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f1h mUnd,.recatmdan mesullvet kabul edllmes.. 

• 

Y ecıek subay okulunu bitirenler 

Ordumuza katılan 2000 
genç heyecanla and içti 

Okul komutanı ~ençlere açılan 
kahramanlık ufuklannı gösterdi 

-- ---------------·--
Ankara. 25 (Telefonla) - Yedek t~ marp hep bir ajızdan .öylenmit

..ı,.y okulunun on alhneı tahaı1 devre- tir. 
-1ni tam bir NfUI ile bitiren ve ordu Genç subay Muzaffer Erenin IÖyledi
laflanna iltihak eden 2000 yedek euba- ii atqin nutuk alklf}arla kal"fl)anmıtbr. 
h J,ugün törenle Büyük Millet Meeliei Bundan eonra genç yedek .ubaylar par
l'eİei B. Abdülhalik Renda tarafından lak bir geçit reeıni yapmı,lardır. Kıtala
diplomalan ven1miıtir. Ankara bu mü- nn geçit renni eaat on bire kadar de
:ıaaebetle adeta bir ordu günü yapmış, vam etmiıtir. 
lenç yedek subaylar bulvarlardan geçer Saat on birde okul komutanının ida
lerken hallc topluluklan tarafmdan al- resinde bir yedek eubay lf'Ubu Etnograf 
~lanmıtlardar. ya milzeslne giderek tarihin yeti,tirdiii'i 

Saat tam onda okul komutam lr.unnay en büyük aekerin manevi huzurunda ih
hrbay Ali .Rma Cözcaıun idaresinde tiram vakfesi ceçinnit ve bir çelenk b1-
tJıu. meydanına ıelen gençler abidenin rakalm19tır. Genç subaylar bu bareketle
etrafun çevinnltlerdir. Okul komutam riyle Aatatürkün millete emanet ettiii 
llLldeye giizel bir ~nk koymut ve ~ (Sona a7'm S. S6ttln 1 •> 

Merak 
Edilen şey 

* 

RUSYA • AMERiKA 
Japonyaya karşı iş 
birli~i yapa~ım, 

rlivorlar 

ı-•&1111' 

1 t.tr.ı.u, 25 (Hususl) - Şehrimbe 1 ildnd parti erzak tevziatı için halrhk-
E lar bitmek Ur.eredir. Bu defa 600 ton 

1 
1 

1 fMulp, 300 ton ~ 30eo teneke tere 
§ valı dalıblacaktır. 11 

§ 1 
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YENi ASIB Matbaasmda buılmıstır-

50 ve 100 kuruıluklar imal eden 
--·,----------------

Bir kalpazan 
~----~---

Bir Fransız 11:ene-
ralı kaçtı 

Genereal .JIPoya Al· 
lllCllllaP ....,.,.,. 
dolqulyle aerlledl· 
~eti llel'JldflerdL 

Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. ajan
sı bildirlyor. 
Almanfada esir bulunan Pranm. 

generali Jiro Köıiigsberg kalesinden 
ka~. 
Generale hastalığı hasebiyle son 

gUıılerde bir derece serbestiyet ve
rilmişti .. 
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ŞEHİR HABERLERİ Merak 
Edilen şey 

TaPllti Roman Yazan: Şahin AJıduman •• 
Oğ.-etmenler R~lediycnin ekmek Bürosu oda * Fransa, Almanya Ue 

silcilllı işfJirllği 
~11pabilir mi? •• 

···5' .•• 

-- Geriye çekilin! Diye bağırdım Yardım san*.ıığının yeni yeni ekmek kartlarının 
idare heyeti .. 

Malısadanadmnöldör:111elı değil, IJlzi l'Clllaısız i~ir vüi>:eti öğretmenle~ yardım dag"' ıtılmasına başlandı 
ed-•.-a .__._..._alı idi- aandıgı. ~nelik topl~n~wnı ~u~ yapm11 

c ... ~• KVIJ'"H ._.,.. ve ycnı ıdare heyetını •eçouştir. Bat-

( Baştarab 1 inci Sahifede) 

BöyJe bir şeyi kimse iddia edemes. 
Bunun içindir ki yan resmi bir Al

ınan tebliği Fransadaki değişiklikten Şii 
suretle bahsetmektedir: 

Bu işi kısa kesmek lizımdı! o dakika
da herifleri adamakıllı sindirerek bura
c:ı.. uzaklaştırmak için kesin bir çare 
bWmaklığunız icap ediyordu. 

kanlığa lbrahim Göle.yayla as başkanlı
se evin işgal edildiğini anlıyarak köyU ğına M. öz.bey, veznedarlığa Recep Bil
basan yoldaşlar artık bu.raya tecavüz ge, muhasipliğe Muhlis Öktemer azalı-
etmeğe kalkışmazlar, zannederim!.. w R · c·· ı ·1m· • 

B .. 1 d" Çalık Kemal k d ga eşıt ure seçı ıştır. oy e ıyen oynun an ö w t 1 · . . d w ·T· 

Çavdar eıımeği lı_uJlanm aıı mecburiyetinde olan· 
ıar Drtiyaçlarını ıstanbula gidereıı temin ediyor 

•Beynelmilel politika sahasındaki jıO• 
kanlar tamamen dahili mahiyette olaJI 
olaylara dayanarak tebelliir edccektit
Bu imkanların muvaffak Olması, Laval 
\'e iş arkadaşlariyle birbltte Fransd 
milletinin yeni Avrupa nizamiYle idaın• 
ettireceği münasebetlerde gösterecetl 
nnlay:ışa bağlıdır. 

Odanın içini yeniden gözden geçirdim. 
Ve dolap, saksonya tabağı, iskemle gibi 
dme geçirebildiğim bütün eşyayı birer 
birer pencereden aşağıya atmağa başla
dıın. 

Naciye ile Çalık Kemal de bana yar
dım etıneğe koyuldular. 

Fakat ne yapsak ha§!_ Sokağa fırla
t~ attığımız eşyadan ortada dal gibl bil
y&k yılınlar peyda olm~u. Buna ral· 
men, herifler hiç yı1gınlık g&temıiyor
lanh. 

Bizim pencereden savurduğumuz eşya 
daima hedefe isabet ediyordu. Fakat bu, 
kamçı yiyen bir at gibi onları bilsbütiln 
coşturuyordu. 
Şimdi kUfllrierin bini bir paraya idi. 

yaygaralannın bu kadar ucuzladığına 
hiç rastlamış değildim. 

Heriflerden birisinin birden bire sa
vurduğu gayet afır bir klifilr bir aralık 
beni o kadar öfkelendirdi ki artık ken
dimi tutamadım ... Yanımdakilere hitap 
ederek: 

- Geriye çekilin!. diye bağırdım .. Ve 
tabancamı çıkardım!. Her bir ihtimali 
gözilmiln önilnde tutarak evvelce onu 
hazırlamıştım!.. 

büyükçe bir çevre çıkardı.. Bunu mu- h gl~~ m~bni efrı~z;~d oguünl. m, ? udm ve 
w d b" değn~· b wl asta 1X gl eVJı;aı.a e g erJ.n e yar-mun ~ıgın a ır .... 0ın ucuna ag a- d k __ L 1 b h lı kk"" d So d - eği . d da ınuna oşaczuı; o an u ayır teşe · u-

b~· n~11~~ı.+ıt penF kacerent L~ bosışıntan le muvaffakıyetler dileri. 
ır yere ı~ ....... uı":l-.··· a ucn, 

korkuluğu dikmekten pek de farklı ol- ---0
---

mayan böyle basit bir tedbirle evin ko
runacağını §ilphel.i gördüğilm için bun
dan daha esaslı müdafaa tertibatı almak 
istiyordum! .. Pencereyi sun sıkı örttUm!. 
Sonra evin her tarafını, biltün pencere
leri bir bir yoklayarak, gözden geçirdim. 
Ve kapıyı da iyice muayene etmekten 
kendimi alamadım t. 

Evet!. Naciyenin dediği pek doğru 
idi!. Kapı demirden ve gayet kalındı! .. 
Bir kale kapısından farksız görünü
yordu!. 

Gönlüm bir az rahat etti!. Arkadaşla
rıma gelerek yaptığım muayenenin neti
cesini anlattım ... 

Onlar da benim gibi, evin dışardan 
yapılacak tarruzlara mukavemet edece

Atatürk ve lnönü 
liseleri -·-İzmir birinci erkek lisesine Atatürk, 2 

nci erkek lisesine de lnönü isimleri veril
miştir. 

Bu hadise muallimler arasında sevinç
le karıılanmıştır. 1 mayıs cuma günü 
merasimle liselerin yeni levhaları mele· 
tep binalarına talik olunacaktır. 

,--·-·o---
BA'l'AKLIKLAR 
KURVrULUYOR.. 

ğine emniyet getirdiler .. 
Naciye yeniden odasına çekildi!. Ben Belediycee şehir civarındaki batakJık-

Mayıs ve Haziran aylarına ait iki ay
lık ekmek kartlarının dağıtılmasına dün 
öğleden sonra bütün belediye mıntaka-
larında kart dağıtma memurları ve bele
diye teşlcilitı tarafından başlanmı~tır. 
E,refpaşa mıntakası, ıehrin en mütcki 
ıif yeri olduğundan hart dağıtma işi E~ 
refpaşanın üç yerinde yapılacak ve hal
kın müracaatına vaktinde cevap everil
meğc çalı§ılacaktır, 

Aynca yarından itibaren fabrika ve 
müeaseaelerle Tesmi dairelerde de me
murlara ve i1Çilere memurlar tarafından 
yeni kartları verilecektir. Belediye riya• 
seti lı::artlann tam bir intizamla dağıtıl
ması için belediye teıkilatına yeni bir 
tamim göndermİf. hallı:: müracaatlarına 
dakikası dakikasına cevap verilmesini 
istemiıtir. 

Yalnız Jzmirde ikamet edenlerin kart 
lan lzmirde tebdil edilecektir. Buca, 
Bornova ve Seydiköyde bulunup it tut
mak için lzmire gelenler lı::artlannı iz
mirde deiil. yerlqtikleri ve ikametgah 
ittihaz ettikleri yerlerde deiiştiTecekler
dir. 

EKMEKI..E.R IYi ÇIKTI 
Dün ıehir hrınlarmda eknıekler ga

yet iyi çıkmış ise de bazı fırınlarda çıkan 
ekmeklerin faila miktarda mısır unu ile 
imal edildiği görülmüştür. 

Alakadar makamların bunun önüne 
geçecekleri gayet tabiidir. 

ÇAVDAR EKMEôt 
Çavdar ekmeği ile gıdalarını temin 

eden bazı hastalar, ekmek ihtiyaçlannt 
temin için lstanbula gitmek mecburiye
tinde kalmaktadırlar. 

Nedense iz.mirde çavdar ekmeği çı
karılmamakta ve şeker hastalıklarının 
İ•tanbulda toplanmaları gibi bir vaziyet 
meydana gelmektedir. Şeker hastalığına 
müptela olanlara kartları mukabilinde 
çavdar ekmeği veya çavdar unu temini 
için iaşe müdürlüğünün nazan dikkatini 
celp ederiz. 

UN VERJLtYOR 
Dün bakkallara yeniden ehtra ek.ltra 

buğday unu verilmiftir. Bakkallar yann 
ekmek lı:artlan mukabilinde ittiyenlere 
un vereck ve un veren baldı::al dünlı::k.An
lannın önlerine un sattığı büyük harfler
le yazılacakm. 

de tekrar minderin üzerine kıvrıldım.. ların kurutulmasına devam edilmekte
Evdeki bUtiln deliklerin tamam.iyle ka- d:r. Güzelyah mmtakasında Poligona ka
palı olmasına rağmen, son bir ihtiyat dar devam eden sahadaki su birikinti
~hlrl ~a~~mLTu~yen~ffi~~l~&W~oo ~~ kmu~Irn~------------------------------

uYeni Fransa ona bir nefes vermci• 
haursa Montoire SİYMeti ölmemqtir. Bd 
politika hm.at bir gaye değildlr .. Fakat 
bu politikanın hir gayeye eri~ek içio 
bir vasıta olduğu yine Montoirc'da mU· 
şahedc edilmiştir .. • 

Hakikaten davanın can alacak noktaSI 
buradadır. Her şey Fransız milletinlo 
elindedir. Onun tepkıleri durumun çeb· 
resini aydınlatacaktır. Bugüne bdat 
bir çok hadiseler •Hür Fransa• davası· 
na kalbini vermiş olan Fransız milleti· 
nin bin bir ıstıraba katlanarak kendi 
davasına ihaneti reddettiğini röstemıif. 
tir. Biz B. Lavalin tasavvurlannda mu· 
vaffalc olaca!ını zannetmiyoruz. 

ŞEVKE'l' BiLGiN 
---o---

Rusya harbi 
( Baştanfı l inci Sahifede) 

yaresi düşi.irülmüştUr. Bitim kayıbımıJ 
11 tayyaredir. 

Kavı çakmakla tutuşturdum .. Ve fi
tile değdirerek onu da yaktım.. .. 
Maksadım adam öldürmek değil, fakat 

bhi rahatsız eden adamlan korkutmak
tan ibaretti! .• Bunun için bo§luğa doğru 
.nipn alır gibi yapmıştım! .. 

durduğum silAhımı başucumda, elimin ye bir c;ok yerlere mazot dökülmüştUr. 
yetişmesine milsait, yakın bir yere koy- lnciraltı civarında da su birikintilerinin 
dum... ..kunıtulınasına başlanmıştır. Güzelyah

Fuar sezonuna Mayısta giriyoruz Bcrlin, 25 {A.A) - Alman başku• 
mandanlığının resmt tebliğinde bildlril4 
diğine göre 22 nisanda doğu cephesinin 
şimal kesiminde mevzit mahiyette htl
cumlar neticesinde şiddeili muharebeler 
olmuştur. Almanlann su albnda pak Arı
zalı topraklarda ilerlemelerine rajtınen 
taarruz eden gruplardan biri anudane 
hlicumlarla mevzilerini ısl.Aha muvaffak 
olmuştur. Düşmana ağır kayıplar verdi· 
rilmiştir. Başka iki grup daha ilerid• 
aralannda irtibat temini için muvaffakt· 
vetli gayretler sarfetmişfordir. 

Bir az sonra gecenin derinliklerini 
bir patlama sesi duyuldu. Ben bunun 
yaptığı tesiri anlamak için yine eğilerek 
pencereden baktım ... 

O dakikada kahkahalarla gülmekten 
kendimi pek gUç kurtarabilmiştim! .• 
Odanın içindeki eşyanın bir çoğunu 

O.Zerlerine fırlatıp attığımız halde kor
kutmağa muvaffak olamadığımız adam
lar duvdukları tabanca sesinden fena 
halü~ .ırkmUşlerdU .. 

H ... p .. 1 r:l yavrusu gıöi bir tarafa dağıl
dılar!. Kapının öntınde hiç bir adam 
kalmadı! .. 

Bunlann lçinde meşale tutanı kaçar
ken onu yere atm~ı!. Şimdi meşale so
btuı ortalık yerinde yanma~ devam 
etmekte idilw 
Aynı umanda uzakta, köyün. muhtelif 

lemtlerinde beliren bir çok meple pa
rılt la r daha fark etmiştim!.. 

Ve ben bunu göriir görme-z büyflk bir 
endişeye tutulmaktan kendimi alama
dun. Her halde hayır ve iyilik allmett 
delildi buDlart •. 

İfi arkadaşlarıma da açarak onlara de
(llırı ki: 

- Çok tehlikeli bir vaziyet klll'ŞlSın
oa bulunuyonız!.. Kapımw zorlayan 
adamları korkuttuk ve buradan kaçırdık 
amma, tehlike bununla bitmiş değildir!. 

Köyün umum!, bilyOk bir baskma uğ
radığını anlatan şu meşale panlhlannı 
J()rilyor mumnuz? .. 

Bizimkiler her halde bilyilk bir kuv
vetle gelerek köyU dört tarafından sar
mış olacaklar! ..• 
Şimdi buradan kaçan adamlar giderde 

yanlarına yardımcılar alıp tekrar bura
ya dönerlerse biz o zaman ne yaparız? 
Kara Bota yattığı yatatm içinden cevap 
verdi: 

- Kapı sağlam gibi görünüyor!. Pen
cere kapaklannıda sun sıkı örteriz!. 

Biz. §imdi, tıpkı bir kalenin içine ka
panan askerler gibi emin bir vaziyette 
bulunuyoruz!. ttzerimize yüz kişi gelse 
yine bize bir ziyan eriştiremezler! .. 

Bu sırada Çalık Kemal de söze atıla
rak dedi ki: 

- Fakat biz ilk ,önce Yeniçeri kanu
nuna uygun bir surette hareket etmeli
yiz! .. Bir bayrak yapıp bunu pencereye 
asmamız icap eder!. Bu işareti görürler-

Yedi Devlet 
Gözlerimi kapadım!. Fakat gözüme dan :lnciralbna kadar devam eden sahil 

bir türlü uyku girmiyordu!.. kısmına bol m!kdarda mazot dökülmek-
Kafamm içinde korkunç bir takım ha- tedir, Ayrıca evlere de litresi 25 kuruş-

yaller nksetmeğe başlamışlardı!.. tan mazot tevzüne başlanmıştır. 
O dakikada Kara Boğa ile Çalık Ke- --o--

malin horladıklarını duydum. Onların 
böyle, başlarını yere koyar koymaz de
rin, tatlı bir uykuya varmaları beni de
rin bir surette imrendirmişti! .. 
Şimdi Naciye ne yapıyordu? .. Acaba 

o da uyumuş muydu? .. 
Hiç zannetmiyorum!. Her halde genç 

kadın da benim gibi kuruntulu ve çok 
rahatsız bir vaziyette olmalıydı! ... 

Manifatura eşyaları.. 
İzmir vilayeti emrine verilen manifa

tura eşyalarının tevzii yapılmıştır .• Ya
kında muhtelif perakendeciler de bu 
manifatura eşyaları halka tesbit edilen 
fiatlan üzerinde satılacaktır. 

12 nci lznıir fuarına res
men iştirake hazırlanıyor 

Naciyenin hayali bir ay ışığı gibi bir- Karantina ocağında 
den bire gönlümün içinde doğmuştu. Ne verilen Jıonser- Maywn illı:: giinünden itibaren Jzmir 
ince, ne temiz ne hlizünlü bir ışıktı şehri, fuar sezonuna girmiı bulunacağın-
bu!... Genç müzisyenler tarafından Parti dan belediye riyaseti fuar hazırlıklanna 

Fakat gönlüm onun içime yaydığı bu Karantina ocağında bir konser verilmiş- yeniden sürat temin etmiş ve çalışmalar 
tertemiz, bembeyaz ışığı kana kana, içi- lir. Konserde güzide bir halk kütlesi ha- bilhassa yeni iştiraklerle fuar sahasının 
ne sindire sindire içmeğe vakit bulama- zır bulunmuştur. Evveli ocak azaların- hazırlanmuı noktalarında toplanmJJtır. 
mıştı! Birden bire kırmız.ı Alev :renginde dan B. Hasan Kdzım kısa bir konu.şma On ikinci lzmir fuan 20 ağuato. tari
ziyalar saçan kıp kızıl bir güneş belirdi!. ile halka hoş geldiniz demiş ve teşekkür hinde açılıp geçen 9enelerde olduiu gibi 
Ve bu güneşin tam ortasında, bir daire lerini bildirmiş, bundan sonra konser tam bir ay devam edecektir. Fuara iıti
şeklinin içinde Naciyeye hiç beonzemiyen başlamıştır. ralc edecek ekapozan ve fuan görmeğe 
başka bir kadın yüzilnlin çizgilerini se- Genç müzisyenlerin çaldığı eserler gelecek ziyaretçiler için devletçe çok 

Almanya ve lngilterenin bu 9ene de 
sergi sarayı dahilinde 1 ve 3 sayılı par
selleri işgal ederde tqhir yapacaktan 
anlaıılmaktadır. Romanya için yine •er-
gi sarayının 2 numaralı parselinde, Ma
caristan pavyonunun yanında bir yer 
alması derpı., edilmektedir. Geçen 9ene 

daimt bir pavyon yapman lran yine ay
ni pavyon dahilinde lftirak edecek ve 
bu pavponda bir çolı: yeniliklCT yapıla
caktır. çer gibi olmu~tum... arasında Jhann Straus'un Güzel Mavi geniş müsaadatta bulunulacakhr. 

Bu Loranza idi!. Kırmızı filevler altın Tunası. Brahmsın 5 No.lu Macar dansı On ikinci fuarımıza iftira1' edecek lzmir vilıyeti pavyonunun dekoras-
rengindcki saçlannm dağıttığı ateş dal- ve w Bo.r~er~'in Bahar ve Aşıkı bilhassa devletler §Unlardır: Bulgaristan,Macaris yonu tamamen değişecektir. Manisa vi
galarından peyda olmuş gibi görünü- begenılmıştır. tan, Romanya. Almanya, lngiltere, hal- liyeti de bu aene fuanmıza daha geniı 
yordu!.. Piyanoda SalAhettin Berksoy, Keman- ya ve lran... ölçüde i§tirak edecektir. 
Ohl~~~~e~~~~~~~H~~~D~-~------------·---------------

lüm bir ate§ kaynağı kesilmişti!. Bütün Abidin oğlu, Malkoç Malkoçoğ)u, •Off U ..... UK ... 
büviyeilmi, baştan başa hep ilevler sar- Viyolonselde Nefi Puyan, Flütte Ce- .a .Pli&. ,..JSIRJ 
mıştı!.. lal Candaş, Akordeonda Cezmi Giray Dejlrmene götUrndq 

KARŞIYAKADA. 
ÇOCV KBALOSV 

Sabah oluncaya kadar, adeti çayır ca- muvaffak olmuşlardır. 
yır yanıyormuşum gıôi yattığım yerde o--- Bergama kazasının Kadiriye köyün- Bugün Karşıyaka Halkevi Sosyal 

de oturan Aziz oğlu İsmail Çetin, to- yardım komitesi Azaları Çocuk yuvasına 
humluk olarak Ziraat idaresinden veri- giderek çocuklara hediyeler dağıtacak
len mısın öğütmek için değirmene gö- tır. Saat 16 da Halkevi salonunda bir 
tUrm~ ve tutularak adliyeye verilmiş- çocuk balosu verilecek ve gürbüz cocuk 

hep kıvrandım!. Durdum!. ZABrI'ADA 
Ve asıl güneşin doğması yakın oldu

ğunu anlatan illıt ağartılar boşlukta be
lirdiği bir sırada kendimden geçtim! .. 

K.Abusu andıran ağır bir uyku kurun
tulanma nihayet verdi! .. 

Fakat uzun mUddet uyumağa ve yor
gunluğumu gidermeğe vakit bulabildim 
mi? .. Ne~!

K ulaiJman dibinde çınlayan kalın bir 
ses gözlerimi bir u kapar kapamaz beni 
derhal uyandırml§tı! Hemen yerimden 
fırladım, baktım! .. Bu Çalık Kemaldi!.. 
Ve tellş içinde bulunduğunu anlatan bir 
sesle bana seslenmekte idi! .. 

-6-
HALEBE VARIYORUZ 

Çalık Kemnl bana diyordu ki: 
- Çabuk kalk!_ Yoldaş! .. 

- BtTMEDi-

ESRA.R BULUNDU 
Keçecilerde Hasan Fehmi oğlu 12 ya

şında Nevzat İnegölün üzerinde esrar 
bulunmuşt.m. Suçlu bu esrarlan amcası 
Yunustan aldığını söylemiş ve adliyeye 
verilmiştir. 

Kabafaat 1ılmln1-
Al.sancakta 196 sayılı arabanın arka

sına takılan Ethem oğlu Kenan Doğan 
düşerek sol el!nden yaralamnıştır. 

BİR HIRSIZLIK •• 
Ali, Esat ve Refik Öz adında Uç ço

cuk belediye garajından 15 lira değerin
de Antimon çaldıklarından tutulmu.şlar
ciır. 

rz, 

tir. müsabakası yapılacaktır. 
-~o---

MütteflJı lıtll'argaJtın 
Harp tebliği 
Melbum, 25 (A.A) - Müttefik kuv

vetler karargfilunın tebliği: 
Yeni Britanr:ıda dilşman hedefleri 

bombalanmıştır. 
Port Moresbiye Cuma günü öt}eden 

e_vvel .iki japon tayyaresi hücum etnıiş
tır. Dilşman tayyareleri avcılanmu: ta
raflndan önlenm~ ve uzaklaştınlmıştır. 

Panayda bir değişiklik yoktur. 
Mindanaoda bir dejl§ildik olmamıştır. 

---o---
Bir ildl1ıtir IHllı'ası 

Sabıkalılardan Erzurumlu Hasan, 
Balçovalı Hüseyine bir teneke mamtu 
9 liraya sattığı sırada tutulmuş ve Milli 
koruruna kanunu hükümlerine göre mil-
11 korunma mahkemesine veri.lmqtir .. 
Suçlunun nezdinde daha 8 teneke ma
zot bulunm\lltUr. 

Fransada ınalddan 
olan Jıondlnlstler 

I- -·-·· --- ·-. ·-·-·-·-·-·- -·-·-.. 1 
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noterce hazırlanan bazı evrakı imzala
mak üzere acele lzmire dönmemi isti
yordu. 
Şu dört sene içinde pek az mektuplaş

mıştık. Bayramlarda birer kartla teb
rikleşiyorduk, o kadar. Annemin ve Bül. 
bölün ne halde olduklarını hiç bilmiyor
dum ve onlan nasıl bulacağımı düşUntı
yordum. Her halde bana karşı hisleri 
hiç değişmiş olmıyacakh. 

kışla onu süzdüğünU farkettim. 
- Bize de bir çay içnıeğe gelmez misi

niz, doktor? Otomobilimiz dışarda bek
liyor. Çok memnun oluruz. 

Paris, 25 (A.A) - 14 Komünist birle 
on sene arasında muhtelif ceıalara rnah
k!lm edilml§lerdlr. 

Klennonferraıı. 25 (A.A) - Askeri 
mahkeme devlet §Orası eski azAlanndan 

••• J """""""' Çeviren : Vç Yıldız 

Benım başka türlünı! 
----------- - --------

Ertesi günler benim için bir a:ıap oldu. 

Bülent vapurda bizim için de yer ayırL 
malda m~gul oldu. Erilse eyalanmızı 
alelacele topladı. 

Bülent bana ne yapacağını sorar gibi 
baktı. Annemin davetini tekrarlamağa 
mecbur oldum. 

* O akşam erkenden yatmıştım. Enise 
kapıma vurdu. Annem ve BUlbUl bir zl
) ~t için çıkmışlardı. Koca konak çok 
s~zdi. 

tir. Tioeri Londra radyosunda Vişi aley
tir. Tisberl Londra radyosunda Vi§i aley. 
hinde konferanslar vermekten suçludur. 

Bolşevikler arazi güçlüklerini yenme
ğe muvaffak olamamı.~lardır. 22 nisanda 
doğu cephesinin şimal kesiminde 400 de!I 
fa7Ja Sovyet askeri esir edilmiş, bun• 
dan başka 2 tank. 24 top, 18 mitraly~ 
bir çok mayn abcı alet ve bir tayyare 
iğtinam edilmiştir. 

Karelide Sivnhari cephesinde bugüne 
kadar kat't imh:ıdan kurtulan dUşman 
teşkillerinin geri kalan kısımlan da 22 
nisan muharebelerinde çevrilmiş ve yok 
edilmiştir. Düşman 2000 ölü ve yarah 
vermiştir. Bunlann arasında 536 nıeı 
Sovyet piyade tümeninin kumandanı 11e 
genel kurmay subayları vardır. 
Diğer bir muharebede müteaddit Rut 

bölükleri imha edilmiştir, Alman • Fiıı 
silAh arkadaşlığı bu muharebelerde bir 
kerre daha parlak bir şekilde belirtil· 
miştir. 

CEP.HEDE FAALİYET 
Radyo gazetesine göre Alman hava 

kuvvetleri faaliyeti, doğu cephesinde şi
malde Munnnnsk limanı Uzerlnde ol
dukça geniş bir şekilde devam etmektr 
dir. Alman hava kuvvetleri mevsiıO 
şartlarına bağlı kalmak üzere bu liına· 
na taarruzlarda bulunmuşlardır; fakat 
bUtün bunlar taciz mahiyetini aşama· 
mıştır. ÇUnkü Murmansk bölgesi btıtnn 
kış fena hava şartlan içinde kalan bir 
bölgedir. Ktş aylan içinde Murmansk• 
gelen Amerikan ve İngiliz yardun]arınl 
durdurmağa imkAn yoktur. Fakat me~ 
sim düzelince buram havadan taarrud 
daha elverişli olaeak ve Sovyetler d• 
yaz mevsiminde Murmansktan kAfi de
recede faydalanamıyacaklardır. 

Fakat daha şimalde Arkanjelden bus· 
lar çözülünce vaziyet yine Ruslann le
hine dönecektir. 

Fin hava kuvvetlerinin stratejik dU" 
rumu Murmanska taarruza mtısaittır· 
Murmaruıkta hararet derecesi sı.fınn al
tında 50 - 60 derecede olduğmıdan ha"9 
faaliyetleri için pek büyük zorluklat 
vardır. $imdi bile bu gUçl.Uklerin bit 
kısmı mevcuttur. Yaz aylannda bUt{lll 
zorluklar kalkacak ve Murmansk t9 
Malta gibi mütemadt hava taarruzları 
altında kalabilecektir. 
Kırımda da geniş hava faaliyeti ol

muştur .. Ke~ yanın adasında Rus ba\'9 
kuvvetlerinin fazla faydalandlklan bit 
meydan da vardır ve çok iyi müdafd 
edildiği için Almanlar bu meydanı bit 
türlü sindirememişlerdir. 

TEL: 36·46 

BUGUN 
- Burada geçirdiğim zaman sonuna 

eriyor, dedi. Bir kaç güne kadar lzmire 
döneceğim. Gül, bilseniz benim için ne 
kıymetli bir varlık oldunur.! Şu son bir 
kaç haf tada olduğu gibi, biribirimiz için 
birer arkndaş olarak kalamaz mıyız? Bu 
akşam olup biteni unutmak ister misi
niz? Sizi bir daha hiç rahatsız etmem, 
bunu vadediyonım. 

Bülent eskisi gibi bizi ziyarete devam 
etmekle beraber, artık aramızda bir set 
mevcut olduğunu hissediyordum. Ba
zen. gözlerinin üzerime dikildiğini, · onu 
suç üstii yakalamış gibi, keşfederdim. 
O vakit bak~lannda, kalbime bir bıçak 
gibi saplanan :ıstıraplı bir ifade vardı. 
Fakat çok mağrur olduğu için bana y~ 
niden aşkından bah.setmiyeceğini bili
yordwn. Hiç şüphesiz, hoppa bir kapris
le, akşam hoşça vakit geçirmek için beni 
öpmesine milsaade ettiğimi, fakat ben
den aşağı yukan yirmi yaş büyük oldu
ğu için onunla evlenmek istemediğimi 
sanıyor olmalıydı. Bu zannı değiştirtmek 
için hiç bir şey yapmadım. 

Annem ve Bülbül beni Pasaport iske
lesinde bekliyorlardı. Annem, ustalıklı 
makyajına rağmen, yorgun ve ihtiyarla
mış görünüyordu. Billbüllin her şeye ha
zır ve tahrikçi bir tavrı vardı. 1kiz kar
deşimi görllnce dona kaldım. Ne kadar 
güzel, sevimli, çekimli idi! Kumlu yün 
mantosu üzerinde kumral bukleleri gö. 
:ıil okşuyordu. Çapkın yüzünü, gözüne 
doğru yan yatınlmış bir şapka gölgeli
yordu. Benim yüztimün de hattı hattına 
onunkine benzedJğini habrıma getirme
dim bile. Yalnız onun baş döndürecek 
kadar güzel olduğunu ve ona bakmak 
için adamların arkaya dönüp durakla
dıklannı mUşahade ediyordum. 

- Sizinle görüşmek istiyorum, GUl 
sizin işlerinize hiç kanşmış değilim. Fa~ 
kat bu defa bir az kanşacağım doktor 
Bülent hakkında fikriniz nedir? 
Soluğumu tuttum: 
- Doktor Bülent hakkındaki fikrim 

mi? Ne demek istiyorsunuz? 

MATİNELERDEN İTİBAREN 
1939 senesi beynelınilel filin müsabakasında birinci mükifatı kazanan 

dab1 sanatk!r 
Onun kollan arasına atılmak. bir da

ha ondan hiç ayrılınamak istiyordum. 
Bunun yerine, sük6.netle ellini uzattım. 
'.l'itreyen bir gUlilŞle! . 

- Elbet, elbet.. dedim, 1klnıiz de bu
nu unutacağız. Hiç şüphesiz, ay ışığı ba
tımıza vurmuştu. Ay ışığı ve BülbUL 
Bu bir daha olacak değil 

Fakat çıkıp gittiği vakit şejlonk tize. 
rinde kıvrandım. 

Ay balA biltün panltısiyle ve Billbül 
aşk teranesine devam ederken. ben şlrn
cli aıcalt göz yqları döküyordum. 

Bülent ertesi gün hareket edecekti. O 
sırada annemden bir telgraf aldım. Ben 
ve kardeşim kanun! ehliyet yaşına gil'
miştik ve babamın mirasının takslın.i ba
zı Rliçlilklere tesadüf ediyordu. Annem 

Bülent Marti benim yanımda duru
yordu. Onu bizimkilere takdim etmek 
icap etti. 

Annem ona çok güler yüz gösterdi. 
Kül renkli gözlerinin, tasvipklr bir ba-

Darılmış gibi kqlannı çattı. 
- Anlamamazlıktan gelmeyiniz. O si

zi seviyor. Onunla evlenmek niyetinde 
misiniz? 
Başımı salladım. 
- Hayır, Enise ••• Katiyen. 
Çenemin hafif bir i§&retiyle, dalına el 

avcuında duran bastonuna dikkatimi 
çektim. 

- Bunu sürükleyerek... OnuDla ev
lenebilir miyim? 

Bana yaklaşarak elimi tuttu: 
....__ atr1ı1ı;ot ıww-. 

EMiL JANNİNGS'in en son şaheseri 
Almanca Sözlü - Türkçe ... Fransızca İzahatlı 

1 - OLÜME KARŞI SAV AŞ 
INGILtzCE SÖZLtl' 

2 - MADAME LA ZONGA 
OYNIYANLAR: LUPE VELEZ - LEON ERROL 

MATİNELER: Ö. K. Savq 2.30 • 5.25 - 8.25 Mme La Zonga 4. • 7 -10 
"-:>''>"'>"..:>"o->"-~:::::.-;..=>"">--.;>.....:>-...;:>"-~~~ 
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Sonuncu hafta koşuları 

Bugünkü at koşuları
nın favorileri 

Blıgön lıeşlnd Handikap lıoşasunun sürprlzlett 
yaratması pefı uzalı IJ ır ihtimal değllditt ... 

latbabar at yarışlannın sonuncu haf- 3 - Heves (Suat Karaosmanın) Bini-
ta koşulan bugiln Kızılçullu alanında cisi Sokalay 56 kg. 
Yapılacaktır. Bu haftaki ~arın her 4 - Elhan (Prens Halimin) Binicisi 
zmnanlönden zevkli. enteresan ve bil- Horvat 54,5 kg. 
bassa sürprizli olacağı tahmin edilmek- Şimdiye kadar gösterdikleri kuvvet 
tedir. nazarı itibara alındığı takdirde Sehnaz 
B!RİNCİ KOSU ve Elhan bu koşunun kahramanı olabi-
t}ç yaşındaki yerli yarım kan erkek lirler. Lakin ekseriyetle uzun mesafe

'\Pe dişi taylara mahsustur. İkramiyesi !erde iyi netice alan Neriman ve Heves 
295 lira, mesafesi 1600 metredir. Koşu- bu iki kıymetli hayvandan daha şanslı 
Ya "1 taylar kayıtlıdır: tel8kki. edilebilir .. 
~ -:- Tiryaki (Suat Karaosmanın) Bi- DÖRDÜNCÜ KOŞU 

::=:ı:: &2!!l 22LE1!S ı 

ikinci cephe fikri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Mecliste enerjisi ile tanınan Miater 
Krita şunlan aöylemiftir: 

Ben de bu realist f ngilizle ayni fikfr
deyim. Lord Biverburk yüzde 100 hak
lıdır. Derhal yapılacak süratli bir taar
ruz istiyoruz. 

Kritsin sözleri umumi taaviple karıı
lanmıftır. 

ALMANLARIN MANEVlYATl 
SARSILDI 

Londra, 25 (A.A) - Bulonide ya
nılan kombine baskın Alınan milletinin 
maneviyahru çok sarsmıl'ltır. Bu hadise 
üzerine general Fon Ruşted Buloni 
"lehrini ziyaret ederek incelemeler yap
mıştır. Ba<1kında ehliyetsizlikler görülen 
bir çok askeri ve mülki memurlar ııid
detle tenkit ve tecrive edilmiştir. 

Alman komutanlığı tnıriliz akıncıları
nın halktan yardım ı:!'ÖTdüklerini tesbit 
ederek 150 kişi tevkif etmiştir. 

ALMANLARIN CEVABI 

nlcısı. Mustafa 63 kg. 
2 - Zıpır (Suat Karaosmanın) Bini

ci!ıi Şakir 61 kg. 
3 - BilAloğlan (Suat Karaosmanın), 

Binicisi Sokalay 58 kg. 
4 - Ceyiruı (Mahmut AkgilnUn) Bi

Berlin, 25 (A.A) - Berlin gazete
Handikaplı üzüm koşusudur. Dört ve leri ln~iliz basının Bulony baskını hak

daha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at lc:ındaki vürültülerinden bah~yorlar. 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi Ooyçe Alkmanya gazetesi diyor ki: 
300 lira, mesafesi 2600 metredir.. Bu ".:~er lngilterede hllA askeri mütehassıs· 
koşuya şu iki hayvan kayıtlıdır : lar varsa bunlar radyolann İngilizler 

1 - Sabutay (Salih Temelin)• Bini~ tarafından Atlan tik kıyılarına yapılan rücisi Mahir 55 kg. 
5 - Meneviş (Suat Karaosmanın) Bi cisi Rıdvan, 63 kg. taarruz dolayısiyle 2 milvon Alman as-

2 - Dandi (Hasan Alakuşun) Bini4 kerinin Sovyet cephesine gitmekten nlcic;l Zekeriya 53,5 kg. 
Normal .şartlar altında (Tiryaki) ile 

BiW.oğlanm birinciliği ve ilrlneiliği pay
laemalarmı beklemek yanlış olmıyaeağı 

cisi Mecit 61 kg. men edildiei iddiasını duyunca utanmı, 
Çok çetin olacağı anlaşılan bu koşu- olııı .. lar gerektir. 

nun sonunda Dandinin galip gelmek ih- Börsen Zayru•"'' •öyle diyor: nailiz-
timali kuvvetlidir. ·- " " ler ne olursa olgun kendi yerlerine hat--söylenilebilir. 

bdNct KOŞU 
'Ö'ç yaşındaki halis kan Arap erkek ve 

aı.t taylara mahsustur. İkramiyesi 320 
!ira. mesafesi 1600 metredir. Koşacak 
taylar şunlardır: 

1 - Gediz (Suat Karaosmanın) Bini

BEŞİNCİ KOŞU kalarını harp ettirmek ananevi Prensibe 
Handikaptır. Dört ve daha yukarı ıııadık kalmak istiyorlar. Bolşevikler in

yaştaki halis kan Arap at ve lasraklara ~iltere için dövüşürıken Fraruaya yapı
mahsustur. İkramiyesi 355 lira, mesafe- 1>'1.n baskınl~ iki milyon Alman ... askerinin 
si 3500 metredir. Koşuya iştirak edecek ~us cepbesınden uza~. tut~ldusnınu söv
hayvanların isimleri aşağıdadır: lıyerek memnunluk gcmenyorlar. Stalin 

1 - Tomurcuk (Dündar Gündayın) her gÜn daha yüksek sesle ikinci cephe cisi Mustafa 59,5 kg. 
2 - Hwr (Suat Karaosmanın), Bini Binicisi Bayram 63 kg. ' açılmasını istiyor. Loncha sevkülceyişci-

2 - Ceylln Tek (Nuri Sümerin) Bi- leri bu gibi ehemmiyetsiz ba~nların dsf Sokolay, 53 kg. 
Bu koşuda Gediz. Hmrdan daha şans nicisi Rıdvan 62 kg. ' Alman tümenlerini Atlantik aal\tllerinde 

3 - Tarzan (Fehmi Vuralın) Binicisi tutamıyacağını göreceklerdir. lı görtlnmektedir. 
ttct)Nctt KOŞU Sokalay 55 kg. ._.._.__,_, __ _ 

· Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya
•l'lm kan İngiliz at ve kısraklara mahsus
tur. İkramiyesi 890 lira, mesafesi 3000 
tnetredir. İştirak edecek hayvanlar şun
lbdır: 

1 - Şehnaz (Prens Halimin,) Binici-
6i Davut 56,5 kg. 

2 - Neriman (Hüseyin Kurunun) Bi
llicbi Rıdvan 56,5 ltg. 

Kuvvetli tahminlere göre Favori To~ 
mureuktur. Ukin CeyUn Tek ile her 
halde çok çek:i.şecektir. Bu arada Tarza
nm plAse olması ihtimali vardır. 

* Bugün çifte bahis 3 üncü ve 5 inci 
koşular arasındadır. İkili bahis 3 ilncU 
koşudadır. 

tsMAiL İLHAN 

Yedek subay okulu- Ankarada yirmi bin 
nu bitirenler seyirci önünde 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) (Baştarah 1 inci Sahifede) 

"Oleri. ebediyyen muhafaza için and iç- den sonra takımlar sıralanmıiltır. 1zmir 
41Üfl.erc:lir. muhteliti şu tertipte çıknı~tı: 
, Öğleden sonra aaat 14 te mezun ye- Salahettin, Ali, Reşat. Şeref, Macit. 
~ek subaylar and içtikten eonra diplo- Adil Saim, Sait, Fuat, Hüseyin, Hidayet. 
ıınalannı Te derece alanlar mliWatlannı Maçı An'karadan Refik Güven idare 

.tllmışlardır. Memlektin bütün biiyiikleri ediyorClu. Rüzgar altında oynayan t&
l>u törenin davetlileri aruında bulunu- tanbullular ilk hücumu yaptılar ve ko
Yorda. Başvekil. Genel ltunnay aa bat- iaylıkla İzmir kalesi önüne kadar gel
lcam Orgeneral Aııın Gündüz. lıariciye diler. lzmir müdafii Ali topu kornere 
ıvekili B. Saraçoğlu, dahiliye ve maarif attı. Fikretin köşe VUrtı§U lzmir kalesi 
!Veldlleri törende hazır bulunmuılardır. önüne düşünce Şeref beceriksiz bir vu-

1stiklaJ. mar§l ayakta dinlendikten son ruşla topu avuta yolladı. 
J~a okul komutam yarbay Ali Rıza söyle- lzmir takımı anlaşmış ve tecrübeli ol-
ıÜiği nutukta demiştir ki: duğunu göstermek fırsatını heman hü-

-c En büyijiümüz Milli Şefimizin cuma geçerek topu lııtanbul kalesi önü
Yakın ilgi gösterdikleri 'bu hadiseden ne kadar götürmekle gösterdi. Faruk bu 
ne,e duyarak yurt sevgisi qlcile heyeea- lzmir hücumunu topu avuta atarak ön
IUmızı paylaııyoruz. Ye~en yedek su• ledi. Top İstanbul yan sahasında dola
i>aylanmı.z ordu aaflannda haşan temin §ıyor ve Sait Jzmir takımını çok mü
~decek vasıfta yet:iftirllrniflerdir. kemmel bir surette sevk ediyordu. Dör
., Genç subaylar, okulumuzda geçirdi- düncü daki~d~ Saitten mükemmel bir 
Wiııiz talim devresinde milli pren•ipleri pas alan. lzmırh F'.:1at .. bu .. fırsatı şayanı 
lıer an göz önünde tutarak: icabında yük- hayret bır surette oldurdu. 
Bek komutanlık mevkiini dolduracak ve İstanbul muhacimleri şimdi oyunu 
bllfarı temin edecek ,ek.ilde sizleri ha- kendi lehlerine çevirmişlerdi. Fakat 
~ladık. Bunun daha ileriye götürülme- Gündüz mükemmel bir fırsat daha ka-
8.i .i%İn artacak bilgi ve gayYetinize hıra- çırdı. lstanbul gittikçe ağır basıyor, top 
ltılmııbr. Milletçe bize hls ukerlik san- ayaktan ayağa dolaşarak İzmir kalesi 
ll.tımız sizi kahramanhklara sevk ede- önlerinde tehlike yaratıyordu. İzmir 
t.ek değerdedir. muhacimleri tıpkı lngiliz profesyonelleri 

Tarihten ve bugünkü olaylardan ders gibi müdafaa ile birlikte ç~lışwo~ ve 
alarak her kanı toprağı ecdad:rmızın fırsat bulunca lstanbul kalesı~e ~ bü
k~nile aulanllllf olan bu güzel yurdu c~mlar !.al?~rak oyunun seyrini bırdı;~ 
Itirklük bassasile müdafaa için vazif~ ~ı:e deg~tinyordu. İstanbul muhteliti 
lerinizi başarile yapacağınıza ve b v ıçın her an gol fırsattan vardı. Fakat 
<fa kanı1UZı eeve seve akıta ... u ug?r lıtanbul takımının bet muhacimi kendi 
olarak nutkuma ıon veriy=:- emın yarattıklan fırsatlan İzmir. kalesine ~t-

Bundan sonra her genç b• eli1e b • mamak hususunda adeta bır beceriksız
:rağuruzı tutarak her kesi coı:.ran bir 'j;. lik pheseri gösteriyorlardL Şu da kay
Yalanlıiile and içmit ve meclis reisi A'b~ d.a. oaya~drr ki İzmir müdafaası ve kale
(iülhalik Renda birincilikle okulu biti- cı111 cansıparane çalışıyordu. 
:tenlere mükafatlarını ve diplomalannı Bir aralık İzmir kalesi önünde bir ka-

LİBYA HARBİ 
Kahire, 25 (A.A) - Tebliğ: 
Uçaklarımız Gaula ve Bingazi üzeri

ne akın yapmışlardır. Komlsson askeri 
hedefler bombalanmıştır. Bu harekittan 
dört uçağımız dönmemiştir. 

Borsa 
VZOM 

650 İnhisarlar idaresi 48 
38 Sabri GUlbay 55 
35 A. Muhtar 50 
23 Talat Taner 54 

746 Yekfuı 
194646 i Eski yekıln 
195392 i Umumt yektln 

Na. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 

ZAHİRE 
15 'fon Susam 

783 kilo Bahnumu 

11 

51 50 
60 
50 
54 

48 
49 
52 
54 
58 

63 50 
207 50 

.:.:ııw••" • ı•ıııııım:ııı:ı• · · ı11111ııııırımı11•11111= 

~ Ankara lladvosn ~ 

! BU&UNKUNEŞRlYAT 1 
:ıı l 1111ııcı•ıilil1111llıt1 IOJI"' "'"''"'"' ımı 11111 il r 

8.3-0 Program 8.33 Müzik : Hafif prog-
ram pl. 8.45 Ajans haberleri 9.00 Müzik: 
Hafif parçalar ve marşlar pl. 9.15 - 9.30 
Evin saati.. 12.30 Program 12.33 Müzik 
Hicaz makamından şarkılar 12.45 Ajans 
haberled 13.0Q Milzik : Şarkı ve türkü
ler 13.15 Kon~ma (Çocuk Esirgeme ku; 
rumu adına .. ) 13.30 - 14.30 Müzik: Rad· 
yo sa1on orkestrası 18.00 Program 18.0~ 
Müzik : Radyo dans orkestrası 18.45 Ko 
n~ma (Ziraat santi .. ) 18.55 Radyo Ço 
cuk kulübU .. 19.10 Mtizik : Karışık şarkı 
ve türküler 19.30 Ajans haberleri 19.45 
Serbest 10 Dakika 19.55 Müzik : Piyano 
soloları pl. 20.15 Konusma (Faydalı bil 
g:ler .. ) 20.30 Müzik : Fasıl heyeti 21.15 
Temsil 21.45 İ:nnir At koşularının neti· 
celeri .. 21.55 Müzik : Dans müziği plak 
22.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 22.50 Kapanış .. 

Yeni Ne~Piyaı 
••••••••••• 

-' SC2S t c 

1ZM1R StCtL! TtCARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 4367 

(Jozef F.skenaı.i ve Vitali Mordoh) ti
caret unvaniyle tzmirde Kurtuluşta 861 
nci sokakta 54 numaralı binanın üst ka
tında memleket dahilinde toprak mah
sulleri vesaire alını ve satımı ticaretiyle 
iştigal etmek üzere teşekkUl eden işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şirket muka~ 
velenamesi ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 4367 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

Mukavelename: 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mührü ve F. Tenik imzası. 
Bugün bin dokuz yüz kırk ilci senesı 

Nisan ayının on altıncı Perşembe ~ 
nü. 16/4/942 

tzmirde birinci belediye caddesinde 
72/l numaralı hususi dairede vazife gö
ren İzmir ikinci noter vekili ben Fehmı 
Tenik işimin başında iken aşağıda htivı· 
yetleri yazılı jş sahipleri daireme gele
rek anlatacakları gibi bir mukavelena
menin tarafımdan resen yazılmasını is
tediler. Kendilerinin kanun! ehliyetleri 
haiz olduklarını gördüm. 

Şahitler: lztnirde Doktor Hulusi bey 
caddesinde 66 numaralı mağazada Hüse
yin Çavu~ğlu ve !zmirde F.şrefpaşada 
623 üncü sokakta 10 numarada Mustafa 
Karluk. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olup 
iş sahiplerini tarudıltlannı ve şahadete 
mani halleri olmadığını söyleyen ve ka
nuni evsafı haiz olduklan görtilen şa
hitlerin tarifleriyle şahıs ve hüviyetle-
rini tesbit ettiğim. • 

İş sahipleri: !zmirde Doktor Musta
fa bey caddesinde Gül sokağında 19 nu
maralı evde oturan Hayim oğlu Jozef 
Eskenazi ve tzmirde İnönü caddesinde 
515 numaralı evde oturan Avram oğlu 
Vitali Mordoh. 
~ağıda yazılı şartlarla mutabık kal-

dıklannı beyan ettiler. . 
Madde 1 - Şirketin mevzuu: Memle

ket dahilinde toprak mahsulleri vesaire 
alım ve satımı ticaretiyle iştigal etmek
ten ibarettir. 

Madde 2 - Şirketin nev'i kollektiftir 
Madde 3 - Şirketin merkezi !znıir 

şehri ve merkezi muamel!tı !zmirde 
Kurtuluş 861 nci sokakta 54 numaralı 
binanın üst katıdır. 

Madde 4 - Şirketin unvanı (Jozef 
Eskenazi ve Vitall Mordoh) şirketidir. 

MaddeS - Şirketin sermaye.si (30.000) 
otuz bin Türk lirasından ibaret olup bu
nun 20.000 yirmi bin lirasını ortaklar
dan Jozef Eskenazi ve 10.000 on bin li
rasını da diğer ortak Vitali Mordoh vaz 
etıneğe teahhüt ~ınlşlerdir. 

Madde 6 - Şirketin kAr ve zararı ti~ 
te ikisi şeriklerden jozef Eskenaziye ve 
üçte biri de diğer şerik Vitali Mordoha 
ait olacaktır. 

Madde 7 - Şirketin temsili her nevi 
ukudat ve muamelatta şirket firması al
tında her iki şerikin müştereken vaz 
edecekleri şahsi imzalar şirketi ilzam 
edecektir. 

Madde 8 - Şirketin müddeti: Bugün
kü 16 Nisan 942 tarihinden başlamak 
üzere iki sene için muteberdir. Şukadar
ki müddetin inkizasmdan bir ay evvel 
şeriklerden biri diğerine devam etmeye
ceği bildirildiği takdirde şirket fesh ve 
aksi takdirde her iki senelik yeni devre
ler için tecdit edilmiş sayılacaktır. 

Madde 9 - Şirketin devamı veyahut 
mü?detin inkizasmdan sonra tasfiyenin 
ş7kil ve .icrasında şerikler arasında çıka
b~lecek ihtilMat h&kem marifetiyle hal
lüfasl edilmesi şimdiden şeriklerce ka
b~ edilmiştir. Şerikler §imdiden mün
ferıt hlkem olarak !zınirde Mustafa bey 
caddesinde 1379 uncu sokakta 12 numa
r~h evde oturan jozef Hazanı NaspU ta
yın ettiklerini ittifakla beyan ederler. 

" 

:w: 

Türkiye iş Bankası lzmir şu
besi müdürlüğündeı.: 
. Bank.aDllza ait 1zmr' e tabi Kesre Karacadağ mahalle.i Çapargölü mevki!" 
m?e k.lln tapunun .yevmiye u220 cilt 7 numarasında kayıtlı altı yüz dönüm 
mikdarmdaki arazı satılacagından taliplerin bankamıza müracaatlan illa 
olunur. 23 24 25 26 27 28 29 2261 (968) 

raJıas Limited Şlrlıetı lzmlr Şubesinden : 
lsvlçıeeden eslıi anlGJma Dallfllnde mal getl· 

ren tüccarlara... 
1 - J 6/ 4 /9 4 2 tarihinde Yeni Türkiye ve İaviçre Tıcaret ve taka. an

laşmannın mer'iyet mevkiine girmesi dolayısiyle eık.i anla,ma mucibince 
Şirketimizden tak.a.s aahn alıp ta, aplikasyon mektuplarını hen\iz merkez ban· 
ka~ı~a ibr87 .etmemiş o~n m~terilerimizin bu aplikasyon mektuplarını ilan 
tarihınden ıtibaren 1 O gıin zarfında merkez bankasına ibraz ederek muame
lel;~ yaptırmaları, aksi takdirde bu aplikasyon mektuplannın ipti.! edile
cegı, 

. 2 - Yine ıirketimizden İsviçre takası aabn alıp v& kendisine, mukah.il 
ihracaJ;ı yapılmadan, yani prevantif ithalat için §irketimizce vize verilip mer
kez baıık.asına talepname tesçil ettirmiş olan ithalitçı.lardan henüz ithalatını 
ya?mamış olanlar mevcut iııe, bu talepnamelcr ipti.! edilmiş olduğundan 
prım heaaplanm tasfiye etmek üzere şirketimize müracaatlan ilan olunur. 

25 26 27 (975) 

lzmir Vakıflar müdürlü2ünden: 
Kıymeti Mevkii Vakfı 

Lira Numarası Cinai 

250 46 Ev Mir' all 1056 ıncı So. Hacı Salih 
mescidi 

350 55 Ev Tama§alık 981 ci ao. c 
700 26 Ev Ali reis 9 71 ci So. c 

4
75

0 155 Arsa Tamaplık 981 ci So. Selltin oğ. 
1 75 Arsa 1031 ci So. c 

. Y ı_ıkanda "?-ahalle. sok8:1t ~e evsafı saireııi yazılı akara tın mülkiyeti pe§İn para 
ıtlhe 1h~as2ın7d1a4ki19ta.hmın edilmiş kıymetlerle müza;rede ile aatıhğa ÇJkanlmııtır. 

a eaı 42 pazartesi günü saat ondadır. Talip olanların ve fazla tefsi 
lat iıtiyenlerin Vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

13 26 (857) (1951) 

İzmir lnhisarıaı- llaı müdürlüğünden : 
.. B~ müdü~l~ğümüzce bir. sen~ zarfında Aydın havalisile ödemiJ Selçuk ve 

Sokeden getırilecek ve İzmir pıyaauından sabn alınacak üzüm hürda incir ve 
anason gibi iptidai maddelerin Al.sancak şimendifer istasyonu ile idaremiz an 
ba~l8:n ve ~~ ve taş .is.keleai aralannda yapılacak aak.liye itleri 11/5/42 
tarı~ıne musadıf pazartesı ııaat 15 te ihale edilmek üzere bpah zad u.auliyle 
eksiltmeye konalmuıtur. Muhammen nakliyat ücreti 10350 muvakkat teminatı 
7 76.25 liradır. 

Şartnamesi levazım oubemizde görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunu• 
hükümlerine göre hazırlayacak.lan teklif mekruplannı muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektuplariyle 11 /S /942 günü saat 14 e kadar bat 
müdürlüğümüzde.ki komisyon reisine vermeleri ilan olunur. 

26 30 231~ (993) 

İzmir P. r. r. müdül'lüğünden: 
. 1 ~ ~üstahdemin için yerli ve uskardan olmak üzere 106 çift iakarpm 13 

çıft fotın ımali 26/4/ 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek.ııiltme 
ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel eyi malzeme kullanmak ve eyi işçilik olmak üzere 
fotinin bir çifti 17 lira 75 kuruıı ve iskarpinin bir çifti 15 lira 50 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 144 liradır. 
4 - lbalesi 11 / 5 / 942 tarihinde pazartesi günü saat 14 te İzmir P. T. T. 

müdürlüğünde te~ekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 
.. 5 .. - istekliler her gÜn müdürlük levazım kalemine müracaatla şartname7i 

gorurler ve daha fazla malumat alabilirler. 26 28 30 2 (99S) 

Fazla ffatla JıömUI' satmalı saretlle ilrtllıttrdan 
suçlu Mustafa !'amir ınalaJıOm oldu 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
Fazla fiatla kömür satmak suretile ihtikardan auçlu lzmir Buca yukan mahal

lede Zeybek sokak 22 nıımarada Feyzullalı oğlu Muate.fa tamir hakkında İzmir 
asliye ceza mahkemesince yapılan duru~m• snunda: 

Suçlunun 4180 sayılı kanunun 32/A. 59/3, 63 ncü ve T. C. K. nun 55/4 
cü maddeleTİne göre 8 lira ağır para cezasile mahkOmiyetine ve hükmünde 
14/ 3/942 tarihinde katiyet kesbederck ili.nına karar verilmiı olduğu ilin olu-
nuı. 2 312 (992) 

MADEN MVRENDiSi ARANIYOR.. 
Garbi Anadoluda istasyona yakın bir madende çalışmak üze.re bir ma· 
den mühendisi aranmaktadır. Taliplerin İstanbulda Galatada 'O'nyon ha-
nında 41142 numaraya müracaatları... 26--27-2S--3-4-5 (987) 

" 

Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım. Münderecatınm isteğine ve beya
n~ aynen uygun olduğunu ve başka bir 
dıyecekleri olmadığını bildirmeleri üze- tZMtR BELED1YES1NDEN: 
rinc resen tanzim ettiğim bu vesikayı Halkapmarda 1201 sayılı sokakta 

tZMtR StC!Lt '11CARET MEMUR
LUöUNDAN: 

tasdikan hepimiz imza ettik ve mühilr- Devlet demiryollan cer atölyesinden iti
ledik bin dokuz yilı kırk iki senesi Ni- baı-en 50() metre boyda mevcut döşeme
san ayının on altıncı Perşembe günU. nin sökülerek yerindeki kesme taşlarla 
16/ 4/ 942 Akitlerin; İmzalan. tamiri, fen işleri müdürliiğündeki keşif 

ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
Sabitlerin: İmzalan. konulmuştur. Keşif bedeli 4465 lira 65 
T. C. İzmir ikinci noter vekili Fehmi kuruş muvakkat teminatı 335 liradır. 
Tenik resmi milhril ve imzasL Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra-
Umumt No. 3211 Hususi No. 2/245 rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
!şbu mukavelename suretinin daire- 6/5/942 Çarşamba günü saat 16 da en

ıniz dosyasında saklı aslına uygun oldu- climene müracaatları. 
gildw unu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 22, 26, 30, 4 2256 (956) 

senesi Nisan ayının on altıncı Per- * 
şembe gUnU. 16/4/942 itfaiye anbarında mevcut muhtelif 

Kibar sabun fabrikası Ali Muhsin Ki
bar ticaret unvanı ile tz.nirde Yeznit 
çarşısında Sabunhane sokağında 25 nu
maralı sabun fabrikasında Haziran 935 
tarihinden beri sabun imal ve satışiyle 
iştigal eden Kibar sabun fabrikası Ali 
Muhsin Kibarın işbu ticaret unvanı tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4368 numaruına kayıt ve tescil edildilf 
ilan olunur. 2314 (994) 

1 Lokomobil 

"enniştir. iambol oldu. lzmir kalecisi Salahettin 
düterek bayıldı. Boı kale önünde iki 
İstanbul muhacimi golü sen atacaksın, 
ben atacağım diye bulunmaz bir fırsat 
öldürdüler. lııtanbııl takımı ıııra ile tam 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde ebatta 31 adet hurda otomobil dıı lie-
16/Nisan/942 tarih ve İzmir ikinci no- tlğinin eatı§ı yazı i,leri müdürlüğündeki 

O DA(';LAR terliği resmi mührü ve F. Tenik imzası. prtnamesi veçhile açık arttırmaya ko-
Bay. Ri~ Gökdağın (O dağlar) adlı 2327 (988) nulrnuıtur. Muhammen bedeli 620 mu-

1
10 - 15 beygir kuvvetinde bir Loko
komobil aranıyor. Evsafı ve fiatını 
bildirir mektupla İzmir İnönü cad-

8 desi 332 numaralı haneye müracaat. 
BULGARİS't' AN'DA. 
Ziyafet yasağı.. 
Sofya, 25 (A.A) - Ticaret Nazırlığı

nın mUsaadesi olmadan ziyafetler verll
l'llesi yasak edilınlştir. 

dokuz fırsat kaçırdı. 
İzmir takımı vaziyetin bu şeltilde uzun 

müddet devam etmiyeceğini zamanında 
kavrayarak tabiye deği~tirdi ve iııtan-

~ ,..,...,- ""-~<-....;:-,...;:-,..~c;:-,..c;:-,..~~~ bul ovuncularını mütemadiyen ofsayde 

Gocuk bayramı münasebetiyle mu
az?;am örneksiz program .. 

SHİRLEY TEMPLE 
JACK OCKİE 

İLK DEFA 

KüÇüK YJLOlZ 
Tyron Power - Linda Darnell 

ZORRtt'NUN işarPti 
AYRICA 
MAVİ TUNA 

Rtnkli Miki 
111111111111111111111 ı ııı ı ı ıı mı ı ı ınmmı ı ı um 
SEANSLAR: 11.30- 1 - 4.30 - 8 de 

düşürdü. Bu ııuretle ilk devre golsüz ve 
berAberlikle bittL 

ikinci devrede İzmir muhteliti daha 
canıl ve insicamlı oynadı. Yedinci daki
kada Sait yanındaki arkadaşı olan Sai
me ırlizel bir gol fırsatı hazırladı. Saim 
de 20 metreden enfes bir golle topu l1-
ta11hul ağlarına taktı. 

Bunun akebinde Gündüz bir fırsattan 
İstifade ederek istanbulun beraberlik 
(7olünü kayıt edince lzmir takımı yine 
hızlandı, yine İstanbul kalesini sıkıştır
mıva ba,ladı. lıııtımbul güzel oynuyor, 
•nk.ıştınyor ve fakat gol çıkanmıyordu. 
31 nci dakikada İzmirli Sait bir muvain 
ve iki müdafii atlatarak ~üzel bir şutle 
25 metreden fzmirin galibiyet golünü 
f-.tanbul ağlarına taktı. Ondan sonra 
f?.mir müdafileri topu mütemadiyen taca 
atarak vak:t ıtedrdiler ve galip olarak 
c:ahııdan cıktılar .. 

Bugün1'ü oyunda İstanbul muhacim
'> 1,.ri takım için değil, kendilerine mevki 
, temini için oynıyarak mağlup oldular. 

~llJOO~IOOj,_.DOCoOCllC05=ocooe(9~7Ôl)~ 64 sahifelik güzel bir şiir kitabı çıkmış- ------------- -- vakkat teminatı 46 lira 5- kUTuıtur. Ta
tır. Her mısraında şairin kendi tabiriyle- 1ZMtR S1C1Lt TİCARET MEMUR- liplerin teminatı iı bankasına yatırarak 
Anadolunun sesini. rengini ve kokusunu' LUO.UNDAN: makbuzlariyle ihale tarihi olan 1 /5 / vakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Ta-
d~y~~ aksettirdiği Anadolu sevgisinin 942 cuma gÜnÜ saat 16 da encümene !iplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
purlizsliz akıslan hazan şiir kabmdan İzmirde Halimağa çarşısında Meyve- müracaatları. makbuzlariyle ihale tarihi olan 11/ 5/ 942 
çıkmasına rağmen şüriyet!ni muhafaza ter gümrüğü sokağında 4 numarada her 16 20 26 30 2139 (894) Pazartesi günü saat 16 da encümene mü-
etıniştir. nevi toprak mahsülleri alını ve satımı * racaatlan. 26, 30, 4, 9 2341 (990) 

Aşla, tabiatı ve her güzel şeyi teren- ile iştigal eden Vitali Mordohun Kançeşme, Mortakya, Karafatmtdağı * 
nüm ederek muvaffak olan bay Riza 16/4/942 tarihinden itibaren terki Uca· ve Topaltı belediye süprüntülüklerinden 11.:faiye ambarında mevcut tahminen 
Gökdai;n bu kitabı dost ve arkadaşları- ret ettiğine mtitedair beyanname ticaret bir sene zarfında paçavra cam ve şişe 2500 kilo hurda demir pazarlıkla satıla
na okutmak için çıkardığı ve hiç bir kanunu hükümlerine göre siclin 4369 kırmtılariyle teneke parçalarının satışı caktır. Beher kilosunun muhammen ~ 
maddi ~cnfaat düslinmediği anlaşılmak- numarasına kayıt ve tescil edilmiş ol. yazı işleri müdtirlüğUndeki şartnamesi deli 12 kuruştur. Taliplerin haftanın Pa
tadır .. Fıatı 25 kuru~tur, tavsive eder!z. malda esas kaydı terkin kılındığı ilftn veçhile yeniden açık arttırmaya konul- zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri en.-

HAVACil..IK VE SPOR olunur. 3328 (989) mU§tur. Muhammen bedeli 300 lira mu- cümene mUracaatlan. 2342 (991) 

Havacılık ve spor mecmuasının 3-09 --------------...:....--------·-----------------------
ncu sayısı da özlu yazılarla cıkmıştır. Vıil la" yet daı·m .. ı 

Mecmuada sabık Fransız hava nazırı 
Piyer Kotun Fransanın mağlftbiyet se
beplerini izah eden bir yazısı bilhassa 
nazara çarpmaktadır. 

Satılık arsalar 
Gazi Bulvarında bedeli peşin veya

hut taksitlerle ödenebilir sattlık 
arsalar vardır .. 
Ankara Palas kapıcısına müracaat. 

1 - 3 (986) 

encümeninden: 
Muhammen Teminat 

Nevi No. mahallesi bedeli mikdan izahat 
L K. L K. 

Mağaza ve arkasında 88 Akdeniz Mimar Kemalettin 7090 532 muhammen bedel mai&• 
258.S M. M. arsasile za ve anaya aittir. 
. 1 - Yukarıda evsafı yazılı idarei hususiye! vilayete ait mağaza ve arkasandaki 256.5 metre murabbaı arasuiyle bhı

likte mülkiyeti satılmak üzere aleni müzayedeye çıkanlmııur. 
2 - Müzayede müddeti 22 / 4/ 942 tarihinden itibaren 20 gün müzayedeye ve ihale muamelesi olan 11 / 5/ 942 

tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ saat 1 O da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat mikdan 532 liradır. Talipler bu mikdar teminah muhassebei hususiye veznesine yatırarak m~ 

buzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 
4 - Taliplerden gayri menkulü ıörmek ve ıeralti müzayedeyi öğrenmek isteyenler her gün muhaaebei bU1Uti7e 

varidat dairesine müracaat edebilecekleıi ilan olunur. 24 26 2276 (972) 
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Koordinasyon heyeti toplantısı 

Rafine pamuk yağının 
toptan fiatı tespit edildi 

Radyo gazetesine göre askeri vaziyet 
sö~lcdir: 
D. N. B. Ajansı, harbin başladığından 

23 nisan tarihine kadar müttefiklerin ti
caret gemisi kayıpları 17 milyon tonil~
toya varmıştır. Uzak doğudaki milttef"k 
ı!emi z..'lyiatı bu rakamlara dahil değil
dir. 

Japonlara göre de Uzak doğuda bir 
mılyon tonilato gemi batırılmış ve bu 
~uretlc müttefik kayıpları 18 milyon to
rıili'toya varmıştır. 

Müttefıkler, şimdi gemi zay!atmı neş
rctmemckted.irler; son neŞl'.ettikleri ye
kunda, Alman iddialarının ancak yansı 
kadar ticaret gemisi kaybettiklerini bil
dirm:şlerdir. 

İngiltere harbe girerken 21 milyon to
nilito ticaret ~em.isine malik idi; sonra
dan Norveç, lsveç, Yunan, Hollanda, 
Belçika ve Dan!markaya ait gemilerden 

SİY ASI VAZİYET 
•••••••••••••• 

muhtelif vesilelerle faydalanmışlardır .• 
Bunların yeklin ton!latosu da 9 milyon
dur.. Birleşik Amerika harbe girince, 
İngiltere 12 milyon tonilato gemi daha 
kazandı. Bu suretle yenj inşaat ve ka
yıplar dikkate alınmaksızın müttefikJe
rin 42 milyon tonilato ticaret gem'.sine 
malik olınası laum geliyor. Ve şimdi el
lerinde kaJan da 24 milyon tonilatodur. 

Sulh devresindeki normal mesaisiyle 
senede bir milyon t~n!Ialo gemi yapan 
İngiltere harp zamanında 5 - 6 milyon, 
Amerika da iki milyon gemi yapmakta
dırlar. Bu suretJe 8 milyon tonilato eJde 
edilmiş ve kayıpları mihver rakamlarına 
göre 10 milyon tonilatoya inm:ştir. Yeni 
inşaat zayiatı telafi edecektir. Korunma 
tedbirlerinin tamamlanması ve Amerika 
sanayiinin verimlerinin artması hasebi
lc 1942 senesinde durum müttefikler le
hine inkişaf edecektir. 

ALMAN TAYYARELERi 
~---*~---

j a po n ya fırsat- Sivastopolu bombar 

tan istifade et- dıman ettil~r 
-*-mek İster mi? Haua üssünde yangınlar 

fllıarıldığı IJildlrlllyor 
Berlln, 25 (A.A) - Alman başkomu

tanlığından bildiriliyor : 
----*·----

Ras topPalılarma inen 
tayyaıte meselesi lilr 
mesele ~dıGPGIJWP .. 

Radyo gazetesine göre bu hafta sonun
da faponya üzerine Amerikan uçaklan. 
nın yaptıklan taarruzun tep&sl dilnya 
efklrını ilgilendiren başlıca mesele ol
makta devam etmiştir. japonlar hiç bek
lemedikleri bu taarruzdan sonra bir haf. 
ta Amerikan tebliğini beklediler. Niha
yet taarruzu yapan Amerikan tayyare
lerinin hepsinin de düşürUldilğilnü iddia 
etmeğe başladılar. Amerikalılar bu iddia 
ile alay ederek, bunun Amerikayı bir 
tebliğ neşrine mecbur etmek için bir ma. 
nevra olduğunu, ve bombardımanın kaç 
tayyare ile ve nereden yapıldığını bil. 
dirmiyeceklerini söylemektedirler. 

Bir Amerikan tayyaresinin Sibirya 
topraklanna inmesi japonların canını 
11kmıştır. Bundan bahseden Tokyo rad. 
yosu demiştir ki: cMoskova radyosu 
Fransızca neşriyatında Tokyoya bomba· 
larını atarak Çine yollanan bir Ameri
kan tayyaresinin Sibiryada yere indiği· 
ni söylemiştir. Bu tayyare milrettebatı 
göz hapsi altına alınmış! Bu tayyare Rm 
topraklarına Amerikanın arzuslyle in
miştir. Bu hareketin gayesi bir mesele 
~ıkarmak ve Sovyetlerin bir cephe kur
masını temin etmekten ibarettir.> 

Bu hldiaeden A'inerikalılar da mem. 

Pike ve savaş uçakları Sivastopol lıh
va üsstlnil bombalamış ve tam isabet
lerde yangınlar ç:karılmıştır. Yerde altı 
dUşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Helsinki, 25 (A.A) - Tebliğ: 
Doğu şimal kesı.mi hariç diğer bölge

lerde mahdut faaliyet olmuştur. Şimal
de Luhide 6 düşman hücumu püskür
tülmüştür. Bir hava çarpışmasında iki 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

o-·- -·- - • -·-·-·-· T 

l Kısa Haberl~r 1 
··-· ·- ---·-·-·-·-·. . 

HIRVATisTANDA 
Roma, 25 (A.A) - İtalya genel kur

may başkanı general Kavalyero Hırvat 
genel kunnay başkanı mareşal Kuater
vik tarafından yapılan ziyattti iade et
mek Uzere bugün Zagrebe varacak ve 
mareşal Kuate.rnikin misafiri olarak ka
lacaktır. 

IRLANDADA 

Amsterdam, 25 (A.A) -Royter ajan
sına göre Dubllnde dün akşam bir İn
giliz tayyaresi yere inmiş, pilot nezaret 
altına alınmıştır. 

İNGİLTERIDE 

Londra, 25 (A.A) - Konserve et sa
tışı 28 nisandan itibaren yasaktır. 

ROMANYADA 

-*-Yeni sbtem IJIP Alman 
aucı tayyaPesl 
hizmete girdL 

Londra, 25 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : Dlin gece yarısından sonra 
bir kaç Alman tayyaresi İngiltercnin 
cenup batı sahilindeki bölgeler üzerinde 
uçmuştur. Bir yere bombalar atılmıştır. 
Bir kaç ölü ve yaralı vardır. Hasar az
dır. Başka bir yerde de hafü hasar ol
muştur. Bir kaç ölü ve yaralı bildiril
miştir. 

Londra, 25 (A.A) - Evvelki gece İn· 
gilteren:n cenup batısında bir şehre ya
pılan akında beş kişi ölmüş ve üç kiş:i 
ağır yaralanmıştır. Geniş bölgelere bom
balar atılmıştır. Bir çok kimseler ölmüş, 
bazı kimseler ağır yaralanmıştır. 

Londra. 25 (A.A) - Kuvvetl avcı hi
mayesinde bir kUçük İngiliz bomba teş
kili Plessingte askeri hedeflere hücum 
ebn!ştir. 

Berlin, 25 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : Yeni sistem bir Alman avcı 
tayyaresi hizmete girmiştir. Dünyanın 
en süratli avcısı olan bu uçaklar Alman 
hava kuvvetlerine büyük bir kuvvet 
ilAve etmektedirler. 

---o---

RIRV A '!'IS'l' ANDA 
Kresburg, 25 (A.A) _ Dahiliye Na

zırı Bulgar Kralının yaverini kabul et
miştir. 

--=--=ı--.uuo.,.,,,,,,,--

Vur:ıtınCUIUk yap-
• • tık ları ıçın 

Zurih, 25 (A.A) - Nasyonal Çaytung 
vazı yor: 

Almanyada bir çok kimseler umum! 
tedbirlere aykırı harekette bulundukla
nndan vurgunculuktan dolayı takibata 
uğramaktadırlar. 

Gazeteler ölüm cezasına çarptınlan
lann isimlerini neşrediyorlar. Bronsvik
de bir fabrikatör işçilerinin ekmek ve 
et tayınından bir mikdar ayırarak evine 
gönderdiği için ölilm cezasına çarptınl
mıştır. Fabrikatöriln husus! kAtibi ve * 
çisi de yataklık suçundan ikişer sene 
hapse mahkQm edilmişlerdir. 

Dil!er bir fabrikatör kanuna aykın 
hareketlerinden idama mahkfun edil
miştir. 

--~-~~V~A~4----

Makineye 
'.,,erilirken 
3 1 UUI 

ALMANLAR 
Bir ıeneral kaybetti. .. 
Berlin. 25 (A.A) - Bir piyade tüme-

nine kumanda ebnekte olan general 
Berthold doğu cephesinin merkez kesi
minde cereyan eden muharebeler esna
sında ölmüştür. ------ATLEE'NİN DÜNKO NUTKU .. 

ndinasellat fıesUdl 
Vişi, 25 (A.A) - Kabine bu sabah 

mareşal Petenin riyaseti altında toplan
mıştır. 

Vişi, 25 (AA) - Fransız hava mü!ı
teşarı general J anekcn uzun bir teftiş 
seyahatinde bulunmak üzere tayyare ile 
Afrikaya hareket etmiştir. 

Knzablanka, 25 (A.A) - Bir teftiş 
seyahati yapan Fas umumi valisi gene
ral Noges buraya gelmiş, askeri ve mül
ki yüksek memurlar tarafından selam· 
lannuştır. 

Vişi, 25 (A.A) - Fransa ile cenubı 
Afrika ittihadı arasında siyasi münase
betlerin kesildiği hakkında bir tebliğ 
ne~edilmiştir. Bu tebliğde 1940 hazira
nından beri siyasi münasebetlerin zaten 
gayri mevcut olduğu bildirilmektedir. 

Kaptavn, 25 (A.A) - Cenubi Afrika
da Vişiye sempatisi olan bazı kimselerin 
tevkif edildikleri hakkındaki haberler 
asılsızdır. 

Londra, 25 (AA) - Cenubi Afrika 
birliği ile Vişi arasında siyasi milnase
betlerin kesilmesinin, Lavalin Madagas
kar hakkında bir karar almasım mütte
f!lclerin önlemek niyetiyle alAkadar ol
duğuna dair dolaşan şayialarla bir mü
nasebeti yok gibi gözüküyor. 

Fransa ile diplomatik münasebetleri 
idame eden yalnız Kanada ile serbest Ir
landa devletleridir. 

Vaşington, 25 (A.A) - Vişin!n eskJ 
Vaşington ataşerniliteri albay Lombar 
general Degole hizmetlerini arzetıniştir .. 

---ONuwııu uNu--

Iran trenlerinde ııak
Jiyat arttı 

Tahran, 25 (A.A) - İran hatlarında 
nakl!yat beş misli artmıştır. Ahvaz-Hür
remşah arasında inşa edilen yeni demir· 
yolu Basra körfez.indeki limanı ana hat
ta bağlamıştır. 

Orta şarkta talim görmüş on binlerce 
Polonya askeri toplanmaktadı.r. 

Rusyadan gönderilen Polonya asker
leri orta şarkta büyük bir Polonya or
dusunun teşekkülilne yardım ebnekte
dir. __ ,_., uı--.u OWtlfll--

50 ve 100 kuruşluk· 
lar imal ed~n 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
çarıı içine gidiyor. Bir teyler satın al
mak istediği, fakat tereddüt geçirdiği 
kendisini takip eden zabıta memurların
ca görülmüıtür. Elini cebinden çıkarmı
yan sabıkalı Hasan dalgın bulunduğu 
bir sırada kollanna zabıta memurlannın 
demir pençesinin takıldığım görüyor. 
Mukavemet imlı:insız.lağı lı:arıısına pıı
nyor ve teslim oluyor. 

Cepleri aranınca bir mendil içine aalı:
ladığı iki adet ellitcr kuruıluk kalp pa

Ankara1 25 (A.A) - Koordinasyon 
heyeti bu sabah Başvekil Dr. Refik Say
damın başkanlığında mutad toplanbsını 
yapmıştır. 

Ankara, 25 (A.A) - İktisat vekale
tinden tebliğ edilmiştir: 25 Nisan tari
hinden itibaren rafine pamuk yağının 
muamele vergisi çıplak ve toptan fabri
ka satış fiatı olarak kilosuna 75 kuruş 

üzerinden hesap edilecektir. Toptan sa
tış asgari beş tenekedir. Fabrikalar »
gaıi beş tenekeye kadar satmağa meo
burdur. Rafine pamuk yağının ikinci ve 
üçüncü ellerden azlmt satış fiatlan zey
tin yağ için tatbik edilen esaslara töre 
fiat mürakabe komisyonlarınca ayrıca 
tesbit olunacaktır. 

Aceba cinayet mi? 
l?adımköy okulu baş ötretmeni 

lstanbulda ölü. bulundu 
_İstanbul, 25 (Hususi) - Kadıköyiln- Hadımköy okulu başöğretmeni Ha~ 

de Saray ardı mevklindeki tarWardan olduğu ve Usküdarda oturdulu ~ 

birinin hendeğinde alnından kan sızan 
bir ceset bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde ölilnUn 

AMERIKANIN HAZIRLIGI 
~--~*·----

Askeri hazırlıklar 
için hazırlanan bütçe 

Vaşington, 25 (A.A) - Biltçe umum 
müdürü Harold Smit bu sene askeri ha
zırlıklar için 17 milyar, gelecek sene 70 
milyar sarfedileceğini söyleml§tir. 

Harp masrafJan gelecek ay beş milyar 
dolara mal olacaktır. 

Vaşington, 25 (A.A) - B. Ruzvelt 
harp istihsali programının çok iyi tatbik 
edildiğini ve hayali sayılan rakamlann 
tamamiyle gerçekleşmesi mümkün oldu
ğunu söylemiştir. 

Boynes Ayres1 25 (A.A) - Stefani 
bildiriyor: 

Ruzvelt enflAsyona karşı yapılacak 
kanunla meşgul olduğundan Beyaz sa
raya ziyaretlerin asgari hadde indirilme
sini istemiştir. 

Madrit, 25 (A.A) - Boynes Ayı-esten 
gelen bir habere göre Arjantin harbiye 
nazırı bir demeçte bulunarak Macellan 
boğazının askeri ehemmiyeti olan nokta
larına mühim mikdarda asker gönderil
diğini söylemiştir. 

---o---
Iaşe müsteşarı 

Mersinde 

mıştır. 

Hayrinin bir cinayete kurban ~ 
ihtimali üzerinde tahkikat de~ 
mektedir. 

SIRP BAŞVEKiLi ----*' ___ _ 
Vatan partisine him-
nıet edelim, diyor 
Belgrat, 25 (A..A) - Sırp Ba§vekili 

Nediç şunları söy leıniştir: 
Ziraat lşlerine en biiytlk ehemmiyeti 

vermeliyiz. ilk vaz!fe yeni Sırbistanda 
demir gibi bir nizam kurmak, sarsı1aD 
maneviyatı iade etmektır. Köyler refa
ha kavuşursa memleket te refaha kavu
şacaktır. Sırplann hizmet edecekleri tek 
parti vardır. O da vatandır. 

,,,,o~=---

l Jzak doğu harbi 
(Baftarah 1 iDd 3ahıfede) 

Piyin ırmağı boyunca Japonlarla döve. 
şüyorlar. 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - Birmanya 
cephesinde yeni çarpupnalar hakkında 
yeni b!.r haber alınmamıştır . .Mandelaya 
yeni bir hava hücumu daha yapıldığı 
bildiriliyor. Çin seferi kollan $an yolu 
ile şimale doğru ilerliven Japonlarla 
karşılaşmışlardır. Vaziy'!t kanşı.ktır. Ja
pon hücumunun terakki ettiği sanılıyor. 
Melbunı, 25 (A.A) - Müttefıkler 

umumi karargahının tebl:ği : Cuma gU
nü Japon tayyareleri Port Moresbiye 
yeni bir hava hücumu yapmışlardır. 

ra bulunuyor. Zabıta tamamen hazırlık- Mersin 25 (Hususi) _ Adanadan bu
lı ~ulunduğundan heı da~ika ıonra da raya gel~n iaşe müsteşarı bay Sökmen 
evı ~ranayor. Haaanın e~ınde . tırtıllan Süer vilAyeti ve belediyeyi ziyaret et
gayrı muntazam ve henuz temızlenme- miştir 

Müttefik tayyareler LAheye akın yap
mışlardır. Yeni Ginede bir köy bir Ja
pon müfrezesi tarahndan soyulduktan 
sonra yakılmıştır. 

Dun kalmamıstır. Boston radvosu Ame
rikanın müttefik sılatiyle yardımlan gi. 
bi Rusyanın da mukabelesini ister bh 
tekilde neşriyatta bulunmuştur. Ameri
h halkı Rusyanın hareketinin manası· 
nı anlamamış olsa bile, Amerika hükü
ır.etinin Rusyanın hareketini iyi anlamış 
olduğu resm! ifadelerden anlaşılmakta 
dır. 

Bir gazeteci Ruzveltle göz altına alı. 
un Aınerik&n uçağının kiralama ve 
6dUnç verme kanunu U&Ullerine gör. 
verilecek tayyarelere mah.ruben Rusya 
taratıııdan kullanılıp kullanılamıyacağı
nı sormuş Ruzvelt bu suale kahkahalarla 
giilnnlştUr. 

Bükreş, 25 (A.A) - Romanya maliye 
nazın general Stoevesko İtalya ve İsviç
rede yaptığı seyahatten Bükreşe dön
müştür. 

CEBEL"ÖTl'ARIKTA 

Lalinea, 25 (A.A) - Cebelüttank bo
ğazında şiddetli bir fırtına hükilm sür
mektedir .• Bir çok gemiler Lalineaya 
sığınmışlardır. 

Londra, 25 (A.A) - Başvekil muavi
ni ve dominyonlar sekreteri Atlee An
zak günü münasebetiyle bugün radyoda 
Avusturalya ve Yeni Zelandalılara hi
tap etmiş ve başlıca şöyle demiştir : 

~~t:: b1ıi:~~ iı'::ıti~~ ::!'tıl;I!ıüşA:~i d Müal~J~ be~an1 atında ticaret vkekilidn-
'- 1 k aiti d 1 .. .. .. ,._. d en ıgı emır e cenup mınta asın a 
.-:uruı u , a et nonunun ve as:ı a et b" · 1 ah · kt • b 
t Atatü-"ü b"" tl rinl h . .. " b" ır ınce eme sey aüne çı ıgını ve u 
e li 1 k n b uı e avı KUvmuı ı- mıntaka valilerinin toplantısında hazır 

rer ra ı ve u paraları basmaga mah- b l x..-. ·• l ,...;.,.· 
sua alet ve edevat; kalay, eğe, çinko, u una<'~ı;uu soy e.~.ır. 

Tokyo, 25 (A.A) - Panay adasında 
bütün kıyı1ar dUsmandan temizlenmiş
tir. Adanın en mühim kısmı Amerikalı
lar tarafından sistematik surette tahrip 
edilmiştir. 

Tokyo, 25 (A.A) - Öğrenildi~ne A(S
re Seleb adasında pamuk ziraatinin bU
yük ölcüde arttırılmasına karar veril
miştir. Harpten evvel de pek cok Japon
yalı bu adada pamuk ziraativle meşgul 
olup geniş arazi sahibi idi. Yakında zi
raat nazırının hir mümessili pamuk zl
raatini teşkilAtlandırmak için Selebe gi
decektir. 

Japonlann şimdilik Rusya ile bir me. 
sele ~ıkarmak istemediği anlaşılıyor. Ve 
Japonya bekliyor. Nişi Nişi Şimbun ja. 
pon gazetesi Sovyetlerin şimdiye kadaı 
laponya ile olan dostluklarını bozmamak 
i&ediklerin! ve japonya satvetinin ne 
olduğunu Sovyetlerin gördükten sonra 
buna daha ziyade dikkat edeceklerini ve 
bununla beraber hail Tokyoya bir bü· 
yük elçi göndermemiş olduklarını ve ar
tık bir sefir tayiniyle iyi niyetlerini gös
termiş olacaklarını yazmıştır. GörU1Uvor 
ki bu yazıda Rusyaya karşı ağır tehdit. 
1.et' savrulmaktadır. Her halde Rus - ja
pon münasebetleri önümilzdeki haftalar 
içinde bizi daha ciddi meşgul edecektir. 
Bir uçağın inmesi, büyUyerek bir .Rua 
japon münasebetlerini ortaya attılı gib~ 
cenubi Afrikanın da Vişl ile münasebet. 
lerini kesmesi de büyük olaylara sebeJ? 
olacak gibi görünüyor, eler büyük Ma
dagaskar adası cenubi Afrikaya bu ka· 
dar yakın olmasa ve japonyanın bu ada 
ile ilgi.si olmasa, bu milnasebet kesme 
Jdmsenin dikkatine bile çarpmazdı. Ma. 
da..,askar günün meselesi olmuştur. 

Mıhvercilere göre müttefikler Mada
ga karı işgal için garip iddialarda bulun. 
maktadır. Müttefikler de aynı emelin 
Mihver tarafında olduğunu idcLa edi
yorlar. Fakat ekseriya istilllar, böylece 
iki tarafın cekişmesinden do(tmuştur ... 
Norveç işgalinde de böyle olmuş, Hol
landa ve Belçika hakkında da aynı iddi
alar ileri sürillmüştür. Mihver, cenub1 
Afrika, Vişi ile münasebetlerini kesmek· 
le Madagaskar hakkındaki niyetlerini 
a~ğa vurmuştur, ve bu işte İngilizler, 
Lavalin Mihvere iltihak için bahane ara~ 
dığını söylüyorlar. Şu kadar var ki La
valin Fransız halkını kazanabi,eceği çok 
fÜphelidir. Her gün gelen haberler, bir 
çok hariciye memurlarının Vişiden ay
ııldıklarını ve bunlann bir kısmının da 
Degolcilere katıldığını bildirmektedir. 

İtalyanın da Fransız - Alman işbirli
ğındcn memnun olmadığı ve münferit 
ıulh yapmak .istediği Vapngto12dan bil
dirilmektedir. Tarafsız kaynaklardan 
Y nun aldıjı haberlere göre hal-

TRANSILV ANYADA 

Budapeşte, 25 (AA) - Başvekil, zi
raat nazın ve propaganda nazın ile bir
likte Transilvanyaya g!tmiştir. Yeni de
miryolunun inşagııu tetkik edeceklerdir. 

Başvekilin bu Uk. ziyaretinde memle
ketin ileri gelenleriyle gö~esi ve bu 
vesile ile bir nutuk söylemesi de muh
temeldir. 

Pazartesi gUnil Peşteye dönecektir. 

NİŞAN 

Çunking, 25 (A.A) - İngiltere kralı 
mareşal Çan Kay Şeke en yük.sek İngi
liz askerl ni.şanı olan hamam nipmnın 
bUyük aalibini vermiştir. 

ya, Almanyanm Rusya ile tamamiyle 
meşgul olduğu sırada sulh yapacak
tır. Aslen İtalyan olan Nevyork beledi
ye reisi Lagovardiya da bunu teyit eden 
b:r nutuk söylemiştir. 

İki aydan beri Libyada önemli bir ha
reket olmadığı gibi, cephelerde de bir 
değişiklik olmamıştır. Bu milddet için
de hareketsiz kalan Romelin Süveyşi 
hedef tutacak bir hücum yapacağı tah
min edilmiş durmuş ve bugün de bun
dan bahsedilmektedir. Yanılmıyorsak 
bundan sonra ne Romelin ne de general 
Ohinlek Libvada bir taarruz imklnı 
bulamaz. Çünkü Libyada her türlü ha
reketi durduracak şiddetli sıcaklar baş
lamış bulunmaktadır. Bununla beraber 
her iki taraf da hazırlıklanna devam edi
yorlar. Yalnız bu hazırlıklardan tah
min ettiğimize göre Son baharda 
jlk teşebbüsU Almanlar yapma~a ça
lışacaktır. Çünkü, Almanların Kafkas
yaya akmaları ihtimalinde İngilizlerin 
yardun edecekleri sanılıyor. Irak ve 
lrandaki kuvvetler bu yardım için kA
fi olmadığından Libyadan bir kısım ve 
hat~ mühim bir kısım kuvvetlerin çe
kilmesi ihtimali vardır. Almanlar bu 
taarruzdan istifade ile Mısır üzerine bir 
akın yapacaklar veyahut da Libyadan 
lngiliz kuvvetlerinin Kafkas cephesinin 
yardımına gitmes!ne mani olmağa çah
pcaldardır. 

Büyük Britanya ve Birleşik devletler 
yanı başuuzdadırlar ve size yardım edi
yorlar. 

kurıun, macun vesaire ele geçıniftir. '"'"0
" " 

Huan ifadeainde yalnız haıına iki ay- Rus va - A m t' ri k a 
Atlee bütün dünyanın tek bir harp 

meydanı haline geldiğine ve her hangi 
bir kaynaktan gönderilecek malzemenin 
ve sarfedilecek gayretlerin müşterek 

danheri ça}ı§tağıru ve alçı kalıbına dök- "' 
mek suretiyle ıimdiye kadar 38 lira pa- (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
ra imal ederek sürdüğünü söylemit ve göz hapsine alınan Amerikan bombar
tevkif edilmittir. dıman tayyaresi hakkında aşağıdaki be

dAva lehine bir fayda teşkil edeceğine telkin etmiştir. Bu kıtalar Pasilikten ve 
işaret ederek şonu i1Ave ebniştir : Afrikadan aYDi 7amanda gelmişlerdir. 

Hedefim!zdeki birlik stratejimizde de 
100 

BiN ... •aK ~ ....... •.,.AT 
birliği gerekleştiriyor. •Yan ml.J.RJU' 

Berlin, 25 (A.A) - Almanyada harp 
vtşt SLOVAKYAYI TANIDI esiri o1arak bulunan Fransız generali 
Presburg, 25 (A.A) - Slovakya ha- Giraudun kaçtığı bildirilmiştir. Oğrenil

riciye nazın -Fransız hUkümetinin Slo- diif.ne göre generalin yakalanmasında 
vak cilmhurivetinin tanıdığım ı·esmen yardımı dokunanlara 100 bin mark va
bildirmiştir. Fransız hilkümeti bu ka- dedilmiştir. Generalin kaçmasına yar
rarından Slovak hUkUmetinf Berllndeki dun edenler ölümle cezalandın1acaktır. 
Slovak elçiliği vasıtasiyle haberdar et- Bütün polis merkezleri ve askerl ma-
rniştir. kamlar kaçan generalin yakalanması 
AMERİKAN KITALARI YENİ için araştırmalar yapmak emrini almı§-
KALEDONYAYA ÇIKTILAR )ardır. 
Vaş:n~n. 25 (A.A) - Harbiye na- vtşt NAZIRLAR MECıJsiNtN 

zırh~ Yeni Ka1edonyaya Amerikan as- BİR KARAR! 
kerlerlnln çıktttım resmen bildirmiştir. Vişf, 25 (A.A) - Nazırlar meclisinin 

Vaşington, ~~ (A.A) - Harbiye na- bugünkü toplantısı hakkında neşredi
zırlığının teblıiti : Amerikan kıtalan ce- len tebliltde görilşUlen mesele1er arasın
nup batı pasifijtinde Fransız müstemle- da bilha~ iaşe meselesinin ilk plAnda 
kesi Yeni Kaledonya adasına çıkmıştır. geldilti tasrih edilmektedir. Filhakika 
Bu kıtalar adanın müdafaasına iştirak nazırlar meclisi şimdi verilen ekmek 
edeceklerdir. Bunlar maham makam1a- mikdarının gelecek hasat mevsimine ka
nn tasvibiyle oraya gönderilmiştir .. Di- dar eksiltmemesine karar vermiştir. Bu 
ıter kesimlerde kayde değer bir şey toplantıda muhteCf nazırlıklarm teski1A
yoktur. -· _ • • tını ilgileyen ba2J meselelerde halledil-

1NGiLtzLER1N HAVA HAREKAT( miştir. 
Londra, 25 (A.A) - Öğrenildiğine İTALYAN TEBıJtt 

göre İngiliz hava kuvvetlerinin Rostoka Roma, ?.5 (A.A) - İtalyan orduları 
iki gece üstüste yaptıkJan hUcum esna- umumt karargAhının tebliği : Sirenaika
sında ehemmtyetl! hedefiere yüksek in- da ehemmiyetli hiç bir hld:se olmamış
filak kudretini haiz 400 tondan fazla tır. Burada hava şartlan fenalaşmıştır .. 
bomba atılmıştır. Kuvvetli hava teşkilleri Maltadaki he-

- • • deflcre karşı hücurn1anna gece ve Jtiln-
OFİVE GÖRE BİRMANYADAKI iN- düz dt>vam etmişlerdir. Liman tesisleri, 
GİLİZ MuvAFFAKIYETStzı.Jöt deniz tezgahları hava meydanlan, depo
Bern, 25 (A.A) - Ofi : İngiliz kıta- lar, mağazalar tam isabetlerle bombalan

lannın Birmanyada uğradıkları muvaf- mış ve ağır hasarlara uğratılmıştır. İn
fakıyetsizlikler Londrada ağır bir tehli- giliz uçakları Akden:zde gemilerimize 
ke olarak müta1aa edilmektedir. General hücumlarda bulunmuştur. Manevrala
Vavelin nutku bu hususta bir şüphe bı- nnclaki stirat ve himaye kuvvetlerinin 
rakmamnktadır. Bununla beraber Bas- müdahalesi sayesinde gemilerimiz hiç 
ler Nahr:hten Londradaki muhabirine bir hasar vermeden yollanna devam et
göre Hindistana Amerikan kıtalarının m~ler ve gidec ldt-ri limana varı-ı! far
ıelmesi lngiliz mUdafılerine bir itimat dır. 

yanatta bulunmuştur : 
•Sovyetler birliğince alınan tedbir 

devJetler hukukuna uygundur. Rusya 
ile Japonya arasında bir saldırmazlık 
paktı mevcut olduğu hatırlanmalıdır. 

Sovyetler birliği Amerikan tayyaresi 
mürettebatını göz hapsine alırken bu 
pakt hükümlerini nazan dikkate almış 
bulunmaktadır. 

Vaş:ngton, 25 (A.A) - Bir Amerikan 
tayyaresi mürettebatının Vladivostokta 
göz hapsine alınnıası hAdisesi üzerine 
Moskovadaki Amerikan bUyUk elçisi 
Amiral Standley Sovyetler birliği hUkü
metinden izahat almağa ~ış ise de 
benUz hldise hakkında belirli tafsilat 
mevcut değildir. 

Bu milnasebetle neşredilen Sovyet 
tebJiği Sovyetlerin tecavüze uğramadık
ça Japonya ile mevcut saldırmazlık pak
tına riayet azminde olduklarmı göster
mektedir. 

Tokyo, 25 (A.A) - Stefani bildiriyor: 

~~~&~~& 
l flsıNEMASINDA 

Bulv;aristanda -·-YüzlePee e11 saJGP 
altında fıaJdı.. 

Sofya, 25 (A.A) - Son haftalar 
içinde fazla yağmurlar ve karların 
erimesi yUziinden Dorava ve Nişava 
neh!rleri taşmış ve geniş arazi sular 
altında kalmıştır. 
Yüzlerce ev sular altında kalını,_ 

da nüfusça zayiat tesbit olnnmamıı
tır. 

Tokyo bombardımanı hakkında hiç 
bir Amerikan tebliğinin neşredilmenıe
sine sebep bu bombardımana lftira1' 
eden tayyarelerin kimilen tahrip edil
miş olmalan iht!ınalldir. 

BUGUN 
-- .. ; , •• ..;..~ . ._...-:... •• 1.--- - t== Matinelerden itibaren 

Ö L M t Y E N A Ş K kadar kuvvetli._ 
VATERLO KÖPR"OSC kadar hazin... 

K E B E K A kadar hisli ve helecanlı, iWd n ihtiı'lllıla dolu bir 
aşkın romanı.. Nefis bir musiki, şahane bir mevzu. .. 

AŞK RUYASI 
Ol:NIYANLAR: Romeo Julliette filminin unutulmaz yı)dm 

LEsıJ HOWARD - İNGRID BERGMAN 
AYBICA: M. U. Müd. Memleket jurna)i ·Renkli Mild.. 
SEANSLAR: 1.10 - 3.10 - 5.10- '1.10 - 9.10.. 

Cumanesi - Pazar 11.00 de.. 


