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i 1 Bereketli yağmurlar 
5 başladı 
~ 1 
-=!;;= Kütahya, 10 (Hususi) - Kütahya vi- IE 

llyetine ve Upk lı::azasına bereketli yat-
murlar yalım§tır. 
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f'ftn mUnderecatından meırulfyet kabul edilmez.. YENİ ASIR Matbaasınd• basılmıştır_ 

lnönü Şehitlerine Saygı 
~~--_.._.._.._.. ______ . ____ _..~_..~_.._.._.._ l ikinci Ct-phe ( . --·-·-·- ·-·---·- --·· 

Dün lnönü şehitliğinde bii- Mihver da 

Yük bir ihtifal yapıldı açabukmu 

Milli Cl.hli
kın temeli 

İnsan makine iıcin değil, makine .insan 
iç!ndir. Vasıtalan gaye, gayeleri vasıta 
llnaıılar çok defa acı acı dizlerini dÖf
lbtl$lerdir. 

tlsan topluluktan maddeyi her za
lban bir gaye için kullanmışlardır. Fa
~t öyle zamanlar olmuştur ki ellerinde 
uol vasıtalar oldub halde insanlar en 
iliz hatıraJannı kalplerinden silmeğe, 
en sevmedikJeri hayatı kabule mecbur 
Ohnuşlardır. Büyük zaferler ve mağlti
b!yetler arkA!'nnda bir sil..-U sebenler 
~dır. Bu sebeplerin en mühimmi insan-
ların birbiriyle ve mensup oldukları 
toı:>luluklarla olan irtibatlarım kaybet
IQeleridir, 
~ toplul..,~un parçalanması tür

Ju. tilrlU olur. Ya insan gruplan dışarı
~ gelen bir havaya tAbi olurlar. Asıl 
""itle ile olan irtibatları kaybolur. 

avranacak 

r- i)eniz-Harbi f 
... -·-·-·- .. ---·-·-·- -·-· 
Muharebe 
henüz bit
redi mi? 

----··---

Şebirlt»re ~lektrik vermek üzer .. 

•• 
Uç b11çuk milyon lira sarfiyle bü-

yük bir baraj inşa edilivor 
* HabeT aldıiumza göre Nafia Veka

leti elektrik itleri etüd dairesi Ece mm
tabaında kurulmuı kararlaf&Jl elektrik 
istasyonu mevzuunu tetkik etmekte
dir. Elektrik eantiralımn yeri tayin edil
miştir. Mannara gölü suyundan istifade 
edilerek büyük bir elektrik santralı ku
rulacak ve Egedeki ~hir ve kasabalarla 
sanayi tesislerine ve bil'umum fabrika
lara verilecektir. 

Maniaadan İzmir ve Nazilliye kadar 
genit bir havzaya elektrik verileceğiı>
den tetkik1er çok ıumullü tutulmaftUr. 

Şimdi Egede mevcut fabriklarla 
muhtelif istihsal maddelerinin elektrik
le olan alakalan ft istikbale •it elektrik 
istihllk hesaplan çılı:arılmaktadır. 

Artık m~k dlvalar unutulmuş 
'lllltlsterek ideeDer hararetini kaybetmiş 
~- ......... imalara. 1-ska 
"-lıara, anlayıt, ~ tarilanna ~Ul 

Ağır kayıplar Pasi· 
----------------------------~_.._.. __ __,.,_ ________ .......... -+ .. 

iikte rnovaz~neyi 
f&u• • r nrl; ..... ..,..-

AMER!llNIN EMNiYETi 
---*·---

Martinik adası-
na bir Amerikan 

heyeti ,Ptti -·-Ada mihvere yardım 
et11ı «>7Me bir an )aşma 

~. Biz bayle manzaralar aneden 
ilice nice cemiyetler gördük. Bunların 
t1ı RUzel mlsali 1939 harbinin ma~lur 
'"1ii zUmreler arasındadır. Büyük hart' 
llonrası Avnrpasmdaki delAlet. İstikbali 
~meme'k, m'm dAvalan anlıyamamak 
lebepm delildir. CilnkU A vrupanın bir 
liok cemiyetleri tesanüdünü kaybetmis 
"e nıınt menfaatler yerini grup]ann hu
~ tesantl~ ""1Plarm arzulannı ta
~kulı: ettirmek bir R&Ve olmuştu. Btr
-uıe zıt tesantlt ı:cruı>lan karşı karsıya 
~eri zaman aYDf bayrak. ayni fikir 
tltafında toolanAeak1an yerde ayn, ay-
tı kamplarda yer aldılar. Parcalanan yapılacak 
~tesanüt ortasında artık dostlar, ar-
~ar. feJAketlerbıi, saadetlerini bij- -•-

~ insanlar yoktu. Hudut dısmdan lfazalıePeleP iyi ""' llG• 
'-en rOz,Arlar onlan birbirine katım~. IHI a..a...ıe fleP"OP 
~da. fn~terede, Belçikada, Fe- ~- ti • 

~enkte. Polonvada, Yugoslavyada. Vaşington, 10 (A.A) - Hariciye Na-
&"Unanlstanda ve daha bir çok memle- zırlıiı dUn aşağıdaki demeçi'ni neşret
~erde millet ,uunmun kavbolmnı ~öz- miştir. 
~ Jl'Öril]ftr, eUe tutulur bir hal aldı. Dı- Reis Ruzvelt, Karaip cephesi kuman
'-rıdan esen hava ne $E'k:lde olursa ol- danı Amiral Con Hüberle Hariciye sek-
9'ıtı onun ne renıi. ne de bünyesi bahis reterlerinden bir zatı lıfartinik adasına 
~ de~ildir. DAvası tekti?'. Bir ce- giderek Fransız yüksek komiserini '2.i
~etl icinden fethetmek! yarete memur etmi§tir. Bunlar LavaJin 

"Yıkılan cemiyetlerin çoğu ordular si-,. iş bqına gelmui üzerine Martinikteki 
'-ha sanlmadan bu fAclanm kurbanı ol- vaziyetin aydınlatılması i§ini deruhte eL 
Clular. mişlerdir. 

Bir cemiyeti mahveden ikinci Afet Hariciye mUsteşan Amiral Hüberle 
Dlıun bUtUn sosyal rabıtalarını kopara- Martinike varmışlardır. 
"'le fertlerini sosyal kıymetlerden so- Amiral Fransız komiserini görmüş ve 
~ onlan sadece hayvanlıklan ile Karaip çevr.~inde F~~sız. bayrağının 
~ karşıya koymaktır. Hobbes'in de- muhafazası _ıçın Martinik yilk_sek komi: 
c1ı~ Jdbi bayle bir cemiyet icindeki in- serinden Mihvere yardım edilmeyeceğı 
lllrılar artık •Birb:rJeri için kurttan• hakkında teminat. iste~§Ü~. Bu yo~da 
be.~ka bir şey d~ldirler. bir anlqma yapılırsa, Bırleşık Amerıka 
Bı ... cemiyetin bUtUn kıymetleri inkar devletleri burada Franaanın hukukunu 

edildi~. kıymetsizliklerin mezivet sa- muhal~ edecektir. . .. 
PlJdı~ devirler!n hazırladı~ akibet her Göruşmeler dostane bır hava ıçınde 
~cemiyetin ideal kuvvetinden uzak- yap~} ~Amdır. -ıka h .. ~.__ ti B La 

kendi basın1n çaresine bakma~ Bır e~ e~ • WLuwe . v~ 
..-;laması fedakArlık ve kahramanhlr lin Mihverle milmkiln oldulu kadar bır 
~l ~ik ve korkunun kaplam8SldJr işbirliği yapacağına. ~dir. Zira ~ve
~Uvor ld bir eemlyet içinde iki bil- ~ yıkılması kendisinin düşmesini mu-
~ tehlilse meft\lttur. cıp olacaktır. 

(Sona Sahife z. Stitun & ela) (Sonu SaJfa 3, Slitiln Z de) . 

Iskend~r·yede 
Baua alımında 
22 lılfl öldL 

Kahire, 10 (A.A) - İskenderiyeye ~ 
bugiliı yapılan bir hava akmmda 
müteaddit yerlere bombalar isabet ~ 
etmiştir.. 22 kişi ölmüş ve 40 Jd§i 
yaralanmı$br. 
Kahire, 10 (A.A) - Bir kae düş

man kolu hafif kuvvetler:mizle mu
harebeye tutuşnuş ve geri ~ilm~ ~ 
tir. 
~:::::'><~~~<:'>'ı:::-><::'><:~....:::...~~. 

ALIAILIRA GORE 
----*·---

Rusyada zehirli 
gaz kullanıldığı 
du~ru değil -·Don~ç havzasında 

Ruslar taarruza 
girişti -·ı.aponyada .... ,,.,..,. ,,,,. 

Jritcmna pblıÜl'töldL 

bozacaktır -·Amel'lfıa cdylnue..llğ'e 
lıapdnaayımı ta11atyesln-

de llalanavo•
Londra, 10 (A.A) - Koray deniz mu

hareb~n devam edip etmediği a~ık 
surette anlaplmıunlfbr. Bu. bir muam
ma olarak kalmütadır. 

Genen) Mak Aı1Ur tebliğinde muha
rebenin kesildiiin.i bildirmlftir. 

Royter Ajansına göre japonlarm bu 
•edeniz muharebesinde 18 gemisi batı
nlmış ve 4 geıniai de ha.ura ujratılmış
tır. Bu deniz muharebesi harbin başın
dan beri yapılan en önemli muharebedir. 
Ve Avustralyanm i§gali plAnına dahil-
dir. (Sonu Sahife 4, Stitma 4 te) 

HiNT llPILlRllDA 
---.f..---

Birmanyanıo işgali 
tamamlandı 

* .Japonlaıt JDnaya da..,... 
dllılePlnl IJlkUPlyOPlal' 
Melburn, 10 (A.A) - Resmi teblil: 
~ cephesinde muharebe olmam~ 

tır. 
Port llol"88bide 5 mayısta 8 J•pan 

Malta JacN Komt&tatn H ~ 
bir At..• ıaf/llGt"UI 

llHVER UÇllLIRI tayyaresi düşilnilm6ftür, 
DUşnuuı cumartesi gUnil 16 tayyare *·---

ile hUcumlaruu ~krarlamış ve Uç uçak Maltava yeniden 
daha kaybetmiftjr. • 

< s- SMlh 4, -.. 
4 .. > cum ~tti ler 

hü· 

-*-.,,. Alınan tayyaN.11 
dalla döflPaJdL 

Malia, 10 (A.A) - DUşman tayyare. 
leri iki hava meydanına hücum etınif, 
liman çevresine bombalar isabet ~ 
tir. 

Di1n hava savaşında 2 dilpnaıı avcm 
dUşilrUlmilştilr. 

Berlin, 10 (A.A) - Alman teblili: 
Şimall Afrikacla havalar hareı.Ata ma

ni olmUflur. 
Maltaya yapılan hücumlarda Almaa 

avcılan H lngillz avcısı dii§ünnilftür. 
Bir Alman uçağı kayıptır. 

Bomba teşekkUllerimlz bu gece hlı:ea
deriyenin askeri hede1lerini bom~ 
DU§tır. 

( Sona s.hife 4, S6tan 1 .. ) Berlin, 10 (A.A) - Alman radyosu 
Rusya merkez cephesindeki hareketle.r
den bahsetmektedir. Bu bölgede Don~ 
nehrini geçmeğe çalışan Ruslar karşı 
taarruzlarla geri çekilmele mecbur edil- GenttaZ Mak Anür H ErWtaa B•biveti (otuna• .mt: Gnenal Artiinliir) 

miştir. --------------~----~--------------------------------_.. SOJl DAIUKA 
Harkofun ffmal!nde muharebeler ol-

mU§tur. 
tlmende Rus hUcumlan pilakUrtül

milftilr. 
( Som Wlfe 4. S&t... S te ) 

••••••••••• 

JaPonyada Asa

Aeetiım bayramı binlercekişi ta- m~ y~nar ~ğı 
rafındaL büyük zevkle seyredildi ındıf~ttı 

Tokyo, 10 (A.A) - Tokyonmı §imal 

Atatürk Lisesinin 

M" b k J d ti ti t " tt• I batısındaki Asama yanar daiı dün akUS8 u a ar a mor a f' er ema yoz e ı er şam faaliyete geçmiş indifa görühnemlf 
- - - bir şiddette olmuştıır. 

• . İndifauı samntılan o kadar ıiddeta 
A~tUrk (Birbtcl. lise) ~ :rıDık tiklAl marşından 80Dra Hae atletleri bay- olmU§tur ld halk evlerini terk ederek 

atletızm bayramı dün seçkin bır dAYetll raldariyle mor ve san gruplara aynla- · açıkta geçirmek zorunda kalmıt-
kütlesi huzurunda Alsancak .stadyomun- rak tribUnler önünden geçtiler. feceb1eniş bir sahaya kill yağmıştır tn-
da yapılmqtır. Bayramda Kor Komuta- Bunu milteaklp lise mildilrU B. Hilmi m& duçar olduğu e zayiat hat.. 
nı, jandarma mtıfettişi General Fevzi, aşağıdaki hitabe ile bayramı açmıştır: kın: henüz resmt ~:n:ı alınmamlfo 
hava Komutanı General Şefik Çalµnak, Sayın bUyUklerimiz, çocuklanmızın tı B . d"f · d" k dar görülenleı-
belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu, 1 anneleri, babal•n, .evgili misafirleri- d r. ~ m ~ :d ş~ f e 8 

1 yor 
vali muavlfti B. Nuri Akay ve bir çok miz: en a şı e o muş sayı ı * 
zevat hazır 'bulunmuşlardır. ı Hmunmuz, bizi eevindirmelı:le kal- ~ı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ı~ 

Saat 18 da 8Üed haMeDon caJdJlı... (S-IQfa' .... 1 .. , :aı::ıaaı::ıı::ıı::ıı~ na 



SANIFE 2 
== YENi ASiie J9tf.2 -

E L 
Yazan: Şahin AJıduman Milli orunma Pirinç tevz:ine başlanıyor ---·---

( Baştnrafı 1 inci Sahifede) ••• 70 ••• 

-- Onu size nasıl anlatayım? mahkeı:ıesinde --------- Biri bu cemiyetin zümrelerinin bil• 

M • d k • • f ,vük tesanüdü inkar etmeleri ve yabancı ersin e 1 mani atura.. tesanüdün bir ileri karakolu halini ~l· 
malan, öteki de cemiyet içinde fcrtlerı~ 
sosyal hüviyetinden çıkıp başı boş fiz~ Hani hzı güzel lıolnıla içlıiler vardır~ Fazla içi- Yüks~k fiatle- benzi o 

Dıtce tatlı bir INlı dönmesi verir atan~ar tutu ldu 1 d •• d 2 o • ı • yolojik :hayvanlar halini almalarıdır. a r a n Y UZ e Si Zn t.Jr Bütün bu afetlere karşı koyacak ku:· 
.a \'et bir cemiyetin topluluğunu, vahdet:· 

Leranza tatlı sesiyle bana dedi ki: Bilmem ~emin .alt tarafını da an- --•-- ni, tesanüdünü muhafaza eden beraber-
- Ah, başım• geleni sorma Lhari! .. latayı..ın mı?- Bu suretle başınızı ağnt- ••ç fll' nd d a. t · ı A t• e · ıd• lk d 

Şüphesiz Imııreyacaksm! Hani launar:a- mış olmaz mıyım?_ U. I a a HGI' SIZ vı aye ı emrın e verı l i B~~~~r:; en derin, en sagw!Am esası 
da 9eilIDle konu~ sırada anSlZIIl Bcılliğimi saran merak ateşi az kalsın efınteJı satdıyordu.. nkılliP 
ymıuıura Turgut reis gelmişti! Beni son- beni erHecclrti! .. Genç kadına yeniden ahlfık 'J)rensipleridir. Türkiye i .. 

Tadan çıhrarak ka bir lböl- Keçec!Ierde 1369 uncu sokakta yirmi - havası ya..,cnyan bir cemiyet olduğu Jçln 
~~apaaııar__ h:ıŞ • - yalv= ı:J!~::: ederim, devam aıtı sayılı dükkanda otomobil boyacısı Hallı ve müesseselere d a.ıt.dma birl;.ıt.i te~Jıilatı onun ahlak prensiplerini. a~tık ~rahat·ı~ 

İdris Özdemir ve Yeni Bit pazarında . • !I • ._ . ~ ':I ikonuşmak zamanı ~elmıştır. Turk ını 
Beıa !burada yalnız hışma neler çek- ediniz.! .. Ah, bu ne fena ne çirkin lbir ha- makine yağlnrı satıcısı Ömer Taklakm fzınırde fıuruJm .. ~tur • Te~JıiJiitın no'lı.sanla• eti kendi':~inden istiklaI harbini yapar-

tira! reket!.. Sizin gibi baş tao olmağa ~yik d kkr. 1 d -Y "' u,ı; 
Ü an arın a 20 teneke benzin bulun- --· ·---ıa- a .. IA-dır.. ken '\reni ahlakın esaslarını da koytn. UŞ'° Geminin üfhiş lbir fırtınaya tutuldu- güzel bir kadın nasıl satılabilir?. Dün- d ·--· .. _. • ._.... ••• H ....,.... *' 
uğu \"e bunların her tenekesini ınüra- 'tu. Bu ahlukın bir cemiyet capındn yl1· 

.ıtuau bilirsin Ben batacağımıza kanaat yanın altın.lan bir araya getirilse yine ed _, 14 li d ı b j,,.,e ınüclürlügyü emrine verilen 40 ton Ha:.ciran ayında faaliyete geçeceği anla-
actim-H1.im!_ ölüm bütün ko-1.-.·-,u- n. bunların hepsın" ~~ üst.ün bir deg-er cruıt eıuere ra an sattık arı za ı- ..., şn':lınasını temin için kan döktü. , ı 
1a "'il"' ....... ~ ....... ucn •~-a haber 'hn"L-t 0 p:rincin dnğıtılmasına bu hnfta içinde ~·1 hn halk birliklerini cılız ve bakımsız h b akl b d 'le 
ğiyle gözümün önünde belirdiL tu'-'l'S'lnı~!. San - .. kte bir maden ~n-n • ...,... verı ı~.ır. oµuı. Istik!Ul ar i müsavi h 1 ir ev .. 

"' 
4 "°'' ...-·-:r- F"lh k'k ·k· 1 Al h. ı· r·· başlanacaktır. Daha evvel de ı,..nydeyle- hir halde bır.ak:ınamnk n~ı, J&z.ımdır. O 1---1 u· Saatlerce :kapatıldıgwım bölmenin jrin • ...:;...ı..,. canlı hır· güze.llıg··i d~•s.tirmekten ı a ı a ı ı suçu aşe :r ı şo or ~ ~ yaratmak. müsavi haklı :insan lilrl.ıan ın 

,,_ ""'~~"' ~ M st f t k • 14 l" a ik. t k dF~imiz gibi bu pirin,.lerdcn 'İzmirdeki zaman bütün cl<>öıtnuılar bu tcşc1dcülün 1...,,., 
de hep 'r ~--rı·, T ıı .... ri diue ba;ıo.~ .... !. ..J_ı..a nkıl"""'"'"n b·ır hnreket tasavvur olu- u a aya ene esı ıra an ı ene -e 0 

" ....., rckke:p bir millet kunnak için yapı, ..... 
J...cU.<t ........... " ö ... ...._. ıua.u ~ ı.._ • _.ı.__ ... _.,_ 1__ı._ 5 .. ..1 her ev ayni nisbettc istifade edecektir. ırdh ıı;e manasına .a;Ykın olacaktır .. 

:Seai muttasıl imdad1ma çağırmışt1m!.. nabilir mi?... ucnzın sntanu::n. iuı.uuııuşwnuc. uyu- ·ı bir ablak müca'hedesidir. 
Sonra hava düzeldi .. Fırtına yavaşladı_ Loranz.anın dudaklannda alaylı bir !ar Milli korunma müddeiumumiliğine Şimdiye kadar <lağıtına işler..odc .görü- MANİFATURA TEVZi Onun prensipleri taze insan }ıaniylc 
Buıaların hepslııi benim gıöi sen de bi- gülümseme belirdi: \·crilmi.şt.i.r. Bu .(iükk&nlarda bulunan 20 len aksaklıklaı· i.izcrine böyle bir tedbir Sümerbank umum müdürlüğünün yazılmıştır. Ve İnönü. Sakarya, Duın!t 
lirsi:a!.. - Herkes sizin gibi tabiat sahibi değil teneke benz:n, i'.ki teneke gazyağı ve iki al~. • . . "·eııdiği lil!mata ıııazarmı Sümerhank pınar. harplerinde dövüşenler de bu ıu·· 

Gemi lstanbula vardık1aıı sonra ben Uznri!.. Sonturlu Bela bir avuç altına teneke mazot müsadere edilmiştir. Pa.rtı t~u kendı kanalları celile halk mamuller.in} ıc1e halk birlikleri .~ğıtacak.- H'ikı yaşıyarak tüienklerinin tetikler~ 
iki gün, iki gece daha bulunduğum böl- mukabil beni esirciye satmakta hiç te- BİR FIRINCI TUTULDU • '-"C müesseselere <lağıtma birlikleri teş- !-1r· B~ -~~alarda tam mus:n>at ka- ondan aldıkları 1."UVVct1e cekmişlerd.ır· 
medıe kapalı kalaun!. .reddüt ıgöstermedi! Ve paralan aldıktan İkiçcşmelih.-tc Kestelli caddesinde 37 kiliitıdn~tamlerde~ml~k üzered dir. H.azırlaf - !~~ ~ .olmasıilc~fHat.ta Bugün bu :Uılitk J)lrensipleri daha vazıJ;ı-

Solıra Sonturlu Beli gelerek bölme- sonra bana adiyo bile demeden hemen numarada fırıncı Yusuf Yaran fınnmda ıınn ener 11.•er ev e mevcut nü us ~ '\'llil}'eti c:ı:rmc \'er en :11 _atına dı:ıha fikrl bir hfü·\yet almışiardır .. 13:r 
dc:ıı beni çıkardı! .. Arkama Türk kadın- oradan çekildi dcrolup gitti! ... Evin içi me\-cut ekmeklerden 45 .adedini kendi sayısı lqyıtlı olmakla beraber bunun p:rmç, ~ve. ~r. maddelenn dağrtunı yandan ıC. ll. P. nin .kongre .kararln_r1• 
lanııın giydiği gibi bir örtü örtüldü!. benim gibi genç, güz.el, körpe kızlarla evine gönd~(Zi ~ 1utulmu .?r. kontı'Olu ve ad üzerine 'tascüü henüı. ~a a}~ ıte~t ıelile ıy~cakt~r~ .. -şeflerin ınut.uklar:, parti ıJ>ro&:ranıı ıle 
Yüaiimü de yaşmakla sım sıkı kapama- dolu idi ıBunlar muhtelif memleketler- .Fırmcınm bu ekmeklen mahallede fUk- ~·aptlmamı~tır. Bu işte geç k.alıııma..ı:;;ı ilı- .. ~.~dıgımızmalUınata ~.M.ersm gum- vuzuh peyda cbni.ş, şeldini !bulmuş, hu· 
ğa ltcni mecbıır ettiler! •. Sonturlu BelA den getİriıcrek hepside satılmağa çıka- sek fiatla satmakta olduğu daha evvel ih- t.irnali daima variddir n.ıgune. celen -~'l!. ora~aki birlilde .muha- .dutlarmı tayin tmiştir. Bir yandan ~a 
:ile 1-irlikle eemiden çıktık acaba bu nlm~rdı ... Çerkes, Gürcü, İslav, Tatar bar edilmişi.!. Halle we müesseselere dağıtma ıbirlik- ta:t.ıı edilen ~ühun ~~ ~~tur~ ana yasaya ;girır,e.k suret.i_vle devlct.ın 
korkunç gemici beni nereye götürmek kızları, hatta kap kara yüzlü, Afrikalı, KARTSIZ EKMEK. lcııine mühim vuilcler teveccüh edecek- eşyasının yüzde yınnlSl lzmır vıl~yetı büyük ikuwc1i -olmuştur. Bugün Türk 
istiyordu?. O dakikada içime düşen kor- Südanlı Zenci kadınlar bile vardı!.. Anafartalar caddesinde 653 sayılı ft- ~ ~u vaz.i.fcl~in. e~ miilıim~~~ıuna emr.!ne ~\lerfünek üzere ~l-T~. Ya- nesillerinin ahlakının düsturu partinifl 
kuaun derecesini şimdi anlatmağa muk- Düşünün bir kcrre? .. Ben Nis asilza- rmdan 16 kilo ekmeği kartsız olarak işlerinde itam bır ınüzamın tesidl.IT. Her kmda bır mutemet Mersme giderek bu ıana vasıfJar.ında zikredilen ve izahı sıı· 
tedir olnmı,yacağun!.. delerinaen '2.e?lgin ibir adamın kız.ıyıın! .. satan fınn ter.gihtarı Emin Göktürk ~ bir n~ müt_:a~t ~~ere ~hıra ~ a~. Bu ıma- rahatle yapılmış olan prensiplerdir. 

la:anza birden bıire durdu.. .H.a.Urala- Niste büyük, Kral sarayları kadar muh- milli korunma müddeiumumiliğine ve- g:rmış ~ c1aiina ~un 'Qac:cı~n- ~lar da .doğnıdan c1oin;ıya .ıbalk Bu prensi,pleri aşmadan, onun budu· 
rıoı zihninde toplamağa çalıştığını gös- teşem bir şatonun içinde doğdum!. rilmiştir. dan bu cl!tetin dildtatle :inceleıımes.ı. ıcap ~l:_acma. tesbıt ~ ar.amı fiatlar du ic,:1nr1e bu ceıniyetin deruni h~atı 
terea dilJünceli bir tavır tak.ın.mıştı. Lo- Düzinelerle hizmetçilerim vardı!. Bir Ayni caddede 774 sayılı fırında ha- etmektedir. W:eıinden vcrlleoCktir. vaşanaca'kt.ır. Halkevleri, pa.rt:ler. okul· 
ranzanın eli blll 11"9"CWllun içinae duru- dediğim iki cdilme~di!. Sabahleyin beni murkt\r Hasan oğlu Mehmet 25 kilo ek- hr prensipleri ıiza'lı ed.ilıriiş ve 'Türk nıJl· 
yordu!. Biribirimize çok yakın b.ir me- yataktan hizmetçi kız kaldırırdı!. Başka meği kartsız satarken tutulmu..<>tur. y ._., 1 e ~e'tinin tarlhme maI olmuş olan esasları 
saiede bulunızyorduk. Ben o dakikada bir hizmetçi kız da elbisemi hazırlar. be- ---o--- a g me se e Si keneli havatlanmn nazım kuvveti ha'line 
~ bdmın hüviyetinden intişar eden ni giydirir, süslerdi!. Yemek yerken biz- B• b k • lkovaca'klardrr. 
lllif kob.Qru bmamiyle duymakta idim! metiml ayn hizmetçiler göriirlerdi!.. ır e çı Prensif>lerln nllzım !kuvvet haline iit" 
e-. IMhar mevsiminde yetişen bir me- Ben :şimdiye kndar bir hükümdar gibi mesi kelimelerin müpherri1ı1deri ar"tca· 
ne'qenin kOkusu gibi bir şeydi!_ Hani, phane bir debdebe ve ihtişam içinde ya- *· sında 'Sllk1amlmıikla değil vunıhunda. 
bul güzel kOkulu içkiler vardır?. Tadı şadım!.. Nefs;n· müdafaa için B b b d ..,, k sanihntinde birleışmek1e mümkün ol~i 
pek ıaefistir bunlann!- Fabt devanllı Şimdi bir kaç nllınhk; ehemmiyetsiz Sİiah Jıuflandı U Sene UZ 8fte e yıall" V:e rıema Esasen bir1iğimir;in muhteşem kuvv<: ... 
içildiği takdirde insanı serseme çevirir!. bir cm·iye parçasından başka bir şey de- de vuzubtan gel!yor. Fa"kat yarın jç1ı.ıı Tatil bir baş dönmesi tevlit eder!.. ğildim!.. Bayındırın Kurd nahiyesinde ismail t oplanmamasJmft sebebi ned•ır? vazifemiz prensiplerimizi daha vuzuh il 

lf'e N'ıSJ..i gÜ%el kadının benliğinden Dünyada benim için bundan daha feci, oğlu Nnil adında biri dün sarhoş olarak lbir şekilde kalplere hic ibir ibham bırnlc• 
sızaa koku da benim üzerimde tıpla bu- daha acıklı bir vaziyet tasavvur oluna- çarşı bckçis! Ahmede karşı gelmiş, ka- • · mndan, yani milli birlik manevi ceph~ 
nı.m gibi bir tesir yapmıştı! Bana öyle bilir mi?._ rakola davet edilince bekçinin üzerine lstanbulda bil' -yağ tiiecarı lzmirdeJıi yajlarıtop• ~inde in'h!raflar husule getirmeaen sa>-

geldiki sanki damarlanmda kan yerme Bunu cvvelcede {ark etmiştim!. Şiındj hücum ederek siliihını almak istemiştir.. kıyıp SfOJı rnu yapı~r?- larımı7.l sıklaştırmaktır. Hnlkevleriı 
eriı:ai§ bir ~tef ~uyordu! •. Bu ateşin yeniden dikkat ettim!. Lor:anzanın göz- Bekçi daha evvel davranarak nefsini ıJartilı1er. okuTiar "her hadise önünde a•r 
bWaar şeldme girdikten sonra bfamm !eri birden bire yaşarmışb._ Ne tüken- mUdafaa için suçluya ateş etmek mec- Adı b:zde mahfuz olan lbir Y.ai: tücca- esnafa esnaitnn balka dağılır. Bu suret- ni his, ayni dili-ünceyi canlandırarnlc 
içiDe ya~ ~ordumL Başnn me:r. bir inci hazinesiydi bu parlak göz- buriyetinde kalmış ve ayağından ynra· nndan bir mektup aldık. Me'k:tupta İs- le hiç sıkıntı çe'ki1mez, Urfa w.e muadili Te'hberlik: vnzifcler1ni ..,.üksek haddine 
tlöaiyorda!- Yilzüm, göılliimü yakan ler! ... Ben 0 dakikada büsbütün çileden lamıştır. Yaralı hastaneye kaldır.ılmış ve tanbuldan bir tüccann .İz.mirde ya,ğ sto- yağlar .da ıbl.IWl bir ~ dlurlar. l\lüs- ~aracaldattbr. vataıı4as içten ve dış--
hararetin fiMetiDdeıı pancar gibi kıp çıktını. Sevdiğim kadının gözlerini ısla- suçlu tutulmuştur. ku yaptığından ve piyasanın sıkıntıya tahsil de, esnaf ta, halk ta tabii bir kay- !tan gelen 'ters 'tesiT1cre kansı bQYlece ş-u· 
Jarmm ohnnpuL . . tan yaşlar esasen yanmakta olan benli- ---~-- diiçar edildij':inden bahsediyor. Mektu- naşma ile sıkıntıya düşmeden geçer gi- urlu l:fr 1kale hniini alaea'ktır. 
_ O daln"bdı l1eve tutulan mce bir ki. ğimin lizerinde, yakıcı bir mayi gibi Hafif Spor harelıetleri bu aynen yazıyoruz : derler. Her vatamlaş Türkiye Cümhuriyeu· 
ğ:ıl parçaa gibi kıvrılarak. bük.iilerek müthiş bir tesir }'apmıştı.. Dün Aitınordu _ $ark .sanayi volcy •Bu mevsim sütlerin bol zamanıdır.. Halbuki iki senedir iş tamamen değiş- nin şuurlu "bir h'esi ıolma1!a mecburi!Ul"· 
~ ıı..~-.;-c.ı ded" Rica Onu kollarımla sardım. Göğsüme doğ- bol takımları karşılaşarak Altınordulu- Bu b011uktan istifade ederek mayıs ayın- miştir. Bu mevsimae arta kalan mallar 'S:ADRI ERTEM 
_;a_:_ ~~ı~· ım · alt ru çektim ... Islak gözlerini dudaklarımın lar bu karşılaşmayı ona karşı otuzla d:ı halk kışlık yağ tedarik ederler. değil halkın bugürikü. ıihtiyacına ve.ıile-
~uu, j ~n geçen maceranın ateşli "temaslariyle kurutmağa koyulmuş- ka?.andılar. Halkın bu belli ba$lı işi yerine get!ri- cek kremalar ve yağlariyle daha mn'ki-

Ş~hirJ~rR ~l~ktrik 
VfArm fl'k üz~re 

IArmı " ~.i- aDlatmağa d tum ... Güzel kadın kollarımın arasında Pamuk mensucatı takımı basketbo]da ilemezse yani bu mevsimde hallen bü- nenin ağnndan çıkar .çıkmaz İstanbullu 
• 1DD , ....... en evam çırpınarak; Yün mensucatı takımını 8 _ 28 mağli'ıp yük bir kısmı kışlık yağlarını temin bir tüccann '\.Jhaesine 1\Terlliyor. !Bunda 
~ Sootmiu Beli .beni bilmediğim, ta- _ Beni bırakınızda hepsini anlata:rıın. etmiştir. edcmeilc~ hariçten gelecek yağlarla ınüstahsil!n bir kan yoktur. Tüccar bu 

dedi Demin siz. bunu bana tamamlat Hentbol 1 ... ,., .... ,.l- Ates takunı G;.; .. te- ibu ihtiyaç karşılanamaz. Geçen sene malları İzırurde stok yaparak münasip 
mmadığım sobliardan geçirdi lstanbul · - ·---·u;,ı. ..-. gördünüz, Urla yağlan memleket içinde zamanlarda piyasaya sürecek ve istedi-
De a.:--·n .. oe bla:balık b"ır ~1.;...r_, mak .için ısrar 1ediyordunuz~ .. Şimdi hı- peye O - 10 ~a1io ~elmh:t.:r. cn .. .,tarafı l ;...,.1• Sahifede) ,.,.,.,...... ~· rakm --- o- -- tutya gibi arandı ve kısa zamanda eridi gwi fiattan satacaktır. ~ ...... Y anm saat ..r.-,.:1:ıA-..-;-0z halde gı"t- ıyorsunm ... 
ınek isted~;;;Mı& varamamıştllt. Evei! .. Nerede kaldımdı? .. 4te esir- Çal~ftığı diilılıdıtı SO da g!1:İ~nun aşikar sebepleri varc!ır. İz- me~ar~a~~~t~~=~~U::~t; :e=~ı'a:i~~a tesialeri w-· 
Soatwrlu Beli beDl bir soicaktmı başka cinin evinde bulunduğumu anlatıyor- Kemerde Gnz:lcr caddesinde 414 .sa- mirde yağ imal etme şekli şöyleilir : geçen senelere nisbetle ne kadar teneke Çivrilde lşJtlı gölde ıiiç buçak mil~UO-
bir sokagaw sevk ...:ı:--;ıu!- dum!. Ben burada tahminen yirmi giln 1 ğurt d··L'L<!>.- ~- 1 Balı S 1 -~ ed 

o:K.UJ'<A"' ,_,;ı_ 
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kadar k ldım.. Sonra Suriyede esircTk yı ı yo ÇU Uı>.ıuuıtnua ca ı.şan a- ü1 eri mı:uiln en geçirirler. Krema krema tevdi edilmiştir. Esmrf.g sorulsun lira ıaarüle muaz:z;am bir baraj 'VÜc O 
B• suretle pı!briıı göbeğine Ail!Uilr i er- a 

1 ı ettin. gece vakti çabştlğı dükkanın kire- ~ıkarıilar. krema sahipleri bu kremala- kaç snaf tereyağı kaymak yağı yüzü getirilmektedir. Ba ıbaraj v.asıtasile 3S 
ledii! ~ evlerden birisinin önün- yapan ihtiyar bir adam geldi. Beni gör- ·o·w· ık k d d _.::ı''e--

•. nuıaı"'~ d .. b --.l· ~·- aldı mı ıgme ç ara jçe_r.i girmiş ve para n şim i en piyasaya sürerler. Süreme- görmüştür?. Bu ged® h.i.ssetmiyecek .milyon küp metre su mub.afaı.a cgUJ.ıı 
de durduk! u. ey\.:lwı ve saı.uı -· km • . kı -•- 80 li 1 d kl . . ,__ l d '--''· ,_ .. c:e eces:nı rarUK ra para ca mış, i erını .ıwpa ı teneke içinde buzhane- hiç bir vatandaş tasavvur etmiyorum ... ce1ctir. Kış ııne:v.simin e .b~ü.en .su'!'~1,ı 

Bu semte Fatih denildiğini sonradan Şimdi görü.»ozsun ya? Kıymetli bir ildiyct üzerine 1utu1muştur. Suçlunun ye gönderirleı·. Buibanedeki ibinlercc Bu maddenin yüzde .sekseni bu tücca- f'&7. mevsiminde .Mendres hav:zasına;ı-
öğreıuniJtim!- lJğrad.ıiıIDll evde de ::r.cn- halı, yahut bir kumaş gibi elden ele ge- üzerinde 59 lira para bulunmu.,,<ıtur. teneke krema sene boyunca ihtiyaç ha- ruı .ruıhanna girmiştir, buna .bir çare Mazi su1anaca1ctır. . 
gin, meşhur bir esircinin oturduğunu da çiyorum!" Beni Sonturlu Beladan satm -·- sıl oldukça halle elinde tabii bir Cl'kilde bulunması lhımdır. in .... atUl n büyiik. Jc.ıam1 ıhitınitW': 
bir az sonra lbquna gelen feUket bana alan esirci kadın başkasına okutarak bu .,.. ..-
anlatmıştı! .. Sonturlu Bela beni orada, yüzdenkimbilirkaçbinaltınkaretti!. JnÖnİİ Sf'hitlii!ine Çivril. Çal, ıBaldaı:ı ov.alan bu bar!' 

-
1
- d k 1 · '"' ~ J t•h ı h kk da taı• t •ularile aulınaaca.k :ve Sökeye k.adar bir' ihtiyar bir ~a ına cariye olara sattı!.. - B r M t: O 1 - m 1 an ar a m llDB .tiiA havzanın u ıihitiyacı temin cdilea 

sa y~ı cektir. 

Ankara at koşulan 

Dün yapılan koşulara 
aziz Milli Şefimiz de 

şeref verdiler 
Çifte bahiste 245,5 lira lı azananlaıe oldıı. Kopdar 

~olı güze ı ~ 
.Aıakara, 10 (Hususi) - llkbahar ya- miş ibu suretle Muammerin Borası bi

rışlannm lk.incisi bugün yapılmıştır. Ya- rinci, Niyatl Kurtayru Bozkurdu ikinci 
rışlara Milli Şef İsmet İnönü huzurla- olmıqtur. 
riyle şeref vcrmi~ler ve pek çok seyirci Muvasaltı farkı: 2 boy 2 boy, mesafe 
bulunmuştur. 1800 metre, müddet 2 dakika 7 sa.niye 

Birinci koşu: üç yaşında yerli yanın müşterek gaynan 320, pilase .125, 570 ku
«.an 1ngiliz erkek ve di§i taylar arasında ruştur. 
}'apılmış ve 4 hayvan iştirak etmiştir. Dördüncü koşu: 3 yaşında halis kan 
Suat Kara Osmanın Menevişi birinci, yi- İngiliz atlarına mahsustur. Bu koşu 

' ne Suat Kara Osmanın Tiıyakisi ikinci sürpr.izll ve çok heyecanlı olmuştur. Ali-
gelmiştlr. §ah başta, Demet doğru yolun ortasında 

Muvasala Iarkı 3 boy 3 boy Alişaha yetişerek başa geçti. Fakat son 
Müşterek lbabıs ganyan 110, pilllse 120 -aflarda Bomba hepsine yetişti ve heye-

ve 516 kuruştur. canlı bir mücadeleden sonra birinci ol-
1kinci koj\C tJç yaşındaki saf kan du. Bomba Suat Kara Osmanindir. Feh

Arap er"ke"k ve dişi taylara mahsus- mi Slmsaroğlunun Demeti ikinci ol
tur. S tay iştirak etmiş fakat buruardan muştur. 
Ali Erdanın Rindi binicisini kaçırarak Muvasala farkı 1 baş, bir boy gaynan 
ters taraftan sahaya koşmuş ve bu yüz- 29,85 lira, pilase 450, 130, 140 kuruştur. 

(Baştanfı ı iDCi s.:bife.Je) Büyük Mendreaia diğer yerlerinde 

M •f k A ı t• • t• İ.fleri .ayar1anmıftı.r. • 
Kütahya valileri ile mebuSlar nazara aa arı ve a e l ım ı.- Y.11.lnız Feslek .r~gülatörü. rniihlın blt 
çarpıyordu. hadi11e sayılm.8laadu. Buraaı baştan~ 

Saat 11.30_ ASkeri bandonun çaldıi:'l h 
1 

bir su fabrikası halin~dir. Kayalıkı-ı' 
matem havası hazinıııa. şehitlerin buzu- an gu·· n erı·nı· bu·· tu•· n içinde beş tunel acıhca"k sular burad~11 

runda bulunduklarını hatırlattı. O Anı ovalara yayılm~a başlamıştır. Sarayk~ 
T••- • e yaşamış ve ı.nönü harplerinde yavnıla- sulama kanalı 45 kilometre. Burhanı1'5 :rını, kanleş ve kocalarını şehit verenle- k ı 1 d kanalı 30, Yellice-Çarşamba kanalı 1 

rfa ihınçkınklan duyuluyordu. Fakat o u ara b 1• ı d 1• r •1 ve Horsunlu-Nazilli lc.anab 36 'kilometr1~ bütün ~öğüsler raf-erin gururu ile :şiş- uzunluğundadır. Çalışmalr bir hiO' 1 

kindi. Bir hava filomuz bu mukaddes ilerlemiştir. 
vatan parçasının ufuklannda daireler - --- --
ch:yor ve günün beyeeanuu :artırıyor
du. 
Öğretmen Hulilsi Timunın sesi :işitil

di. Hazirunu üç dakl1ca saygı susmasına 
~.ajtınyordu. Geni$ İnönü ovası ısessiz
lildcrin en derinine bütün davetlileeyle 
birlikte daldı. İstik15.1 marşı ayni hür
metle dinlendi.. 

Kürsüye gelen kurmay binbaşı Tev
fik Çetin İnııü muharebelerinin bir hü
lfisns.ıru yaparak ~Ö7Jcr:nı :şöyle bitirdi: 

- •Size Wr:k ordusunun saygılnmu 
sunarken başta İnönü olmak üzere bü
tün komutanhmmıza ordunun şükran
larını bildiriyorum .. • 

Arikara $ehir meclisi izasnıdan avu
kat Özdoğdu ile İstanbul üniversitesi ve 
';'.ilAyeUer adına da nutuklar söylendi. 
Adeta milli 'bir tc:r.ahür halini alan bu 
toplantıda M:ill -Şefin etrafında yekpa
re ve ayrılmaz bir kütle halinde tıoplan
manın derin zevki yaşandı .. 

Davetliler bi15.hare C. H. partisinin 
sofrasında birleştiler .. 

Orta olruJlar ue Uselerle Kız Nncd, Kız Enditit
sit, Ticaret lbesl ue Erlı elı Sanat olıııfunda lrntf· 

llanl,.,.m YGPllacağı §iinlerın listesi 

Jll;p :P,,...,P,Jıfz IHllJPf'ıl 
Li.ibon, !10 (A..A) - Angola Porte~~ 

gemisi Portekiz kara suları dışmda bıt 
mgiliz muhribi tarafından durdurulın~ 
ıve postasının ıbir kısmı müsadere ea~ 
m.iştlr. Bir Portekiz tebeası tevkif eilil· 
mi§ tir. 

Öniimüzdekl ay lçlııde yapılacak im- neticeleri bildirilecekfa. 23 haziran -salı 
tihanlar hakkında Maarif vekaletinden günü devlet olgunluk imtihanlannC1an 
yeni bir emir gelntli ve 'imtihan günleri Türkçe .kompozisiyon, 25 haiir.anda ede
bfldirnmiştir. biyat kolu edebiyattan, fen kolu mnte-

Orta okullarla lisede 27 mayısta .ders matik grubunaan imtihan ec1lilecektir .. sabahı başlıyarak 13 ıbazinın eam:ari~ 
kesimiyle birlikte öğretmen toplantıları 27 haz:randa edebiyat kolunun lc1sıifc -günü öğle vakti imtihanlar bite-ek ıl1ll 
yapılacak ve imtihan işleri görüşü1eoc1c- veya tarih 'imtihaniy1e, fen kolunun ta- o'kullar ıtatile ıg:renekleıdir. 
tir. 30 mayıs cumartesi g'ünü ort& Okul biiye veya lizik imtihanı .yapı1acaktır. 29 BÖLGE SANAT tOKULUNDA 
üç sınıfındaki talebeden devlet orta okul haziranda ed~biyat ko'iunun tabiiye ve- 80 mayısta 1 _ 4 sınıfların teorik ~c 
imtihanına girecekler ilan edilecek, ay- ya matematıK grubu, fen ı...~iunun da pratik dersleri +:esilecek ve i hm:iratlf1~ 
ni gün Lise bitirme imtihanına girecek- ie1sefe ~ ıtarih ıimtıbanı ~ılacalrtır. öğretmenler toplantısı yapılacaktır. 1~ 
ter talebeye lbildirileoektir. TICARET IİSESİNDE haziranda :sınif geçme ıı.·aziyeti ilan edı· 
Öğretmen okulunda ders ilces.imi otuz 'ficaret llisesinde ~ kesiirii ıve öğret- leceği gibi Jl ıe '!inci sınıflar tnfle f!irC-

mayıstadır. men toplantısı 27 mayıstadır. 30 mayuı- criklerdir . .3 'll1e 4 ıüncil sınıfların ateh'c 
1 haziranda 1liseler ve orta Okullarda ta bitirme imt.ilıanlarına ıgi:recekler ilB:rı pratiği 3 haziranda başlıynrak 15 tt>fll. 

ders karneleri verilecek ve Ilisen!n üçün- edilecek :\0 e 1 hui.randa imtihan baŞlı- muzda bitecektir. , 
cü ıstnıfında lise bitirme imt.ihaaları baş- yarak 30 haznnda sonu alınacaktır. :Ayni okWun son sınıfında 11 JJitıY1 

lıyacakt:ır. 2 haziran salı günü orta okul- KIZ :ENSTITÜL'ERİNDE günü (Bugün) meSlekt :resim dersi. ~d 
!arda eleme Türkçe imtihanı, 3 baz.iran Kız enstitüler.in&! ders kesimi 27 ma- zuniyet imtihanı, !1.2 mayt!>-ta yurt bılg·: 

den koşuya ~tirak edememiştir. Birinci Beşinci koşu: Gongadin başta gider-
liulusi Sunarın tayı gelmi§tir. ken 'e11 umulmadık bir sırada Buket ye- 1nnJ Bzler Mı ıra 

Muvasal! farkları 2,5 boy, 2 boy. Me- tişmiş ve birinci OOlıuştur. Buket Fehmi ~ 

çarşamba günü tabiat bilgisi ıiml!hanı, yıstadır. Son sınif bitirme imtihanlarına ve mesleki iktisat dersi mezuniyet iıııtı• 
4 haziran ıperşe:ın'be günü matema'tik im- 1 haiirnn pazartesi günü 'başlanacak ve bam ve 'teorik derıilerin mezuniyet in~ 
tiham yapılacaktır. umumi ders imtihanları 13 haziran cu- tihanınm sonu alınacaktır. 14 maY15 t 

safe 1200 metre. müddet 1 eakika 20 sa- Simsaroğlunundur. Fikret tsJimıo Gon- B1.ı{fdOlJ verdi•er .. 
niye, müşterek bahıs gaynan 130, pilase gadini ikinci gelmiştir. Kahire, 10 (A.A) _ Britanya askeri 
100 Te 115 kuruştur. Muvasala farkı, 1 buçuk, bir buçuk makamlan, Mısırda buğday mahsulü 

'Oçüncü koşu: Dört ve daha yukan boy, mesafe 1600 metredir. Müddet bir alınıncaya kadar :yeniden Mısınn emrl
yaşta Arap atlarına mahsus olup 8 at iş- dakikn 38 dakikadır. ne 15,555 tou buğday vermiştir. Bu su
tirak etnUıtir. Bora 1200 metre kadar Üçüncü ve dördüncü koşular çifte ba- retle şimdiye kadar ödünç olıırak 40 bin 
bap gıderken Bozlcurt kendisine yetiJ- hu. 2'5,.5 lira }ca.zanmıJU.r. ton buğday alınmıştır. 

9 haziran salı sabahı or:ta okullarda martesi günü ibitece1ctir. 15 haziran pa- atelve ve mesleki teknoloji mezuniYe 
eleme imtıhmılarmın neticeleri bildiri- zartes! günü mes.Jeki '\'e ameli ders im- .:mtihanlnnna başlanarak 15 mayısta ser 
ecek ve 10 ha:r..:.ran çar.şa.mba günü söz- tihanarı başıyara'k, 3 haziran salı akşa- nu ~lınacnktır. . et 

lü imtihanlara ibaş1anarak 29 !b.aiiranda mı nihayet bulacaktır. 16 mayısta cumartesi ıgiiliü mezunıY re 
son verilecektir. lKlZ SANAT OKULUNDA .imtihanlarının neticesi ilan edilecek \ 

Lise bilirme imtihanları 16 haziran Dersler 27 mayısta kesilecek ve bitir- 18 haziranda atelye pratiğine başlanara 
salı J?Unü tamam olacak ve 18 haziranda~ me imtihanlanna i 1ıaziran pazartesi 15 temmuzda nihayet bulacaktır. 



.il MJlTJ.~ PA.ZAR~~I 

1 

Ô --a-. )Glılı:a_a_ -•• 
OCRETEN DERSLER 

ALl'MIŞ iJCVNC'U DERS .. 
SNGLİSH LITERATURE IN~THE NINITEENTH CENTURY 

• ON DOKUZUNCU ASIRDA İNGİLİZ MEDENİYETİ.. 
~t the end of the eighteenth century and during thc first half of the nineteenth 
~tury, wordsworth wrote his poems. 
Oıı sek=zinci asrın sonlariyle on dokuzuncu asrın ilk yarısı içinde Wordsworth 
aiirlerini yazdı .. 
W'ordsworth was very fond of nature • Wordsworth tabiati çok severdi.. 
'.A.t the beginning of the ninteenth century, the great Rornantic poets wrote their 
Poetey. 
Büyük Romantik şairler ş:irlerini on dokuzuncu asrın basfangıcında yazdılar. 
Byron, Shelley, and Keats Were the most celebratcd of the Romantic poets. 
Syron, Shelley ve Keats Romantik şairlerin sec-ilmişlerinden idiler. 
In this century, scott Wrote his historical novels. 
Bu asırda, Scott tarihi romanını yazdı. 
Scotte was Scottish. and in some of his best novels he describes scenes from the 
history of Scotland. 
Scott İskoçyalı idi ve en iyi eserlerinden bazılarında İskoçyanın tarih;ne ait 
sah.neler tasvir eder. 
Dicknes and Thackeray wrote their famous novels. 
l:>iclmes ve Thakeray meşhur romanlarını yaı.dılar .. 
11DaTid Copperfield• D'ckens described some of his own expcriences. 
uDavid Copperfield• de. Dickens kendl tecrübelerini tasvir eder. 
lie wrote a very comic novel named the •Pickwick Papers• 
"Pickwick Paper~• adlı çok komik b!r roman yazdı .. 
•Vanity Fair• is Thackeray's most famous novel. 
•Vanity Fair• Thackeray'ın en meşhur romanıdır .. 
lu tbls book he describes English Society of ~ early nineteenth century. 
Bu kitapla on dokuzuncu asrın başlarındaki Ingiliz sosyetes:ni tasvir eder. 
Some famous women novelists wrote books. 
Baza meşhur romancı kadınlar kitaplar yazmıstır. 
Charlotte Bronte Wrote •Jane Eyre• and ·Shirley• 
Charlotte Bronte ııJane Eyre• ve cShirleyııi yazmıstır .. 
lier mister, Em.ily Bronte, wrote .wuthering Heights.• 
Onun hemşiresi, Emily Bronte.• Wutheting Heights• yazmıştır. 
'Ibe story of 11Wuthering Heights• takes place in the wild moors of the north of 
E:n~Jand .. 
«Wuthering Heights• in h.ikByesini şimali İngilterenin yabaru kırlarında cereyan 
eder •. 
'.A.nother woman w:riter, George Eliot. described the Ufe of countcy people in 
'.Eneland. 
Diğer bir kadın yazıcı. George Eliot, İngilteredeki kır halkının hayatını tasvir 
@~. 
'l'be two JDG.5t famous poets of the middle of this century were Tennyson and 
BıvwnJng. 
Bu .snn ortalarının en meşhur şairleri •Tennyson• ve •Browning• tir .. 
&.Be of Bı'Owning's poetry is difficult to understand .. 
11Browning• in bazı şiirlerinin anlasılması zordur. 
Oneday someone asked Browning what some of this poetry meant. 
Bir gün birisi şiirinin bir kısmının manasıiıı Browningten sormuş .. 
Browni.ng repliecj : ııwhen i wrote it two people knew: God and myseli. Now, 
only god knows what it means. • 
•Browning şu cevabı vermiş : •Yazdığımda onun manasını iki kişi biliyordu .. 
ccTann ve ben.. Şimdi manasını yalnız Tanrı bilir •. • 

Atatürk Lisesinin 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) zandı. 

aıaclı, aynı zamanda bizlere şeref ve 800 metre: Sanlardan Ali Ti.irküsay 
im-net verdi. SWere candan gelen te- birinci, morlardan Orhan ve Mustafa 
şekkürlerim.izi sunanm. ikin7.i ve üçüncü geldiler. 
Yanın asırdan fazla bir hayatı olan . Gü?-~= ~orla.rd~n. A_Ydın 10.52_ TI?:etr: 

bilgi ve terbiye yuvammn bu bayramını ı ıle ~ırıncı, Adıl ikincı, Kemal uçuncu 
açarken her yıldan fazla bir heyecan ve geldı. 
saadet içindeyim. Büyük Türk milletinin . 200 m~~: .Morl~rdan. A~il~a ~3.2.5 sa
canı kadar sevdiği Milli Şefimizin hususi ~ı;:_ed~. bırıncı geldı. Galıp ıkıncı, Osman 
bir teveccühüne sevgisine ma:zhar ol- uçuncu oldu. 
duk; lisemizin (Atatürk lisesi) adını al- Cirit: Sanlardan .. S~lah~ttin ~i~_inc~.' 
maMJU emir buyurdular. Bu mazhariyet, mor~ardan 'l\ırgut ikıncı, Fikret uçuncu 
yalnız bizleri değil bütün İzmirlileri se- geldiler. 
vindirdi, bu teveccüh, yalnız lisemiz Yüksek ~tla~_: ~orlal'~~ _M':1zaffer 
hakkında değil, lisemizden doğan bilgi 1,55 metre ıle bırmcı~- ~-ek~~ ıkın~l, sarı
'Ve feyiz kaynağına ve binnetice tzmir !ardan M. tskender uçuncu geldiler. 
gençliğine teveccüh etti, Mill1 Şefim.iz, l~O me~~: ~orla~dan Atillıl 11.4,5 
1z:mirin iki kardeş müessesesin- saruyede bırıncı geldı. Sarılardan Kıs
d~ birincisine ebedt Şefin artık tama- ~eti ve !skender ikinci ve üçüncü gel
me. mtibarekleşip kudsileşen muazzam diler. . . . . 
namuu ikincisine de, Atatürkden ayn!- 100 x 4 ?aY!a.k:. Sanlar bı:ıncı . geldı. 
tnasma imkAn olmıyan kendi büyük adı- Ve ~9 sanıyelik bır rekor tesıs ettiler. 
nı 9ftdiler Bundan do~ minnettarlık- Disk: Morlardan Turgut 31,90 metre 
lanmızı blı- defa daha ve sizin huzuru- ile birinci geldi. Aydın ikinci, sanlardan 
tıuzda hürmetle tekrarlanm Kamil üçüncü geldi. 

Atatnrk ın- - Tü k ~tul - 110 metre mani.alı: Sanlardan Şemi 
z . . - ·a?rnuK~ .. uş dmluc~- 19,3,5 saniyede birinci, Kısmeti ikinci, 

nesmın remlanzı 1· . ':1şTü~ukcad e ı:sı- morlardan Feridun üçüncü geldi. 
e mevzu o zmır, yenı r evrıne 50 4 1..-ı;nük}' • Sa tak k dı 

tl k rtul .. d ı · d ld v -n .. · x .... """ er. rı un azan . 
~ u uş muca e esın e o ugu tiil'ı 1500 tr . Sa la d Ali Türk·· 

pek kıymetli elemanlar vermiştir. ölen, ~e e. rı. r . an usay 

'Y~ı::1yan eııı· T "' k .. _ ın· · b. kı 4,43 dakikada yenı bır mektep rekoru 
-r Y ur .... r ının ırer Y· t · 1 · O h ik" · S d tt' 

meli olan ve olacak bulunan bu değerli .. ~~ .~Y emış, r an ıncı, a e ın 
varlıklar, İzmir lisesinden feyiz almışlar- uçunc~u olmuştur. 
dır. Bundan böyle de (Atatürk lisesi) bu 100 x 4 bayrak: Morlar. kazanmıştıı-. 
b .•. -:L da 16 ik b. .. 1 bilmek 3 adım: Morlardan Adil 12,01 metre 

UJUA a HY ır muessese o a il b' . · Fikr t ·ki · ıla dan Adil ıiç" •• • • •• t b. h e ırmcı, e ı ncı, sar r 
ın ene1:lısıne, yenı n:us esna .. 1!.. ız üçüncü gelm.i.şlerdir. 

verecektir, bu karar ve ımanla, gogusle- 1sv ba ak· Sa 1 k t 
;rimiz kabarmaktadır. eç yr · rı ar azanmış ır. 

. . . Balkan bayrak: Sarılar kazanmıştır. 
Aziz anneler, babalar, sevgili çocuk- Tasnif neticesinde mor takımın 79 pu-

lar! Bu seneki atletizm bayramımızı. İ§- anla birinci san takımın 68 puanla ikinie _bu. sevincin ~e~ürleri iç~d.e, kalp- ci oldukla~ anlaşılmıştır. Atatürk lise-
erımız bu sevgırun heyec~ı .ıçınde a~- sinin atletizm bayramı cidden zengin de
tn~ktayız. Hatırasını. sevg~ kalplerı- recelerin alınmasına vesile olmuş ve gil· 
lllızd; ebedi ol~ak ~~adıgı~ız, __ sakla- zel bir spor günü yaşanmıştır. Maarif 
Yacagımız ebedı Şefimız Ataturkün ulu müdürü B Reşit Tarakçıoğlu kazanan
adını alan l~e~ bu ~ltıncı atl7t~~ lara musabakalar sonunda kupa ve ma
bayra~mı buyuk ada kürmetle bırıncı dalyalarını vermiştir. 
sayacagız. 

Sayın misafirlerimiz; sporu, bir gaye 1 A • k • t • 
değil. medeni, mütekamil, bir kelime ile, m f' rı . an 1 n ... m n ı y t• 1 
olgun fertler yetiştirmek için bir vasıta . . ı.. • 
Ola ı... ı ı ı· . . b d-tizın I l:iast:lrı.ıfı 1 tnC'ı c;:... •fede l 

'""~ e e a an ısemızı.n u aı.ır 
'bayramını yapmaktaki amacı, başta ah- Vaşington, Alınan baskısı şimdi 
lak esas olmak üzere, fikir terbiyesinde Hür Fransızlar elindeki toprakların ele 
olduğu kadar beden terbiyesinde de ço- geçirilmesine mani olmak fikrindedir. 
cuklanmızın asil bir rekabet içinde ve Amiral Hüberin zorluk görmeden karşı-
sporun, manialar yenerek hedefe var- lıklı bir anlaşmaya imkan vereceği sanı-
tnak ve bu gayenin tahakkuku için yo- lıyor. . 
:rulmadan bıkmadan galip geldii!inde Fransız topraklarının tehlikede kalma. 
,guı urlanmadan, mağ'lubiyet halind~ kı- ması içi~ m_~ttefiklere bir tehdit teşkil 
:rılmadan, tevazü ve itidalden ayrılma- etmemesı, d_u~mana y~r~ımda ~>Ulunma
<lan çalışmak olduğunu bilerek, anlıya- ması z.arurıdir. ~art.ınıkte b~ zırhlı, 
:rak koşacak ve atlıyacaklardır. bu ha- Bearn uçak gemısı, bır kruvazor bulun-
l'ekctlerin sonunda iyi neticeler alarak mak.~dır. . . . . 
sizleri memnun edeceklerini umuyorum. Vışı, 10 ~A.A) -:-- Ofı A1an:ıı _Mar~ 
liepinizi candan selamlıyarak bayrama hakkındaki Am.er~kan demecıru tefsırsı.z 
haşlamak için izininizi rica ederim, aziz olarak neşretmiştır. 
h'ıisafirlerimiz. ---o---

Bundan sonra müsabakalara başlana- Kanada ve Fransa.. 
.tak şu neticeler alınmıştır: Ottava, 10 (A.A) - Başvekil King ta-

Lise bayrak yarışı: Bu adla Türkiye- rafından davet edilen Kanadanm Vişi 
de ilk defa böyle bir miisabaka yapılı- elçisi buraya gelmiştir. Başvekil elçi ile 
Yordu. 100 x 4 metrelik müsabakanın görüştükten sonra Parlamentoda Kana
~nlarında her atletin iki mani aşması danın Vişi ile münasebetleri hakkında 
ıcap ediyordu. Bu koşuyu mor takım ka- oeyanatta bulunacaktır. 

YENi ASIR SAfflFE i 
Okurların Mektuplan 1ZM1R StCtLt TtCARET MEMUR- ııııımmo111111111111111ıı"ı11111111111111ıııııııı·• ·: ...,. _______ , ______ ._ 

LUGUNDAN: SAYI 4404 A k R d " 2 

• • • l -~ 0 ara a YOSil ~ Birinci sınıf mütehassıs Doktor 
Tescil edilmiş olan (Osmanlı bankas 

İz.mir subesi) nin 7/ 5/942 tarihiyle tas- : BUGUNKU-EŞRIY T - Demir Ali Kamçıoğlu , gır ışçı dikli sirküleri ticaret kanunu hükümle- - - Cilt ve Tenasül bastalıkJan •e 
rine göre sicilin 4404 numarasına kayıt :-ı.ıııııııııııııııııııııııımııııımıııııııııwımıııııır. ELEKTRİK TEDAVILERf 
ve tescil edildiği ilan olunur. 7.30 Program ve memleket saat ayarı, ., Birinci Beyler Sokağı No. 55 .. İzmir 

Sirküler: 7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası 7.45 ~ Elhamra Sineması arkasındaki mu

---·---
K :1rtla1' 1n1 n t~vzlin-

de büvük dikkat 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radvo sa- ~. ayenehanesinde hastalarını kabul 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt lon orkestra<;ı 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 eder .. 
mührü ve F. Tenik imzası. Program ve memleket· saat ayarı 12.33 TELEFON: 3479 (469) 

!!Ö~teril tllf'li<lir du··~fu·~ailn~ob.~nkası Türkiye umum mil- Müzik: Şarkılar 12.45 Ajans.haberleri "'r'lllllll•••---·-=• .. ••-•r' 
c' "" 13.00 - 13.30 Müzik : Fasıl heyeti 18.00 

--•-- 10/Haziran/1933 tarihli ve 2292 numa- Program ve memleket saat ayarı 18.03 DOKTOR 
Bir ;~;inin dilekleri.. ralı kanun ile maliye vekaletinin Mü.zik: Radyo dans orkestrası 18.50 Mü-

.,_ 6/12/1935 tarihli ve 28140 - 177 numara- zik : Geçit programı 19.30 Memleket sa-
Nuri Şemsi GCJHEREN 
Hastalarını her gün Tilkilik Akaı: İnhisaarların Alsancak sıgara fabrika- lı tamimi mucibince pul resminden mu sında kordinasyon kararına uygun ağır aftır. • at ayan ve ajans haberleri 19.45 Ko-

:şciyim. Askerliğimi de harp sanayiinde Galata _ İstanbul 15/Nisan/1942 pos- nuşma (Yardım.sevenler cemiyeti adına) 
Ç~me karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon: 4057 

ağır isc;il'ğe dahil sanatt!ı yaptım. Ter- ta kutusu No. 1297 19.55 Müzik : Şarkılar ve türküler 20.15 
hisimde fabrikamız ve iase müdürlüğün- İzmir Osmanlı bankası. Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir halk seleleri..) 21.45 Müzik : Radyo senfoni 
ce onavlanan durumum üzerine ağır işçi İzmir şubemiz namma muhtelif sıfat- türküsü öğreniyoruz .. Haftanın türküsü orkestrası .. 22.30 Memleket saat ayan, 
ekmek kartı aldım. Bu defa kart dağıt- larla imza atmağa izinli memurların im- 2l.OO Ziraat takvimi 21.10 Müzik : Fa- ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
mak ic;in fabrikaya gelen memur gün· za nümunelerini bağlı olarak sunuyo- sıl heyeti .. 21.30 Konuşma (Günün me- Yarınki program ve kapanış .. 
düreillHe~r~~k~urm verm~ruz. t•••••••••••=--~--~-~--~~~~---~ 
fakat ben:m gibi gececiler için bir daha İşbu sirkülerin evvelki sirküleri iptal 
fabrikava uğramadığından (Alsancak ettiğini bildirir, keyfiyeti notetmeniz.ı. 
kart da"ıtma)bürosuna başvurdum. ağır dileriz. 
isci kartı kalmadı dediler. Bana ve be- Saygılarımızla. 
nim gibilere a{i;ır isçi kartı yerine ikiser Osmanlı bankası Türkiye umum mü-
tane büvük kartı verdiler. Bu hesaba dürlüğü 
göre ıriinliik ekmeğimizden 150 ser gram Umum müdür imza okunamadı, mesul 
kestiler. Vilavet=n emri bövledir dediler. murahhas imza okunamadı. 
İtiraz ettik faydası olmadı. Sırasile üç Osmanlı bankası İzmir şubesi namına 
gün bu yanlıshi!ın dü7.eltilmesi icin gene imz~ etm~ğe :ıezun memurlar. . 
ayni büroya gi.ttim. Nihayet bana ve ar· tsımlerı .aşagıda _Y~ılı memurların ım
kadac;larıma Izmirin bir yabancısı ve ı zala:ı İzmı.r şubesı ıçın ba:ı:ka cari mua
ınüsafir! imic:iz ~ibi haftalık birer ağır melatı hakkında ~uteberdir. 
isci kartı verdiler. Ellerimizdeki ücer Bankayı teahhut altına sokan mek
dörder günii kesilmiş ikişer büyük kart- tupl~ vı:san: vesi.~ar atide g~erilen 
Iarı l!E'l"i aldılar. şer~ıt daıresınde iki memurun ımzasıru 

Simdi hafta bitti, kartı deı?'ist:rmek havı ~lmalıdır. . . 
üzere avni büroya üc gündür gidiyorum. Gerı alınmaz krediler, temınat me~-
B ·· · •t ., ı evabı alıyorum 1 tupları ve kabuller cA> sınıfına dahil 

Uj:!Ull J?I • yann ,..e c · , 'k' taraf d · dil ktir 
B 1 · h ·ı " d )'hl b' olavdır ı ı memur ın an ımza e ece . u )Jr ı {ave e·a ır · G · • kr d" k 1 k Ek:mek'ın° kartla dağıtılması menüe- ayr~ umum_ı . e 1 ~e . tup an, çe -

k t 
··d r ·· .. d alınmış yük" sek ler, poliçeler gıbı vesaık ile alelO.mum 

~ mu a aası yonun en . . · muhabereler bil~ tefrik ya cA> sınıfına 
bır karardır. Bu kararın t.atbıkı de oka- dahil "ki ah t A - sınıfındaki 
d "k k b' d'kk ]<>'- tit" ı memur, Y u <.ı-uı ar yu se :r ı at ve a <tAa ve ız- 1 d biri 1 B fmdaki 
l'k . t d•Y• .. h kt Ey b dik memur ar an ye c > smı 

1 ıs e ıl'!ıne sun e po ur. ger u • memınlardan biri tarafından müştere-
kat ve titi?:lik bu yüksek kararın harfi k · dil bilir 
harfine tatbiki icin. bir mücadel~ .seklini e~~~ne u~umi kredi mektuplarına 
~öster:rse hepemiz önünde eğilırız. Fa- şamil değildir. Umumi kredi mektuplan 
kat surada. burad~ çalışa~ ':e ya çalısmı- vermek salahiyetini haiz şubelerimiz na
yan bazı kJmsel~rın a~~.ışcı vasfı~ h~k: mına imza atmağa izinli memurların im· 
sız yere almaları yu~~nde~ . agır ıscı za nümuneleri için bankamızın muhabir
kartları kapısılmıssa bızım ~ıhı asıl hak lerine dağıtılmış olan hususi mecmuaya 
sahiulerini şehirde muvakkat misafir bakılmalıdır. 

Süpervizör, 

yerine koyup her haftanın üc f!linünü 
isini ızücünü, istirabatını bıraktırarak cA> SINIFI 
daiSıtma büroları kapıları önünde kart 
ve ekmek pesinde kosturmak memleket 
n"'...,ına acınılacak bir şe:vdir. Bu yüzden 
geri kalan is devletin. veise ~ii.sen ve 
zar::ır ~ören i!".ci de devletindir. 

Dün is<'i memleket için bir kuvvet 
merkezi :di. Fakat buE(ün iscinin almn
dan akan sıcak terin her damlası millet 
ve memleket müdafaası i<;in bir kuvvet 
ve kudret kavnai?ıdır. Bu kaynağı cos
tunn::ık icin hiiki.imetimizin verdiği yük
sek ka-rar üzerine titremek her vatan
dasın bir varlık borcudur. Çünkü ~çi 
vücudundaki enerjiyi devlete ve millete 
vererek bu milli kudreti temin ediyor. 
Bunu anlam1yan bir adam ya hiç bir şey 
bihnivor, duyrnıyor, görmiyor veya kas
ten bövle yaoıvor demektir. 
İzm'rde devlet fabrikasında daimi işçi 

olarak senlerdenberi cahşan bizlerin son 
defa iki aylık verilmek suretile kolay
lac:tıı·ılan aPır isci ekmek kartlannı ver
mek suretille bizi kaı1: ve ekmek peşin
den değil iş peşinden koşmağa, iş'.miz
den ve vaktimizden kalmamamızı temi
ne yardımınızı ve alakadar makamlann 
dikkatin' ı-Pkmenizi saygı ile rica ederim. 

Alsancak sıı>"ara fabrika~mda 
NEJAT BOZKURT 

1 ·"'-'"" har,.inde 
Kahire, 10 (A.A) - Orta şark teb

liği: 

Bay G. Baudouy, 
Bu suretle imza atacaktır. G. Baudouy 
Bay E. Bakıoğlu halen silah altında 

bulunduğundan imza atmamaktadır. 
Şubede müdür, 
Bay S. S. Germen, 
Bu suretle imza atacaktır: S. Germen 
Bay A. Akkum, 
Bu sure'tle imza atacaktır: A. Akkum 
Bay M. Hananel, 
Bu suretle imza atacaktır: M. Hananel 
Bay C. Barabıch, 
Bu suretle imza atacaktır: C. Barabıch 
cB> SINIFI 
Bay A. Y. Erk.men, 
Bu suretle imza atacaktır: 
A. Y. Erk.men 
Bay Ch. Rechıchı, 
Bu suretle imza atacaktır: C. Reclııchı 
Bay R. Daumas, 
Bu suretle imza atacaktır: R. Daumas 
Bay E. K. Karul, 
Bu sure1le imza atacaktır: Karul 

Bay P. t. Katalan, 
Bu suretle imza atacaktır: t. Katalan 
4236, 1017, 11/4/942 
Bu bin dokuz yüz kırk iki senesi Ni· 

san ayının 11 nci günü tarihiyle olan 
bu sirküler zirine mevzu imzalaT şalus 
ve hüviyetleri dairece marufum Philippe 
Garelli ve E. Bahaş imz:alan ile temsil 
edilen Osmanlı bankasmm olduğunu 
tasdik ederim. 

T. iş Bankası 
Küçüfı tasarruf flesapları 1942 ifıramlye planı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağuı;tos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapllır •• 

1 
3 
2 
3 

10 
40 

50 
200 
200 

J 9 ff 2 ifCR.AMİYELERİ-
adet 2000 Liralık - ZOOO -
adet 1000 Liralık - 3000 -
adet 750 Liralık - 1500 -
adet 500 Liralık - 1500 -
adet 250 Lil'ahk - 2500 -
adet 100 Liralık - 4000 -
adet 50 Liralık - 2500 -
adet 25 Liralık ~ 5000 -
adet 10 Liralık - 2000 -

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lin 
Lira 
Lira 
Lira 

ısr.ANBUL BELEDiYESjHDEN: 
Şehzade başında Letafet apartmanı karşumda Belediye ve hususi idareye 

ait olup imar planında Oniversite mahallesi olarak ayrılan mahalde bulunan 
1~672,60 metre murabbaı sahalı arsa üzerinde şartlarına göre talebe yurdu 
bınası inoa edilmek üzere kapalı zarf osuliyle aatıhia çıkanlmıJtır. Mecnıuunun 
!ah~in bedeli 1304? 1 lira 20 kuruş ve ille teminatı 7773 lira 34 kuruştur. Bu 
ışe aıt ıartname proJe vesair evrak 6 lira 5 3 lrunıt mukabilinde belediye imir 
müdürlüğünden alınacakbr. thale 16/5 /942 pazartesi günü sa.at 15 te daimi 
encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ve kananeıı ibrazı lizım ge
len vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacaklan 
teklif mek:tuplannı ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri la-
zımdır. (4965) 2 6 J l 15 2423 (1048) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Muhammen Teminat 

bedeli mikdarı 
Nevi No. Nahiyesi Mahallesi Sokağı L.K. L.K. hahat 

K.argir 15 Buca Yukarı Ma. Dokuz 4000 00 300 00 Tamamı 
hane çeşme 
1 - Yukarıda evsafı yazılı idarei hususiyei vilayete ait bir parça gayri meıı

kulün mülkiyeti sablmak üzere 10 gün müddetle temdiden aleni müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede müddeti 12/5/942 tarihinden itibaren on gün olup yevmi ihale 
21/5/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 da Vilayet dainıt encümenin
de ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 900 liradır. Talipler bu mikdar teminatı yatı
rarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü görmek i.stiyeııler Buca muhasebei hususiye 
tahsildarma ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler de her gün İzmir muha
sebei hususiye varidat dairesine müracaat edebilecekleri ilh olunur. 

2595 (1125) 

. İstanbul gürnrülılerl Başmtidürlüğiinden: 
lhale günü : 26/5/ 942 

Mikdan Değeri 
M.K.N. Kilo Gram Lira Kr. Eşya Cinsi 

1083 21295 000 25000 00 Demir oto şasi aksamı 
Yukandaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 26/5/942 de saat 13.30 da ka

palı zarf usulüyle sablacaktır. Kanun! ve:;ikaların ibrazı ve teminat ile teklif 
mektubunun satış günü saat 12 ye kadar verilmesi ilin olunur. 

Satış Sirkeci Reşadiye caddesindeki Gümriik satı$ müdürlüğündedir. 
Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. 11 18 2592 (1126) 

Aralarında tank ve topçu da bulunan 
bir kaç küçük düşman kolu hafif kuv
vetlerimizle tutulmuş ve geri çekilmiş
tir. 

T. C. Beyoğlu Dördüncü noteri Mithat .11-----------------------••••lllllıı. 

Kiralık 
TOTON DEP1SU 

Basm.ahande Çayırlı bahçe Melez 
caddesinde 18 numaralı iki katlı ve 
pencereleri demir kanatlı 560 met
re murabbaı arsa üzerine inşa edil
miş iki katı 400 metre murabbaı 
bina depo olarak kiraya verilecek
tir. isteklilerin görmesine her za-
man açıkbr. 1 - 8 ( l 1 12) 

BEŞE!r.İH EZELi AŞKI 
Çiçek, Gül 

gibi nebati 
güzel 1ik lerin 
kokulan ve 

..,.ıa•• 
;tS'~ ..... - cevherleri; in-
....... . "'.-- san için ruha-

lı" ~m.:·f.illl"lıı ni ve cismani 
ihtiya~ 1 !1 r ı ~ 
en miıhımmı· 
dir_ 
Beşerin eze

li aşk ve ihti
yacına en cid
di anlamiyle 
cevap veren 

yalnız (E. GÜREL İZMİR KOLONYA
LARI) mamulatıdır .. 

Gül ve çiçeklerin en sM ve bakir cev
herleriyle meydana getirilen eşsiz ve 
rnüstesna kolonya çeşitleri : İzmir 

Kızı,rürfdye Ylldızı,Ba· 
har çiçeıı, Yasemin, Ka· 
ranfiJ, Ay ışığı, Çiçeıı 
Demeti g~bi kolonyalardır .. 

Beşeriyete ruh saadeti bağı.şlıyan bu 
kolonyaların toptan ve perakende satış 
yeri - Odun pazarı No. 20 (Şamlı Şük

rli Mağazası civarındadır .. ) 

Cemal Kuntay resmi mührü ve bir lınza 
Umumi No. 3865 Hususl No. 1/210 
lşbu sirkiller altında mevzu imzalar

dan Osmanlı bankası İzmir şubesi süper. 
vizörü G. Baudouy ile şube müdürü S. S. 
Germen taraflarından vaz olUn.duğunu 
tasdik ederim. Bllı dokuz ytiz kırk iki 
senesi Mayıs ayının yedinci Perşembe 
günü 7 /5/942 

T. C. lzmir ikinci noter vekili Fehmi 
Tenik resmi mührü ve im%8SL 

Umumi No. 3865 Hususi No. 1/210 
İşbu sirküler suretinin dairemiz dos

yasında saklı aslına uygun olduğunu tas.. 
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki sene
si Mayıs ayının yedinci Perşembe günü 
7/5/942 

10 kuruşluk tayyare pulu üzerinde 
7'/Mayıs/942 tarih ve 1zı:nir ikinci noter
liği resmi mtihrii ve Z. Ehiloğlu imzası. 

Kıoc:~aoo:~:.oc:rc~~XIQ~=ooc~ 

Dİ.$ r ABiBt ~ 
HAMDİ GOLCüOCLU ~ 

T. C. Ziraat Bankası. 
K,,,.aJıq tal'ilrl: JS88 

Sermayesi : ıoo.OOO.~" Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 21-ı 

Zirai ve ticari beı nevi Boklı muameleleri 

PARA BİRiKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bank.asında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplumda m u (50) 
U.ruı bwııDMnlana senede t defa çekıJecek kur'a ile aşağıdaki pJAna göre üt

ramiye dağıtıJacakm : 
• Adet 

' • 

' • 
'° • 

100 • 
120 • 

LOOO Llra.lık '-000 Un 
r.oo • 2.000 • 
~ • LOOO • 
100 • t..000 • 
:;o • ~.000 • 
40 • t..800 • 

160 • 20 • S..200 • 
UlKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dtlşml

yenJere ikramiye çıktı~ takdirde yüzde 20 fazJasiyle verilecektir. 
(Kur'alar 9enede 4 det&. l l Hazmm 11 J:::y1U1, 11 liınncik.inım 11 Mart Birinci Beyler sokak No. 41 ~ 

Telefon : 4118 1-13 (896) ~ . _ 

Jtxıoı=~ı:.1Dı;~~-.oa ==accıı:ıcıcr.o-~...r...C'.~ -.?ıi!l:1M1 .. m:.::~-•-1P1 .. B11aıı...ı .. --............. --.. •--.. - .. ,, 

tarihlerinde çekilecektir.) 

BAŞ, DiŞ, 
KAŞELt:RI 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal fıeser-

Sıhbiye Vekaletinin ruhsatım biizdir. İcabında ~ (3) kaşe ahnabilir. 



Çör çil 
Mühim bir 
nutuk söyledi 

---*----
A 'manlar Rıısyada ze· 
ı:;rı; gaz lıullanırlarsa 

derhal muJıabele 
edileceJı ••• 
-*-

Londra, 10 (Radyo Saat 22) - İngiliz 
başvekili Mister Cörçil dlin gece radyo
da İngiliz ve Amerikan umumi efkarı· 
na hitaben yarım saat devam eden bir 
nutuk irat eylemiştir. 

İngıJiz başvekili sÖ7Jerine harbin geç· 
miş ~ünlerine bir nazar atmakla başla
mış Fransanın yıkılmasiyle İngilterenin 
tek başına hürrıyet ve istik1fil müdnfii 
olarak büyük bir nzimle harbe devam 
kararını vermekte tereddüt göstermedi· 
ğini bir çok acı ve tal:siz günler geçir· 
mis olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Çörçil İtalvanın harbe iştirakinden 
sonra tahaddüs eden vaziyetluri incele
miş, Habeşistanın İtalyan ist!l5.sından 
kurtarılmasiyle civar memleketlerin de 
mihver ellerine ~eçmesine ınAni olun· 
duğunu belirtmi$tlr. 

İngiliz başvekili İngiltere ile Amerika 
arasındaki münasebetlere de temas ed~ 
rek bidayette Amerikalıların :vardım va• 
dinde bulunduğunu, bilahare bu yardı· 
nun mesai iştirakine milncer olduğunu. 
bugün de iki memleketin bütün sanayi 
ve kaynaklannı birleştirmiş bulunduk• 
lannı söyledikten sonra demiştir ki: 

Fransa mağlUp olduktan sonra tama· 
men yalnız kalrruştık. Bu devrede çalış. 
ma ı::ayretimlzi arttırdık. zafer:n devam· 
lı bir çalısına ile elde edilecei:<ine karu 
bulunuyorduk. 

Çörcil Rus - Alman harbine temas 
ederek: 

Dünyada diktatörler de, parlamcnt~ 
!ar da. demokrasiler de hata edebilirler. 

Dedikten sonra Almanyarun bütün 
genç nesilleri Rusya harbine silrliklcdi· 
ğini. yıprattığını, Rusların da kendi 
topraklan icin. kendi topraklan üzerino 
kanlannı akıttıklarını ve çok büyük biı 
a7Jm ve cesaretle harp ettiklerini sita· 
yic::1,. kavrl<>tmis VP iJfive evlem1stir: 

Bitler Rus seferinde kışı unutmuş 
veya hesaba katmamış olncaktır. Kış sa· 
yesindc Ruslar Alman snldınşlarıru 
durdurmuşlar, bunlara ağır zayiat ver· 
dirmişler, muvaffakıvetli neticeler al· 
mıslnrdır. Simdi Hitler birinri Jn<:tan 
ziyade ikinci kışa hazırlanmakta oldu-
ğunu son nutkunda sö:vlemiştir, Hattii 
kış şartlarına göre trenlerde tadilAt ya· 
parak buna göre hazırlıklar yaptıt!ım 
i1ave etmistir. Geçen kısın acı tecrlibe 
ve neticelerinden sonra Almanların 
ikinci bir kış harbine nasıl tahammül 
edebileceklerini tonnak yersiz bir me. 
~]e saVllamaz. 

İngiliz başvekili, hava harekatından 
bahsederken İngiliz ve Amerikan hava 
cılannın bu seneki faaliyetlerinin bu 
harbin en mUhim b!r dönüm nokta~ını 
teskil edeceğini, Harikan tavvarelerinin 
Rus cephesinde de faaliyete başlıyacaih· 
nı. ec::ac::en manevivah vroranmıs iki hin 
mi11ik bir cephe üzerinde harp eden Al
man ordusunun bu hava bücumlanna 
nasıl mukavemet edeceğini sormuştur. 

Cörcil, Alman prooaeandı:ısımn son 
foalivetinin kiicük miUetlPri ve komsu 
devletleri yıldırmak maksadına matuf 
olduğunu belirttikten sonra elemiştir ki: 

Hitler gecen 18 e~Jülde İngiliz şehir 
ve kövler:ni yakıp yıkacaitını söylemiş· 
ti. Fakat bu söz verini bulmadı. Alman 
pronagandası İnı?ilizleri yıldırmamıştır .. 
İn#?iliZ şehir ve kövleri halkı ile beraber 
yerlerindedir. Şimdi taarruz sırası bize 
gelmişt:r. Kuvvetlenmiş bulunan hava 
filolarımız sayesinde hücumlara ba~lan· 
mıştır. İn~iliz favyarelcrinin J?eldiı;inl 
duvan Alman halkı simdi evlcrjni, <;alış
tıkları mahalleri terkederek malikf'inele
tinin nasıl yanıp yıkıldığını sevretmeli· 
dirler. Bu muvaffakıyet Almanl:ırm 
Rusvnya tatbik ettikleri bir sistemdir .. 
Alman milleti Avrupanın cektiği ıstı· 
ranların manasını bu ~de daha iyi 
anlıvncaktır. 

Cörcil Rusyaya yapılmakta ohın yar• 
dınırfan bahsederken binlerce Amerikan 
ve İngiliz tayyare ve tankının Rusyava 
gönderildi~ni ve elden gelen bütün yar· 
dımların Rusyava yapılmasına devam 
edileceğini kat'i bir ifade ile bel:rtmiş· 
tir .. 

Simdi ciddi bir meseleyi bahis mev. 
zuu c<leceğim Sovyet htikümetinin bize 
bildirdiğine f?Öre Almanların hU
curnlarının VPrdiği Umitsizlikle Rus or
dularınn ve Rus milletine karc:ı zehirli 
gaz kullanmaları mümkUrdür. Biz evve
la Almanlar tarafından kullanılmazsa bu 
menfur silahı kullanmamaıya kafi su
.rette azmetmiş bulunuyoruz. Şimdi açık
ça bu ciheti bildirmek isterim ki mütte
fikimiz Rusyaya karşı sebepsiz olarak 
zehirli goz ku11nnı1ırsa gaz sanki bize 
karşı kulJanılmış gibi telakki edeceğiz 
ve H.itlerin bu yeni namussuzluğu yap
tığına emin olursak garpta gittikçe faz
lalaşan büyük hava üstünlüğümüzil ga2 
harbini mümkün olduğu kadar büyük 
mikyasta Almanynda askeri hedefler 
üzerine götürmekte kullanacağız demek 
oluyor ki havc harbine bu tamamlayıcı 
fecaati ilave etmek istiyorsa bunu seç
mek Hitlere düşmektedir. 

Çörçil Madagaskar adasının işgaline 
de tema etmiş, bu adanın Japonlar eli· 
ne düştüğü takdirde imparatorluk yol· 
larının emniyeti haleldar olacağından 
bu adanın müttefiklerce işgaline karar 
verildigini, ve bu karı:ınn tatbik olun· 
dul!unu ve hale:ı adanın müttefik kuv· 
vetler isgali oltmda bulundul{unu söy· 
Jemi Malta adasının kahramanca mil· 

-rENI ASIR 
; 

« YENi ASIR>> iN ASKERi MUHARRIRl YAZIYOR 
• 
lngilizlerin Almanyaya yaptık-
ları hava taarruzlarının manası 
i .. vaziN;·'E·MEKLİ .. cE.iiE·R·ai ... HÜsNÜ ... ENiii\ .... ERK.İtE·r·i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AVRUPA CEPHELERİNDE 
Ehemmiyetli ve esaslı hiç bir deği

şiklik olmamıştır:. Mihver:n Maltaya 
yaptığı hava tahrip·akınlarından maksat 
burasını tahrip etmek ve bir üs olarak 
kullanılamaz bir hale getirmek olsa ge
rektir. Çünkü bu takdirde mihver gemi
leri, İtalyanın cenup limanlariyle Garp 
Trab1us ve Bingazi sah:lleri arasında, 
düşman tarabnclan taciz olunmadan gi
dip gelebileceklerdir. 
Şimali Afrika ve Rusya cephelerinde 

yerli kesH ve cephe diizeltme muhare
belerinden başka ehemmiyetli hadiseler 

renmiş değiliz. İki tarafın vermeğe çahş· 
tıkları haberler bir:birini tutmıyor. 
Vaşington bidayette, ilk gelen haber

lerin memnuniyet verici olduklarını bil
dirmekle iktifa etmişse de 9 mayıs tarih· 
li resmi bildir:kte deniz muharebesinin 
pazartesiden bc.ri cereyan ettiğini, do
kuz mayısta henüz ateş kesildiğine dair 
mnlOmai gelmediğini ve zannedildiğ:ne 
göre bir Jaoon ucak gemi~ivle, bir ağır 
ve bir hafif kruvazörün, iki muhribin, 
5 j!ambot ve iki nakl:ye gemisinin batı
nldığmı bir uçak gemi3iyle bir ağır ve 
bir hafif kruvazörün, bir uçak ana ge-
misinin ve iki tasıt vapurunun ziyana 
ui!ratıldı~nı teblij! etmist:r. Birkaç $1n
den beri devam eden büyük bir deniz 
savac;ında her iki tarafın ehemmiyetli 
zaviat vermE'.si pek tabiidir. 

INGILIZ TAYYARELERi _______ .... ______ _ 
işgal altındaki yer
lere taarruz ettiler 

-*
İngilizler Norveç sahil• 

lerine ehemmiyet 
veriyorlar .. 

Londra, 10 (AA) - İngiliz avcıları 
dün işgal altındaki topraklar üzerinde 
müteaddit taarruzi devriye uçuşu yal>" 
mış ve askeri hedeflere hücum eden 
bomba uçaklarını korumuşlardır.. Bu 
hücumlara iştirak eden bütün bomba 
tayyareleri üslerıne dönmüştür. 

Bir düşman avcısı tahrip edi1miştir. 
Avcılnrımızdan b:risi kayıptır. 
Londra, 10 (A.A) - Düşman arazisi· 

ne tayyarelerimizle yapJlan hücumlar
dan bomba tayyarelerimiz tanıamiyle 
aönmüştür. Bir düşman avcısı tahrip 
edilmiş ve yedi avcı tnyyarcmiz kaybe
dilmiştir. 

Londra, 10 (A.A) - York Şayr Post 
gazetes:nin denizcilik muharriri yazıyor: 

Kafilelerimize yapılan bir hücumda 
Edlınburg kruvazörünün batması, Nor
vece ehemmiyet vermek lüzumunu gö~
teriyor. Kücük Alman deniz filolarının 

l 
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Bükreş muhteliti Istanbul muh·. 
telitine sıfıra karşı 2 golle yeniJdı --latanbul, 10 (Telefonla) - Rapit 
takımı bugün takviyeli olarak Bükreq 
muhteliti altında Galatasaray, Be§iktaş 
ve Fenerbahçe muhtelitiyle son maçını 
8 bin seyirci önünde Fener stadında yap 
mıştır. 

Sahaya evvela Bükreş takımı çıkmış, 
bunu bizim muhtelitimiz takip etmiştir. 
Mütad merasimden sonra hakem Şazi 
Te:ıcanın idaresinde oyuna başlanmış
br. 

Üyunun ilk devresi bizim muhtelitin 
kafi hakimiyeti altında geçmiştir. Muh
telitimiz ezici faikiyetine rağmen lı:ale 

önünde daima bocalamış ve beklendiği 
şekilde gol çıkaramamı~tır. BUJ?.unla ~~ 
raber Şeref 20 nci dakıkada guzel 
gol atmıştır. 

ikinci devreye bizim muhtelit ve R9: 
d ~· f ere~ manya muhteliti oyuncu egış ır ılat 

çıkmıştır. ilk dakikalarda Romanyal 
gol çıkarmağa uğraşmışlarsa da. lll~h:_j: 
litimiz yine oyunu kendi hakimıyeb 
tında cereyan ettirmiştir. 4 3 ncu Jakikıt 
da Hakkı, Şereften aldığı bir pası bom
ba gibi bir şütle Rumen ağlanna ta~fl!'' 
ve oyun O - 2 galibiyetimizle blunıştır· 

Türkiye Maraton birincili~i 
Ankara, 10 (Husu.si) - Türkiye ma ı mış, 3 etlet koşuyu bitirmemi~. 141tJ 

ratör milsabakası bugün muhtelli bölge. tafa Karakaplan 3 saat 8 dakika ve 
lerden gelen 14 atletin iştirakiyle yapıl saniyede birinci ge~tir. 

olmamaktadır. Almanlar şark cephesin
de İ1men gölü cenubunda Straya Russa 
dolavlarmda Ruslar tarafından üç ay 
evv~l muhasara ed:ldiği Ruslar tarafın
dan bildirilen on altıncı Alman ordusu
na mensup kıtalarla şimdi tamamivle 
mnvnsale ve irtibat tesis edildiğini bildi
riyorlar. Bu cephede mihverc:Jer, bü· 
yük taarruzun başlıyacağı ana intizaren 
kuvvet yığma ve hazırlanma devresini 
tamamlamaktadır. Sovyetlerin de ayni 
suretle mukabil tedbirler almakta olduk
ları kabul olunabilir. 

Mercan den:z muharebesi, Japonların 
aleyhine döndü~ü takdirde böyle bir 
netice si1nhe yok ki J aoonva için mah
zurlu, hatta tehlikeli olabilir ve bu sa
vede en az Avustralya kurtl.ılur. Görü
lilvor ki bu deniz muharebesinin ehem
miyeti pek büvüktiir. Onun !cin netice
ler acık bir surette an1a~ılmadan hü
kümler vermemelidir. 

~~~~~1;~11erinde bulunduğu anlaşıl- Bir gençlik kulübüne bayrak verildi 
Berlin, 10 (AA) - Alman baŞku- ____ ------

mandanlı~mdan 11,elen malCımata göre, Babadağı, 10 (A.A) _Vali Osman N söylemiştir. Gençlik kulübü başkanı :oıU 
biten hafta icinde Alman denizaltıları uri Tekeli Beden Terbiyesi namına genç.. kabelede bulunmuştur. Bundan sonri 
192 b:n tonilatoluk 32 düşman gemisi lik kulübüne bayrak vermiştir. Bu mü gençler bir geçid resmt yapmışlar ~e ha Almanya ile İn"1ltere arasında yıkıcı 

ve yakıcı karşılıl·b hava akınları devam 
ediyor. İngilizler!n bu suretle Alman 
hava kuvvetlerinin ehemmivetli bir kıs
mını i"?gal ederek bunların Rusya savaş
larına yardımlarını menetmeği düs\in
meleri ve Alman harp sanaviinin bir kıs
mını olsun tahrip veya t!iciz eylemek 
maksadını tak:p etmeleri haddi zatında 
doğrudur. Cünkil İn~lizler. Alman ha
va kuvvetlerine rahat verdikleri takdir
de bunların bilhassa Rusyada yapacak
ları tahribat ve gt; .. ecekleri isler büvük 
olacaktır. Halbuki İngiltere, kendi mem· 
Jeket ve imparatorluj?unun mlidafaası
nın ancak Rusyanın dayanmasiyle ka
bil olabileceğ'ne kanidir. Hakikatte de 
öyledir. Rusya kafi surette mağlup edil
medikce İntıiltere bu harpte mağlUp 
edilemez. Rusyanın mukavemeti uza· 
dıkra, İnC!iltere Ameriknnm vardımiylc. 
daha çok harbe hnzrrlanmnk imkanını 

BİRMANYA MUHAREBELERİ 
babrmıslardır. nasebetle vali ve parti başkanı nutuklar kevi misafirlere çay ziyafeti vermı.ştir· 

Berlin, 10 (A.A) - Vernemunda kar- ~><:~~~~..<;::><::::><::::><::::><::::..<:::::.<:::ı~~.<:::ı~~-<:::.-<'>~ 
Burmada muharebeler kat'j bir saf

haya ginnbi.ir. Siyamın şimalinden bu
raya 11irerek Sabin nehri boyunca sima· 
le dogru ilerl=yım Tapon kuvvetlerinin 
bir kısmı ge,.en hafta birden bire batı· 
va dönerek Mandalav - Çunkin~ demir 
ve otomobil volunu Ln~vo ve Tinav is
+asyonlarmda kesmislerdi. Sittan~ ve 
fravadi nf!hirleri bovunca Mımdalav ve 
batısına doğru ilerliven d:ğer bir Jaoon 
ordusu Mandalav~ almıs ve simale doğ
ru harekete dev~m etmistir. Simrli ~nlı
yoruz ki Mand:ılavın batısında Monya
va clemirvolu durağından Yen istasvo
nuna ilerlemiş olan Taoon sol kanadı. 
";mal dol'ruva doj!ru dilrıerPk Manrlakıv 
'Xilgesindeki Cin ve İnııiPz kıtalarını 
... armaya ve esir etrrıeğe c>alı~ıvorlar. Bu 
taoon ka.nndı SÜPhP yok ki neticede 
1\ıfandafavdan İ,.evııdi nehrinin batısın
iiı:ın c::ônırı Jli Rn..,...,ı:ırl<ı 11ır ... ~ı:ıur>,,. "'""' Ol'
miryolu istasyonuna kadar gidecek ve 
bu suretle Birmanyanın i galini tamam-
1ıvacaktır. 

s:ı yanılan dfümıan hücumJarmda on se- d • •ıA Al 1 b• 
kiz düşman uça~, di!<;ürülmüstür. Hollan a ıstı a- man arın ır 

~-----....,_._ft-"W------

Alm an fevkaia- sının yıl dönümü nıüdafaa zaferi 
d t hl• "' • .. '* e e (~J Londra, 10 (A.A) - 50 kadar Ame- Berlin, 10 (A.A) - Ofi: 

rikan radyosu, Hollanda istilasının yıl- Alınan radyosu Umumi karargAha 

bulur. Onun icin İnailtcrece. Rusvanın 
galip gelmesinden daha z!yadc Alman· 
yayı yıllarla isJtal edecek surette harbi 
uzatabilmesi matlliptur. 

Atlantik okvanusunda İnttiltere ithn· 
lat deniz tasıtlarma ve simnl buz deni
zinden Murmansk yoluvlc Ruşyava ya· 
pıJmakta olan vardım naklivatm:ı knrsı 
Alman deni7,a]tı ve deniz listi.i filolan
mn muvaffnkıvctH taarruzları durma
dan ve azalmadan devam etmektedir. 

UZAK DOOUDA 
Mihverin ücüncii azası l apanyanm. 5 

aydan beri devam eden biri drnı-rinden 
büyük başarıları tevali etmektedir. 

KOREGİDOR ADASI 
Epey süren Filipin adalnrındaki Ame

rika - Filip'n kıtalarının mukavemeti, 
Manilla körfezini kanıyan Malta derece
sinde milstahkem Koregidor adasının 
nihayet teslim olmasiyle sona ermiş sa
yılabilir. Cünkü gerek Bataan yarım 
adasında ve ~erek Koregidorda teslim 
olmak zorunda kalan kıtalar FiJıpinler
deki müdafaa ordusunun büyük kısmı
nı teskil ediyorlar. Bu ordunun ehemmi
yetli bir parcası da muhtelif muharebe
lerdeki za:viat sebebivle zaten yok ol
mu'>iu. Onun icin Filinin adaları orada· 
ki öneml: bir ordusu ile birlikte Ameri
ka icin artık trımamiyle kaybolmuş te-
15kki edilmelidir. 

Filinin adalarındı:ıki ordunun vazifesi 
müstahkem Uslere dayanarak, Amerika 
donanmasivle takviye ordusunun ~el
meler=ne kadar davanmak ve vakit ka-
7.anmrık olduğu kin bu ödev tamamivle 
ifa edilmiştir. Ancak birleşik Ameri-
ka donanmasının co~ Pearl Harhrıur 
bnskınmda harap olduğu için gelip Fil:
pinleri kurtaramamıştır. 

------k-----
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VAPUR RATIRILDI 
-Jt..-

Berlin, 1 O (A.A) - Alman orduları 
bas kumandanlı17ının fevkalade tebliği: 

Dü man gemilerine karşı Alman de
niza ltılnn tarafından Amerikan suların
da Karaip denizinde ve Meksika körfe
zinde yanılan hnrek:"tt esnnsında top ye
kun 118000 tonilato hacminde 2 1 va
pur batılmıştır. 

----- ------
Hint kapılarında 

Lasvo ve Tinav mevkile ... ini işgal et-
+iklerini vuk;-r•dn bildi,.nlrt-imiz Janon (Bnştarafı 1 inci Sahifede) 
qa~ ordusu t:ıhmin veçh=Je bıırafardan Liiizyan takım adalarında di~er bir 
c::imal batıva ilerlivecek yerde Manda1ay düşman uçai{ı düsürüLnüstür. Deni.Z<le 
runkin<T demirvolu boyun<'n ~iınal do- bir çok Japon uçakları m:traly(;z ateşi
l:ruya dolh"u yüriimiis ve Cin tonraklan- ne tutulmuştur. 
rıa 11irerek huduttan !'O kilrımefre ileri· Cumartesi günü bir diisman nakliye 
de T...un~ - Lin~ rnev iini Cin kuvvetle- gemisi hac::ara u~atılmı.ş ve dört tayya
.,.ınden almı<::"tır. ~imdi bu mevkihı otuz re rohrin edilmistir. 
1<-ilorrıetre öt,.c::inde J u - Kian~ neh,.i f!C- FİT...İPİNLERDE 
.. ic::irıi!e me.rki tutTT"A lan memul bıılunan Tokyo. 10 ( A.A \ - Domei aianc::ına 
0.in JrnvvefJerivle Taoonlar arfl~nda mu- göre, Filipin japon başkumandanı 
lıa,.P'heler cere,.an Ptmelrte olı"":ıc;ı :me- bu bölgedeki harekatın neticelenmesi 
mulrHi ... P11,.acfan runJ.dn<Te 1000 kilo- üzerine cumartesi Piinü Manillaya dön
metre kannr rnec::a/e vardır. Tauon !'Pi! miio:tür. 
k:ırıat ordusunun mec::hur Burma - Cin Çunking, 10 (AA) - Çin tebliğind<'n: 
volTJ hovunca harekete devam ederı>lc Birınanvada kalmış olan Çin kuvvetleri 
milli r.in merke7i U7P,.inde hir ta?v'k Japon kuvvetleri tarafından isgal edi
,,anmak istivecem tabiidir. Fal<at bövle len Mandalay - Laşyo demiryolunu kes
"'ir hareketin mümkiil'l "ı,,,., olmıyacağı mislerd=r. 
«u ~nda malflmumuz deC"tildir. Tokyo, 10 (A.A) - Mandalaydan şi-

EC'ter lanonva, Rirmanva askeri hare- male doWtı ilerliyen Japan öncü kuv
ketin: Cunkincte kanar c1°vam ettirmek vetleri per!;embe günü Kinuya girmiş. 
~\7Jm ve karanncla ise milli Cin merke- ]erdir. Burası Mandala:v:ın 60 kilometre 
zine karsı Yüvaıı eyaleti ve Yan,r!tze simalindedir ve stratejik ehemmiyeti 
nelıri cihetlerinden de taarruza gecmesi olan bir şeh:rdir. Bu şehrin JapanJann 
iktiza eder. Aksi takdir<le Birmanvadan eline geçmesiyle Mandalay düşmanın 
Cunkin~ volu bovunca mec;ela Tal! mev- Moniva şehrini geri almak için yaptığı 
ki ve göliine kadar harekatı devam etti- miiteaddit hücumlan püskürtmüstür. 
rPrek orada durulm:ısı ve ondan sonra Moniva Mandalayın 96 kilometre do-
Hindic::tan ve vahut Avustralya işleriyle ~pcmndadır. 
uP-..a.c;ıJması iktiza eder. ' Tokyo, 10 (A.A) -Domei ajansı bildi-

.Japonlar, Birmanvnda dif!er yandan rivor: 
Benırale körfezi f:ıthili boyun"a bir müf· ·Mandalayın şimal:nde ilerliyen Japon 
re-.ı:e yiiriiterek Akvııb mF'vkiin'. isrt;ıl et- kuvvetleri· Sikeye varmıştır. Burası 
tiler. Buradan dn Rindistan hududu ... çtrateiik bir yer olup Mandalayın altmış 
mın öte tarafında 8itta~og demirvolu iki kilometre şimalindcdir. ' 
basl:ın"ıç nokfac:ına kadar ileri gidilmek Japon kuvvetleri Birmanya demiryo· 

MERCAN DENİZİ MlffiAREilESİ isff'ndiai zannolunuvor. . ]unun son istasyonuna varmıştır. 
Netice su<lur ki cok ~eniş ve çok zen- -·-----

Bununla beraber bir Amerikan - İn
giliz donanması A vustralyamn şimal 
doğusundaki Mercan denizinde, Bis
mark takım adaları cenup dolaylarında 
yani Salomon - Yeni G:ne adalan ara
sında toplanmakta idi. O civarda bulu
nan Japon deniz kuvvetleri bunu haber 
aldıklarından 6 ma:v:ısta onlara taarruz 
ettiler Savaş 7. 8 ve hatta 9 mavısta de
vam etmiştir. Kat'i neticeyi şu anda öğ-

!!:n bir diyar olan Birmanva nıeselcc:i {)~ n İz har b İ 
de Japonlar irin hallC'dilmi~tir. Burada 
savıca enev cok Cin kuvvetlerlvle be
raber bir ~ok İnı:riliz imnaratorluk kıta
lan da bozulmustnr. Bundan sont'a Ja
oonva icin hem Cine, hem Hindistana. 
hem Hint okyanusuna ve hem de Avus
tralvavn ka .. s1 harPket =mkAnları a<'1l
mıc;tır. Bunlardan Cin meselesinin halli 
kabil ol<lnl{u takdirde T:ınonya Rusyaya 
ka..-.:ı da h:ırekrte ı:teçebilir. 

~afaacnnı överek bu acfava karsı mihver MADA<1ASKAR 
hücumlarının son gilnlerde zayıfladığını Son haftanın veni bir hAdi!':esi de 
ve bunun sebebinin Alman hava filola· Fransı:ı:lara ait, dUnvarnn beşinci büvük 
rınm şark cepht!sine nakledi1miş bulun• adası, MAdanac::kann İnctiliz, Amer:ka 
masına !htimal verildiwni söylemiştir. ve cenubt Afrika aske!i kuvvetlerinin 

Çörçil sözlerinin sonuna doğru geçmi~ işgaline maruz kalmasıdır. Anı?lo Sak
harp safahatını beş devreye ayırmıştır: sonların buna zaten üc aydan beri ha· 

1 - 1939 da Almanyanın Avrupadaki zırlandıklan anlaşılıyordu. 
muzafferiyetleri. CenuM Afrikanm Visi ile sivasi mil· 

2 - Fransız harbinden sonra İngilte-- "Ac:pı..ntln .. ini Jr<>~,..,; rle y ... ~:ırt::ıc::k:ır 
renin tek başına kalışı, hareketinin yakın olduğunu göstermişti. 

3 - Rus • Alman harbi. Nihayet malOm olduğu üzere bir İn!!iliz 
4 - Pearl Harbour (Japon baskını) deniz harp fHosunun eetirdi,i!i kuvvetler 
5 - İçinde bulunduğumuz son harp bir ka<: 1!\.in evvel Madagaskarın şimal 

safahatı.. ucunda Courrier Jimanına çıkarak Di-
İngiliz başvekili söz.Terine nihayet ve- yego Suarez Fransız deniz ve hava Us

rirken Koray deniz harbinden ba.hsemiş, siine geriden hücum eU:ler ve burac;ını 
Mercan denizinde Amerikan ve Avus· aldılar. Bu ytizden Vişi ile müttefikler 
tralya harp gemileriyle Japon donan· arasında heni.iz bir harp cıkmamıştır. 
ması arasında vukua gelen büyük deniz Vic:inin böyle bir harbe sebebivet vcrmi
harbinin henii.z kat'ı net!celeri alınama- yeceği de nnlasılmıstır. O halde Mada
dıi{ını, Japonlann iddia ettiği şekilde a:ıskarna ancak mahalli muharebe ve 
Vorspit sınıfından bir İngiliz gemisinin miic::ademeler devam edecek demektir. 
bu muharebede batmadığını, İngiliz ve MadaEtaskarın müttefiklerce işgali do
Amerikan kuvvetler'nin bu sahada Ja-:.. ~u Afr:kaya, Kızıl denize, Basraya, Hin
pon kuvvetlerine karşı koyabilecek bir ..listmıa ve Avustralvava .ıtidcn deni7. vol
kuvvettc olduklarını söylemiştir. lannm emniveti bakımından önemlidir .. 

(BaştarafJ l inci Sahifede) 

Wellington, 10 (AA) - ParlAmento
da söz alan Yeni Zelanda Başvekili M. 
Fraser demiştir ki: 

Avustralyalılarla birlikte memlt-ketle
rimizin hayatı bakımından büyük ehem
miyeti olan şimdiki deniz muharebeleri
nin kat'i neticesini bekliyoruz. Biliyoruz 
ki bu netice ne olursa olsun; Avustral
yalıların ve bizim sona kadar dövüşmek 
ve harbi kazanmak kararımız bir an bi
le sarsılmıyacaktır.> 

Stokholm, 10 (A.A) - Nevyork Tay
mis gazetesi deniz harbi hakkında di
yor ki: 

cBu muharebe bize kah ümit ve kah 
endişe veriyor. Önümüz henüz meçhul
lerle doludur. Hakikat şudur ki ağır ka
yıplar Pasüikte rnüvazeneyi bozacaktır. 
Çok şeyler, bu muharebenin neticesine 
bağlıdır. 

Amerikan hükümeti halkın aşın bir 
iyimserliğe kapılmaması Jazım geldiğini 
zira müttefiklerin kayıba uğramasının 
kaçınılmaz bir netice olacağı fikrinde· 
dir. 

JAPONLARIN KAYIBI 
Vaşington, 10 (A.A) - Birleşik Ameri
ka salfilıiyettar mahfillerinden verilen 
malumata göre Perl Harbur baskınından 
beri japonların denizlerde uğradıkları 
uıyiat 178 gemidir. 9 kruvazör, 13 
muhrip, 3 uçak gemisi batırılmıştır. Bir 
çok harp gemileri de ağır hasara uğra
mıştır. Bir kruvazör, bir muhrip, bir 
uçak gem.isi de ta.h%ip edilm.i§tir. 

dönümü günü için hususi bir program gelen raporlara dayanarak merkez ceP"' 
hazırlamıştır. hesinde bir müdafaa zaferi bildiriy~ 
Doğu sahillerinde bir limanda hususi Bu cephede doneçl geçmeğe muyafiıı

l>ir surette yapılarak Amerika hü.kümeti olan Ruslar çekilmek zorunda hıra 
tnrafından Hollandaya hediye edilen mışbr. Harkofun şimalinde muhare~ 
harp gemisine Hollanda bayrağı çekile- ler oluyor. llmen gölünün cenup Jo~U-
cektir. sunda da Rus hücumu püskürtülm~tut• 

Büyük kiliselerde bu münasebetle di- -·------
ni ayinler yapılacaktır. B R it 

Lord Hali!aks ve bazı devlet adamları e llZVe 
nutuklar irad edeceklerdir. 

Londra., 10 (A.A) - Londradaki Hol
landalılar bir toplantı yapmışlardır. Hol
landa Başvekilinin de ~tirak ettiği bu 
toplantıda bir hntip söz alarak müttefik
lerin harp gayretlerine daha çok yardım 
edilmesini istemiştir. Aynı toplantıda 
bulunan Hollanda Hindistanı umumi va
lisi şöyle demiştir: 

_ cMilstevliyi Hollanda Hindistanın
dnn atacağımız güne kadar silahlarımızı 
elde bulunduracağız. Biz burada mülteci 
olarak bulunmuyoruz. 1ş yapmağa gel
dik.> _____ ....,_._·------

i n~ilizl er ____ ._,,. __ _ 
Bir Fransız vapuru 
miirettellatını tevldf 

efflle,._ 
Madrid, 10 (AA) - Laimadan bil

diriliyor: 
Bir Fransız vapurunun 26 kişilik mü

rettebatı Cebelüttarıkta İngilizler tara
fından tevkif edilmiştir. Buna sebep, 
Madagaskar işgalini bu mürettebatın 
protesto et.m:ş olmasıdır. 

--~~--ea-~----
Mi h ver uçakları 

(Ba!itarafı 1 inci Sahifede) 
Düşmanın Fransaya yaptığı akınlarda 

11 avcı tayyaresi düşürülmüştür. lki 
tayyaremiz kayıptır. 

Londra, 10 (A.A) - Geçenlerde Mal· 
ta valiliğinden istifa eden Sir Vilyam 
Dedey Londraya gelmiş ve adanın mü· 
dafoasının devam edeceğini söylemiştir. 

Malta, 10 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Öğleden bir az sonra avclıar himaye

sindeki bomba uçaklan tarafından iki 
bava meydanına hilcum ediJmiştir. Da· 
lıa sonra, bir hava meydanı hücuma uğ
ramış ve liman çevresine tekrar bomba
lar atılmıştır. 
Düşman uçaklariyle İngiliz avcıları 

arasında yUkseklerde bir çok savaşlar 
olmuştur. 3 düşman uçağı tahrip edilmiş 
3 uçakla 2 bomba uçağı da hasara uğra
tılmıştır. 

2 Avcının dönerek ve duman salarak 
düştüğü görülmüştür. Bunlarda hiç şüp. 
hesiz üslerine dönmemiştir. 

---o---
Almanlara 1ZÖre 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği: 
Doneç havzasında ve doğu cephesi şi

mal kesiminde düşman bir çok mevzii 
taarruzlara teşebbüs etmiştir. Llponya
da düşmanın taarruzları ağır zayiatlı; 
püskürtülmüştür. 

Hava harplerinde düşmanın 22 uçağı 
düşürülmüştür. Bunlar arasında 3 Hari· 
kan uçağı da vardır. 

BCTlin, 10 (A.A) - Alman orduları 
Başkumandanlığının bildirdiğine göre, 
Alman kıtalarının Kırımdaki muharebe
ler esnasında zehirli gaz kullandıkları 
hakkında Reuter Ajansının Moskovadan 
bildirdiği haberler katiyen yalandır. 

Bcrlin, 10 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri Rostok ve Vernemunda yaptık
ları hücumlarda ağır bir hezimete uğra
mışlar<lır. Şimdi alınan haberlere göre 
18 bomba uçağı düşürülınüştUr. Hücu
ma iştirak eden kuvvetlerin üçte birisi 
İngiltcreye dönmemiştir. 

Bu sabah Rostok etrafında 14 tngiJiz 
uçağının enkazı bulunmuştur. 

---~--k-----
M ütt ef iJı lerimizi telldl 

edelim diyor .. 
Vaşington, 10 (A.A) - B. Ruzvelt ~t 

haziran gününlin bayram günü olatP
kabul edilmesi dolayısiyle bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

•Kahraman müttefiklerim!zle blrlild~ 
harp ediyoruz. Amerikan milletleJ1 
müttefiklerini tebcil etmelidir. U:ıun 28" 
mandan beri harbin tahribatı arasında 
kahramanca dövüşenler hep tebcile lA
yık insanlardır.• 

-------"W--N"~.V...~~~-----

Gal takımı 
-------k--~--

İ ng i lf z Milli taJıımını 
ı ·o yendi.. . 

Londra, 10 (A.A) - Gal MlgeSl 
takımiyle İngiliz milli futbol takıml~ 
arasında yapılan maç 35000 seyirel 
önünde bUyük bir alAka ile takip edil
miştir. Gal takımı İngiltereyi, bUttııl 
tah.rn:nler ve şimdiye kadar yapılaO 
maçlarda alınmış olan neticeler hilafına 
sıfıra karşı bir golle mağlQp etmiştir. 

Gal takımı günün biricik golünü yıt-
mi üçlincü dakikada çık~. Bu Dr 
tice Gal mUdafaa hattının pek 1'?\lzel o'/" 
namasından ve günün şansını Gal takı
mının nefsinde toplamasından jleri geJ. 
rniştir. 

---o---
Doqu ce1t11ıesine 
,ıiden Mtıctırla,. •• 
Budapeşte, 10 (AA) - Macar Bar 

vekili Dckalai doğu cephesine giden bıt 
kıtayı teşyi ederken bir nutuk söyleye
rek cmümkün olduğu kadar çok muvaf· 
f akıyetler kazanarak dönmenizi Allalı
tan dilerim> demiştir. 

Makine ve 
'" Prilirken ..,, ........... . 
JAPONLAR BtRM&NYADA 

K4ZANIYORLAR 
Tokyo, 10 (A.A) - Domei Ajansı Btt

manya cephes:nden bildiriyor: 
Birmanyadaki İngiliz Çin kıtaları ta

mamiyle yıkılmak üzeredir. japon ku"" 
vetleri bu kıtaları Çinde tuttu, kıskac:J 
gittikçe daha ziyade sıkmaktadır. japOD 
kuvvetleri Birmanya, Hindistan hududu 
üzerindeki bütün mühim noktaları işgal 
etmek suretiyle düşmanı üslerinden ke$
meye ve düşmanın Assama doğru geti 
çekilmesi imkanlarını ortadan kal~ırnıa· 
ya muvaffak olmuşlardır. Diğer taraftaıı 
japon kıtaları cenup batı Birmanyada 
Akyabı ve diğer noktaları işgal ederek 
Akyabı Arakan eyaletinin cenup kısall'" 
na bağlıyan Hindistan yolunu da kont
rolları altına almış bulunmaktadır. 

Cuma sabahı Meyitkinayı aldıktan 
aldıktan sonra İravadi koyunca şim:ılc 
doğru ilerlemiş olan japon birlikleri de 
düşmıınm şimal hududu üzerinde Kertz 
kalesine doğru her türlü ricat yolun~ 
kesmiştir. japon ileri hareketinin sürat~ 
karşısında bir çok düşman müfrezelerı 
kaçamamış ve Meyitkinada japon ku~
vetleri tarafından esir edilmiştir .. Mey~~ 
kinayı Bhamoya bağlıyan yol terk edır 
ıniş otom<>bil ve kamyonlarla doludur. 


