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Kan ortalığı kırmızıya boyamıştı 
----------------

Artılı diri olmıyan bir adam beni hi~ bir suretle 
meşgul edemezdi ••• 

Arkasında birisinin gizlendiğini tah- Üır bulmak ve ganimet malı ele geçir· 
mia ettiğim çalılığın yanına vardığım mek sevdasına kapıldım .. Etrafı araştır-
zaman gördüm ki attığım kur~unla tam mağa koy~dum!.. . 
kafasından vurulmuş olan bir adam, kı- Bu çalılıgın arasındaki dar yoldan geç. 
rık aal parçalarının arasında, yerde se- tiğ3m sırada bir sil~h patladı! .. Sa~ ha· 
ı·ilmiş yatıyordu. Bir az önce kullandığı cagım~an ~!"~du~mu, o dakikada 
tabancasını hD.la elinde tutuyordu... duydugum muthış bır acı bana anlatmış. 

Yüzükoyun bir vaziyette toprağın üs- tı!.. Kendimi ayakta tutmağa muvaffak 
tüae kapanarak yatan bu adamın sırtır:- olamıyarak. hemen ye~? ~~:~~di~!. ... 
da bulunan elbise, onun bir memlük as- Ve benim yere duştügumu goren 
keri olduğunu bana anlatmıştı... ~c~ü.k askerle~inden iki _ h':rif heme~ 

Kafasından açılan yaradan akan kan- u~erıme atıldılar .. Kalın bır~ ıple ellerı
lar her tarafa yayılarak ortalığı koya mı, ayakları~ı sım sı~ı bagladılar. ~ 
k.ınnızı bir renge boyamıştı ... Fakat ben ka~sın hu herıfler beru koyun keser gıbı 
yel'de yatan bu memlük askeriyle uzun boğazlıyaca~~- . . -· 
uzadıya meşgul olarak beyhude yere va- Fa:_kat Allah SlZl benım ımdadıma gon-
kit geçirmek istemedim artık diri bu- derdi!.. . . . . . _ 
lunmayan bu adam beni hic bir suretle Bu adamlardan bırısı, sızın atbgınız 
· .,.,,1 d ezd' ' kurşunla vuruldu!.. öteki arkadaşı ise 
ı,,.... e em ı. k 1 Bir kaç saniye önce bağırması üzerine açtı... 

1 
• 

· · tanır gı'bi oldugumv astl öteki diri Ah, Pala Bıyık Yusuf... Sen benı 
se.sını ··ı·· d k ta d ' C te • d h rifi bulmaklığını lazım gelmekte idi!. o um en ur r ın.. anım nım e 

e Ortalığı büyük bir dikkatle gözden durdukça sana karşı ~eri~ bir ~ükr~ 
geçirmeğe ve çalı diplerini ar~tırmağa duygusu ~~en hıç bır vakıt hali 
haşladım!. Çok geçmeden aradığım ada- ka18:~k d~ılim... v • 

mı bulmağa muvaffak olm~tum!.. Böyle dıyen Kar8:. Bog~ elıme sarıla-
Ve 0 dakikada birden bire tutuldu- rak uzun uzun onu opmege kalkışmasın 

ğwn şaşkınlığın derecesini burada taril mı~ -A1 .. kl k ta dun 
etmeğe muvaffak olamıyacağım!.. y fu!r>Kau eBou_r rYal: 

f"'C:nkü b d bizim manganın on- - o.,.. ra ga.. varırım sana. 
yu u a vam_. . 11 . akl bırak benim elimi! .. 

başısı Kara Boga ıdi ! Ve e erı ay arı . . . . . 
t..~x.h olara'k lılığın dibinde, yerde yatı. Berum yerımde her .. kim olsa ay:'11 ışı 
UQto;rdul ça yapardı! .. Yoldaşını duşmanının elinden 
yo ··- kurtarmak bir askerin vazifesi değil mi? -5- Benim yapbğım bu işin bu kadar bü-

REY:HANtYE KÖYÜNDE yilk bir teşekküre deyecek yeri yoktur!. 
Kara Boğa da beni tanımakta gecik- Şimdi sen sa~m ya'!.. Bize lazım olan 

memi$'li. Yatbğı ye-rde inleyerek bana da asil budur!.. 
dedl ki: - SONU YARIN -

- Ah, bu dakikada gözlerime faana- -·-·---
m1yacağım geliyor!. Yusuf. karşımda .se- Bornoua BeJaAk-sfn 
ni g5rüyorum, değil mi? .. Her halde ya- .,..._._,..,... • 
nı1mıyormn!. Evet, bu gördüğüm sensin! de ÇGfqmalar .. 
Pala Bıyık YnııufsunL Bornova belediye reisliği, Cümhuri· 

- Fakat bu ue hal? .. diye ondan so- yet parkının üst kısnunda yeni bir be
racalt oldum.. Ellerin, ayakların bağlı!.. lediye binası yaptıracaktır. Bunun iç.it 
Sent böyle kim bağladı?. lıazırlıklara başlanmıştır. 
Aynı zamanda, yaralısın da galiba!.. * Bornova belediye meclisi, reis Et· 

Sa~ baca~ndan kan akıyor!.. Se'Jli vur· hem Pekinin başkanlığında çalışrnaları
dı.Jar mı?. nı bitirmiş, yeni vıl bütçesini 70 binli· 

- Ah, sorma!.. Şimdi bunları sana an- ra üzerinden hazırlamıştır. Sağlık ve 
laimağa muktedir olamıyacağım! .. Ev- kanalizasyon işlerine mühim mikdarda 
vell sen şu bağları çöz!. Serbest kalayım tah~isat aynlmı.ştı.r. 
da oLm biten isleri sonra sana anlatı- * Bornova caddelerinin ağaçlandırıl-
nmt. mnsı 'faaliyetine devam edilmektedir. 

O aralık Naciye ile Çalık Kemal de Yeniden mühim mikdarda çam fidanı 
geldiler .. Ben onları görilr görmez bir· temin edilmiştir. Bunlar caddelere dilci· 
den bire sevinmiştim .. Her ikisi de sap lecektir. 
A!1am bulunuyorlardı.. Mem1ük mefe
rin!n vmulmad.m evvel attıRı ~Ut"ŞU?l 
onlara rastlamış değilcli.. 
Çalık Kemale: 
- Sen demin atılan kurşundan vurul· 

madın mı! .. diye sordum. O zaman sen 
uman vuru,dum> diye ba!ırmıştın~ 
Halbuki, iste sap sağlam bulunuyor· 
sun!.. 

Çalık Kemal bana :şu cevabı verdi: 
- Kurşun vnlayara'k lrula~ımın yanı 

başından geçti!. Ben o dakikada vurul
dutama uhip olarak haykırmaktan ken
dimi alamadım!. 

Çok şilldJ.r, hiç bir tarafımda yara, be
re yok .. Bereket versin ki tabanca patlar 
pat)amaz başımı oynattım!.. Yoksa he
rif tam alnıma nişan almışb!. Eğer kafa
mı oynatmasaydım, belki de ben daha o 
dakikada hemen hapı yutmuş buluna. 
caktım!.. 

Onun, korkkaklığını gizlemek maksa
Öiyle söylediği bu sözlere ben hiç ehem
miyet vermedim.. Vaziyet Çalık Kemal
!e münakaşaya tutuşmaktan beni men 
etmişti. Biz.den yardım bekleyen Kara 
Boğanın iplerini çözmek için onun yanı
na yaklaştım. Ve keskin palamı kullana· 
rak ellerin!, ayaklarını bağlıyan jp]eri 
kestim: 

Sonra Naciye ile birlikte, onbaşının 
e;ağ bacağından aldığı kurşun yarasım 
muayene ettik. 'Bu yaranın çok ağır ol· 
auğu meydanda idi. Dizliği boydan boya 
kan lekeleriyle kirlenmiş bir halde görü. 
nüy<mru .. Ve yaradan hala kan sızmak· 
ta idi.. . 
Kanın akışını men etmek için yaray1 

bağlamak. lhıın geldL Cebimde bulunan 
büyük bir çevreyi çıkardım. Naciye bu
nun h Kara Boğanın yarasını iyice sar
dı-.. 

O dakikada bundan memnun olan Ka. 
ra Boğa bana dedi ki: 

- Acaba kurşun .kemiğe değmiş mi? .. 
Çok büyük bir acı duyuyorum!. Hain 
herifler beni çok gafil vaziyette bulun
duihım bir sırada avladılar ... 
Ben~ 
- Fakat bu hal nasıl oldu? .. diye -0n

dnn so.rdum .. Seni, bir az önce Mısır 
Melikinin cesedini seyreden kalabalığın 
grasında gördüğümü hahrlıyorum .. 

Sen nerede vuruldun? .. 

AskPri vaziyet 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

nna da hava taaı:ruzlarına devam edi· 
yorlarsa da' bu faaliyet eskisi kadar şid· 
detli değildir. Buna karşı olarak mütte
fik bava kuvvetlerinin faaliyeti daha 
çok artmış bulunuyor. 

Birmanyada vaziyetin vahim olduğu· 
na Amerika kaynaklan işaret ediyor" 
Burada durum gt!rçekten ciddl görül· 
mektedir. İngiliz ve Çin kuvvetleri ya· 
va~ yavaş geriye çekiliyorlar. Japonla
rın hava hücumlan da artmış bulun· 
maktadır. 

FRANSIZ DONANMASI 
Piyer Lavalin Vişlde iş başına geç· 

mesi, Fransız donanmasının bir defa 
daha ön plana geçmesln.i mucip olmuş
tur. Müttefakler şimd!den hür Fransız
ların elinde bulunan sömürgelerin ve 
Suriyenin Vişice işgaline çalışılacağını 

tahmin. ediyorlar. Hatta Fraıwz emelle
rinin Amerika s3hiller.ne kadar uzan
ması ihtimalinden bahso1unmaktadır .. 
Bunların gerçekleşmesi ve gerçekleşme· 
mesi bakımından Fransız donanmasının 
durumunu gözden geçirmekte fayda 
\.·ardır. 

Fransız donanması 4 modern yeni mu· 
haı·ebe gem.isi, 1 uçak gemisi. 4 onar bi.ı:ı 
tonilatoluk ağır kruvaz.ör. 8 hafif kru· 
vazör, 60 muhrip ve 50-60 den.izaltısuı-
dan mürekkeptir. Bu donanmanın en 
müh.i.m kısmı Akdeniz.de Tulon Fransız 
deniz üssündedir. 

Bunlarda 3 muharebe gemisi., 4 ağır 
kruvazör ve 7 halli kruvazör ile muhri~ 
lerin ve deni.z.a.ltılannın dörtte üçünden 
mürekkeptir. 
Fransız sömürgelerinden Dakarda 

R!şliyo ile daha şimalde Kaı:ablankada 
Janbart muhareb~ gemileri İngilizler ta
rafından ağır hasara uğra~tır~ Jan· 
hart Fransaya kaçırılabilmiş ise de, 
müttefikler hunlan tam bir şekilde ta
mir edildiklerini sanmıyorlar. 

ş 

23 Nisan bayra
mı münasehe
tile yardımlar -·-Parti ve yardanseven· 

ıer çoculıları 
seuindircHer .• 

C. H. P. İzmir vilayet idare heyeti re
isliği tarafından lzmirdeki okullarda bu
lunan yoksul çocuklardan 2600 üne 23 
nisan bayramı münasebetiyle yeni elbi
se verilmektedir. Çocukların bir kısmı 
elbiselerini almıştır. Diğerlerinin elbise
leri de terzilerde vücutlarına göre dikil
mektedir. 
YARDIM SEVENLER CEMtYET1NiN 

YARDIMI 
Yardımsevenler cemiyeti 23 nisan ço

cuk bayramı münasebetiyle fakir yav
rulara beşyüz liralık sabun, basma ve 
şeker tevzi eylemiştir. 

Partinin ve cemiyetin bu hayırlı ha
reketi yavrucukları ve onların ana 
ve babalarını çok sevindirmiştir. _____ _,... ____ _ 
"Daiıtma bir
likleri" teşkili

ne dotru 
-*

Bugün saat 17.JO da 
HaJfıevinde 
toplandacalı-

Hallt dağıtma birlikleri teşkili mak.sa· 
dile bugün saat 17 ,30 da Halkevi sa1o
nunda vali B. Fuad Tuk:salın reisliğin
de bir toplantı yapılacalctır. Toplantıya 
ali.kadar daireler müdürlerile mahalle 
mümessilleri ve C. H. P. ocak reisleri 
iştirak edeceklerdir. 

~--.,,_w·-----PULLUK VE UÇ 
Demiri imalatı.. 
Şehrimiz.de ziraat aletleri yapan fir. 

malara ziraat vekaletinden gönderilen 
bir m.ikdar lame demir daha tevzi ed:l
miştir. Şimdiye kadar mühim ınikdard<" 
pulluk ve saban uç demiri imal olun· 
muştur. Ziraat vekaletinin vereceği em· 
re göre bunların bildirilecek yerlere 
gönderilmesine başlanacaktır. 

--~ .......... 0,,.....-..,..,,.,. __ 

'l'ALEBE 
Yurtları talimatna
mesi 11e ~nı yurt-
Türk maal'if cemiyeti talebe yurdları· 

nın idare şekilleri hakkında hazırlanan 
talimatname, şehrimiz maarif müdürlü
ğüne gelmi~ ve talebe yurtları müdür
lUklerine tebliğ edilmiştir. Talebe yurd· 
!arı, bu talimatname hükümleri dahi
linde idare olunacaktır. 
Karataşta İngiliz bahçesi c~varında in· 

şa edilecek .kız talebe yurdu binası için 
yakında bir plan hazırlanacaktır. Ce· 
miyetin umumi reisliğinin. bina için IA
zım olan tahsisatı derhal vereceği habeı 
alınmıştır. 

---o,._.,..,.., ,,.RJs--
Gefenler, Gidenler 

Bükreş elçiliğimiz ataşeıniliteri Ke
nan Kocatürk İstanbuldan, BUldan kay
makamı Melıınet Bahaetüıı Bııldandan 
sehrimize gelmiş, Emlak ve Eytam ban· 
kası genel sekreteri İzzet Siren İzmir. 
den Aııkaraya gitmiştir. 

--"-""""'""'""o---
MENEMENDE 
F~daJı yağınıırlar 
Evvelki gün Menemen kazası arazisi· 

ne çok faydalı yağmurlar yağmıştır. __ ,_..,.. .. ,,..o---
Çiftçi mallarının 
lıorunınası lfL 
Çiftçi mallarının korunması için yapı· 

lıın teşkilata ait yeni yıl bütçelerin.in 
derhal hazırlanması lüzumu vilayetten 
kazalara ve nahiye müdürlüklerine bil
dirilmiştir. Yeni teşkilatı idare edenler, 
biç bir ücret almamakta iseler de katip
lik: işini yapanlara her halde ücret ve. 
rilmesi hususunda teşkil.at şefleri tara· 
fından ısrar o1unmaktadır. Bazı yerlerde 
<ie bekçi mikdarlarının arttırılması is· 
lenmektedir. 

--- o- --
41.AH JcJ 
KÖYtllfDE ÇEKİRGE 
.Menemen kazasmm Emirfilem nahiye

sinde Alan içi köyünde çekirge görül
mil$tür. VilAyet Ziraat müdürlüğü mü· 
cadele için derhal tedbirler ittihaz et· 
miştir. 

Kara Boğa bana cevap vererek de
di ki: 

Amerika kıtasına ait Martin.ik.te Fran
sız donanmasmm tek uçak gemisi ile bir 
hafif kruvazörü ve bir ınikdar muhrip 
ve sair harp gemileri vardır. Fakat bu 
den.iz. 'kuvvetlerinin aııa vatandaki filo-
ya iltihakı. Martin.ikin Amerikalılar :ta- ' 

0
---

rafından işgalini icap ettireceğinden bu- Bir a.spll'ln satışı - Memlük ordusu bozulduktan sonra 
bizim asker dağıldı.. Zabitler buna mani 
olamadılar .. Herkes memlüklerden ka
lan ganimet malını ele geçirmek hevesi
ne 'kapıldı ... 

Ben de bölükten ayrıldım .. önce mem. 
lUk çadırlarının bulunduğu tepeye tır
mandım.. Orada Mısır Padişahının can
sız olarak yerde yatan cesediyle "karşı
laştım ... Büyük bir kalabalık oraya top-
1anmıştı.. Sen beni orada görm~ün!.. 
Fakat ben bunun hiç farkında deği
lim!~ 

Oradan a,ynldıktan sonra lıenüz Ye
niçeriler t:lrafm:daıı yo'klanmayruı bir ça· 

na imk5nsız gözüyle bakmak Jbımdır. qi adftyede .. 
Görülüyor ki Fransız donanmasının Dikilide uznn sokakta bakkal Hüse· 

en mühim kısmı Akden.izde Tulonda yin oğlu Hasan Uysal hakkında yilz pa· 
toplanmıştır. Bu duruma göre Fransız raya satılması icap eden aspirinin tane
don~ da ~ zi~de nerel~de sini ~ kunışa sattığı iddiasiyle Miill 
f:aalıyet gosterecegı tahmin olunabilir... korunma kanunu mucibince taktöata 
En e-vvel akla gelen Akdenizde faaliyet başlanmıştır. 
tir. Çünkü bu Fransız filosunun A.tlan
tikte :faaliyete geçebilmesi için Cebelüt
tarıktaki İngiliz :filosunu yenmesi icap 
edecektir. Akden!ze gelince, Fr~ fi
losunun bir faaliyeti, müttefiklerin bil
hassa doğu Akdtt-cizde durumunu tehdit 
edebilir. 

KAZALARDA 
Maarif iflerL 
Maarif müdürü B. Reşit Tarakçı.oğlu 

ya'kında kazalar maarif işlerini teftişe 
çıkacaktır. 

Belediye meclisi toplandı ~--~·'*~-~-

Siyasi taarruz hazır• 
lıJılarının da 
harareti artmq 
bulunmalıtadır ... 

-
"Garaj Santral,, da si-

gorta işi redolu~du 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

muharebesini kafi olarak kaunın:Jc 
i~in yapılacaktır. Ru.<ıya harbi AJmaulat 
nazarında nasıl ha:rati bir ehemıni)·cC 
taşıyorsa müttefikler nazarında da Ö)'" 
lece bütün davanın ruhunu teşkil et• 
mektedir. Bunun tabii neticesi olıırıık 
ınüttefiklerin taarruz stratejilerini cJo• 
ğudaki sava.~ın icaplarına uyduracaklıı· 

Otollüs servisi büt.çesi lı:allul edildi.. 
Belediye meclisi dün öğleden sonra 

Belediye salonunda ı·eis vekili göz he
kimi Mithat ürelin reisliğinde toplan
mıştır. 

HASTANEYE YARDIM 
Celse açılınca evvela bütçede bazı 

müııakaleler tasdik edilmiş, İzmir mem
leket hastanesine 20 bin lira yardım edil
mesi halckındaki dilek okunmuş, Dr. 
Mithat Orelin bu husustaki izahatı din
lenmiştir. Neticede teklifin bütçe encü
menine havalesi kabul edilmistir. 

OTOBÜS BÜTÇESİ 
Bundan sonra otobüs servisine ait 

varidat ve masraf bütçesi 454700 lira 
olarak tasdilt edilmiş, bu sene ~ehrimizin 
muhtelif yerlerinde otobüs durak yer
leri yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

ZABITADA 

Garaj santrale gelen her nevi motörlü 
nakil vasıtalariyle halk eşyasuıın sigorta 
ettirilmesi mevzuu uzun süren münaka
şalara sebep olmuştur. Bu sigortaya lü· 
zum olmadığı hakkındaki nizam encü
meni mazbatası okunmuş, Sadi İpekçi, 
Muzaffer Özgen, avukat Balı~. Yörük, 
Ömer Necmettin, Halit Tevfik Ozyaman 
Lütfü Akçin ve İbrahim Halit Atıl si· 
gorlaya lüzum olup olmadığı hakkında 
mütalaada bulunmuşlardır. Neticede 
garajdaki otomobil, otobüs ve halk eş
yasının sigorta edilmesine lüzum olma
dığı hakkındaki mazbata ekseriyetle ka
bul olunmuştur. 

GELECEK İÇTİMA 
Meclis, pazartesi günü 16.30 da topla

nacak ve bütcenin müzakeresine devam 
edecektir. 

rmdan kimse ~üphe edemez. . 

Kanlı bir hadise oldu 

Almanya doi:"Uda tarihinin en müth•~ 
&'e CD fımansız mücadelesine gİrİııirkell 
Anglo Saksonlann bu son fırsatı kaçıra· 
rak ınüdafaada kalmıyacaklarını, Alınan 
şehirleri üzerine cehennemi hüCWlllat 
yapacaklannı, kıtaya ayak atmağa ç~h· 
§acaklannı riyazi kafiyetle biliyor .. 
Bundan dolayıdır ki Fransayı yeni A ~· 
rupa nizamına sokmağı hede( tut.an t:ıı• 
yikini yap~tır. Yine bundan dolayadıt 
ki Lualin kat'i adımlar atmasını, AJıg• 
lo Saksonlnrla son köprüleri de yıknıa• 
sını bekliyor. Burada dikkati ~eken şeY 
Bedinin Vişideki d~iJdikten dojall 
fıe\·k , .e heyecanına İtalyanların iştiralc 
etmemiş obnalarıdır. Relasyone Enter· 
nasyonalc adlı Faşist gazel.esi Fraıı..,adll 
yapıJacak de~ikliklerin mahiyeti ne 
olursa olsun İtalyanın kendi müddeiya· 
tmdan bir zerresini feda etmiyeceğinl 
yazmıştır. Mihverin iki küçük orta~ 
Macaristan ve Romanya arasmdaki iJıti• 
laOar gibi, bir gün Fransa yeni nİ7.llJJla 
girerse, biiyük ortak mevkiinde buluJla• 
cak olan İtalya ve Fransa arasuıdaki 
ihtilaflar da iı:in için kaymyarak devafl1 
edecektir. 

Al11net Kırıcı isminde biri Sinema önünde 5 ye· 
rinden ağır surette yaraland•-

Evvelki gece Yeni sinema önünde Ne
dim oğlu tlhan Bayraktaı· kendisine rast
layan ve kendisine çirkin bir teklifte bu
lunduğunu iddia ettiği Mehmet oğlu 
Ahmet Kırıcıyı bıçakla beş yerinden 
ağır surette yaralanıışhr. t1han polisler 
tarafından tutulmuş, adliyeye verilmiş
tir. 

KARŞIYAKADA 
Bil' lıırsızlılı ve gasp 
K.aı'.şıyakada Celal bey solcağıntla ibir 

hırsızlık vakası olmuştur Hüsnü oğlu 
Ali Bangi adm.da biri. Celal bey soka
ğında Veli oğlu Ali Akarın evine gitmi5, 
anne.sinden üç tane iboş çuval .istemiş ve: 

- B. Ali eve erzak alacak. Ayni za. 
manda kızı 11 yaşında Nurteni de isti
yor, ~emiş, Nurteni yanma almış, ÇU· 
val.larla Turana götürmüş, çocuğun ku
laklarm.da'ki altın h-üpeleri de gasbet
ıniştir. 
Şikayet üzerine Afi Bangi tutulmuş, 

dolandmcılık ve gasp suçlarından adli
yeye verilmiştir. 

BİR YAlıfGIN 
Evvelki gece Geçccüenie 939 uncu 

sokakta 24 sayılı dükkanda yangın çık
mış ise de kilidi kırılarak diikkiina gi
rilmek suretile kom§Ular tarafmdan yan
gın bastırılmıştır. Tahkikatın verdiği 
neticeye göre yangının sebebi, bu dük
kbda kiracı bulunan tahmis 62 yaşında 
Hasan 'Olkünün dikkat.slı:liğidir. Bir gün 
evvel diikHnında kavurmuş olduğu 
leblebileri sıcak iken bir çuvala koyan 
Hasan ülkü, bunların. için için yanabi
leceğini ve yangın çıkabileceğini hiç he. 

Avrupa harbi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

esas olmakla beraber bu ilkbaharm da 
itiyadım ltozmıyarak kendi sürprizini 
ya~ kuvvetle tahmin edilmektedir .. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 20 (AA) - Alman tayyarele

ri Kafkasya sahillerinde liman tesisle
rini ve iaşe merkezlerini bombalamış
lardır. Bir Rus petrol gemisi hasara 
uğratılmıştır. 
Doğu cenup cephesinde Alman avcı

ları hiç bir kayıba uğramadan 22 düş
man tayyaresi düştirmüşlerdir. 
Doğu cephesinin orla ve .şimal .kesim

lerinde ucaklarnnız düşmanın :muhtelif 
mevzilerini bomba.rdıma.n. et:mişlerdir .. 
Şimal ce.Phesindeki hareketlerde 11 

top, 50 bomba topu ve mitralyöz tahrip 
edilmiştir. 

Kuvvetli Alınan bava teşkilleti kara 
hareketlerine karışmış ve dÜ$nanın geri 
ile münasebetlerini kesmişlerdir. 

Karelide Svirde düşmana ağır kayıp
lar verdirilmiştir. 

Buz denizinde hava kuvvetlerimiz ve 
denizaltılarımız 12 bin tonluk 2 vapur 
batırmışlardır. Diğer üç vapur hasara 
uğratılmıştır. 

ALMAN TEBUCt 
Berlln, 20 (A.A) - Alman tebliği: 
Orta ve §iınal k.esimlerinde muhtelif 

noktalarda düşmanın yapbğı taarruzlar 
oiddetli muharebelerden sonra tesirsiz 
bırakılmıftır. 

Alınan kıtalarının yaptığı tesirli taar· 
ruz hareketlerinde ~imal cephesinin bir 
noktasında günlerce süren çarpışmalar· 
da 1 1 top, 5 O bomba topu ve bir çok 
mitralyöz tahrip edilmi~tir. 
FİNLERE GÖRE 
Helsinki, 20 (A.A) - Aunus cephe

sinde ş:ddetli muharebeler olmaktadır .. 
Bolşevikler günde 1000 _ 2000 asker 
kaybediyorlar. 

Helsinki Sanumak. gazetesi yazıyor : 
Fm milleti vatanı müdafaa eden :ve 

Finlandiya hudutlarından bu kadar 
uzak mesafelerde düşman hücumlarına 
mukavemet gösteren ordusunun hayra· 
nıdır. Ruslar hava şartları müsait iken 

sap etmemiştir. Netekim yangın bu şe
kilde çıkmış, fakat pek az zararla sön
dürülmüştür. 

Bir tramuay • Kar~a 
çarpıstlar •• 
Vatman Tahir oğlu Hasan Demirin 

ida.res.indeki 15 sayılı tramvay ile, GU
zelyalıya gitmek üzere Karataşta Mü. 
sevi hastanesi sokağından hareket eden 
sürücü Seyfi Tektaşın idaresindeki ka
roça birbirine çarpmışlardır. Arabanın 
oku kırılmış, tramvayın ön sahanlığı 
hasara uğramıştır. Halkın emniyetini 
tehlikeye düşürecek şekilde hareket et
mek maddesinden vatman ve sürücU 
haklarında takibata başlanmıştır. 

iJıi dana 11e bir Jnıza-. 
Bozyakada Hasan tepesinde Ahmet 

Tokacın hayvan damına giren bir hırsız 
tarafından iki dan~ı ve bir kuzusu ça· 
lınnuştır. 

'l'ombalacı Mu.stafa 
istanlnılda tutıııdu 
Göztepede 96 ıncı sokakta 1 sayılı ev- 1 

de 65 yaşında ev sahlbi Nesi.benin üze· 
~ine çullanıp başına yatak c;arşafı atmak 
suretile el ve ayağını bağlayan, koynun
daki cüzdanından 100 lirasını ve bir ve
raset ilamını alıp kaçanlardan Bucalı 
Mehmet Yueelin tutulduğunu ve adli
yece tevkifine karar verildiğini yazım~ 
tık. Bunun suç ortağı olan Urlalı tom· 
balacı Mustafa da tzmir zabıtasının iş
an üzerine, kaçtığı İStanbulda yakalan· 
nuştır. Suçlu, polis muhafazası altında 
şehrimi-ıe getirilerek emniyet müdürlü
ğiiru! teslim edilecektir. 

Bundan başka İspanyanm harbe gir· 
meğe hanrlandığı, lsveçin vaziyetini sa· 
rahatlc belirtme~e davet edildiği şek· 
linde rivayetler de eksik değildir.. Bil 
rivayetler müttfiklerin dikkatlerini ~•' 
hedeften ayırmak mılksadiyle çıb.rıJıııı~ 
olabilir. Her halde şurası muhakkak Jd 
Rusyada taarnt7: hazırhklariyle birlikte 
siyasi taarruz hazırlıkları da günden 
~üne .hararetini art~ bulımmaJ<tıı· 
dır. 

ŞEVKET BİLGilf 

Çocuk için nq' e hazırlayan eli öpnıe-
li. Banlar ne vakit ve nerede gonca ve
receği aöy'lenemez Çiçeklerdir. 

ÇocUk Esirgeme kurumu genel 
merkezi 

Ekm.-.k kartları de· 
ğiştiriliyor 

<Baştnrafı l inci Sahifede) 

has un .5atılrnasına devam edilecek, bak· 
kallara verilecek un miktan da artt1rı~ 
labilece1ctir. 

ET MESELES!NDE 
MUVAFFAKtYET 
Et meselesinin be1ediye reisliğiJlcc 

ehemmiyetle ele ahnml§ olduğu malum· 
dur. Haber aldığımıza göre orta A:rıa· 
do1u ile cenup vil§yetleriıniı:den son za· 
manlarda hemen yalnız :tstanbula ha}'· 
ıvan sevkedilmektedir. Bunun sebebi, 
lstanbulda et fiatının tzmirdekine naı:a· 
ran kilo başına '50 - 70 kuruş daha pa· 
halı olm85'dır. Bu vaziyet karşısında 

Vişinin siyaseti tz:mir belediyesi eı fiatlarının yükselme
sine mani olacak tedbirleri almak.ta ise 

(Baştarafı 1 inci Sabifetle) de İstanbul belediyesinin de tedbirler it-
PETEN BOYUN EaME.SEYOI... tihaz etmesi lAzım gelmektedir. Allcalc 
Londra, 20 (A.A) - tngiliz gazete- her vilayette, bilhassa Aılkara ve 1.stan· 

leri Vifideği değiıiklikle meıguldur1ar. bulda da belediyeler tarafından - tzınir 
Taymi• diyor ki: belediye.sininki ile birlikte olması şarti-

Mare,al Peten n.iaan bqıncla Debrino- le - tedbirler alındığı takdirdedir ki ~ 
nun getirdiği emre boyun eğdi. Alman· meselesi halle<iilmiş ve fiatlann yu"be!
ya B. Lavalın totaliter salahiyetlerle memesi temin edilmiş olacaktır. 
hükümete gehneaini iatemişti. Ak.si tak- -·----
dlıde ttalyanın Konika, Nis, Savva ve S Ö K E D E 
Tunusu işgal edeceğini, Pariste Alman KJ"ntefJi -unrdJmlar 
ordusunun destekleyeceği bir hükümet " _,_ 
k1.1rolacağını hildirmi~i. Savn, Niıı ve Söke hayırseverlerinden B. Hüseyiıl 
Komka 1W1a akibetlerinin Lavalın Özbaş ve eşi bayan Talat Özba.ş SökEl 
elinde olduğundan da haberdar edil· dispanserine on takım yatak ve ~· 
miş1erdi. 5 adet komodin, sürihi, bardak, tiikürü1' 

Alm nl R cı b··..:::ı. hokkası vermi.şler ve hastalar için ihti· a ar usyaua UyUA taarruza la bu be b. ,_ .__,L, ....ı 
ı_ _ _ ,ft F d b. ı.--•. t..1:ı. k yar; o n na nzer ır QOıı;. eKSUUer• 
oa;yınca ~sa ~ ır &MU~ çı a· tamamla1D1$lardır. Bu hareket Sökede 
.caiından endqede bulıuıuyorlardı. La- A b' · kd. axı· 
valm devlet mıeheterleri f:amnmlJ eaiiAI- nmıımı ır memnunıyet :ve ta U' uy 
man t.araft:aTlandır. Yarbay Vea istilı- dırmışt.ar. 
barat nrvisirtln bqına geçiıilmiım. Oi- --------------
ğer taraftan Almanlar Petenin f'TanSa· Uzak do~da dnrulJ1 
daki nüfuz ve otoritesinden faydalan· 
mağa çalı~ıyorlar. Onun mevküıtl mu
hafaza etmesi La ... ala kaqı :.ay.aldanma 
te~bu.lerini bastıracağını düfiinüyor
lar. 

(Baştarafa l inci Sahifede) 

YANAY ADASINDA 
Tokyo, 20 (A.A) - Keşif uçakları 

Yanay adasının şimal ve cenubuna çı· 
kan ao;kerlerimizin adanın merkezine 

mevzilerini ıslah etmek istiyorlar. Bu· yaklaştıklarım görmüşlerdir. Poto~ 
radaki Sovyet .kuvvetleri taarruza geç· bölgesine nüfuz: edilmiştir. Muhtelif 
mi$lerdir. Binlerce asker kaybebneleri noktalar ele geçirilmiştir. Temizlesn~ 
şimdiki :stratejik mevzileri uzun zaman hareketlerinin bir kaç günde biteceğı 
tubn~ğa muktedir ohnadıklanm göste- tihnün ediliyor. 
rir. SUMATRANIN DOOUSUNDA 

Helsinki. 20 (A.A) - 11 Nisanla Tokyo, 20 (A.A) - Sumatranm doğu-
19 Nisan .arasında 9 giin.de ~o}Jevi.klu sunda BirUton adasında Maııdel ve ]3artl" 
doğu cephesinin Avnua kesimindelti ta- bug işgal edilmiştir. Bu adadaki b]a1 
ar~ıda on bin kiti kayhetmiılerdir. madenleri Japon !kontrolü altına geçıııiŞ• 

Bm ~KUMANDANI tir. Diğer bir adada petrol depolan Ja· 
DEGIŞTI ponlann eline geçmiştir. Balk Japonlafl 
St.okholın, 20 (A.A~ - Doğuda Al- müsait şekilde ~· 

ınan ~mıal ordul.an başkumandanı değif- MAK .ART1}RÜN AVUSTRALY.ı\· 
tirilmiştir. Bu kumandaıilığa general fon DA SALAHİYETLERİ ÇOK GENJ:? 
Kobler getirilmiştir. Sidney. 20 (A.A) - Başvekil C~ 

Moikova. 20 (A.A) - f 9 Nisanda Avusttalyanm bütün kuvvetleri gen~ 
cephede e'beın.m.b<etli değı,üilik. olma- Mak Artürün kumandası altına verildi
nııttJr. Hava bYVetlerimiz 4 4 Alınan ğ!ni, generale B. Ruzveltin verece.ğl 
tayyaresi tahrip etmqlCTdi.r. Bizim kayı- emirlerin Avu5tralya tarafından verıl· 
bımız beı uçaktır. miş sayılacağım bildi!9iştir. 
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5 Devlet Demir Y ollarıncıan 5 
: ...................•..............................................•.................. 

Devlet demiryollarında seyahat edecek ecnebi memleketler eubaylanna 
mahau. tarife. 20/4/942 tarihinden itibaren milli müdafaa vekaleti İ§lerin
de çalıımak şartiyle, erlerine de teşmil edilmiıtir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 2213 (939) 

ıu··g~ u~·ne yenı· teklı.fler veril.meli ~~~:aı~\!·ı!;n~;~etE;;~t :~~;;: i~:~ 
Müzik : Türkçe plfikları 12.45 Ajans ha-
berleri 13.00 Müzik : Türkçe plaklar 13 

tZMiR TiCARET SICiL MEMURLUôUNDAN : 
Tescil edilmiıı olan (Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim şirketi)nin 

14/ 4/ 1942 tarihinde adi surette toplanan umumi heyeti zabıtnamesi Ti~: 
r~t kanunu hükümlerine göre sicilin 435 3 numarasına kayt ve tesci1 edlldıgı 
ilan olunur. -

Yağlı güreııerln IJir nizamnameye, muntazam 
teşlılUita ve ~alqma usııJlerine bağlan

ması telıli f olundu.. 

ldirne, 20 (Huausi) - Beden terbi
Yeel Edirne bölgesi istişare heyeti Kırk
p- güreşleri etrafında önemli bir ka· r- Yererek bunlan telclif halinde umum 
tnldarlüğe bildirmiştir. 

a .... elce de haber verdiğim veçhile 
bu .U:life göre 1 O senede liakal beş se
ne Kırkpınar güreşlerinde baş pehlivan-
lıia lazanacalc olana verilmek üzere 
A<IM. Halil pehlivan adına bir baş peh
Uv..ı.ıt kemeri ihdas edilecektir. Ayni 
~-.anda Avrupada ve Amerikada Tür
kUın yüzünü güldüren Türk pchlivanları
IU• hbirlerinin tanzim ettirilmesi ve 
L..ı.rın hayatı, kazandıkları müsaba
kalar hakkında bir eser neşredilmesi ka
ta? albna ahnmııtır. 

EaJai IPalı bcqvelıUI 
De KucUU ınliftüsü 
ltaıyada.. 
lılil&no, 20 (A.A) - Kudüs müftüsü 

ile eaki Irak başvekili All Raşit Geylii
hi MUAno fuarını gezmişlerdir. ---o---Zelzeleden Çlnde 
..,. ıehlr ydnlcb.. 
Çunk.lng, 20 (A.A) - Yumnan ayale-

1lalma cenubunda Sezel §ehri şiddetli bir 
~ harap olmuşt ur.Yüzlerce ölü 
"-1\hr. 

IWl.GAIUS2' AHDA 
ftJIUBLBal. 

Yağlı güreı kaidelerini gösterir bir 
nizamname tanzim etmek ve bu güreş
ler için mükafat ihdas eylemek, ya~lı 
güreş bölgelerini teshit ve buralarda bi
rincilik müsabakaları tertip edilerek ka
zananların Kırkpınar güreşlerine iştirak
lerini temin eylemek. bütün bu işleri 
tedvir etmek üzere Edirne bölgelerinde 
«Kırkpınar güreıleri komitesi:> namı al
tında daimi bir komite bulundurmak 
ve Kırkpınar güreılerini (Türkiye Kırk
pınar güre~leri) şeklinde isimlerindir
mek, güreılerin tam bir intizam ve itina 
ile yapılmasmı temin için puvan usulü
nü kabul etmek, yani tasfiye edilinceye 
kadar güreşcinin muhtelif hasımlariyle 
~üreıebilmenin temini umum müdürlü
ğe yapılan teklifler arasındadır. 

Cenalri Amerilıada 
.Japon imtiyazları 
gm alınıyor_ 
Buenos Ayres, 20 (A.A) - Amazon 

nehri ağzında Japonlara verilen arazi 
imtiyazları geri alınmıştır. Devlet kont
rolleri altında bu arazi işgal edilmiştir. 

---o---
Normandiya vapuru 
,,.,. daha yanclı-
Buenos Ayres, 20 (A.A) - Nevyork

tan öğrenildiğ!ne göre cumartesi akşamı 
Nonnandi vapurunda yeni bir yangın 
çıkmıştır. Yangın saatlerce devam et
miştir. 

Borsa 

1 Alı 15 - 13.30 Konuşma (Çocuk Esirgcm<> Arılar i~ n asya or- kurumu adına .. > 1 s.oo Program ve mem· 
manları ltazı1'famaJı lcket saat ayan 18.03 Müzik : Radyo sa· 

110Jı fa-udalıdır.. lon orkestrası... 18.45 Ziraat takvimi ... 
" " 18.55 Müzik : Fnsıl heyeti 19.30 Memle---*-- ket saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 

Ege mıntakasında vasati olarak nisa- Konuşma (Kitap saati..) 19.55 Müzik • 
nm 15 inden itibaren süs ağaçlarından Saz eserleri ve oyun havalan 20.15 Rad· 
mor salkım, leylak, ve akasyaların çi- yo gazetesi 20.45 Müzik pl. 21.15 Konuş· 
çeklerini açtıkları görülür. Bu devrede ma (Türk hukuk kurumu adına) .. 21.30 
hava yağmursuz geçtiği takdirde arılar Müzik : Sololar 21.45 Müzik : Klasik 
bu nevi çiçeklerden yalnız nektar al- Türk müziği programı ... 22.30 Memleket 
mak suretiyle iyi istifade ederler. Akas- saat ayan, ajans haberleri ve borsalar .. 
ya çiçeklerinin nektarlarından anlar ga- 22.45 _ 22.50 Yarınki progı-am ve kapa
yet beyaz bal yaptıklarından akasya balı 
kıymetlidir. Fakat memleketimizde an- nış _____________ _ 
cılık bakımından hususi şekillerde yetiş-
tirilmiş akasya ormanları henüz mevcut KARŞIYAKA GENÇLİK SPOR KU-
değildir. Halbuki yurdumuzun Ege mın- LüBONDEN : 
takası gibi hararet ve rutubete malik Nizamnamenin tadili için 23 nisan sa
bulunan arazinin ziraat yapılmıyan yer- al 20 de umumi heyeti kulübe davet 
lerinde arıcılığa ehemmiyet verilerek zi- ederiz. 2218 (941) 
raat teşkilAtımızın da yardımiyle akas-
ya ormanları vücude getiri~, bu ağaç tZMtR TICARET StClL MEMUR· 
çiçeklerinden anlar vasıtasiyle gayet LUôUNDAN: 
nefis bal elde etmek imkanı hasıl olaca- ( Mehmet Karaoğlu ve Hakkı Kestel
ğı gibi piyasada yüksek fiatla satılan li Kollektif şirketi ) ticaret unvanile İz. 
balmumunun da istihsali artacaktır. mirde Şükril Kaya bulvarında 16/C nu-* maralı mağazada kereste ve malzemei 
Mıntakamız.da arıların wnwni bal inşaiyenin toptan ve perakende alım ve 

devşirme zamanı ilkbaharın yağışlı ve- satımı ile iştigal etmek üzere teşekkUl 
ya kurak gitmesine göre haziran ve tem- eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir
muz aylarına tesadüf ettiğine nazaran ket mukavelcnamesi ticaret kanunu hü
ancı bu aylarda azami mikdarda ist:fa- ktiınlerine göre sicilin 4356 numarasına 
de edebilmek için nisan ayında arılarını kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
kafi ınikdarda (Münebbih) gıda dcnifon 1 - Mukavelename. 
şeker şurubu il~ beslemelidir. Bu su- İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
reUe evvelden yapılan cüz'i masrafı arı- mührü ve imza okunamamıştır. 
lar istikbalde sahibine iki misli olarak Bugün 16/4/1942 bin dokuz yüz kırk 

iki senesi nisan ayının on altıncı peqem-
öderler. be günü saat on dört buçuk .sıralannda 
Güneş hararetinin nektar üzerinde az tzmirde doktor Hulusibey caddesinde 

çok tesiri olduğur.dan ilkbaharın bulut- Karcliçalı han 15 numaralı dairei mah. 
lu ve yağmursuz devam eden günlerin- su.sasında Türkiye cümhuriyeti kanun. 
de anJarın istifadesi açık havalardakine farının bahşettiği saJMıiyetle vazife gO-
nazaran daha faz1adır. • ren tzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay-* ın vazifei askeriyeye daveti Uzerine 1z.. 

Bu günlerde kovan1arın ikinci mua- mir adliye encümenince ittihaz edilen 

1 - ZABITNAME 
2 - HiSSEDARLAR CETVEU 

l:ımir sicili ticaret memurluğu resmi mühürü ve F. Tenik imzası 
Şark Sanayi Kumpanyası Türle Anonim !İrketinin 1~/Nisan/1942 tari

hinde yapılan Mnelik idi umumi heyet toplantwna aıt •bit varabaıclır. 
Esas mukavelenamenin 25 ci maddesine göre senelik adi umumi heyet 

toplantısında 23/3/1942 tarihinde hazır bulunan hissedarlar adedi kanun1 
nisaba erişmediğinden yine mezkur esas mukavelenameye göre ve lzmird.cı 
müntetir Anadolu gazetesinin 26/ Mart/ 942 tarihli 8832 numaralı ve 2/Nı
ean/ 1942 tarihli 8839 numaralı ve Yeni Asır gazetesinin 2S/Mart/1942 ta• 
rihli 1 1 146 numaralı ve 3/Nisan/1942 tarihli 1 1 15 4 numaralı nüshalarında 
ne§rolunan ikinci davetnamelere tevfikan ve hazır bulunacak hf~darlar 
adedi her ne olur&a olsun behemahl karar verilemek oartiyle hiesedarlaı 
14/Niaan/ 1942 tarihine rastlayan salı günü aaat 15 te ,ehitlerde iklln fabri
ka binasında ikinci toplantıya davet olunmuılardı. 

Toplantı iıtbu ilan edilen gün ve saatte idare mecliııi reisi bay küçük Talat 
Muııkaranın reisliği altında açıldı. 

Hükümet komiseri olarak mıntaka ticaret müdürlüğü raportörü bay Retat 
hazır bulunup müzakereye ba,lamak için esas mukavelenameye göre mevcut 
reylerin kafi olduğunu ve bu husustaki muamelelerin tamam bulundufunu 
beyan eyledi. 

Reis tarafından ara toplantısına bay Halit Onaran ve bay Fazıl Çetingijn 
ve katipliğe bay Tevfik Ertaç tayin olundular ve divan tetkil ettiler. 

Heyeti umumiye divanı bu suretle tetdclcül ettikten sonra evveli ruzna
menin birinci maddesini teşkil eden meclisi idare nporu. müteakiben müra. 
kipler raporu okundu. Bundan sonra raporlarla alakası münasebetiyle hlinço 
ve kirüzarar hesapları okundu . 

idare meclisinin raporunda zikredilen itçilerin yevmiyelerine zamlar yapıl
ması, parasız sıcak yemek verilmeli ve itçilerle ailelerinin ııahh1 balwnlaruwı 
itina edilm9i gibi hususatta bülı:ümetimizin büyük bir tefkat ve hauuiyet 
göstermesi minnet ve ıükranla karıılanRUf ve mecllai idarenin bükümetimi
zin emir ve arzularını yerine getirmek için faaliyete geçmiş olmasını ta'kdiı 
ve tUYİp eylemit ve müteakiben mezkur raporda gösterilmiş olan kann &§A

ğıda yazıldığı veçhile tevziini kararlaıtırm!fbr. 

292.762.62 lira üzerinden % S hiese ihtiyat akçesine 
ilk temettü olarak hissedarlara 
Mecli.i idareye 
ikinci temettü olarak hissedarlara 
Matlubat ve •nayi rizilolan lı:arphğı 
Şirketimizin bir kısım ticari muamel&tma tavsit edilmeıi 
hakkında emnl firketi için verilen 18/2/1941 tarihli 
meclisi jdare kararının tatabik edilmemesinden dolayı 
emval firketine tazminat olarak 
Hususi ihtiyat akçesine 
Gelecek seneye nakledilen 

Lira 
14.638 
25.000 
8S.2 l 3 
7S.OOO 
15.000 

Kt. 
13 

45 

SoFya, 20 (A.A) - Nazırlar meclisi 
ıneınleketin et stokunun müaa'ri •rette 
halka tevziini temin edecek bir usul tat. 
l>ilt edecektir. ÜZÜl\I 

73 İnhisarlar 
193950 ! Eski yekıin 
194023 i Umumi ye.kim 

49 

yeneleri yapılabileceğinden lüzumunda 1511/1942 tarih ve 1 numaralı karara 

52 5o sun'i petek takılmış çerçivelerin ilave müsteniden vekaleten noterlik vazifesi
cdilmcsi unutulmamalıdır. Geçen yıla ni ifaya salahiyettar kılın.an ben aşağıda 
nazaran bu yılın ilkbahan kısmen yağış- imzası mevzu Saip Erakman, yanıma ge. 
lı devam etmesi dolayısiyle mevsim arı- len kanuni ehliyet ve vasıfları haiz ol
cılıı;.a mlisa!t gitmektedir. Kovanlara mak.la şahadete ehil oldukları görülen 
su~-;i petek takılmış çerçivcler konulma- İzmirde 384 ncü sokakta 18 numarada 
dığı takdirde ana an oğul vermek için mukim Mustafa oğlu Rafet Aktemel n 
evvela erkek arı yuvalarına fazla mik- tzmirde üçüncü Sultaniye lkinci Havai 
darda yumurtlamağa ve daha sonraları sokağında 6 numarada mukim Şahap 
da amele arılar tarafından hazırlanmış Bezen nam şahitlerin tarif ve şahadetle
olan ana yuvalarına da yumurtlamağa riyle taayyün eden ehliyeti kanuniyeyi 
başlar. Bu suretle bakılması ihmal edi- haiz bulunan, hmirde Dr. Mustafa En. 
len kovanlarda arıcılıkta (Dalak) tabir ver caddesinde 25 numarada Mehmet 
edilen hal meydana gelmeğe, anlar ken- Karaoğlu ve lzmirde Karşıyakada 1835 
diliklerinden gelişi gilzel petek yapma- nci sokakta 26 numaralı evde oturan 
ğa başlıyacakJarından bu gibi hallere Hakkı Kestelli'den sebebi müracaatlan
meydan verilmemesi için ancı lüzmnlu nı sorduğumda anlatacakları gibi tara. 

10.000 -
125.000 -

8.812 05 
Yellın 292.762 63 

Bl&nço ve ldlrüzarar hesaplan heyeti umumiyece bu tekilde kabul olunup 
meclisi idarenin teklifi adiresinde 1 7 numaralı kupon bedellerinin 16/Ni
san/ 1942 tarihinden itibaren tevziine baflanılması ve mürakipler raporu 
veçhile idare mecliıri.nin ve mürakiplerin ibrazı kararlaıhrıldı. 

rASHİH 
Gazetemizin 19 nisan tarihli nushasm

da 3 UncU sahifenin 4 üncü sütununda 
tıa.ir Sicili ticaret memurluunun it8-
n-ı. satenc!Jfk tertip hatası olara çık
~~~- Bunun~ tatlıcılık oldu
"'uııann tashih eyleriz. 

ttıltR DORDONCO tCRA MEMtJR. 
LUôUNDAN: 

No. 7 
No. 8 
No. ~) 

No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
65 Ton Susam 

4088 Kilo Balmumu 
2369 kilo T. Badem içi 

49 
50 
53 
55 
59 

62 75 64 
220 
205 Bir borçtan dolayı ceman 122 lira kıy

metJade koa.oL ~ elbiae dohL. du
var aaatı ve halı gibi muhtelif cins eşya
ıua 4/5/942 puartesl &UnU sa.at 14 te 
~- milzayede bedesteninde açık art
tıra.a ile paraya çevrilmeaine karar ve
rihnifti,r. Verilen bedeli muhammen kıy
rnetın yUzde yetmq beşini bulmadığı 
takdirde ikinci arttınna ertesi günü ay
Jıi nıahal v saatta ifa edilerek en çok art
tıran. satılacaktır. Allkadarlann huır 
buhmmalan lüzumu ilin olunur. 

ZATirEZKERE 

- 2233 (945) 

Sandıklı askerlik şubesinden alınış ol
duğum terh!s tezkereı:nl cüzdanım için
deki para ile birlikte zayi etilin. Yenisi· 
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmü ol
maclnnı ilan eylerim. 

İzmirde Etiler mahallesi 1284 ün· 
cü sokak 10 numaralı hanede mu
kim Sandıklılı 322 doğumlu Meh
met oğlu HALiL AYKOL 

(9-14) 

·----------~---------------
KERUrE SA'rl1f ALDfACAK : 

izndr Nafıa Müd,..lü{lünden : 
Ölçüaüne gire M3 fiatı 1 OS ve 1 15 liradan 63.404 metre mikap keres

te nıübayaıuı 6936 lira 42 kurut bedel ile 12/.f/1942 tarih.inden itibaren 
15 gün müddetle bpah ekailımc,"e konulduiundan isteklilerin 2490 sa!11ı 
Yaaa hükümlerine tevfilcaa ölçüleri ve prtnamesini tetkilı: ederek 2 5 1 ıra-
1* teminatlanm muhtevi teklif mektuplanm 27 niaan 1942 pazartesi günü 
Saat 11 de Nafıa müdürlüğünde müteıellil komisyon reisliğine tevdi ile 
nıd:Luz almalan ilin olunur. IS 21 2029 (672) --Bepgama c. M. u. Dğlnden : . . 

Millt korunma kanununa muhalif harelcetten suçlu Bergamanın Çeltıkçı 
ltöyii mahtan Hüeeyi.n oğlu Mehmet Ali Ate, hakkında meşhut suçlar ka
ııanana tevfikan yapdan durupna eonanda: 

Kö,.leri ihtİyaca için Lükümet tarafından verilen ve kilosunu azami 30 
kuruşa aatması li.zım gelen gazın kilosunu muhik bri sebep mevcut olmadı
iı halde 37 - 38 - 39 kuruşa satmak suretiyle ihtiklrda bulunduğu sabit ol:
<luiundan milli konınma kanununun 31 /3, 59 /2 maddelerine tevfikan yedı 
gün ınüddetle bpsine 50 lira ağır para cezaaiyle mahkumiyetine gazete ile 
il&aına 30/3/42 tarihinde Bergama ceza hakimliğinden verilip katileşcn ka· 
!'ar ilan olunur. 2211 (940) 

Mim KoPanma malalıemesi c. M. u. llğinden : 
Pazıa flatla jeldtfnll lıtiğd satan Elyazer Ga· 

IJay rncdllıant olda-
Fazıa fiatla jeli.tinli klğıt utmak suret.ile milli korunma kanununa aylurı 

hareketten suçlu lzmirde küçük demir han 2l/1 S no. hurdavatça ve lnönü 
C.ddesi 3 neü sokak 2 noda oturur Yuda oğlu Elyazer Cabay hakkında 
J:rınir milli korunma mahkemesince yapılan duruşma aonunda: 

Suçu aabit görülerek milli korunma kanununun 32 ve 63 ncü maddeleri
ile dayanarak 30 lira ağır para cezasiyle mahkt'imiyetine ve sekiz gün müd
detle dükkanının kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten men'ine 
"e ielitinli kağıtların müsaderesine ve dükkan kapanmasının büyük harfler-
) k. fi · u· e YazılanJc dükkanının göze çarpacak yerine asılmasına ve ey yetin a-
Jıına karar verildiği ve hükmün lcat'i bulunduğu ilin olunur. 223.f (943) -::::-.... 

T. iş Bankası 
~ ıu,,,.,..., JaesaplaJtı 1,42 Uırandye planı 
keşideler : Z Şubat. 4 Mayıs, 3 Atucıtos, Z ildnei tetria tarihlerinde yapdır-

..... 

1 ' • 2 iKRAMİYELERi ... 
1 adet Z80t Lirabk - 2000 - Ura 
3 adet 1000 Lirabk - 3000 - Ura 
z adet 750 Lirahk - 15" - Unı 
3 atlet 581 Lin.bk - 1500 - Un 

10 adet 250 Liralık - Z500 - Ura 
40 adet IM Urahk - 4000 - Lira 

50 adet 51 Liralık - 2500 - Ura 
200 adet Z5 Ura1ık - SOM - Lira 
- Met 10 Lirahk - zooo - J..in 

tedbiri vaktinde almalıdır. fımdan resen bir şirket mukavelename. 
Arıcı NAZiF BiLEN suıin yazılmasını istediler. İsim ve ad-

resleri yu'kanda yazılı şahitler yanında 
tZMtR TİCARET StCtL MEMUR· müttefikan .söze başlıyarak aşağıdaki 

LlJt";UNDAN : şartlar dairesinde bir mukavele akdet-
Tescil edilmiş olan ( Anadolu tnkinşaf tiklerini beyan ettiler : 

ticaret şirketi limited ) in 16/4/1942 ta- Madde 1 - Şirketin unvanı ve nev'i: 
rihile tasdikli sirküleri ticaret kanunu Şirketin nev'i kollektif olup unvanı 
hükümlerine göre sicilin 4351 numara- ( Mehmet Karaoğlu ve Hakkı KesteDJ 
sına kavt ve tescil edildiği ilAn olunur. Kollektif şirketi ) dir. 

l - ·Sirküler. Madde 2 - Şirketin mevzuu : Her ne. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmt vi kereste ve malzemei inşaiyenln top. 

mührü ve imza okunamamıştır. tan ve ~rakende alun ve satımiyle f.J. 
SlRKtn..ER tigal etmektir. 

İzmir şubesi müdürü B. Nisim Naon Madde 3 _ Şirketin merkezi : 1znıir.. 
veya muhasebeci B. Nisim Simsollu de Şükrü Kaya bulvannda 16/C numa
gaybubetlerinde ikisinin veya halen im· ralı kereste mağazasıdır. 
!8 salahiyeilne haiz bulunan B. Joz.d Madde 4 - Şirketin sermayesi: Beş 
Simsollu ile imza etmek üzere bu defa bini Mehmet Karaoğlu beş bini Haklc 
B. Davi Sason'a imza salMıiyeti verildi- Kestelli tarafından vazedilmek üzere 
ğini saygılarımıda arz eyleriz. ( 10,000 ) on bin Tilrk lirasıdır. 

Anadolu lnkisaf ticaret şirketi Ltd. Madde 5 - Şirketin şekli temsili: Şe. 
Sermayesi 150,000 T. L. tamgası ve rlkleorden her biri münferiden şirketi 
K. tlkul ve H. Kaspi imzaları temsil ve idareye ve her hangi akit ve 

16 nisan 942 taahhüdata unvanı şirketi istimıil et. 
Bugün bin dokuz yüz kırk iki senesl mek şartiyle tek başına vaz•ı imzaya sa

oisanının on altıncı perşembe günüdUr: lahiyettardırlar. 
Bu salahivetname altındaki klişe ve Madde 6 - Şiirekinm kir ve zarar. 

imzaların adlarını, sanlarını dairemin daki hissei J§tirakleri: MuamelAtı şlJ\o 
tanıdığı, Anadolu İnkişaf ticaret şirke- ketten mütehassıl kir ve zarar şerikler 
ti limited namma müştereken imzaya arasında mUt~viyen taksim edilecek· 
mezun Kemal 1lkul ile Hanri Kaspinin tir. 
olduğunu ve mahallinde alındığını tas- Madde 7 - Şirketin müddeti : 1 ma-
dik ederim. yıs 1942 den itibaren 1 mayıs 944 tari. 

Müstenidi olan sirkiller dairemizde hine kadar iki senedir. Ancak şüreka. 
mahfuzdur. dan herhangi biri tarafından müddetin 

16 nisan 1942 hitamından altı ay evvel hilafı ihbar 
Resmt milhür : T. C. İstanbul altıncı edilmedikçe müteakip bir sene için şir

noteri Galip Bingöl imza : N. Celll ketin müddeti temdit edilmiş olacak ve 
Esen anı takip eden senelerde de aynı suret. 

Bu suretin dairede saklı 16 nisan 942 le hilAfı ihbar edilmedikçe şirket birer 
tarih ve ( 5113 ) numaralı imzalı nus- sene için temdit edilmiş olacaktır. 
haya mutabık olduğunu tasdik ederim. Taraflar başka bir diyecekleri olmadı-

16 nisan 1942 ğını beyan ve ifade etmeleri üzerine ben 
İstanbul altıncı noteri Galip Bingöl yeminli noter vekili yazılan bu muka. 

resmt milhUrU ve imza okunamadı. velenameyl açıkça ve yüksek sesle oku-
2214 (936) dum ve manasını anlattım. Dilediği gi. 

- - -- - - - - - - - - 1 

: 

1

) - - s A r· ı L ı ır - - - 1 

1 1 2'aJısi otomolJUI 1 ~ 
> İzmirde işlemekte olan gayet mü- ı 
> kemmel ve IAstikleri yeni halde bir 1 
\taksi otomobili satılıkbr. J 

1 , ı Ayrıca yedek yenice lastikleri, par-
1 

çaları vardır. 

11 Büyük Kardiçalı han No. 52 ı > 
ı~ _ Telefo~ 3~_ _ _ l=-3 (932) _ 1 

bi yazıldığını benim ve şahitlerin yanın
da tamamen kabul ve ikrar eyledikten 
kendisine ve şahitlere imza ettirdikten 
sonra ben de imza ve tasdik ettim. Bin 
dokuz yllz kırk iki senesi nisan ayının 
on altıncı perşembe gilnü 16/4/942 

Taraflar imzaları 
ŞahitlE!'I": İmzaları 

M.G. 

İzmir üçüncil noter vekili Saip Er. 
akman resmi mühür ve imzası. 

Umumi No. 5016 Hususi No. 

Müddetlerinin hitamına binaen çıkan idare meclisi azasından bay Halit 
Onaran ve bay Fevzi Beler yeniden intihap olunmuıılardır. 

Heyeti umumiye karariyle 1941 .senCAi için mürakip tayin edilen bay Emin 
Değermenin 1942 senesi için de mürakiplik vazifesini görmesi tensip edil
miıtir. 

idare meclisi azalarının beberine huzur hakkı olarak senede üçer yüz ve 
müraluba senede yüz lira ücret verilmesi kararlafttnlm!fbt'. 

Nihayet ruznamenin son maddesi olan meclisi idare azalannın ıirketle ti
carj muameleler yapabilmeleri keyfiyeti müzakere edilınit ve m~ 
idne meclisi azalanna tirketle ticart muame.leer yapa'bllmelerf ltmaaanda 
müsaade verilmesi kararlqtmlmıştır. 

Müralcereere saat 16 da nihayet verilmittir. 
Reis 

K. T. Muşkara 
Katip 

T. Ertaç 
Kom.ieer imzası okunmamıştır. 

15 kuruılulı.: damga pulu üzerinde 14 Nisan 1942 tarih ve İzmir Şark Sa
nayi kumpanyası Türk Anonim tirketi reamt mühlr 

bmirde Şehitlerde Şark Sanayi Kump...,.... TUrk Anonim ŞirlnılWn 14/ 
Ntwı/1942 aalı günü aaat ıs te tirket mer'aık de miimıldt heyeti wUWllya 

toplaııtısmda esaletea ve ~ h... 'bahmaa ldaeeclarl. ile 
~ hiueleri mikdannı cöeterir ~•eldir. 

1ımi Hiae Rey lkametglb adresi 
adedi adedi 

imza 

Bay küçük Talat Muş.kara 1000 10 

Bay Halit Onaran 

Karpyaka 1 7 28 ci a. imza okanamadl 
No. 76 

Bay F evü Beler 

Bay Edmon Jiro 

Bay Fazıl Çetingün 

'409 

IOO 

1172 

120 

4 KArııyaıka Salih p&f& 

cad. No . .30 
1 izmir Ali Çetinkaya 

bulvarı N. 2 
l O Bornova bmet İnönü 

cad. No. 1 
1 Mimar Kemaleddin cad. 

No. 12 

c 

c 

c 

c 
y ekWı 2909 26 

Reis K. T. Mutkara imzası, rey toplamağa memur imza okunamadı. rey top
lamaia memur imza okunamadı, Katip imza okunamadı, Komlaer lzmir llllfte 

takasa ticaret müdürlüğü raportörü imza okunamadı. 
15 kurU§luk damga pulu üzerinde 14 Nisan 1942 tarih ve lzmir Şark San .. 

yi kumpanyası Türk Anonim firketi resmi mühürü. 221 7 ( 9 38) 

T. C. Ziraat Bankası 
KllPllJaf tflPlld : 1818 

Sermayesi : 100.GOO.OOft Türk Ura&. 
Svbe •e ajan adedi ~ 2~~ 

Zinal " tieart ber ani Bmıka muameleleri 
PARA BbUKTiRENLERE 28.800 LiRA 

iKRAMıYE VERECEK 
Ziraat bankuıoda lrumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannc:bı ea az (50) 

liram buJunanJara senede 'defa ~k kur'a ile apğıdald pllna aöre ik-
ramiye dağıtılacaktır : . 

' Adet 1.000 Urahk l..000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
e • 250 • LOOO • 

tO ı 100 • 6.000 • 
100 • 51 • i.080 • 
120 • .. • ..- • 
160 • ao • 1.20U • 
OİKKAT: Hesaplanodald paralar bir sene içinde 50 liradan 8f8lı dtıpm. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 faı.laslyle verilecektlr. 
(Kur'alar ıenede 4 det., 11 Hazıran 11 EylQL 11 Biriıııcikloun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

- -- ---- ' 

DİŞ2'ABiBi 
HAMDi aoı.cuooı.u 

lşbu mukavelename suretinin daire .,.._ B E L s A M ı T ~ L 
do~yasında saklı 16/4/ 942 tarih ve 5016 r '-. ..,. 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 1 OOUKLUÔU İdrar ı · 
ederim. Bin dokuz yüz kJrk iki senesi İdrar yollan iltihabı, yeni ve.eski B~. . ~ zor ugu. me-
. ı be ·· il. sane ve Prostat iltihabı, Sistit ve Koh Sistitlere.. Böbrek rahatsızlıklarma nısan ayının on a tıncı perşem gun ı..-- en mükemmel bir n- BELSAMİTOVdur. BELSAMİTOL kııUananlar 16/4/942 AG&ljl& ~ .uMll ..... _ 

İzmir üçüncü noter vekili Saip Er- yukanda yazıh hastalık1ardan çabuk kurtulurlar. BUtUn eczanelerde bulunur 
akman resmi mühür ve imza oku- SatJt Deposu: S..U Abu ~kape İl Banbıpı arbsmda Bahvanabır 

Birinci Beyler sokak No. 41 
Telefon : 4118 1- 13 (896) 

namadı. 2237 (937) · - 8oUk No. 5-



- - ---~- -

Siyasi Vaziyet -=---· 
Hava akınının 
japonyada bi:.
yük hasar yap-
tığı sanılıyor -·-Vişide durum • ıran ve 

Dzmokrasi · italyada 
ho!,"~utsuzluk 
alametlerL .. 

P~dyo gazetcsıne göre Japonya üzeri
ne yapılan hava taarruzu, İngiltere ve 
Amerika ile tarafsız memleketleri ilgi
lendiren en önemli mesele olmuştur .. 
Taarruz haberleri yalnız Japon kaynak• 
!arından aksetm~ktedir, Amerika bu 
husuırta henüz tafsilat vermemiştir. Yal· 
nız İngiliz ve Amerikan basını hlldiseyi 
incelemekted!rler. Bu taarruz Amerika 
basını tarafından istenilmekte idi ve bu 
taarruz hazırlıklarının üç ay daha süre
ceği tahmin ediliyordu. Bununla bera
ber Amerikalılar yapılan taarruzun bit 
deneme olduğunu ve hazırlıkların de
vam ettiğini bildir:yorlar. 
Taarnızlarm yaptığı hasar hakkında 

maliimat olmamakla beraber, Japonya· 
da zelzele tehlikesine karşı evlerden ço
ğunun ahsap ve bölmelerin kağıttan ol
ması hasebiyle zayiatın oldukça mühim 
olması ihtimal içindedir. 

Japon ba.şvek:li ile bahriye nazırının 
Tokyo bombardımanı münasebetiyle sa
raya daveti de nazarı dikkati celbetrnek
tedit. 

Mihver radyoları bu taarruz hakkın
daki haberleri ya hiç vermenrişler veya 
hut ta pek kısa kesmişler, buna mukabil 
Birmanyadaki Japon ba~arılarının üze
rinde durmuşlardır. 
Vİ$İDEKİ DURUM 
Haftanın ik'nci mühim olayı da Lava• 

lın tekrar iş başına gelmiş olmasıdır. Bu 
hadisede hılla mühim kalan nokta a:ıninJ 
Darlanın vaziyetdir. Darlan bir taraf· 
tan Petene halef olarak kalıyor, diğer 
taraftan da kara ve deniz kuvvetlerine 
başkumandan oluyor ve bu işlerle ilg'll 
meselelerde kabine müzakerelerine işti· 
rak edecek.. Fransız hükümetinin çetin 
müzakerelreden sonra böyle bir formül 
bulduğu sanılıyor. Darlan Fransanın ve 
imparatorluğun müdafaasıru üstüne al· 
m1s bulunuyor. 

İngiliz basını Lavale sert hücumlarda 
bulunmaktadır. 

Alman basını ise bu tayinden mem· 
nunivet l!Östermektedir. 
İRANDA 
Tahran radyosuna göre başvekil Sü· 

heyli, eski idare suiistimalleri hakkında 
sual soran mebuslara cevap vermiş ve 
bunların birer birer tetkik ve izalesine 
çalışıldı~ bildirm:ş, yeni bütçenin tas· 
dikini istemiş ve İran için en iyi idare 
si<ıteminn demokrasi olduğunu söyle· 
mişt:r .. Bütce ekseriyetle ve 76 reyle 
kabul edilmistir. 
İTALYADA 
İtalvanın iç durumu hakkında Bal 

şehrinden dikkate layık haberler gel
mistir. Bu haberlere göre Mussollni bir 
çok Faşist sekreterlerini azletmıst:r. 

Gecenlerde bir takım valiler Romaya 
c;:ağırılmış ve iç durum gör~ülmüştür. 
Bu azillerin bunun neticesi oldul(u sa
nılıyor. İaşe zorlukları, harbin devamı 
ve ilkbahar taarruzları için yeniden dc>
ğu cephes'ne asker sevki İtalyan halkı 
arasında hoşnutsuzluk uyandırmıştır de
niliyor. İtalyanın diğer mihver devletle
rine ral!rnen demokratlara daha yakın
lık J?ÖSterdiği görülüyor. Meselli, Malta
da İtalyan tayyareleri tarafından sivil 
yerlere bom ha atılmamak için cok dik
kat gösterildiği Londradan bildirilmek
tedir. ----·----Tokvo bom bar-

dımanı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

olacak.lir. Amerikada Japon ıehirlerinin 
bombalanması müttefiklerin beklenen 
taarruz hareketlednin başlangıcı olarak 
tela~ki •dilmektedir. 

AMERiKAN DENl7 KOMiSYONU 
REiSl'liN BEYANATI 
Amerikan deniz komisyonu reiai ıun ... 

lan söylemi~tir: 
« - Japon şehirlerini bombalıyan 

tayyarelerimiz müttefiklerin taarruza 
ıı•çtikleri hakkında bir delJI vermişler
dir. Taarruz Jaoonyanın sonu olacak .. 
hr. Simdiye kadar Japon taanuz hare
kf'tlerinin esasını teşkil eden ma,unluk 
zihniveti böylece sona e:rivor. Yapılan 
har,..ket Japonyanın tehdit sahalarını 
çok da.ha ileriye götürmesine mani ola .. 
caktır. 

Hint okyanusunda vaziyet vehameti ... 
ni hdl.& muhafaza etmektıedir. Japonla
rın ellerjndc kuvvetli bir fi1o ve mühim 
miktarda hava kuvvetleri vardır. Scy ... 
lan atla., ve hatta Aden tehlike d .. ında 
cleğildir. · 

MülTEFlKLERlN 
TAARRU7l..ARI 
Bugün durumda bir deği~iklik var. 
Amc1ika uzak doi\'uda hücuma geçi-

yor. Bu taarruz yarın Avrupnda İngilte
re ve hirleşik drv]et1er tarafından tek
T3rlanacekhr. Albay Cernonun ne,retti
;?i bir e1erde yazdığı gibi bu harbi mü
dafaa u•ull~r•v lı· l\azanmak kabil değil
dir.> 

HITLERıN YILDONOMO 
----*----

Almanlar 
Tanrıya 

minnettar<. 
-*-

Führer .Sl üncü ;yıld""nü· 
miinii umumi lıararga
hında g~iriyor. Alman 
pazetelerin!n nf:',Jri1•afı 
Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : Führer dogumunun 53 üncü 
yıldönümünü umumi karargahında ge
çirmiştir. Hususi tören yapılman11ştır. 
Führer harekatı umumi karargahtan 
idare ediyor. Ancak öğle yemeğinde et
rafındaki şahsiyetlerin sayısı artacaktır. 
Mareşal Göering, amiral Heder, general 
Halder, mareşal Milch, Ribentrop, Him
ler ve daha bir kaç seçkin zatın davet 
edilmiş bulunması muhtemeldir. Führe
rin şahsi arzusu üzerine kendisine hiç bir 
hediye verilmiyecektir. 

ALMAN GAZETELER1N1N 
ın;&RtYATI 
Berlin, 20 (A.A) - Gzeteler Führe

rin dogumunun yıldönümii münasebe
tile çoşgun neşriyatta bulunuyorlar. Bü
tün Alman gazeteleri tanrının kat'i ma
hiyette bir zamanda Alınan milletine bir 
devlet reisi ve dahi bir asker şef verdi
ğini yazıyor ve tanrıya karşı minnettar
lıklarını bildiriyorlar. Berliner Börsen 
Çaytung diyor ki : 

Onu seven. ona inanan bir millet var. 
dır. Alman milleti birinci umumi harp
teki irtibat subaylığı şefine kitle halin
de yardım edecektir. Bir gün o başku
mandan sıfatile milletinin huzuruna Çl· 

karak diyecek ki : Milletimin hayatını 
tam manasile temin ettim ve insanlık 
kültürünün kurtarılması vazifesini ba
şardım. > 

----~----~ 
8. Vilki son zafere 
kadar harp devam 

edt•c{·ktir divor 
~---k-~~-

Vaşington, 20 (A.A) - Vander Vilki 
Şikago milli cumhuriyet komitesinin 
bir toplantısında infirad politikasının 
k~ldırılması tezini müdafaa ederek de
nriştir ki : 

c - Harbın para, enerji ve insan ha
yatı bakımından her neye mal olursa ol
sun son zafer elde edilinceye kadar de
vam ettirilmesi lazımdır. > 

Vilkl cumhuriyetçi partinin harpten 
sonra dünya işlerinde oynaması gereken 
büyük rolü de belirtmiştir. 

------~--~---• P ... tt>n in mesajı 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kat'i bir anda, birlikte temelini kurdu
ğumuz Avrupa teşkil5.tı eserine devam 
için kendisi ile birleşiyorum. Fransızlar! 
Basiretiniz, sabrınız ve vatanpcrverliği
niz felaketimizin imtihanlarını muvaffa
kiyeUe başarmamıza müsaade edecektir. 
Bütün kalbinizle geliniz ve hükümetin 
etrafında toplanınız. Yeni hükümet ye
niden inanmanızı ve ümit etmenizi müm
kün kılacaktır. 

LAVALtN BEYANATI 
Vişi, 20 (A.A) - Başvekil B. Laval 

dün basın mümessillerine demeçte bu
lunmuş ve bilhassa demiştir ki : 

« - Bu buhran günlerinde maresal 
Petenin hana gösterdiği iyi kabulden de
rin surette mütahassıs oldum. Bir çok 
güçlükler mareşal tarafından ortadan 
kaldırılmıştır. Bu sabah hükümet faali
yetine yeniden başladım. Güç olan va-
7.,jfemin bugünkü vaziyetimiz hakkında 
devlet reisinin gösterdiği yüksek anla
yış zihniyeti ile geniş nisbette kolayla
şacağı hissini taşıyorum. • 

Lava! dış ve iç siyasetten bahsederek 
şunları da söylemiştir : 

« - Basın ve radyo tefsirlerinde doğ
ru olarak söylediği gibi hükümet reisi
yim. Bu vazifenin icrasında mareşalin 
otoritesi benim için elzemdir. Güç bir 
esere başlıyorum. Muvaffak olmak için 
onun basiretine ve tecrübesine ihtiya
cım vardır. > 

HAVA SEKRETERLlôi 
Vi~i. 20 (AA) - General Jan Lo

ken hava sekreteri tayin edilmiıtir. 
----o----

Deniz lerde yeni Alman 
m••v111ff11.'1ıyetlP.rl.. 
Berlin, 20 (A.A) - Alman hususi 

tebliği : Alman denizaltıları muhtelif 
harp sahnelerinde yeni ve mühim mu
vaffakiyetler kazanmışlardır. Şimal Af
rika sahillerinde ve Karaip denizinde 131 
bin ton hacminde 18 gemi batırılmıştır. 
Kurosaoda, Bulbeni petrol depolarına 
bir denizaltının bombardımanile ateş ve
rilmiştir. Buz denizinde bir kafileye bağ. 
lı 12 bin tonluk iki vapur batırılmıştır. 
Bunların birisi petrol vapurudur. Diğer 
üç büyiik gemiye ağır hasar yapılmıştır. 
Kafileyi koruyan harp gemilerine de 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

----o----
İHGİL'I'EREYE 
Son Alman hdicıımları 
Berlin, 20 (AA) - Alman savaş 

tayyareleri 19 nisanda lngilterenin do-
~o""""""" _ ğu sahillerinde silahlı keşif uçuşları yap-

Bİ ;r A LY AH mıılardır. Kremsbi limanının tesisleri ve 
Pr.' j7 J Ti~ değirm•nler bombardıman edilmiştir. 

· · • ., 1 BATTI Yangınlar çok tahribatı mucip olmuştur. 
.• Rom•:. 20 (A.A) - İtalyan resmi teb. 

1 
Londra, 20 (AA) - Az sayıda düş

Jıgı~e .~orc ~m~chi ltaly1tn denizaltısı man uçağı iki mıntakaya bomba atmıı
gerı donmeml§\ır. !ardır. Ne kaııp ve ne de hll.!llr vardır. 

- -

. ~~-::::-=---.z"ı·~--- ---
- - p •• ~~.!.~" - . - =- .. ;- - - - - - -

YENi AS'lR 

JAPONYAYA AKINLAR VIŞININ ETRAFINDA 
----*---- ----*·----

Dün de Japon- ltalya istek-
yada tehlike l . d 

işaretleri verildi erın e 
nıusır ... ----*----

İllı bombardımanda 

21 NiSAN SALI 

Istanbulda bir ihtilas 
davasıı1a başlandı 

Tolıyolular. ~üyülı _soğulı -*-.. Ele geprilemiyen maz;;;nlardan biri dün fıen-
lıanlıldı go_:termışler A"!e':ilıanın munasebet· diliğinden mahlıemeye gitti ve tevlıif ol~ıı
Tokyo, 20 (AA) - Dün muhtelif lerını hemen fıesmiyece• İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Emniyet terdir. Duruşma şahitlerin celbi içill 

bölgelerd. ve Osakada tehlike işareti ği söyleniyor • Almanlar müdürlüğii muhasebesinde ihtilas yap- başka bir güne bırakılmıştır. 
verilmiştir. iş belıliyorlar.. maktan zan altına alın~ Osman, C<>- Hakkında tevkif müzkkeresi kesilmiş 
ıLK BOMBARDIMANDA TOKYO Bertin 20 (AA) _ Lava! kabinesi m~l, Resınl, C~".at'. Nazif, Necati, Nec- olduğıı halde bugün kadar ele geçirile-
Tokyo, 20 (AA) - Yuziva Japon· • .. · . . mı ve Kudret ısımli şahısların muhake- . I un] da N . lra-

yaya yapılan hava hücumları hakkında hakkında dunya matbuatındaki tahm~- melerine ağır ceza mahkemesinde baş- ~.e~ 0 an mazn ar .. ~ ecmı 
bir mesajında diyor ki: !er ve .çıkarılan ha~rlerle .. tezat. teşkil Janılmıştır. Maznunların hepsi, işlenen günkü duruşmaya kendilığinden gelıııll 

c Tokyo hücumunda halk ve pasif eden hır vazıyet belirmek uzeredir. ciirümle alllkaları olmadığını söylemiş- ve tevkif edilmiştir. 
müdafaa teşkilatı takdir ve tebrikle kar· Alman res~ ~ahfille~i bütün bu ha
şılanması icap eden bir soğuk kanlılıkla berlere karşı ~tıyatlı hır durum muha
örnek olacak şekilde hareket etmişler· faza ~tnektedirler. . 
dir. Bu sayede nizam ve asayiş bozul· İng:lterede hır ın~ havası vardır. 
mamıştır.> BER_LiN İŞ BEKLIYOR" . . 

Milli müdafaa nazırı yangın bomba- Ber~, 20 .. (A.A) - Sıyası mahfilleı:ın 
lan altında kalan mahalleleri gezerek k~aatine gore Fraru;!"!'n. Alman~a ~e 
yaralanan ve ölenlerin akrabalarına te ... munasebetlerınde katı amil Lavalin hü-
essürerini bildirmiştir. kümele gelmesi değil, yapılacak iş ola-

lLK BOMBARDIMANA DAiR caktır. Fransız hükümeti hiç bir engelle 
JAPON TEBLlôl karşılaşmıyaoak ve Montuvar politikası 
Tokyo, 20 (A.A) - Tebliğ: neticesi ne olursa olsun bu siyaset yal-
18 Nisanda aralarında 3 tanede tay- nız Fransızları ilgilend!recektir. 

yare gemisi bulunan düşman deniz bir- BİR GAZETEYE GORE 
likleri Japonyanın doğu sahillerinden Bcrn, 20 (A.A) - Anglo Saksonların 
bir miktar uzakta görülmüş, fakat kıyı- ortaya attıkları siyasi ve askeri mese
ya daha fazla yaklaşmağa teşebbüs et- leler hakkında La Suis gazetesi diyor ki: 
meden ve bir taarruzdan korkarak kaç- •Almanlar bugünkü zorluğu artbra-
mıştır. cak hiç bir şey yapmıyacaklardır. Fakat 

Ayni günde Amerikan tipinde 1 O ka- Lavalın karşılaştığı müşkülatı olagan 
dar tayyare Tokyo ve diğer bölgeler üstü kolaylaştırınağı da düşünmeleri 
üzerinde uçmuştur. Bunlardan bir kısmı mümkün değildir. Çünkü Fransa tama-
Çin istikametine doğru uzaklaşmıştır. men Alınan kontrolü altında bulunmı-

Hasar çok azdır. yor .. 
----e-.... FRANSIZ ORDUSUNUN ROLÜ? 

AKDENiZ VE AFRIKAD I Vişinin birleşik devletlerle münase-
A betlerine gelince iki memleket arasında 

----*---- siyasi münasebetlerin kes:lmesine gittik-

Bir Aı d çe daha az ihtimal verilmektedir.. Yine man e- ayni mahfillere göre Lava! kabinesi et
rafında İngilterede şimdi daha az endişe 
havası vardır. Almanların Fransız ordunizaltısı "Yafa'' 

yı topa tuttu 
--~--k·~~~~ 

Libyada ileri lııtalar 
ara.sında çarpışmalar. 

Bingazi ve Malta 
bombalandı.. -·--Roma, 20 (A.A) - İtalyan tebllği : 

Siı·enaikada ileri kıtalar arasında çarpış
malar olmuştur. Düşman keşif kolları 
geri çekilmek zorunda kalmışlardır. 

BmGAZlDE 
Bingaziye bir gece akını yapılmıştır. 

İnsanca kayıp yoktur. Hasar azdır. 
MALTADA 
Maltaya yapılan taarruzlrda asker! 

hedeflere isabetler kaydedilmi~tir, B(i. 
yük yangınlar çıkmıştır. Yaı.gınlar Si
cilyada görülmekte idi. Yerde büyük sa
yıda tayyareler tahrip edilmiş veya ha· 
sara uğratılmıştır. 

Vişi, 20 (A.A) - Berlin radyosu dün 
ve evvelki gün Maltaya yapılan taarruz. 
!arda büyilk tahribat yapıldığını bildir· 
mektedir. Bir torpil, bir mühimmat de
posu ile bir denizaltı üssüne isabet kay. 
dedileTek yangınlar çıkarılmıştır. La. 
valettada büyük yangınlar çıkmıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlın, 20 (AA) - Şimal Afrikada 

Sirenaikada bir İngiliz devriyesinin \e
şebbüsii tesirsiz bırakılmıştır. 

Berlin, 20 (A.A) - Alman hususi 
tebliği : 

Akdenizde Berut limanında bir genri 
torpillenmiştir. Diğer bir denizaltımız 
Yafada elektrik fabrikasını bombardı
man ederek hasara uğratmıştır. 

mGtLlZ TEBLtet 
Kahire, 20 (A.A) - Tebliğ : Havanın 

müsaadesizllği batı çölünde askeri ha
reketlere engel olmuştur. Libyada uçak
larımız faaliyette bulunmuşlardır. Bin
gaziye taarruz edilıniştir. Hiç bir İngiliz 
tayyaresi kaybedilmemiştir. 

Maltaya taarruzda dört Alınan uçagı 
tahrip edilnriştir. Uçaksavarlar da sa
bah bir, öğleden sonra iki olmak üzere 
üç tayyare düşürmüş ve üç tayyare ha
sara uğratmışlardır. 

~-----~---~ BULGARİS'I' ANDA 
Yahudilere dair 
lıararlar .. 
Sofya, 20 (A.A) - Dahiliye nazırlığı 

Bulgaristanın en mühim mensucat en
düstri müesseselerinde Çar Boris ve 
Tunciya ş'rketlerinin hisse senetlerine 
hazine lehine el konulmasını emretmiş
tir. En konulan iıis.se senetlerinin bedell 
276 milyon leva tutmaktadır ve hepsi de 
Yahudilerin elınded:r. 

i~M"~;ı~lf::;ı;~==ııR 
3 Amerilıaya döndü· ~ 
~ ler. İngiltere-ye yeni B 
~ lıuvvetler geldi.. § 
~ Nevyork, 20 (A.A) - Bir müddet- ~ 
§ tenberi lngilterede bulunan Arne- s~ 

rikan genel kurmay başkanı general 
Marşalla Hopkins tayyare ile Nev-~ yorka dönmüşler ve derhal vaşing-ı 

l'I tona hareket etmişlerdir. 
§ YEN! KUVVE:l'LER 
~ lNGtLTEREDE 
3 Londra, 20 (A.A) - Kanada ka- S 
§ rargahı bildiriyor : Yeni Kanada kı- § 
~I taları bir İngiliz limanına vannışlar- § 
" dır. . § 
~.J........,.//J'.O-..Cı'"'~~-o"'~:ccı:ocr...oı:x 

sunu İngiliz - Amerikan ordularına kar
şı sil3hlandırmak gibi bir hata işleme
leri şüpheli görülüyor .. 
İTALYA İSTEKLERİNDE MUSIR 
Bal, 20 (A.A) - İtalyan haric:ye na

zırlığının resın! gazetesi olan Redaksi
yoni İnternaşyonale gazetesi Lavalin ik
tidar mevkiine dönmesiyle İtalyanııı 
Fransaya karşı siyasetinde b!r değişik
lik olmıyaca~ ihsas ile diyor ki : 

•Hangi hükümet iktidar mevkiinde 
bulunursa bulunsun İtalya isteklerinden 
bir harfini bile değistirmiyecektir.• 
İTAL YAN R.ESM1 MAHFİLLERİ 
İlITİYATLl 
Roma, 20 (AA) - İtalyan hüküınet 

mahfilleri Fransadaki yeni hükiimet de
ğ'şikliği hakkında ihtiyatı muhafaza et
mektedirler. İtalyada şimdiye kadar 
resmi hiç bir demeç yapılmamıştır. La
valin bugünkü nutkunun beklendiği 
zannediliyor. 
VİSİ J:!i~ TAVSİYELER 
Vişi, 20 (AA) - hgal altında bulun

mıyan Fransada çıkan gazeteler sütun
larında yeni kab'ne için mühim bir yer 
ayırıyorlar. Monitör gazetesi Fransanm 
gecirdiği kararsız günlerde vaziyete mu
vaffakıyetle hak.im olan mare~alın sar
fettiği gayretlerden bahsediyor ve yeni 
kabineye karşı itimadını bilhassa izhar 
ettikten sonra diyir ki • 

oPiyer Lavalden ve mesai arkadaşla
rından şimdiki müşkül ve tehlikeli vazi
yetin gerekt:rdiği azimli kararları bek
lemekte haklıyız. Bütün dünyada ehem
miyetli Mdiselerin hazırlandığı bu Anda 
.Fransa, a~ıkça Avrupaya dönmelidir .. • 
İSPANYOLLARA GÖRE 
Madrid, 20 (A.A) - Gazeteler Laval 

kabinesinin işe başlamasını birinci sahi
felerinde neşrediyorlar. Ariba gazetesi 
diyor ki: 

Fransız milletini ayıran hisler hiç bir 
zaman bu !lnlardaki kadar geniş ve de
rin olmamıştır. Şimdiki vaziyette biricik 
iyi intiba La valin realist olması ve F ran ... 
sanın istikbaliniri hangi tarafta bulun
duğunu takdir etmesidir. 

LAV AL MARESALIN EMRİNDE 
Paris, 20 (A.A) - Doryo söylediği bir 

nutukta vaz'yeti şöyle izah ebniştir : 
- Eğer Almanya Sovyet ordularına 

bir daha altından kalkarnıyacakları dar
beyi indirmeseydi bu ordu Avrupa için 
dehşetli bir tehlike olacakb. Lava! hü
kUmeti Avrupanın itimadını kazanacak
br. Lava! kendis:ni ve partisini mareşa
lın emrine vermiştir .. 
~---...... .- ........ ~--~ 

Au.sbur gun İngilizlerce 
bombardımanı açılı 

bir muvaffalııyet 
Londra, 20 (AA) - Başvekil Çörçil 

bombardıman servisi hava mareşalına şu 
mesajı gönderıniştir : 

oAusburg hücumu açıkça bir muvaf· 
fakıyetimizd:r. Bomba uçaklarımız ver
dikleri kayıplardan sarsılmamış ve Al· 
manyanın kalbine sokularak korkula· 
cak bir işi başarmıştır. Bu akında ölen· 
!er beyhude yere ölmem~lerdir .. • 

----o----
Sırbistanda çarpışma-
lar dfi?Vam ediyor-
Bal, 20 (AA) - Bazler Nahrihten 

gazetesine göre Hırvat umumi karargll.
hmm bir tehli~ Zagrcp cvarındaki Pet
rova daj\larında komünist asilerden mü· 
te,;ekkil büyiik çetelerle müsademeler 
oldu~unu, Petringa yakınında denriryo
luna asilerin taarruz ettiklerini, asiler
den 350 ölü, 600 yaralı bulunduğunu ve 
cete ~~florin;,, kaçtıklorını bildirmekt<· 
dir. 

izcilik çalışmaları hız
landırılacak ... 

Ankara, 20 (Tefonla) - izcilik ça
lışmalan hakkında Maarif V eka!etince 
ilgililere yeni direktifler verilmi, ve alb 
aylık bir program da gönderilmiştir. 
izci elbise ve malzemesi temin edileme-

mesi yüzünden çalıımalar bir az gecilı

miştir. Elbise temin edemlyenler b...,.. 

dan böyle en müsait günlük elbi.ııeleriyl• 
izcilikte çahfabileceltlerdir. 

"Ankara'' da maç hazırlıkları 
--~·----- ---------

Anlıara maçları İzmir Fuar maçlarının 
vanşı mahiyet inde olacalı ... 

bir re-

Ankara, 20 (Hususi) - 23, 24, 25 
Nisanda 19 Mayıs stadında lstanbul, 
lznrir, Ankara futbol takınılan arasın
da puvantaj usuliyle müsabakalar yapı

nın bir revanşı mahiyetinde olac.aktw· 

Ankara oyuncuları formlarında bulunu

yorlar. Ankara muhtelıtini Fenerbahço-
lacaktır. Bu maçlar lzmir fuar maçları- li Fikret çalıştırıyor. 

Kasaplık hayvan yetiştirilmesi 
işler: nin kontrolü 

İstanbul, 20 ( Yeni Asır ) - Ankara
dan bildiriliyor : 

laşe işlerinin tanzim ve kontrolü için 
yeni ~kilat kurıılacaktır. Bu teşkilat 

köylerin kasablık hayvan yetiştirme lş-
leri, vaziyeti ve sevkiyatı ile alQltadar 
olacaktır. 

Mesken ma~uı .. iyetini ihlal suçu
nu teşkil eden bir fiil 

Ankara, 20 (Telefonla) Gayri 
meşru münasebetlerde bulurunak mak
acıdiyle ve davacının kansının müsaade
siyle bir eve girildiği zaman bu fiil ve 
harekette mesken masuniyetinin ihlali 

suçu da bulunup bulunmadığı tem,-iz 
tevhidi ictihad heyeti umumiyesinde mü
zakere edilmiş ve bu hareketin mesken 
masunuyetini ihlAl auçu te~kil edeceğine 
karar verilmiştir. 

l'unanistandan getirilecek çocuklar 
-~-----------------

Ankara, 20 ( Telefonla ) _ Yunanis
tandan getirilecek 7 - 12 yaşında kız ve 
erker çocukların önümüzdeki ay için
de memleketimize varacakları haber 
alınmıştır. Bunların her türlü iaşe ve 

V ATİKAN • FİN 
MVHASEBE'l'LERİ 
Helsinki, 20 (A.A) - Bir Fin gazete

si yazıyor : Daha 1918 de Vatikan müs
takil Finlandiyayı ilk tanıyan olmuştur. 
Vatikanla Finlandiya arasında şimdiye 
kadar münasebetler mevcut olmamakla 
beraber Vatikanın geçen kış harbinde 
bize karşı sempatisi açık bir olaydır. 
Yakında Romaya gidecek olan Fin el

çisine ehemmiyetli bir vazife verilecek
tir. ____ , _______ _ 
YUHAN PARASI 
DVŞVRVLMİYOR 
Atina, 20 (AA) - Hükümet resmi 

bir tebliğde yakında para kıyınetinin 
düşürüleceği hakkındaki şayiaların asıl· 
sız olduğıınu bildirmiştir. 

-----~~--,---
İngiliz • Amerilıan iş 
birliğinin ehemmiyeti 
Londra, 20 (AA) - Orta şark devlet 

nazın Keyzi basına aşağıdaki beyanatta 
bulun.nuştur : 

- Harp bitince ve harpten sonra sıkı 
blr İngiliz - Amerikan işbirliği gerek
mektedir. 

Çörçil ve Ruzvelt buna her esten faz
la taraftardırlar. B. Ruzveltin vasıtamla 
gönderdiği şahsi mesajları size anlatsam 
memnun ve bahtiyar olurdunuz .. Ancak 
birlikte dünya müvazenesini tekrar te
sis ve iade edeceğiz .. Amerikahlara gii
venebiliriz. Mücadeleye bütün şevkle
riyle girmişlerdir. Kuvvetlerini müte
madiyPn arttırıyorlar. ------·-----Macaristanda yeni 
nazırlar ve efiemmi· 
yet verilen şey .. 
Budapeşte, 20 (AA) - Yeni nazır

lardan Bcna Lukas hükümet partis'nin 
reisidir. Macar umumi efkarının tema
yüllitın~ en iyi vakıftır. 

Ziraat müteha!'isısıdır ve siyaset alan ... 
larında azim sahilidir. 
Nazır Etiyen propaganda nazırlığını 

idare edecektir. Cephe gerisinde ahenkli 
yurdseverlik havası kurulma ı en çok 
ehemmiyet verilen şeydir. 

ibateleri hükümet tarafından temin edi
lecektir. Yunanlı çocukların tstanbulda 
Balta limanındaki balıkçılık enstitüsli 
binasına yerleştirilmeleri düşünülmek· 
tedir. 

Makineye 
':r erilirken 
NORVEÇTE iLK ASKERi 

MENEVRA 
Stokholm, 20 (A.A) - İsveç gazetele

rinin bildirdiğine göre hu perşembe ve 
cuma günleri N orveçte ilk askeri ma
nevralar şimaldeki dağlık bölgede yapıl· 
mıştır. Bütün bu bölge sivil halktan tah· 
liye edilmiştir. 
Dolaşan şay:alara göre manevraJıırı 

mareşal List idare etmiştir. 
----........ ~-,~---

FINLANDl YA. ISVEÇ VE DA· 
NIMARKA AH ASI NJA KLE· 

NIG ANLAŞMRSI IMZALANDI 
Stokholm, 20 (A.A) - Resmen bildi· 

rildiğine göre Finlandiya ile İsveç ve 
Danimarka arasında yeni bir klerJng 
anlaşması imzalanmıştır. 

LAVAL iSPANYA SEFiRiNi 
KABUL ETTi 

Vişi, 20 (AA) - Laval bugün ispan· 
ya büyiik elçisini kabul etınişlir. ı.aval 
bu akşam söylediği nutukta bilhassa M· 
manya ile anlaşma ve işbirliği yapıl-'' 
gerektiğini belirtm:ştir. 

~-----~--~---Bir lıısım Alman 
esiri Kanadada.. 
Nevyor, 20 (A.A) - Alman esirlerill· 

den bir kaç yüz kişilik bir kafile Kaı:ıa· 
dada bir limana ge~ı.,',~._tir_. __ 

İngilizler için ilıl bti1iilt 
vapur '9apıldı.. 

NeVyork, 20 (A.A) - İngilizler ~ 
inşa edilen iki büyük ticaret vapuru bir 
Atlantik limanında denize indirilmiştir· ----· 
İTALYADA 
MÜHİM AZİLLER 

bil' Roma, 20 (A.A) - B. Mussolini 
çok faş:st sekreterlerini azletmiştir: __ ı.

Valiler iç cephe durumunu anlam-· 
için ı(eçenlerde Romaya çağırı!mışlardı· 


