kadifekale civarı, Karşıyaka
nın kliçük yaman1an ve büyük yaman

bunların birer kapısı bulunacak ve içe- Umumi sığınakların devamlı surette 
rileri su girmiyecek şekilde tashih edi- mUhafazası ve . kontrolü i~i ~lediyeye 
lccektir. terkedilm!ştir. Izmir belediyesı umumi 

İçimden: 
- Eyvah! dedim, bölükten ayrıldığı

mız için şimdi bize ceza verecekler! .. 
Ve kaçaklara Yen içeri yasasına göre 

idam cezası verildiğini birden bire hatır
ladım! Korkudan benzim kireç gibi beın_ 
beyaz kesilmişti! İster, istemez yerim
den kalktım. Çalık Kemal de peşimden 
geldi. Bölük ağasının odasına girdiğim 
va1Ut Arslan ağanın yanında bir kaç ki
şinin bulunduğunu fark ettim ... 

Acaba, işlediğimiz kaçmak suçundan 
ötürü şimdi bize ne gibi bir ceza vere
ceklerdi? .. 
Başımı önüme eğerek düşünceye var

dığım bir sırada tanıdığım bir ses bana 
hitap ederek: 

- Ben bölük ağası Arslan ağaya siz.in 
suçunuz olmadığını anlattım, dedi. kork
mayınız! Arslan ağa şimdi sizi dinlemek 
istiyor. Hidiseyi bir defa da ona anlatı
nız!.. 

Bu sözleri söyleyen adamın Çalık Ke
malle beni boş atlara bindirerek buraya 
getirmiş olan Sarıca Mehmet bey oldu
ğunu seçtim. 

Gönlüm birden bire ferahlamıştı. Ge
niş bir nefes aldım .. 

-- BİTMEDİ --
--------~~------

Doktorlar hakkında 
~elen cnıir ... 

- '*-
Sıha t vekAletinden vilayete gelen bir 

tamimde, mütehassıs olmıyan bazı ta
biplerin gazetelerle yaptıkları ilanlarda 
adlannm yanına <mütehassıs> kelimesi
ni ilave ettikleri görüldüğü, mütehassıs 
olmıyanlarm yalnız Dr. kelimesi kulla
nabilecekleri bildirilmiştir. 

Bundan başka hasta celbi için bazı 
doktor muayenehanelerinin kapıların
daki levhalara Çocuk, Kadın hastalıkla
rı mütehassısı, bağırsak, böbrek, bevli
ye, Asabiye hastalıklarına da bakılır> 
şeklinde yazılar yazılması da men
edilmiştir. 

Sıhat müdürlükleri bu işleri sıkı su
rette kontröl ederek uygunsuz gördüğü 
noktaları alakadarlara bildirecek ve tas
hihini isteyecektir. Bu ihtara rağmen uy
gunsuz bir şekilde ilan yapanlar veya 
levha kullananların adlan cumhuriyet 
müddeiumumiliğine bildirilecek ve bun
lar hakkında kanuni takibat yapılacak
tır. 

-------~-----~ BİRFIRINCJ 
Mahldim olda-
Fazıa fiatla ekmek satmak suretiyle 

ihtiklr yapmaktan suçlu Karşıyakanın 
Kemalpaşa caddesinde fırıncı Süleyman 
Demirin 70 lira ağır para cezasına mah
kumiyetine karar verilmiştir. 

-----o-----
D VNKV S 1 C AK 

Dün Adeta kızgın bir yaz sıcağı vardı. 

Hususi sığınak sahipleri sığınaklannı sığınakların kontrolüne ve tamirine baş
bu yolda yeniden tashih ve ıslah edecek- :amıştır. 

lara giden yollar da eğlenen ve istirahat -------------------------------
eden gruplarla dolmuştu. 

Bazı izci gruplan ve gençler İnciral
tında ve Balçova civarında eğlenmeyi 
tercih etm!şler, kırlara Ye deniz kenarı
na yayılmışlar, öğle yemeklerini orada 
yemişler ve raksederek, koşup eğlene
rek günlerini bahar çiçekleri ve güzel
likleri arasında geçirmişlerdir. 

Kültürpark ta çok kalabalık olmuş
tur. Bilhassa akşama doğru bir çok grup
lar Kültürparkın her yeri bir istirahat 
kaynağı olan köşelerinde neşeli dakika
lar geçirmişlerdir. 

---------~--~~~ Manifatura tPvz~ine 
başlanıyor 
-~-

Jstanbuldan getirilen manifatura e§
yasının daiıtılmasına pazartesi günü bat
lanacaktır. 60 bin m•tieden ibaret olan 
bu manifatura eşyasının halkın eline 
kolayca geçmesi için lüzumlu tedbirler 
alınmıştır. Satışlar ihtikara meydan ver
memek üzere fiat mürakabe tetkilitmca 
sıkı surette kontrol edilecektir. 

-------ı.-·------1,ürk · Rul~ar tica-
ret anlaşması 

-'*-
Bulgaristan la Türkiye arasında demir_ 

yolu münakalesinin ba~lamak üzere ol
duğu bugünlerde Türkiye - Bulgaristan 
ticaret anlaşması yürürlüğe girmiştir. 
Yeni anlaşma Bulgaristanla memleketi
miz arasındaki ticari münasebetleri eski 
haddinden bir kaç misli fazlasına çıkara
cak bir mahiyettedir ve takas esasına 
müstenittir. 

Bu anlaşmanın arzu edilen neticeyi 
verebilmesi, Bulgaristanın göstereceği 
anlayışa ve hüsnüniyete mütevakkıftır. 
Eğer Bulgaristan memleketimizden mal 
almak isterse evveli tarafımızdan sipariş 
edilecek mallan teslim etmek mevkiin
dedir. 

Türk - Bulgar ticaret anlaşmasına bazı 
listeler bağlanmıştır. Bu listelerin muh
teviyatı iki memleketin yekdiğerinden 
almak istediği malların bir kısmını gös
termektedir. 

Bulgaristana bin ton palamut, 300 ton 
valeks ihracı mukarrerdir. Buna muka
bil Bulgaristandan memleketimize yirmi 
milyon kilo odun kömürü ve daha bir 
çok maddeler getirilecektir. 

----o---
rENİS KULUBUHVH 
KORTLAR! AÇJLIYOR 

-'*-

ihtiyaç karşısında bir buluş -
Mantar yerine geçebile-

cek tarihi bir nebat 
----------------

Müzelere ınödiiri, IJIJt ne IJatın mantar yerini tu· 
talJfleceğfnl düşündü. rarlld, Jıudslyetl, şiiri, 
ananesi olan bu nelJatı tatlı tatlı anlatıyor 

- Efe. bir mantar icat etmipln. min eden ateti ilk defa Promete bu ne
işittik. Hayret ettik. Ve bu hususta iza- bat içinde getirdi. Promete bu nebabn 
hat rica etmeğe geldik.. ucunu gök.ün ate§iyle tutu§turdu, yere 

Müzeler müdürü Selahittin Kantar indi ve Adem oğullarına verdi. Sonra 
arkadafımız güldü: bu nebat Diyon.izos - Baküs Mabudun 

_ kat etmedim. Düşündüm. Bil- asuı oldu. Diyonizos müritleri mezh
8
ep 

l " D d. ;.vlnlerinde bu nebatı sallarlardı. u mem o ur mu r e ı. _,, . Sa · l 
cem ayinlennde sarhoş olan tır er 

- Canım, mesele ne dir? Şunu bize kafaları kızmca birbislerine bununla vu-
lütfen anlat. rurlardı. Diyonzos böyle emretmişti. Zi-

Bir az düşündü, sonra: ra bakınız, bu nebat çok hafif olduğun-
- Hay hay, dedi, arzedeyim: Bu dan vurulan yer acımaz. Sonra bu ne

mantar, yani tıpa meselesini •İz gazete- bat, Roma devrinde, öğretmenlerin 
ci arkadaılar daha iyi bilirsiniz. Baıta cMektep hocalan> remzi oldu. Hatta 
inhisarlar vekaletimiz olmak üzere bü- Orfe ıiirlerinde bile mühim yeri vardır. 
tün içki, mayi, kolonya ilah .. Fabrika- Çok derin manalı bir beyit bize şunu 
lan, amilleri. eczacılar... cTıpa> diye söyler. cÇolı: müritler Narteks taıırlar, 
çırpınıyorlar. Bu tıpa, yahut tapa ise fakat hakiki müritler pek azdır. Bunun 
malumdur ki mantardır. Fakat harp kadim lyonea ismi cNartekn tir. Li.tin
sebebiyle memleketimize mantar gel- ce cFerula> Fransızca cFerüb dür. 
miyor. Ne yııpmalı'? Memleketimizde Türkçe cŞeytan tersi otu> dur. Nebatat
mantann yerini tutacak, yahut ona yakın ta cFaailei sayvaniyeden şeceri haltit>
iş görecek başka şey yok mudur? Bulu- tir. Rumlar Mangota derlerdi. Görü
namaz mı? lıte mesele. inhisarlar veka- yorsunuz ya, bu mantar tekin değildir. 
!etimiz her tarafa, bütün dağlarımıza, Bildiğimiz mantar gibi aade bir nebat
onnanlarımıza mütehassıslar gönderi- tan ibaret değildir. Tarihi, kudsiyeti, 
yor. Uzun zamandanberi bu husU9ta tet- fİİri, ananası ilah .... Vardır. Hele Diyo
kikler, ara§tırmalar yaptırıyor. Muhte- nizos'un asası ve remzi olması içki şişe
rem inhisar vekilimizn bundan bir kaç lerinin başında bulunması için ona daha 
hafta evvel İstanbulda bütün gazetele- büyük salahiyet vermez mi> 
re bu cmantar> me\ıeleai için verdiği _ Matlup hasıl oluyor mu? 
beyanat ta hepimizin malUnıudur. l§te _ Olacak gibi. Bu nebattan bir kaç 
ben de bu beyanattan ilham aldım. parça kopardım. Salahiyeti olan Zey-

- Mantarı buldunuz mu'? bek fabrikası sahibi hemşeri ve dostum 
- Gösterdiğim salahiyet sahipleri bay Salih Zeybeke verip işi anlattım. 

yüzde seksen bulundu diyorlar.. Tecrübe etti. Memnun oldu. inhisarlar 
- Hangi dağlarda, ormanlarda bul- müdürlüğüne de yazdığını, muvafık ce-

dun Efe? vap aldığını söyledi. Bu cevaba göre bu 
- Ne dağları, ormanları? Harabe- nebat bazı ameliye ile mantar hizmetini 

lerde buldum. görmeğe kabiliyetli imif. Şimdi lstan-
- Sahi mi? Mütlika antika bir man- bula, fabrikaya götürmelc üzere son ter-

tar olacak? tipleri yapıyor. isterseniz ondan da ay-
- Ona ne ıüphe. Dinleyin de bakın: rıca izahat alırsınız. Dahası var. Eğer 

Efeıı harabelerini ziyaret için Selçuğa bu nebat şi~ tıpaaa olmak kabiliyetini 
gider de Vedyus jimnazı ve atadyom tamamiyle haiz değilse bile balık man
önünden ilerleraeniz Panayır dağının tarı olmak kabiliyetini mükemmelen 
ceııki Piyon> kendine mahsus boğaz ve haizdir. Balıkçı vadandqlann mantar
geçitlerini hayretle temaşa ederseniz. sızlıktan ne kadar sıkıldıklannı her gün 
Ve burada, bu münbit, bu yemyeşil gazetelerde okuyoruz. 
vadide, yerde ve pamaçlarda, çok mab- - Pek iyi Efe, çok güzel, biz de ol
zul bir surette yc~işen bir nebat dikkat maunı temenni ederiz. Amma sen bu
nazarınızı çeker. İşte benim düşündü- nu nerden nereye ve ne için düıündün:? 
ğüm mantar, bu nebattır. - Antikiteler. harabeler için düşün-

Bundan sonra bando önde olduğu hal
de izciler ve okul talebesi, mualUrnlerı 
talebe velileri Atatürk anıdma ve Kill
türparktaki İnönü heykeline gitmişler, 
çelenkler konulmuştur. 
İnönü lisesine Ankaradan bir çok teb

r!k telgrafları gelmiş, sayın Millt Şefi
miz İnönüye tazim ve maarif vekiline 
teşekkür telgrafları çekilmiştir. 

-----o----
BALJKBSİRDE 
INONVGUNV-
Balıkesir, 1 (A.A) - Milli ŞefioıizİO 

cümhurreisi sıfatiyle şehrimizi şereflen
dirdikleri günün birinci yıldönUmil te
zahürlerle kutlanmıştır. lWkevinde yr 
pılan törende Milli Şefin yüksek phsl
yeti be~r. Geceleyin bir müsa
mere verilmiştir. 

Yeni mülakat 
( Ba§tarafı 1 İlıd Sahifede) 

kurmay başkanı general Kaytel refakat 
etmiştir. 

B. HİTLERİN GELİŞİ VE 
MÜZAKERELER 
Nisanın 29 uncu gilnü B. Hitler Salz

burg civarında küçük bir istasyona var
mış, burada mareşal Kaytel, general 
Butman, Dr. Ditriş ve doktor Şer ıara
f ından karşılanmıştır. 

B. Hitler öğle yemeğini B. Mussolini 
,Je birlikte yemiş ve mUzakerelere otuZ 
nisanda devam edilm.i.ştir. 

İtalyan generallerinden Kavallso, ge
neral Maras, general KancB,. w Ahnaıı 
generallerinden mareşal Kıtytel. .me
şal Kesrling, general Yudel ve general 
Tintenin iştirakleriyle yapılan büyi1k 
askeri toplantıda bütün askeri meseleler 
etraflı surette görüşülmüştür. 

Ayni zamanda B. Ribbentrop ve Kont 
Ciano refakatlerinde B. Makenzen ve B. 
Dino Alfieri olduğu halde siyast mese
leleri görüşmüşlerdir. 
Akşam Führer ve Düçe tekrar bult.1§

muşlar, askeri ve siyasi vaziyeti bu de
fa yalnız olarak tetkik etmişlerdir. 
BERLİNİN VERDİÔİ MAL'Ô'MAT 
Berlin, 1 (A.A) - Hitler - Mussolini 

Salzburgta görüşmüşlerdir. Bu görilşlne 
sarsılmaz silah arkadaşlığı ruhu içinde 
olmuştur. Görüşmede tam bir görüş bir
liği elde edilmiştir. 

RESMl TE.BLIC 
Sabburg, 1 (A.A) - Tebliğ: 
Führer ve Duçe 29 ve .30 niaand• 

Sabburgda bulunmUflardır. Bu göriit
me iki millet ve iki tefi aruında mevcut 
•amimi doıttluk ve çözülmez silah arka
da~lığı durumu çerçevesi için cereyan et
miştir. 

Konuşmada iki milletin siyasi ve ar 
keri planlan hakkında tam bir görOt 
birliği neticesi çıkmııtır. 

Ali lluradın bana tevcih ettiği bu sor
gu Uz.erine bqımıza gelenleri bir on
lara anlattım. .. 

Duyduklan meraklı macerayı büyük 
bir alib ile dinlediler. Sonra Koca Baş 
:Yahya: 

HiHU eczanesinin büyük termometresi 
saat 2.30 da 28 e kadar yükselmişti. 

K ültürpark tenis kulübü yaz.lık kort
larının açılış töreni bugün saat 16.30 da 
Kültürparkta seçkin bir davetli kütlesi 
ve sporcular önünde yapılacaktır.. Bu 
münasebetle zengin bir tenis müsabaka
ları programı hazırlanmıştır. 

- Bu nasıl bir nebattır? düm. Ne gariptir ki bu nebat asıl hara-
- Bir buçuk metre boyunda, sayvan- belerdc olur. Harabeler dışında olmaz. 

lan havi bir saptan ibarettir. İnce, gÜ- E.fea harabelerinde ise pek külliyetli 
zel çiçekleri vardır. Her yıl biter ve ku- olur. Gerek §İfe mantarı, gerek balık 
rur. Kuruyunca özü için için yanar. Ve mantarı her ne auretle olursa olsun talip
kor halinde aaatlerce dayanır. Malum- lere satarız. parasiyle harabelere bakar, 
dur ki insanlara, hayat ve gıdalannı te- hafriyat yaparız. 

Almanya, İtalya ve müttefiklerin ııon 
zaferi ellerinddci bütün va11talarla temin 
etmek hususundaki azimleri bu münue
betle bir kere daha belirtı1miftir. 

Alman hariciye nazırı Fon Ribbcn
tTop, ltalyan hariciye nazın Kont Ciano 
siyasi görüımelere İştirak etmiıler ve b11 
suretle dıı siyasetin bugilnlcü meeelele
rini müzakere fırsahnı bulmUflardır. 

Eczacı Kemal Aktaş bu seneki kışın 
şiddetli soğuklarına karşı yazının da kız
gın sıcaklarını beklemeliyiz diyor. 

f ___ l_B~--·~-·-·!J--~-·-__ !-~~K __ ,!t_. !-·-~---·--j_J 
···8 ~ Çeviren : tJ'ç Yddız 

Benım başka türlüm! 
-

- Anne, gözlerini yumma! diye ba
ğırdım. Bu defa iş ciddi. Bülent bura
da ... 

Annem sözlimü kesti: 
- Bülent! Bülent! Dinle yavrum, 

eğer hadiseler Bülbülün ümit ettiği gibi 
giderse, senin kıymetli Bülendin lütfen 
onu hatırlasın diye ömrünü dört duvar 
arasında geçirdin bekleyecek yerde Bill
bUl daha iyi bir şey yapabilecek Süley .. 
ınan Gürlemiş ona, her hususta, Bülent, 
ten bin misli failasını verebilir, ve ... 

- Demek SWeymanla bir arada imiş! 
Yalan söylemeğe kalkışma anne, onunla, 
Qnun yanındadır demek? 

- Orada ise ne olurmuş? 
Telefonu kapadım ve ellerimi kenet

liyerek oturdum. Aşağıdan, babasını 
güren kliçük Denizin sevinç çığlıkları 
bana kadar geliyordu. Yuvası nerede i5e 
bozulacak olan sevgili yavrucak. Billent 
çocufu seviy0rdu, fakat BülbillUıı evin-

den aynlmağa razı olmıyacağını biliyor
dum. Çocukla meşgul olmamak şartiyle, 
onu yanında muhafaza etmek isteye
cekti 
Ayaklarımın ucuna basarak aşağı in

dim. Bülent mutbağa girdiğimi görmedi. 
.Aizmetçi kıza sordum: 

- 1skele uzak mı? 
- Bir i.ltl dakika efendim. 
- Ben oraya kadar gideceğim. Bir 

işim var. Beyefendi beni sorarsa çok 
yorgun olduğumu ve yatağıma uzandığı
mı, .kimsenin beni rahatsız etmemesini 
tcnbih ettiğimi söylersiniz. 

Sakat ayağım uzun gezintilerden beni 
alakoyamazdı. Çabuk iskeleye indim. Bir 
motör dalgalann keyfine göre sallanı
yordu. 

- Beni Süleyman beyin yanına kadar 
götürebilir misiniz? 

Ben yerleşir yerleşmez motör, arka
sında söz kamaştırıcı beyaz köpükler· 

Tenis maçlarını müzikli ve danslı bir 
eğlenti takip edecektir. 

bırakarak hareket etti. 
Zarif yata tam iki yüz metre kadar 

yaklaşmıştık ki şiddetli bir infilak ku
laklanmı uğuldattı. Havaya kalın bir du
man tabakası yükseldi. Gök gürlemesine 
benzeyen boğuk bir uğultu duydum. 
Yatın ön tarafı birden bire ilevler için
de kaldı. 

Bir çığlık kopardım. Aynı dakikada 
motörün yavaşladığını hissettim. Motör
eü seri bir hareketle tornistan ederek 
son silratle sahile dönüyordu. Kolunu 
tuttum: 

- Yola devam ediniz, dedim. Mutlak 
yata varmalıyım. 

- Fakat bir dakikaya varmaz havaya 
uçacak. Yanaşmamak daha hayırlı. Bu
lunduğumuz yerden, yatın güvertesinde 
koşuşan insanlar görünüyordu. Ümitsiz 
bir hareketle ilevleri su ile söndürmcğe 
çalışıyorlardı. Fakat beyhude, ateş git
tikçe genişliyordu. 

Güvertede bir kadın göründü. Bülbül? 
Ümitsizlikle kollarını büküyordu. Sudan 
ne kadar korktuğunu düşlindUm. Deni
ze atlamağa cesaret edemiyecekU. Diğer
leri daha fazla beklemeden atlıyorlardı. 
Fakat o yerine mıhlanmış gibi idi. Hala 
kımıldayamıyordu. Halbu ki ilevler yak
laşıyor, yaklaşıyordu. 

Ben haykırıyordum: 
- Bülbül atla! Atla Bülbül! 

---utıM~oi-

Askeri görüşmelere de Alman naifti" 
na baş komutan Mareşal Kaytel ve 
i talyan namına genel kurmay balicanl 

KarşıyaJıa Hallıeuln- Pasta yapmalı memnu- general Kavaleyero iştirak etmitlerdiT· 
de Resim s..--a-L ,..,.-.anı dlnlemi"enı- Almanyanm Romadaki büyük elçi9l ... -,- •.pc•• " ... - Fon Makenzen ile İtalyanın Berlin bil-
Karşıyaka Halkevinde beşinci Resim Malum olduğu üzere alelOmum pasta yük elçisi Mösyö Dino Alfeyeri de gö-

sergisi dün kalabalık bir davetli kütle- imali memnundur. Leblebi unu ile pasta rüımelerde hazır bulunmuılardır. 
si~in huzuriyle açılmıştır. imal ettikleri görülen Mehmet Acarcan, Londra, 1 (A.A) - Hitler - Mussoli• 

Ilk tedrisat müfettişi Asım Kültür ta- İlyas karısı Remziye, Necip oğlu Arif. ni rnülikatı teeyyüt etmiştir. Göı-Uşme-
rafından güzel sanatlar hakkında yapı- Necip Güler, üleyman Çalışkan ve fs- ler şu üç ihtimal üzerinde topl~ 
lan b:r hitabeyi müteakip belediye rei- mail Oruncak adliyeye verilmişlerdir. 1- $imdiye kadar olduğu gibi ilkbe-
si~ R~_:Sat ~bleb~cioğlu sergiyi açmış, har taarruzu münasebetiyle askeri va-
P:"rtı m~fcttı71 G~lıp Bahtiyann da da- :GCICl~c:ıı::ıc:ıaaaı::ıc:ı:ıı::ıc:ıaac:ıı::ıcu:ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıcıc ziyet görüşülmüştür. 

~~~~~d;~t:r~'.ler eserleri ayrı ayrı •••• ,1.~11• ~ = ~:~o~=Iatı gözden geçi-
Serg:ye Celfil Ozel, Ragıp Erdem, İl- . • ~ rilıniştir. 

hami Dalman iştirak etmiştir. , ~ Hitler - Mussolini mülikatlan cJaiına 
Sergi 15 gün halkımıza açık bulundu·f\1q ) büyük hadiselere tekaddüm etmiştir· 

rulacaktır. _ 
1 

1 ' _ Filhakika hatırlarda olduğu gibi 13 mart 
~ - 1940 ta Düçe ve Führerin Brenner mU-

Belçffıada AJmanJapa x B u G § likatından sonra Almanya Norveçi is-

,,,,,.,. sıdlıastlar- ~ U N ~ til:fa ·~S:ia Münib örUşm • de 
Briiksel, 1 (A.A) - Yüzden fazla TÜRKÇE SÖZLÜ ~ F azırailn .. A---L 1

1 . ~en 
B 1 "k k ·· · ti d w ürü!' • k . ransa e mu~e meae esa g~ e çı a omunıs oguya s ece t:r. ARAPÇA ŞARKILI g~irilrniştir 

Suikastlar devam eder&: yeni sürülme- ~1- Kızım Duymasın 12 ~ 1940 ta Mussolini - ım-
lerc bas vuru1ac.ıktı:. Ier göriişmesi.ni Yunanistana karp ftal-
MeJ:silıa Amerllıa"8 İNGİLİZCE SÖZLÜ yan harbi takip e~. 

ı- 2 M El 1940 sonbahannda bir başka milllkat-maden 11erecefı- • Um Y 8O10 İ ta Bitlerle Yunan harbi ve Libya savafl 
Madrid, 1 (A.A) - Birleşik devlet- M A T t N EL E B "'Öriişülmüştür. 

lcrle Meksika arasında yapılan anlaşma- Kızım Duymasm: 1l.S0-3-G.l8-t.l8 ~ 1941 haziranının 7 inci günü yapılan 
ya göre Mebika birleşik devletlere ma· Mumyanın Eli: l.50 _ 5 • S.IO.. , ·-.,iilAkattaıı 15 gün sonra Rusyaya kani 
den cevheri verm~ll taahhüt etm.iştk. ..aGIDIHllDDHCISlllGHHDQUliilllllGDDGl. .JÜyük Alman taarruzu beılamqtır, 
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ltnsvada 1 ıııavıs _ Arıkara Radyosu - LUOUNDAN: Sayı 4384 KEME.si Sayı 315 Esas Karar ı ıo : D , t D y Li : 
J 5 evıe emır o arınaarı : 

:: - ----- _ T cscil edilmiş olan (İzmir 1 marat ve - DONK.O SA YlDAN DEVAM - ., 1111 , 111 , •••, •••• •••••••••• •• 111 ••• •• 1 •••• 11 •• 1 • 1 ••, .......... , •• ,, ,, .......... ••••• -*-(Hııştarah 1 inci Sahifede) 
ka, Hollanda, Belçika, Fransa veya bal
l: istili.tsından sonra Rusyaya dön
in~. Tauhte misli görülmemiş bir 
lıurp başlamıııtır. Almanya bu haıbi em
l>cr,alist emeller uğrunda Alman ban
Cerlerini ve plotokratlarmı zenginleşlir
lnck için yapmaktadır. Bu harp Alman 
\'e Rusyanın vaziyetlerini çok de~tir
lnişlir. Almanya 10 ay evvelkine nisbet
Rc insanca malzemece ve ham madde 
itibariyle ~k zaiflemiştir .. • 

RUSY ANIN KUVVETt VE 
CöRDOôO YARDIM 
Ştalin Alman halkının artık zaferden 

i.İınidi kesdiklerini, her tarafta baltala
tnalar olduğunu, bir çok yerlerde isyan
!lar ooı gösterdiğini söyledikten sona 
tliyoc ki: 

c - Buna mukabil Sovyet Rusya 1 O 
ny evvelkine niabetle çok daha kuvvet
lenmiştir. Silah istihsali çok fazla art
tnıştu. Ordumuz çok fazla kuvvetlen
tnİştir. Milletler arası münasebetlerimiz 
!İ.yilcomiştir. lngiltere ve Amerika bu
gün bizim müttefikimizdir ve bize her 
türlü yardımı yapmaktadırlar. 

Kış aylannda yapılan tnarruzlar Al
Jnanların ilkbahnr taarruz kudretini z:a
~'lflahnıştır. Rus ordusu harpten alınan 
tecrübelerle daha iyi teşkiJ.atlandınlmış 
~e silfıhlandınlmıotır. Ordumuzun ma
neviyatı kuvvetlidir. 

ORDUYA HiTAP 
Tüfek kullanan askerleri Tüfekleri

hizi öyle mükemmel kullanınız, o kadar 
iyi ni~n alınız ki attığınız her kurşun 
bir düşman öldürsün. 

Makineli tüfek ve havan topu, uçak 
savar, tank snvar, ağır toplar kullanan 
askerleri Vatanın size verdiği o mükem
ml aiIAhları öyle kullanınız ki her attığı
nız mermi dütmana göz açtırmasın. 

Kml ordunun kumandanları 1 Kuman
~anız altına verilen birlikleri o kadar iyi 
kullnnınız ki dünya elleriniz arasına ver
diği büyük rolden dolayı hak.kiyle övün
ı&Ün. l 9-42 yılı kızıl ordu için kat·i bir 
ızafcr, Sovyet vatanı içln bir kurtuluş yı
lı olsun. 

Çetecileri Dü~manın karargahlarını 
Yakın, münakale yollarını kesin, hiç 
ınnheme tasarruf etmeyin, Vazifenizde 
1nuvaffak olmak. içln elinizde bulunan 
bütün mnlzemeyi snrfedin. 

Zaf,.re doğru ileri ... > 

* Moskova, 1 (A.A) - Stalin orduya 
gündelik emrinde ezcümle ı;unlan da 
söylemiştir: 

c Bugünü de igçilerimiz cephedeki er
lere silah tedarik etmek için tatil yap
nıadan (abrilcada geçirmişlerdir. Faşist 
saldınıımdan fazla bir zaman geçmiotir. 
Faşistler bir çok milletleri hürriyetle-
7inden mahrum etmiflerdir. Alman fa
tiatleri bize karıı mücadelelerinde şehir~ 
Uerimw yakm11lar, ıılvll halkı öldürmüş· 
ler ve yaralamıılardır. Memleketimiz.in 
l)erefleri ve hürriyetleri için mücadeleye 
atıldıJdan gündcnberi on aydan fazla 
oldu. Bu zaman zarfında Alman faşist
lerini iyice tetkik etmeğe ve hak.iki ni
Yetlcrlnl anlamağa muvaffak olduk. 
Harp Alman milletini büyük hayal in
kiaanna uğratmıştır. Milyonlarca insan 
!feda edilmiş, milyonlarca insan aç kal
ınıştır. Almanya için tek çıkar yol Hit-
1er ve Göringden kedisini kurtarmaktır. 

Hürriyeti seven bütün milletler em
peryalizme karıı birletiyorlar. Biz ya
bancı toprakları elimize geçirmek veya 
futuhat yapmak için ôöğü§lllüyoruz. 
!Amacımız açıktır. Memleketimizi Al
rnan Faşistliğinden kurtarmak istiyo-

--- o- -
Afrilıa ue MaJtada 

Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimal Am.kaaında geceleyin İngiliz 

lcıtalarının tetd>büs ettikleri kc,if hare
ketleri akim kalımı ve bir miktar esir 
alınmıştır. 

Malta, 1 (A.A) - Dütmanın Mal
taya hücumlarında bir av ve bir bom
l)a tayyaresi düılirülmüş, diğer dört tay 
Yare hasnra uğratılmıştır. 

orEL VE KAHVE 
Kiraya verııecelı 
Salihlinin Koca Çeşmede Aksekili 

llasan Aksuya ait Cüınhuriyet oteli ve 
kahvesi içerisinde mevcut mobilyalarile 
20 mayıs 942 tarihinden itibaren bir se
lle ve daha ziyade müddetle icara veri
leceğinden taliplerin mal sahibine mil· 
.rncnatlan illln olunur. 

30-2-4-6 

BU 
HAF'fA 

(1019) 

BUGUNKU NEŞRiYAT İnşaatı umumiye Türk Anonim şirketi)- AZALIK ŞARTLARI : 
· - nin 251 4 1942 tarihinde fevkalade "' ·1Adde 36 _ idare meclisi azası, :;, ıııııınııııııııııııııııııııııııınııııııııuııllllllllll?. l k l • h . b t n .. 

Muhammen bedeli (15.375) lira olan muhtelif eb'atta 20500 kilo kur§Un 
boru (6/5/1942) çarşamba günü saat (15,30) on beıbuçukta Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki Komisyon tıırahndan kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

•• o ara top anan umumı eyetı za 1 na- mümasil faaliyeti olan ticari şirketlerin 
7.30 Program ve memleket saat ayan, mesi ticaret kanunu hükümlerine göre idare meclislerinde bulunamazlar. 3 ün-

7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 sicilin 4384 numarasına kayt ve tescil cü derecede dahil olduğu halde, akraba 
8.30 Müzik pl. 13.30 Program \'e mem- edildiği ilan olunur. olanların ayni zamanda idare meclisine 
leket saat ayarı, 13.33 Müz.ik : Fasıl he- 1 - ZABITNAME ve mürakabe heyetine aza intihap edil-

Bu j§e girmek isteyenlerin ( 1 15 3) lira ( 1 3) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
( 14,30) on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

yeti.. 13.45 Ajans haberleri 14.00 Müzik 2 - I IiSSEDARLAR CE.TVELi. meleri caiz değildir. 
Riyaseticümhur bandosu 14.30 - 14.40 lzmir Sicili Ticaret memurluğu res- YE.DEK AZA: 

Bu İ§e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ankara ilkbahar at koşularının tahmin- mi mühürü ve F. Tenik imzası . Madde 37 - idare meclisinde açı• 
leri.. 15.30 Müzik : Riyascticüınhur fi- ZABITNAME lacak azalıklara umumi heyetçe seçilen 

20 24 26 2 2135 (934) 

larmonik orkestrası 18.00 Program ve İzmir iınarat ve inşaatı umumiye yedek azadan sırasiyle en fazla rey alan 
memleket sant ayarı, 18.03 Radyo ço- Türk Anonim §irketinin meclisi idaresi- lar getirilir. Müsavi reylerle yedek aza
cuk kulübü 18.45 z:rnat takvimi 18.55 ne cem. an ( 5 1 39) beş bin yüz otuz do- lığa intihap olunanlardan idare meclisi
Müzik : Radyo dans orkestrası 19.30 kuz hisseye malik hazineye izafeten ne geçecek kimsenin tayini kura ile olUT. 

İzmir P. r. r. Müdürlüğünden : 
l - Müstahdemin için yerli ve usk rdan olmak üzere 122 çift iakarpın 13 

çift fotin imali 26/4/ 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme 
ill'l münakasaya konulmu§tur: 

Memleket saat ayarı ve ajnns haberleri, Defterdar vekıli Baha Horozoğlu, Sey- iDARE MECLiSlNIN VAZİFE 
19.45 Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : fi Kocakannt Serafettin Belin Bezmi VE SALAHiYETLERİ 

2 - Muhammen bedel eyi malzeme kullanmak ve eyi işçilik olmak üzere 
fotinin bir çifti 17 lira 75 kuruş ve iskarpinin bir çifti 1 O lira 50 kuruıtur. 

Karışık makamlardan şarkılar 20.15 Nusret Kayg~s~z. Mehmet Ali Akgün, Madde 38 - Kooperatifi, resmi 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Şarkı ve Süleyman Külçe, Fahri Kesken, Zeki Yü- dairelerde, mahkemelerde ve uçuncü 
türkiiler 21.00 Konuşma (Büyük adam- ce, idarei hususiyeyi temsilen tahsilat şahıslara karşı idare meclisi temsil eder. 
lar .. ) 21.15 Müz.ik : Dinleyici istekleri.. müdürü Hamdi Yörük, Tahsilat mümey- Statüde ortaklar umumi heyetine ait bu-
21.45 Konuşma (Günün meseleleri) 22. yizi Ali Riza Akıncı, Evkaf idaresini lunduğu yazılı işlerin, münhasıran umu
Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 temsilen müdür Cemalettin Gezmen ve mi heyetçe icrası lazım gelenlerinden 
Memleket saat ayan, Ajans haberleri ve vakıtlar masraf memuru Ali Riza Tuncel mandası, idare meclisi tarafından yapı• 

3 - Muvakkat teminat 144 liradır. 
4 - ihalesi 11/5/942 tarihinde pazartesi günü saat 14 le izmir P. T. T. 

müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - istekliler her gün müdürlük levazım kalemine müracaatla şartnameyi 

görürler ve daha fazla malumat alabilirler. 26 26 30 2 (995) 

borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program imzalariyle verilen takrirde heyeti umu- lır. 
ve kapanış.. miyenin fevkalade olarak içtimaa da- iDARE MECLiSi KARARLARI

NIN iMZALANMASI: 

İzmir Defterdarlığından : 
Satıı 
No. su 

Muhammen B. 

* veti talep olunması üzerine heyeti umu
miyenin işbu 25 nisan 1942 cumartesi 

Londra Radyosunun günü saat on buçuğa daveti kararlavtm-
Türlıçe neşriyatı ıarak keyfiyet gaz"etelerle ilan edilmiş

ti. Nisnn ayının yirmi beşinci cumartesi 
20 nisan 1942 pazartesi gününden iti- günü saat on buçukta Ticaret vekaleti 

baren Londra radyosunun Türkçe neş· komiseri tnyın cdılen lzrnir ihracat kon
riyat saatlerinde aşai;,'ldaki konuşmalar trolörü Faik Ocak hazır olduğu halde 
bütün saatler Türkiye yaz saati olarak meclisi idare reisi ıbrahim özdelin reis
\·erilmiştir. liğinde şlrketin mimar Kemalettin cad-

Pazardan başka her gün saat 13.30 da desinde Kızılkaya hanında kain daircsi
kısa dalga 19.60 ınetre üzerinden: •Lon- ne gelen. asaleten ve vekaleten hazır 
dra efkarı• adlı bir konuşma seri;;i gü- bulunan hissedarların cem'an ( 134830) 
nün başlıca mevzuları hakkında lngiliz yüz otuz dört bin şckiz yüz otuz lira 
göriişünü bildirmektedir. ı sermayeyi temsil ettikleri .. ve .< 13483) 

Pazardan ba~ka her gün saat 15.15 te on üç bin dört yüz ıeksen uç hısse sene
kısa dalga 19.60 metre üzerinden başlı· dine sahip oldukları görülmüş ve vek~
ca İngiliz gazetelerinin b~makalelcri- let komiseri takrirde _yazılı. maddelerın 
nin hUiasalan verilmektedir. müzakeresi için ekscrıyet nısabı bulun-
Çarşambn ve pazar günleri saat 19.45 duğunu ve ilanların yolunda ya~ıldı~~

te kısa dalga 31.32 ve 24.92 metre üze- nı beyanla müzakereye ba~lanabilc:cegı
rindcn 11Londra mektubu• .. Bu konus- ni söylemesi üzerine heyetı umwruyeye 
ma serisinde muhtelif kimseler müttehit riyaset eden meclisi idare reisi lbrahim 
milletlerin harp gayretinin merkezi olan özde! tarafından celse açılmı~tır. 
Londranın gündelik hayatını bel:rtmck- Evvela, heyeti umumiyece en çok 
tedir. hisseye sahip olan hissedarlard8:? Ah-

Cuma günleri saat 19.45 te kısa dal- met Nuri Erdür ve. S~eyman K~lçe rey 
ga 31.32 ve 24.92 metre üzerinden: İkli- toplamağa memur mtıhap ve. reıslc n:ıu-
sadi konuşnuılnr günün mühim parla- maileyhima tarafından heye~ um~mı~e 
mento milzaker~leri mebuslar veya katipliğine Şahap Göksel tayın edılmı~
nazırlar tarafından 'söylenen alakadar tir. Bunu müteakip yukarda adı geçen 
edici nutukların hülfisaları Yerilmekte- şu takrir okunmuştur: 
dir. TAKRJR 

Pazartesi günleri saat 19.45 te kısa İzmir imarat ve inpab umumiye Türk 
dalga 31.32 ve 24.92 metre üzerinden Anonim tirketi idare meclisi riyasetine 
bir İngillz avukatı uİngiliz demokrasisi Şirketin elinde bulunan ve büyük 
ve İngiliz hükümet sistemi• adlı bir se· depo namile yadedilip 1942 plançosu
ri konuşma yapmaktadır. na ( 6 7 62 O) lira kıymet ile ithal edilen 

binanın kira müddetinin hitam bulmuıı 
olmasına binnen mezkur binada tadilat 
yaptırılmak suretiyle sinema binası ha
line ifrağının ve on sene müddetle kira
ya verilmesini idare mecliıı.inizce düşü
nülmekte bulunduğu ve bu hususta icap 
eden kararların da alınmak Üzere oldu
ğu haber alınmıştır. 

1ZM!R BELED1YEStNDEN: 
1 - 5G5 sayılı Eşref paşa caddesinin 

Horasancı camiinden itibaren 604 sayılı 
sokak ağzına kadar olan kısmında 5.dJ 
döşeme tamiri, fon işleri müdürlüğünde
ki keşif ve şartnamesi veçbile açık ek
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 952 
lira 60 kuruş muvakkat teminatı 71 li· 
ra 45 kuruştur. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 4/5/942 Pazartesi günU saa ı 
16 da encilmene müracaatları. 

2 - 565 sayılı Eşrefpaşa caddesinin 
Horasancı camiinden itibaren 604 sayılı 
sokak ağzına kadar olan kısmında kana
lizasyon yaptırılması, fen işleri müdür
lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhilc 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 1591 lira 30 kuruş muvakkat temi
natı 119 lira 35 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 4/5/942 Pazartesi 
gUnü saat 16 dn encümene müracaatları. 

19, 23, 28, 2 2207 (928) 

BERGAMA C. MODDE1UMUM1Lt
ô1NDEN: 

Milli korunma kanuna muhalif hare
ketten suçlu Dikilinin Gaz.i paşa mahal
lesinde mukim Hasan Uysal hakkında 
meşhut suçlar kanuna tevfikan yapılan 
duruşma sonunda: Yilz paraya satılmak
ta olan aspirin bayeri be1} kuruşa satmak 
suretiyle ihtik6.rda bulunduğu sabit ol
duğundan hareketine uyan 4180 sayılı 
milli korunma kanunun 32, 59/ 3 ncü 
maddeleri bendine tevfikan beş lira ağır 
para cezasiyle mahkCimiyetine yedi gün 
mUddetle dükkanının kapatılmasına 13 
paket aspirinin mUsaderesine gazete ile 
ilfuuna 17/4/942 tarihinde Bergama ce
za hakimliğinden verilip kaüleşen karar 
iHln olunur. 2447 (1044) 

iki 
NEFlS 
ŞAIIBSER 
BİRDEN 

Şirket, nizamnamesile muayyen mak
sadı teşekküle hadim bir vaziyette bu
lunmadığına ve atiyen de bu vaziyeti 
iktisap edeceği varit olmadığına göre ve 
esasen ıirketln ihtilaflı olan muamele
leriyle davalarının hal ve intacına ka
dar tasfiyesinin geri bırakıldığına göre 
büyiik depo binasının sinema binası ha
line ifrağı ve teklifi yapana uzun vade 
ile kiralnnması ve ıinema yapabilmek 
için teklif sahibinin ödemeği kabul etti
ği bir senelik kira bedelinden ba§ka şir
ketin mevcut on bin lirasının ıarfı ve ay
rıca bir arsasının da elden çıkarılması- ki 
bu arsa satışına muvafakatı haricinde 
hiç bir suretle girişilmesine taraftar ol
madığı 2 5 / 2 / 19 4 2 tarihinde yapılan 
içtimada heyeti umumiye sarahaten iz
har etmiı bulunmaktadır .. muvafık gö
rülmemekte olduğundan böyle mühim 
bir angajmana giri§lllezden evvel. şir
ket gayri menküllerinin kıymetlerinin 
yeniden takdir ettirileceği ve takdir 
edilen bedellerin yakında toplanması 
mukarrer heyeti umuıniyeye arzedilece
ği 2 5 / 2 / 1 9 4 2 tarihli - umumi heyet iç
timaına ait zapta gcçlrilmif olduğun
dan, hem takdir ettirilmiş olacağı tabii 
bulunan mukadder kıymetlere göre va
ziyet şirket heyeti umumiyesinde ye:ıi
den tetkik edilmek, hem de ilitik vara
kada yazılı hususlardan 1 ili 4 üncü 
maddeler hakkında izahat verilmek ve 
mevadı mütealdbenin de müzakere ve 
icabı karara raptolunmak üzere ıirket 
heyeti umumiyesinin fevkalade içtimaa 
davet edilmesini ve içtima gÜn ve taa· 
tinin de hissedarana ilan yolu ile tebliğ 
olunmasını ticaret kanununun 368 inci 
maddesine istinaden qağıda ad ve ıoy 
adlarımızla hiaserniz miktarı yazılı biz
ler rica ederiz. (imzalar) 

TAKRtRDE BAHSE.DlLEN 
VARAKA 

Madde 39 - idare meclisi ve ko
mitesi toplantllarında verilen kararların. 
zabıt defterlerine geçirilmesi ve zabıt
ların toplantıda bulunan azalar tarafın
dan imzalanması mecburidir. Verilen 
kararlara aykırı reyde bulunan veya 
müstenkif olan azalar, karar altına mu
halefet veya istinkaf sebebini yazarak 
imza ederler. Muhalefet, kooperatifin 
hayati mevzuuna taalluk ederse bu tak
dirde muhalif kalan aza keyfiyeti der
hal mürakabe heyetine resmen bildir4 

meye mecburdur. Aksi takdirde kararın 
mesuliyetine iıtirak ederler. 

Azalar idare meclisinde konuşulan 
şeylerden başkalarını haberdar edemez
ler. 

iDARE MECLlSiNIN 
MESULtYETl: 
Madde 40 - idare mecliai koope

ratif işlerinin iyi görülmeainden, defter
lerin hesapların düzgün tutuhnaıından, 
kayıtların doğruluğundan, memurların 
istenildiği vekilde lı görmelerinden ve 
müessesenin pııralariyle mallannm em
niyetinden umumi heyete karıı mesul
dur. 

Ortaklar umumi heyeti, mesuliyeti 
mucip hali görülen idare meclisi azala· 
rını azlederek yerlerine diğerlerini inti
hap ve işbu aza aleyhine kanuni takibat 
icrasına tevessül eder. Mesuliyeti mucip 
hali görülen idare meclisi azaları aley
hine ticaret vekaleti dahi dava açabilir. 
Bu takdirde ortaklar umumi heyetini 
fevkalade olarak toplantıya çağırarak 
keyfiyeti bildirir. 

idare meclisi azasının kooperatif· 
le, ortaklık muameleleri haricinde it 
ynpmalnn memnudur. Mevzu kanunla
ra kooperatif statüsü ve ortaklar umumi 
heyeti kararlan hilafına yapacaklım it
lerden tevellüt edecek mesuliyet ve za
rar ve ziyandan idare meclisi azalan 
vahaen ve mügtereken ve müteselslen 
mesuldurlar. 

iDARE KOMITF.si: 
Madde 41 - idare meclisi icabın

da müdür He aralanndan müntehap ilci 

3 l 4 Bayraklı 1 612 inci Haliliye sokak 1990 da, 7 parsel 
164 M. M. 26 tajlı arsa 

315 Turan 1595 inci Menemen cad. 2047 ada. 4 p rsel 
2 80 M. M. 15 6 kapı, 140 tajlı kargir hane 

316 Kuruçay 15 44 üncü ikinci sepetçi "e 15 5 3 üncü Emin bey 
sokaklan 145 3 ada, 1 parsel 105 M.M. numarasız arsa 

3 1 7 Kuruçay M. 1S44 üncü 2 inci sepetçi ve 15 5 3 üncü Emin 
bey sokaklan 1453 ada 2 parsel 65 M.M. numarasız arsa 

318 Kuruçay M. 1544 üncü 2 inci sepetçi ve 1553 üncü Emin bey 

Lira K. 

80 00 

450 00 

37 00 

30 00 

sokaklan l 453 ada 3 parsel 67 M.M. numarasız aran 24 00 
.3 19 Kuruçay M. 15 44 üncü 2 inci ııepetçi ve 15 5 3 üncü E.min bey 

sokakları 145 3 ada 4 parsel 64 M.M. numarasız a1"8a 22 40 
320 Mersinli 1569 uncu Banyo sokak 14 75 ada 5 panel 

556 M.M. 16/ 1 tajlı ana 
321 Kuruçay M. 1543 üncü dere şokak 1382 ada 16 parsel 

95,25 M.M. 7 tajlı arsa 
322 Mersinli 1561 inci Bornova cad. 1506 ada 47 parael 

1580 M.M. 59 tajlı (22 muhtelif ağacı muhtevi} arsa 
323 ikinci karantina M. Şükran sokak 1751 ada 12 parsel 

171. 75 M.M. numarasu: arsa 
324 ikinci karantina M. Şükran sokak 175 1 ada 13 parsel 

1 71. 7 5 M.M. numaruu: arsa 
325 ikinci karantina M. Şükran sok 1 75 1 ada 14 parsel 

194,75 MM. numarasız arsa 
326 Hcinc karantina M. Şükran sokak 175 1 ada 15 panel 

198,75 M.M. numaraSlZ arsa 
327 ikinci karantina M. Şükran sokak 1751 ada 16 parsel 

198,75 M.M. numarasız arsa 
328 Jkinci karantina M. Şükran sokak ı 751 ada 17 panel 

207,25 M.M. numarasız ama 
329 l.kinc:i knrantina M. Muhdea yol 1 751 ada 18 parsel 

343,50 M.M. numarasız arsa 
3 30 ikinci karantina M. Muhdes yol 1 75 1 ada 19 parsel 

347,75 M.M. numarasız anıa 
331 ikinci karantina M. Alsancak sokak 1752 ada 6 panel 

234 M.M. numarasız arsa 
332 lkinc karantina Nazmiye so'kak 1753 ada 1 O parael 

204 M.M. numarasız arsa 
333 Umur hey M. 1527 inci Altın sokak 1404 ada 12 parsel 

BS M.M. 47 ve 49 tajlı hane ve dükkan 
334 2 ci karantina köprü Mısırlı cad. 1737 ada 43 parsel 

112 00 

38 00 

450 00 

42 94 

34 20 

39 00 

39 60 

39 60 

41 40 

68 60 

69 40 

46 80 

.30 70 

1250 00 

.300 M. M. 301/1 nwnarah arsıı. 60 00 
Yukarıda evsafı yazılı emvalin pe,şin para ile mülkiyetleri 28/4/942 tari

hinden itibaren 15 cün müddetle arttırmaya konulmuştur. 13/5/942 tarihine 
müııadif çarşamba günü saat 1 -4 te ihaleleri ayn ayn ynpılaeakbr, 

Talipledn muhammen bedelleri üzerinden % 1,5 teminat akçesini müzaye
de bqlamadan evvel yabrarak yevmi mezkfirde milli emlak müdürlüğünde 
müteı~il satıı komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2361 ( 1047) 

azadan müt~kkil olmak üzere l>ir ida- ı·sr .-uaur BELEDİYESİuDEH .• 
re komitesi seçebilir. idare komitesi 4'a.n .., n 
meclisi. idareye lcarııı mesul ve onun hu- Şehzade başında Letafet apartmanı kaJJısında Belediye ve hususi idareye 
kuk ve vazifelerini haizdir. ait olup imar planında üniversite mahallesi olarak ayrılan mahalde bulunan 

AZALIKTAN ISTtF A: 106 72, 60 metre mmahbaı sahalı arsa üzerinde prtlarına göre taleLe yurdu 
Madde -42 - idare meclisi azalan binası inşa edilmek ıüz:erc kapalı zarf uıuliyle satılığa çıkarılm~tır. Mccmuunun 

her zaman istifa etmek hakkını haizdir· tahmin bedeli 130-471 lira 20 kuruş ve ilk teminatı 7773 lira 34 kuruştur. Bu 
ler. Çekilen azanın if gördüğü zamana ite ait prtname proje vesair evrak 6 lira 5 3 kuruı mukabilinde belediye im'r 
ait mesuliyeti beş blanço yılı devam müdürlüğünden alınacaktır. ihale 16/5/942 pazartesl günü saat IS le dainıi 
eder. encümende yapılacaltır. 

idare meclisi azalarının toplu ola• Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı l&zun ge-
rak işten çekildikleri veya kısmen çeki- len v~alariyle 2-490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan 
lirse yedeklerle birlikte idare meclisinin teklif mcktuplannı ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri !a.-
ıtatüce muayyen aza adedi ikm.i.1 edil~ zımdır. ( 4985) 2 6 11 15 2423 ( 1048) 
mediği takdirde idare heyeti derhal OT· - ---------- ------
taklar umumi heyetini içtimaa çağınr, meğe mecburdurlar. Ortaklar umumi 
ve yeni idare heyeti seçilinceye kadar heyetinin d avetini ic.ap ettiren sebepler 
vazifelerine devam ederler. ve yolsuzluklar hakkında hazırlanacak 

c) MODOR rapor ticaret vekaletine ve yolsuzluklar 
MODORON V AZIFE.LERt sanat tekniğlne ait ise ayrıca iktisat ve-
Madde 43 - Kooperatifin müdü- ki.Jetine de Tcrilir. 

rü, idare meclisi karadannı tatbik, şir- MURAKiPLERiN SALAHiYET 
keti idare meclisi namına mahkemeler- VE MESULIYE11..ERI: 
de ve üçüncü phıslara kaJJı temsil eder. Madde 46 - Murakipler idare 
Kooperatifin iıleri müdür tarafından meclisi veya komitesi toplantılarında 
idare olunur. idare heyeti müdürün tek- haz.ır bulunmak salibiyetini haizdirler. 
lifi üzerine kooperatifin umumi heyetçe Ancak burada istişari mahiyette müza
tasdik eclilen kadrosu dahilinde memur- kerelere i~tirak edebilirlerse de kararda 
lannı tayin eder. Müdür idare meclisi- rey veremezler. 
nin ve teşkil edilmişse idare komitesi· Ortakların menfaatlerine, !kanun, 
nin tabii azasıdır. statü ve umumi heyet kararlarına aykın 

Kooperatif ayn hir müdür tayini- i lc.ri me.n iç.in salahiyetlerini kullanma
ne lüzum görmediği takdirde idare mec-. yan murakipler idare mecliai azalarlylc 
lisi aralanndan birini murahhas aza l!C- müştereken ve şahsen mcsul olurlar. 
çer. Murahhas aza müdürlük vazifesini FASIL • 5 
görür. BiLANÇO VE NETiCE 

ç) MURAKABE HEYETt HESAPLARI 
MURAKABE HE.YET! SEÇiMi: HESAP YILI: 
Madde 4-4 - Kooperatifn i~lerini Madde 4 7 - Kooperatif her sene 

Fethiycde (Mut;la vi.liyeti sahil 
kazalarından) otuz altı beygir kuv
vetinde İngiliz mamulAtındnn ma
zotla müteharrik bir moUSr, buğday 
öğütmek için üç taş, bir adet buğ
day yıkama aleti, bir kalbur, un ve 
ve simidağli elekleri, vantil8tör, 
buğday, dakik vesaireyi nakil için 
anevatörler tekmil .kayışla.riyle ve 
zeytin yağı için zeytin kırmağa 
mahsus iki taş ve iki prese satılık
tır. Mnhn1lindcn sökmek. naklet-
mek miiştcriyc ait olmak üzere ta
lip olanların tekliflerini sarih adres
leriyle Fethiyede 28 numaralı pos
ta kutusuna bildirmeleri ilin olu-
nur. 30, 2, 4 (1017) 

::::..<..::........:~~>-<:::~~><:::.<:::::.<:::::.<.:.::~~,<:;).<:;: 

BERGAMA C. MODDEtU:MUM!Lt
ClNDEN: 

1 -- ~o~z~ıE o EM i R MASKE 
1 - Şirketin gerek belediye ile ve 

gerekse qhası saire ile ihtilaflı olan me
seleleri nelerdir. 

2 - Bu ihtilAflı meselelerinden han
gileri mahkemeye intikal etmi§tir ve ha
len bunlar hangi safhadadır. 

devamlı surette murakabe etmek üzere .31 kinun evvelde henplannı tanzim 
umumi heyet tarafından bir yıl müddet- eder. Envarterlerini yaparak bilanço ve 
le ve en az iki ki~iden mürekkep bir netice hesap aktif ve pasiflerinin anver
murakabe heyeti seçilir. Murakabe hey- terlerini yaparak bilanço ve neticeler, 
etinden en az birinin ortaklardan olma- umumi heyet toplantılarından en az 20 
81 prttır. Kooperatifin ilk munlk.iplikle- gün evvel murakiplerin tetkikine arzo
rine: lunur. Umumi heyet toplantısından 1 O 

gün evvelki müddet zarfında her ortak 
kooperatif merkezine müracaatla anver
terleri ve ortıı.klann listesini tetkik ''e 
bilançosunun ve murakip raporunun bir 

Milli korunma kanununa muhalif ha
reketten suçlu Berganuıda Uzun çarşıda 
bakkal Ömer yanında tezgahtar Silley. 
man oğlu özhelvac.ı hakkında meşhut 
suçlar kanuna tC'Vfikan yapılan duruş
ma sonunda: Tanesi on kuruşa satılması 
icap eden tek çlı.gili 50 yapraklı mektep 
defterinin Rasih ve Halil isminde iki 
müşterisine on yedi buçuk kuruşa sat
mak suretiyle ihtikArda bulunduğu sabit 
olduğundan 4180 :sayılı milli korunma 
knnunun 32/ 1, 59/3 ve ceza kanunun 

Joan Benctte - L ouis llaywart 

2 -- VADİLER HAK_Mi a~~~~ 
S E ANS L A R: 11.30 - 2.30 - 5.30 - 8.30 ... 

BUGUN LALEDE 
YAZ FİATI BAŞLADI 

3 FİWI 2 TÜRKÇE 
1 - llERKÜL (TÜRKÇE) 

2 ·SON AKIH Türlıçe 
3·BROKLJN 

KAH RAM AHI 
İLK DEFA DİCK POWEL 

3 - l\IElULF.l{ET JURNALİ 

BUGUH TANDA 
YAZ FİATLARI BAŞLADI 

DUH ULiYE 10, BALKON 15 krş. 
3 ŞAHESER FİLİM BİRDEN 

l • rürJıçe VATAN 
Kurtaran Arslan 

2 • BROKLDI İlk 
KAllRAMAJll defa 

3 - MEMLEK~"'l' JURNALİ 

3 - Mahkemeye intikal etmemiı ih
tilaflı olan meseleleri varsa bunlann ati
yen mahkemeye intikali müteaavver mi
dir. Mütcsavver ise hangi noktalardan 
mütesavverdir. 

- SONU YA RIN -

ıcaaac:ı=oo--..0000--~ 

Pi1,ano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

i~leri 

Adil l mer 
~ Anafartalar C. No. 557 S 
N Telefon: 3695 8 
§~~CCI"'~::;.:~-:-:;;~§ 

Mehmet Savran 
İbrahim Pireli 
Hamdi Konakçı 

, intihap olunmll§tur. 
Vazi esi hitam bulan murakibin 

yeniden intihabı mümkündür. 
Her hangi bir .:ebeple vazifesini 

yapmayan m urakibin yerine geçmek 
üzere umumi heyet ayrıca murakip ade
di kadar yedek murakip te seçer. 

MURAKIPLERIN 
VAZiFELERi: 
Madde 45 - Murakipler koope

ratifin tekmil işlerini, evrak ve defter
lerini, kasasını ve kıymetlerini ve idare 
meclisi ve komitesinin tutumlarını kon
trol ve tesndüf edeceği yolsuzluklan 
ehemmiyetine ve değerine göre idare 
meclisine veyn icabında fevkalade su
rette toplanacak umumi heyete bildir-

suretini alabilir. 
Ticaret vekaletince kopcratife tip 

muhasebe ve tip bilanço tawiye edildi
ği takdirde kooperatif muhasebe ve bi
lançosunu bu tiplere göre kurup tanzim 
etmeğe mecburdur. 

FJAT FARKI DAôITIMl: 
Madde 48 - Kooperatifin safi 

müsbet fiat farkı gayri safi hasılattan 
her türlü mıısraflar, faziler amortis
man ve provizyonlar ayrılmak suretiyle 
tcsbit olunduktan sonra, bu umumi safi 
fiat farkının azami 7o 6 sı idare meclisi 
ve murakabe heyeti azalarına ve azami 
% 3 Ü kooperatif memur ve müstah
demlerine ikramiye olarak dağıtılabilir. 

76 nc.ı maddelerine tevfikan ve neücc-
den suçlunun on lira ağır para cezasiylc 
mahkumiyetine on dört giln müddetle 
dükkfi.nının kapatılmasına 30 defterin 
müsaderesine gazete ile ilanına 15/ 4/ 942 
tarihinde Bergama ceza hakimliğinden 
verilip katil~en karar ilan olunur. 

2448 (1045) 

Ancak İdare meclisi ozalariyle rnurakip
lcre iki yüzer liradan. memur ve mU.
tnhdemlere de iki man11 nisbetinden faz. 
la ikramiye verilemez. 

- SONU Y ARIN 



Hava hücumları pefı şiddetli • Amerilıan donan· 
mmsı Ahdenizde mühi ın bir rol o~nıJ1acaı.ı ... 

---------
füdyo gazetesine göre havaların clvc

ri ... Ji gitmesind<'n dolayı Sovyet ccphesi
n~n merkez ve şimal kesimlerinde yer
yer, mahdut hedefli karşılıklı hücumlar 
yapıldığı görülüyor. Bu faaliyetler daha 
ziyade Almanlar tarafından yapılıyor. 
Anla~ıldığına göre ya Ruslar, Almanları 
daha elverişli bir bölgede karşılamak 
üzere cephede düzeltmeler yapıyorlar, 
yahut Almanlar yapacakları büyük ta
arruz için elverişli bazı yerleri şiın
diden elde etmeğe çalışıyorlar. 

HA VA H'OCUMLARI 
Karşılıklı hva taarruzları da büti.in 

şiddetiyle devam ediyor. İngiliz hava 
kuvvetleri Fransanın işgal altındaki yr.;, 
}erindeki limanları, hava meydanlnı ııtı 
dokları ve fabrikaları bombardıman et
miş, ayrıca Almanya üzerine de hücum
lar yamışlardır. 

Londradan verilen bir habere göre 
son altı gün içinde İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerine 1500 ton bomba atmış
lardır. Almanlar da İngiltere üzerine 
225 ton bomba attıklannı söylüyorlar. 

1914/18 harbinde Alman hava kuvvet
leri Londra üzerine ve İngilterenin men
zil içindeki kısımlarına taarruz.lar yap
mışlar ve 4 harp senesi içinde ancak 400 
ton bomba atmışlardır. Bu son harpte 
altı gün gibi az bir mUddette Almanlar 
225 ton, İngi1izler de 1300 ton bomba at
mışlardır. 
AMERİKAN F1LOSU 
AKDEN1ZDE 
Ruzveltin son nutkunda ifşa edilen 

SIYASf VAZIYET 

Amerikan donanmasının Akdenizdcki 
mevcudiyeti hakkında İtalyan gazeteleri 
mütalaalar yürütmekte ve bu filonun 
İngilizlerin uğradıkları büyük zayiat ha
sebiyle Amcrikadan yı!rdım istemek zo
runda kaldıklarından gönderildiğini yaz
maktadırlar. 

Hakikaten 941 senesi soniyle 942 sene
si iptidasında İngilizler uzak doğuda 3 
harp gemisi, 2 uçak gemisi ve 2 ağır 
kruvazör kaybetmişlerdir. Bu zayiatın, 
yeni inşaat ile kısmen telafisi kabil olsa 
bile, yeniden kendini gösteren ihtiyaçlar 
yüzünden İngilizlerin deniz vaziyeti ta
mamiyle düzelmiş olamaz. Fakat bu va
ziyetten ltalyanlann ne dereceye kadar 
faydalandıklarını anlamak için Maltanın 
hain tutunduğunu hatıra getirmek küa
yet eder. 

İngilizler Akdeniz veya ana vatan fi
losundan uzak doğuya takviye gönder
mek zorunda kalmışl:ır, bu kuvvetlerin 
Akdenizden alınmnsını ana vatan filo
sundan alınmasına tercih etmişlerdir. İş
te bunların yerine Amerikan harp gemi
leri gönderilmiş olsa gerektir. 

Amerikan filosunun, Atlantikten ge
çerken mühim mikdarda harp malzeme
si ve harp vasıtalnrını da beraberinde ge
tirdiği haber verilmiştir. 

Pasifikteki en ileri üslerini kaybeden 
Amerikalıların oralarda harekat icin 
1943 de çalışacağı ve buna mukabil Ak
denizc kuvvetler göndererek daha faal 
bir rol oynamağı kararlaştırdıkları anla
şılıyor. 

HiNDiSTAN iŞLERi 
~----* ··~----

Alman ilkbahar Hindistan hücU--
taarruzu başla- ma u~rarsa so
mak üzere gibi nuı .. a kadar mü

•• •• •• gorunuyor 
-----*~-----

JAPONYA ALEYHiNDE SULH 
TEKLiFLERi Mı? .. 

-*-
Radyo gazetesine göre günün en mü-

him siyast olayı Führcr ile DUçe ara
sında Salsburgta yapılan görüşmedir. 

Bu mUlakattan sonra artık ilkbahar 
taarruzunun başlamak üzere olduğuna 
hükmolunabilir. 

Hitler - Mussolini mülakatı, bir mUd
detten beri muhtclü kaynakJardan ya
yılmakta bulunan sulh teklifleri şayia
larını filli olarak yalanlamıştır. 

Bu sulh teklifleri şayiaları iki esasa 
dayanmaktadır : 

1 - İtalyanın ayn bir sulh teklifi; 
2 - Almnnyanm gOyn ingiltere ve 

Amcrikaya yaptığı sulh teklüi. 
GQya Almanya, çok kısa bir müddet 

içinde Japonya aleyhine Uç defa sulh te
şebbüsünde bulunmuştUF. GOya Alman
ya, hayat sahası topraklarının kendisine 
bırakılmasını ve Belçika, Fransa, Hol
landa sömürgelerinin kendisine tcrke
dilmesini sulh şartı olarnk ileriye sür
müştür. 

cadele edecek 
~~----*-----'---

G AN D 1 HALA CEB R KULLA· 
NILMASI ALEYHTARI! 

-*-
Allaha bat, l (A.A) - Kongre reisi 

Azat beyanntında Hindistanın Japon-Al
man saldırışçılar!yle hiç bir zaman işbir
liği yapmıyacağını, eğer taarruza uğrar
sa teslim olmıyarak şerefle sonuna ka
dar mUcadele edeceğini söylemiştir. 

HALA CEBiR ALEYHTARI! 
Gandi ise Nehrunun cebir kullanma

mak siyasetini takip edeceğini ümit et
t.:ğini söylemiştir. Gandi bazı Hint şe
hirlerinin tahliyesini ancak en son bir 
tedbir olarak kabul edebileceğini söyle
miştir. 

KONGREDEN İSTİFALAR 
Allahnbat, 1 (A.A) - Eski Madras 

başvekili Razako Palasari müslümanla
rın ayn devlet teşk!li hakkındaki tek
liflerinin reddedilmesi üzerine kongre 
icrn komitesi üyeliğinden istifasını ver
miştir. ----------
BeJçikada bir fabri-

rENI ASIR 
> 

Amerikada imalat ltalya ve Fransa 
---*·----

ltalya • 
ıste· 

ğinde ısrar 
ediyor 

~·~ ~·istihsalat umum müdü· Garibaldi zaferinin yd· 
rü bu hususta Ruzvelte dönümü münasebetiyle 

yeni bir rapor verdi.. yine uNisni istediler .. 
Vaşington, l (A.A) - Harp endüstri- Ventimilya, 1 (A.A) - Garibaldinin 

~i bölgcleriııde iki aydan beri yapmakta 1830 da kazandığı zaferin yıldönümü 
olduğu teftiş gezisinden dönen istihsalat Ventimilyada kutlanmıştır Bu münase-
umum müdürü Knutsen raporunu Ruz- betl ·· ·· ı h f İ İtal 
vclte vermiştir. Bu raporda m!lletin is- e soz ~oy ıye~ . a ıp ?r .. . Y~ 
tllisa!Utı hırpalandırmn ve arttırma yo- Fransadan ısteklerını ve Nıs uzerındekı 
!unda daha ziyade gayret göstermeleri müddeiyatı tekrarlamışlardır. 
lüzumlu olduğu belirtilmiştir. Ventimilya 1 (A.A) - Nis günü bü-

Vaşington, 1 (A.A) - Kongrenin tas- y"'k h lk kü.'tl 1 · · •şt• ki" 1 kut-. tu~· · b" k .. u a e ennm 1 ıra y e 
vıp e gı ycru ır nrarnameye gore .. 
birleŞ:k devletlerdeki yabancı hükümet lanmıştır. Bu munnsebetle Fransnnın 
memur ve ajanları ve propagandacıları İtalyaya karşı bir sıra ihanetleri hatır
kontrol için S1kı tedbirler alınmaktndır. !atılmıştır. -----·----- ----------y 11goslavyada Almanyada ta-
muhareb ede- lehe tarlada 
vam ediyor çalışacak 
~--~-·~----

General Milıailo11için 
esir edildiği haberi 

yalan.-
Londra, 1 (A.A} - Viş!den bildirili

yor: Yugoslavyada hfılen mücadeleye 
devrun eden kuvvetlerin kumandanı ge
neral Mihailoviçin esir di.iştüğü hakkın
daki haber tekzip edilmiştir .. 

Alman mahfiller Mihailoviçlıı ele ge
ç!rilmediğini bildirmektedir. Bu yanlış
lığa albay Daniçin esir düşmesi sebep ol
muştur. Bu albay esir düştükten sonra 
yeniden kaçmağa muvaffak olmuştur. 

-----ttıww---
Meşhur 'J'olstoyun 
'J'orunu hırsız
Vi.,.cıi, 1 (A.A) - Rus müelliflerinden 

kont Tolstoyun torunu Jan Tolstoy bu
lunduğu otelin odasından eşya çaldığı 
için tevkif edilmiştir. 

----o----
B ULG AR KRALI 
SOFYAYA DÖNDO 
Sofya, 1 (A.A) - Kral Boris Trakya

daki teft!şinden dönmi.lş ve başvekil Fi
lofu kabul etmiştir. 

-----w8-----
Uza k doğu savaşı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Laşyo bir filev deryası manzarasını ver
mektedir. 
LAŞYODA MUHAREBELER 
Çung King, 1 (A.A} - Salı gecesi ge

ce yarısından sonra dUşman Laşyoya 
vannış ve cenupta şiddetli hlicumlar ya
yılmıştır. japonlann önlerinde büyük 
zırhlı teşekkül hareket halinde bulunu
yordu. Düşman arasız takviyeler aldı~ 
ğından Çin garnizonu çar§amba gunu 
Laşyonu boşaltaralc yeni mevkilerine 
yerleşmiştir. 12 japon tankı tahrip edil
miştir. Muharebeler devam ediyor. 

lNGtLtZLER TEHLtKEDE 
Londra, 1 (A.A) - Royterln askeri 

muharriri Annalist yazıyor: Laşyo ja
ponlar elindedir. Mandalayın cenubun
daki İngiliz kuvvetleri ciddi tehlike ge
çirmektedir. Zira bu kuvvetlerin başlıca 
iaşe yollan kesilmiştir. Bunlar şimdiki 
mevkilerinde uzun mUddet tutunamıya
rak ya Hindistan hududuna, yahutta pa-

~-~-··~-----
Kız 11e erfıelı talebe 

e11ıerinden 
uzalılaştırdı~or .. 

Berlin, 1 (A.A} - İşçi meseleleri 
hakkında alınan kararlara göre gençler 
tarlalarda çalışacakardır. Alman harp 
iktisadiyatının başlıca vazifesi milletin 
iaşesini temindir. Ziraat seferberliği 
gençliğin harp zamanı faaliyeti arasında 
birinci plandadır. Gençlerin ziraat işle
rinde kullanılmalarından bUyük ölçüde 
istifade edilecektir. Ekim ve b:çim Al
man gençliğinin şeref borcudur.. Orta 
mekteplerin üçüncü ve dördüncü sınıf
larında olan erkek çocuklnrla yedinci sı
nıftaki kızlar ziraat ~}erinde çalışmak 
üzere uzun müddet evlerinden uzaklaş
tınlacaklardır. 

---ıwwtt--~--

Ha, a hücumiarı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

n yeni hareket te vaziyeti değiştirmiye
cektir. 
İNGİLİZ TAARRUZLARI VE 
NETİCELERİ . 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz hava kuv-

vetleri son dört haftada Almnnyayn on 
beş defa hilcum etmiŞler, Fransa ve İtal
yada önemli hedeflere hücumlarını teş
mil etmişlerdir. 

Kolonya taarruzuna 300 tayyare i~ti
rak etmiştir. 

Rostoka karşı yapılan hücumdan son
ra taarruzun Kolonyaya iletilmesi Ros
tokun kafi derecede hasara uğradığına 
delildir. 

İngili7Jer Rostoktaki fabrikaları, de
n!z tezgflhlarını ve hava endüstri mer
kcilerini büyük ölçüde lurPalamışlar
dır. 
Yalnız son haftada altı günde Alman

ya üzerine bin beş yüz ton bomba atıl
mıştır. 

KAR$ILIKLI HÜCUMLAR 
Londra, 1 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetleri Almanya ve Alman işgali altın
daki yerlerle deniz Uslerine sistemli hü
cumlar yapmağa devam etmişlerdir. 

Almanlar da aynt şekilde misilleme 
hUcumları yapmışlardır. 

ROSTOKTA ÖLENLER 

İşte bu şayialar şimdi Führer - Mus
solini mülakaüy]c fiilen yalanlanmıştır. ka havaya uçtu, in

san kayıbı pek çok 
. tikalardan geçmek suretiyle Çin hudu-

Berlin, 1 (A.A) - Rostok hücumla
rında 29 zu Fransız esiri olmak üzere 
163 kisi ölmüştür. 

-----.-wtt~----

S n J h tt>klifleri -·-(Baştarah 1 inci Sahifede) 
1 - İngiltere ve Amerikn Almanyanın 

Avrupadaki üstünlüğünli tanımalıdır
lar. 

2 - Alpınnyanın hayat sahası olarak 
vasıflandırdığı topraklar kendisine bıra
kılmalıdır. 

3 - Almanya Fransa, Hollanda ve 
Belçika sömürgelerinin büyUk kısmına 
sahip olmalıdır. 

Ankara, (Radyo gazetesi) - Londra 
nıdyosu Almanların sulh teşebbüsünde 
b·ılundukları hakkındaki rivayetlerden 
şu neticeyi çıkarmıştır: 

dngiliz ha\.a kuvvetlerinin her gün 
artan kuvvetini gören Almanyn bu işin 
yürümeyeceğini anlıyarak tarafsız mem
leketler vnsıtasiyle sulh taarruzunda bu
lunmuştur.> 

HAK1KATE GELtNCE 
Bu haberler Mussolini - Bitler mUla

katiyle filen başlaflmıştır. En yakın bir 
istikbalde Almanynnın taarruza geçmek 
niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. 

~-----CI.,,,.__ ____ _ 

iier.-ı.tf i nH1murların . 
rnaaşa gt1'çınt1'SI 

CRaştnrafı 1 inci Sahifede) 
Ankara, 1 (Telefonla) - Gerek talim 

ve manevra maksadiyle silfilı altına alı
nan, gerek fili askerlik hiunetini ifa için 
celp edilip yedek subay okulunu bitir
dikten sonra orduda talim devresi geçi
ren ve 3763 sayılı kanun hiikümleri dai
resinde askerlik müddeileri uzatılan ilk 
okul öğretmenlerine de Asteğmen olarak 
kıtaya alındıkları tarihten itibaren mes
ken bedeli verilecektir. 

-------k-----
Brükse 1, 1 (A.A) - Tesendorlada ba-

rut imal eden bir kimya fabrikası saat 
11.30 da vuku bulan bir infilfilc netice
sinde hava.r:ı uçmuştur. Bu felakette 
ölenlerin sayısı 250 kişidir. Yaralılar bin 
kadardır. 

Bir kaç bin metre kutrunda bir saha
da büyük tahribat olmuştur. 

Bir sruınt mektebi de havaya uçmuş
tur. Bir çok binalar hasara uğramı.ştır. 

Brüksel, 1 (A.A) - Dahiliye nazın 
Tesendorla felaketinin dün sabah silfilı 
fabrikasında vuku bulan muazzam bir 
patlama neticesmde vuku bulduğunu 
söylemiştir. Telefon santralı ve birçok 
evler yıkılm~r. ÖIU ve yaralılann mik
dan çok yüksektir. 

------ttıww------
A l nJ anlara göre -·-(Baştarufı l inci Sahifede) 

ne ı.aman taarruz emri vereceğini değil, 
ne zamana kadnr müdafaa durumunda 
kalabileceğini öğrenmek. istemek her 
halde makul bir harekettir. 

ALMANLARA GöRE 
lTALYANLAR 
Berün, 1 (A.A) - Bugünkü gazete

ler halyada siyasi değişikliklerden bah
seden İngiliz - Amerikan n~riyalına 
cevap vermektedirler. Folkioerbeo Bah
ter diyor ki: lngiltere ile birleoik devlet
ler muvaffakıyetsiz.liklerini örtmek için 
şimdi hayal peşinde koıuyorlar. halya
nın ayrı sulh yapacağı rivayeti bu kabil
dendir. Pasifikte hiç bir şey yapamıyan 
Amerikan harp gemileri Akdenize gel
dıler diye 1 talyanın diz çökeceğini zan 
etmek bu milletin mücadele azmine ve 
şeref telekkilerine karşı bir tecavüzdür. 

duna çekileceklerdir. 
ÇtNLtLERtN H'OCUMU 
MUHTEMEL 
Çin takviyelerinin Laşyodan çeki1en 

kuvvetlerle birleşerek japonlara arkadan 
hücum etmeleri muhtemeldir. 

JAPON lLERLEYJŞt 
Tokyo, 1 (A.A) - Domei Ajansı bil

diriyor: japonlıır Perangın işgalinden 
sonra 40 kilometre şimalde Malabangı
da işgal etmişlerdir. Malabang demiryol
lan knvuşağında 10 bin nüfuc;lu bir ka
sabadır. Bir tayyare istasyoniyle bir rad
yo istasyonu da vardır. 

M1NDANAODA 
Tokyo, 1 (AA) - Domei ajansı bil

diyor: Japonlar Filipinlerin Mindanao 
adasında hava ilstünlilğiyle dilşman mev
kilerine şiddetle hücum etmişlerdir. Ko
tolau ve Penangın işgalinden sonra ha
rekC't sahaları genişlemiştir. 
KARŞILIKLI HAVA 
HÜCUMLARI 
Melbum, 1 (A.A) - Avustralya 

tebliği: 
A veılar himayesinde uçan 8 düşman 

bomba tayyaresi Hem adasında bir uçak 
meydanına hücum etmiştir. Hasar ehem. 
miyetsizdir. 

Hava kuvvetlerimiz Yeni Ginede Loey 
hava meydanını bombalamış ve mitral
yöz, ateşine tutmuştur. Yerde sıralan
mış 30 uçağın bir çoğuna tam isabetler 
kaydedilmiştir. Hedef tutulan bölgede 
bir çok yangınlar çıkarılmıştır. 

Salamoada uçaklarımız düşman teşek
küllerine muvaffakıyetle hücum ederek 
3 düşman avcısını düşürmüştür. Kayı
bımı~ hafiftir. 

Salamon adalarında bir yere düşman 
hücum etmiş ve bir netice alamamıştır. 

1MPARATORUN KABULLERt 
Tokyo, 1 (A.A) - İmparator Başvekil 

Tojo, Hariciye Nazın Togo ve planlar 
dairesi reisi General Şuyukiyi kabul et
miştir. 

İNGİLİZ ŞEHİRLERİNDE 
Londra, 1 (A.A) - Diişmanın Ekster 

Nordiç ve York şehirlerine hücumlan
na 150 tayyare i~tirak etmiştir. 17 Al
man tayyaresi düsürUlmüştür. 

Berlin, 1 (A.A) - İn~iltereye karşı 
misnleme hücumlarında Britanya anala
nnın en glizel yerleri olan Ekster, Mor
dic, York şehirleri harap edilmiştir. 

York İngiliz sanat eserleriyle dolu 
olan bir verdir. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 1 (A.A) - Alman tebliği: 
Gündüz ve gece savaş uçaklanmız tn

gilterenin doğu sahillerinde liman tesis
leriyle vapur inşaatı tezgMıların1 mu
vaffakıyetle bombalamıştır. 

!NG1LlZ TEBLtôt 
Londra, 1 (A.A) - Hava Nazırlığının 

tebliği: 
Alman hava kuvvetleri dün gece bil

hassa tngilterenin dağu şimal sahilleri 
Ü7.erinde rnaaliyet göstermistir. Bu böl
gede ve doğu lngilterede bazı yerlere 
bombalar atılmıştır. Bir kaç kişi ölmüş 
veya yaralanmış, faz.la hasar olmamıştır. 
9 Alman ucaih düşürülmüştür. 

Londra, 1 (A.A) - Sekizi İngiltere ve 
üçü Fransada olmak üzere 11 diişman 
tayyaresi dücrlirülmüştür. 

DtôER TARAF 
AKINLARINI MUKAYESE 
Londra, 1 (A.A) - Dahiliye Nazırı 

İngiliz hava kuvvetlerinin Alman sa
nayi bölgelerinin can alacak yerlerine 
taarruzlarına devam ettiklerini, buna 
mukabil Almanlann 1ngilterede eski ve 
güzel ubideleri yaktıklarını, bu hareke
tin çılgın bir adamın gelişi güzel hilcum
lanndan başka bir şey olmadığını söyle
miş ve şunu ilave etmiştir: 

- Almanlar geçen sene sayı üstünlük
leriyle geceleri yaptıklan hücumlan 
şimdi tekrar edecek durumda değildir
ler. 
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SÜN -tt .·~ :B:':E~~ 
: • • '.il ••• 

Yeni küçük sanatlar kanunu 

Ev sanatları hiç bir kay
da tabi tutulmuyor 

Ankara, 1 (Telefonla) - Küçük san
atlar kanun layihasının müzakeresine 
muhtelif encümende Pazartesi giinünden 
itibaren devam edilecektir. 

Layihaya göre her .sannt grubu veya 
şubesi için kaza merkezlerinde ve bele
diye teşkilatı olan yerlerde mahalli kü-
çük sanatlar birliği kurulacak, küçük 
sanat erbabı bu birliklere girmeğe mec
bur tutulacaktır. 

Yine Inyihadaki tarife göre bir ustn
nın tek başına veya ondan az çırak ve 
kalfa kullanarak çarşı ve pazarda veya 
husus! imaHithanede, yahut işinin icap 
ettirdiği yerlerde el emeği ve ihtisası 

kullanarak. yaptığı sanata küçük Saııat 
derler. 

Bir kimsenin küçük sanat erbabından 
sayılabilmesi için o kimsenin sanatı ken
di mesuliyeti altında ve kendi namı he-

sabına çalışarak eşya ve iş yapmnk ~ 
re kullanması şarttır. Kanunda gösteri
len hükümler bunlar hakkında cari ola" 
caktır. 

Evlerde aile efradı ile yl\pılan sanatlar 
ev ve el sanatı olup bunların icrası hlf 
bir kayıt ve şarta tabi tutulmiyacaktır. 
Uiyilıaya göre sanat öğrenmek üzere 

bir usta yanında çalışan kimselere ve Ç1: 
rak, çıraklık müddet ve şart1annı ikınal 
ederek usta olmağa hazırlanan kimselere 
kalla ve kalfalık müddet ve şartlarllll ik• 
mal ile Iayihadaki esaslar dairesinde ~ 
talık şehadetnamesi alanlara usta dene
cektir. 

Belediyeler kendi hudutlan dahilinde 
bulunan ve çırak, kalfa ve ustaların ~ 
cillerini tutmak, sicillerdeki değişiklilc
leri yapmak ''e IAyihada yazılı şehadeı· 
name ve sanat cüzdanı gibi vcsikalarl 
tescil etmekle mükelleftir. 

Halk için c cuz elbiseler 

Pek yakında piya
saya çıkarılıyor 

Elbiseler büyüfı, orta 11e lıüçülı lloyda olaralı lif 
tip üzerinden hazırlanıyor .. 

İstanbul, l (Yeni Asır) - Sümer bank 
fabrikaları tarafından halle için hazır
lanmakta olan yüz bin kat ucuz elbise 
ile kasketlerin imali yakında bitecek ve 

bunlar hemen satışa çıkarıJacaktır. 
Elbiseler büyük, orta ve küçük olınak 

üzere üç tip üzerinden imal edilmektr 
dir. 

Emekli A lman generali 
bugün Rerline dönüyor 
İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Osmanlı 

imparatorluğu ordusunda uzun müddet 
hizmet etmiş olan Alman mareşalı Fon 
Der Golç paşa için Alman sefarethane
sinde yapılan müzen:n açılış töreninde 

BREZİLYA 
Jlıtlsadi seferlJerHJı 
uan edecelı-
Riyo dö Janeiro, 1 (A.A) - Brezilya 

cilmhurreisi Vergas 30 bin işçi önünde 
bir nutuk söyliyerek Brezilyanın ildisa
di seferberlik ilAruna karar verdiğini 
bildirecektir. Bu münasebetle yeni teş
kil edilen motörlü bir tümen yapılacak 
geçit resmine iştirak edecektir. 

~--ıwwtt~,~--~ 

Peru Cümllurrelsi 
Amerllıa~a gid iyor •• 
Vaşington, 1 (A.A) _ Peru Cümhur-

reic;i Şinyor Pirado Vaşingtonu ziyaretin 
de Beyaz sarayın misafiri olacak ve şere
fine bir ziyafet verilecektir. Prado Ame
rikanın harp endüstri merkezlerini ge
zecek, Nevyorkta 4 - 5 gün kalacaktır. 
Tarihte ilk defa olarak bir cenup Ame
rika reisicümhuru Birleşik devletleri zi
yaret etmektedir. 

----~-~---Al.MAHY ADAH 
Kaçan Fransız 
neneraıı nerede? .. 
Londra, 1 (A.A) - Almanyadan ka

çan General Jirodun nereye gittiği hak
kında İngiliz mahfillerinde sarih malU.
mat yoktur. General Jirodun siyasi te
mayülleri de bilinmiyorsa da en eyi 
Fransız Generallerinden biri olduğu, sc-. 
bat ve cesaretiyle tanındığı söyleniyor. 

-------ttıww-~-

Pasifllı harp 
lıonseyl toplandı.. 
Vaşington, 1 (A.A) - Pa.c;ifik harp 

konseyi dün saat 11.30 da Ruzveltin baş
kanlığında toplanmı.,~tır. 

1 - (İzmirdc İlk defa) 

YILDIZ 
YAÖMURU 

bulunmak üzere Ankaraya gehnlş olan 
emekli Alman.gene.rali Ghur bugün şeh
rimize dönmüştür. Yarın (Bugün) tay· 
yare ile Berline gidecektir. 

BUEHOS AYRES 
Olimpiyatları 
yapılamıyor ••• 
Buenos Ayres, 1 (A.A) - Bir ço~ 

milletler Buenos Ayreste yapılacak olan 
olimpiyatlara iştirak edcmiyeceklerini 
bildirdiklerinden olimpiyatların yapıhna 
tarihi talik edilmlştir. 

---~ttıww------

İtalya • Ballıanlar 
arasında doğra 
tren sefePlerf.. 
Roma, 1 (A.A) - 3 Mayıstan itibaren 

İtalya ile Balkanlar arasında doğrudan 
doğruya demiryolu münakalitı ~hya
caktır. Trenler Torino, Lubliana, Zağ
rep, Belgrat, Selflnik arasında i§leyecek
tir. 

------Mı'll~---AMERIKA - YENİ ZELANDA 
M'OŞTEREK KUMANDAN. 

LICI KURULUYOR 

Vaşington, 1 (A.A) - Yeni Zelanda 
elçisi Mister Nej B. Ruzveltle uzun bir 
gröüşmede bulunmuştur. Elçi Beyaz sa
raydan dönerken gazetecilere beyana· 
tında bir Amerika - Yeni Zelenda m~
terek kumandanlığının yakında tesis edi
leceğini söylemiştir. 

----ıwwtt.,,,.__-----

SERBF.Sr tRLAı"'IDADA 
B1R YASAK 

Dublin, 1 (A.A) - Serbest !rlandada 
gece yarısından sonra otomobillerin iş· 
lemesi yasak edilmiştir. 

BUGUN 
lUatineJerdeıı itibaren 

I• KJ Birbirinden gü:ıel 
büyük Şaheser birdea 

2 - (İzmirde i lk defa ) 
.... 

iL K 
GENÇLİk 

Linda Damel • John Payne Mi.ek.ey Rodney • Cecilia Parka 
SEANSLAR : 1.30 - 3.10 - 4.40 - 6.25 - 8.00 - 9.30 .•. 

Cumartesi - Pazar 12 de ••• 


