
CümhuTiuetin tıe Cümhuriyet eserlerinin bekçisi mbahlan çıka,. dt1asl ga.ıetedif'. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Ödemq yolunda 
···--······· 
Türk kövlüsü 

kudret, sebat ve 
iimit kayna~ıdır ____ * __ _ 
10 bin ton tutan lıuru in• 

cir ağaçlarını satıp 
yalımanın yolu 
bulunamaz mı1 

Otorayın kafa patlatan, yazdırmayan 
ve okutmayan sarsıntıları içinde Ba
Yındırı geçtik. Ova alacalı bir Gördös 
halısı gibi koyu, açık, yeşil, sarı ekin 
tarlaları, yeşil benekli yazlık tarlar1ar 
kırmızı kara toprak parçaları ile süslü, 
kendir tarlaları bütün bu gürünüşe 
başka bir zevk -veriyor. 

Orak başlamış... Yeşillikler arasın
Üa gelincik ve papatyaları andıran be
yaz ve kırmızılı kadınlar, tek tük ağu· 
Yürüyüşlü ihtiyarlar sağa, sola koşan 
Çevik, genç, toprak kadar esmer deli
kanlılar. Köyün canlı nesi varsa ova
ya dökülmüs ... Toprağa, suya can ve
:ren bu ılık ,;e parlak güneş altında bir 
laynaşmadJr gidiyor. 

Bunlar ... dedim galiba ovada boş yer 
bırakmıyacaklar. 
Karşımdaki: 
Bırakırlar mı? .. Mahsill böyle para 

edince neden boş bıraksınlar! 
Onun yanındaki çiftçi olduğu belli 

ihtiyar beni bir süzdükten sonra ya
nındakine: 

Benim aklını ermez emma ... Devle
tin işine karışılmaz ... Büyüklerimiz el
bette bizden iyi düşünürler ki böyle 
Yapmışlar ... 

Sesini yükseltti ve göğsünü kabarta
rak: 

Onlar iyi yapmasaydılar biz böyle mi 
olurduk şinci? .. Bak hele şu dünyanın 
ataşına ... Bir yaladısını bize bulaştır-
madılar ... Gül gibi y~ayıp patırız. 

Durdu. Bir şeyler söylemek istiyor
du, yan yan yine bana baktı, arkada
'ına: 

Benim aklım ern:fu:z. a ... Söz olsun ha
ni... Köylü mahsulünü dilediği gibi sa
tabilse... Şu dağlan görüyon mu... On
ları bile ekeriz... Zengin oluruz hanı. 
Askere zahireyi biz veririz... Biz bu 
devlete nemizi vermeyiz ki. 

Yine gö~ünü kabartb: 
Canımızı veririz be... Vimedik mi 

sanki ... 
Sustu ... Hiç bir yerden cevap alaına

Yınca söylediklerine pişman olmuş 
gibi: 

Eh ... Bilemeyiz ki işin öte yanında 
neler döner ... Bunu böylece yapmakta 
bir şey olsa gerek ... 

Bana döndü: 
Kusura bakma efendi ... Cahillik bu ... 

İhtiyarlık ta çöktU ... Eh size hadi uğur 
ola ... 

Diye kalktı, Otoray küçük bir istas
yonda durmuştu. İhtiyarı sel§metle
dik. 

* Aı·tık ödemiş ovasındayız. Güzel 
yeşillikler arasında birden bire boz 
.enkte büyük parçalar görünmeğe baş
ladı. Bunlar kış soğuklarının bir ateş 
alevi gibi yakıp kavurduğu yemiş bah
çeleri... Hepsi de genç 10 - 15 yıllık 
ağaçlar. Aydınlılar darılmasınlar am
ına; ödemiş yemişçiliği Aydındakinden 
çok ilerlemiş. İmiş diyorum ... Çünkü; 
hepsi hikaye olmuş. Yüz binlerce ağaç, 
hem ne emekle, ne güzel zevkle yetiş
tirilmiş yüz binlerce ağaç ilci gecenin 
şiddetli soğuklarına kurban olup gidi
\ı'enniş. 
ödemişe doğru ilcı·ledikçe sıkla§an 

ve çoğalan bu yanık boz renkte yemiş, 
incir bahçeleri insana boğucu bir izdi
.rap veriyor ... Yanımdakilerden utan-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

ANl\ARA 

Etrafuıda kanlı muharebeler cer-eyan eden Harkof 
şehrinden biT görü:niiş 

YENi TAHR KAT 
---·*---

Mihver Af-
ganistanda 
çalışıyor 

- *-
Afgan llülıümeti taraf· 
sız, lıabileler de 
tallrilıiita ue paraya 
kanmıyorlar .. 
Londra, 17 (A.A) - Taymisin Ye

ni Delhi muhabiri bildiriyor: Alman 
ajanlan Hint - Afgan hududunda kabi
leler arasında hoşnutsuzluk uyandıTma
ğa çalışıyorlar. Şimdiye kadar bu tahrik
lerde muvaffak olamamışlardır. Hint ve 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Şili hariciye nazırı 
Birleşik Aıneri kaya 

gidecek mi? 
-*-Santiyago, 17 (A.A) - Şili hariciye 

nazll'lnın Birleşik devletleri ziyarete gi
deceği hakkında bir takım şayialar do
laşmaktadır. S~ahiyetle makamlar, şim
diki ha1de böyle bir seyahate lüzum ol
madığı kanaatindedirler. 

RUSLARA GÖRE 
---*---

K er ç in şar-
kıiıda har
bediliyor 

-*
Harlıofta yeni muvaffa· 
lııyetler Jıazanıldı ue 
lıuuuetli bir mevzi 

alındı .. 
Moskova, 17 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: 
Rus kıtaları Kerç şehrinin doğusunda 

kanh muharebelere devam etmektedir •. 
Harkofta taarruzt mahiyette muharebe
ler devam etmekt<'dir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

Am~rikalılar Daka .. 
rıa işgal edilmesini 

isti vorlar ••• 
Vaşington, 17 (AA) - Nevyork Tay

mis gazetesi başmakalesinde diyor ki: 
•Bugünkü harpte müttefik milletlerin 

gayretleri mahdut olmuş ve bir çok de
falar harekette gecikilmiştiı'. Fakat Ma
dagaskarm işgalinde göster:len sürat ve 
enerjinin Dakarda tatbik edilmesi ]~zım
dır. ~ 

Yarın 19 Mayıs 
Yurdun her tarafında 

törenler yapılacak 
Atletlerin getirdiği 'bay ra'lı Kırşehir yolunda.. •• 

Ankara, 17 (A.A) - Ebedi Şefimiz Salı günü Büyük Atamızın Samsun-
Atatürkün yurdu ve istiklali kurtarmak da karaya çıktığı vakte tesadüf eden 
için Samsundan Anadoluya ayak basışı- saat 7 de 21 top atılacak ve yurdun heı: 
nın 23 neli yıldönümü 19 Mayıs Salı gü- tarafında törenler başlıyacaktır. Aynı 
nü memleketin her tarafında büyük tö- dakikada Ebedl Şefin ve onun emrinde 
renlerle kutlanacaktır. Aynı 2a1Danda vatan için canlannı feda eden aziz şerut
gençlik ve spor bayraıru olan bugünün ]erin hatıraları taziz edilecektir. 
kalplerde uyandırdığı milli heyecana Kayseri, 17 (A.A) - Atatürk koşu
Jayik bir şekilde tesidi için her yerde suna iştirak eden atletler bayrağı Sivas 
hazırlıklar yapılıyor. (Sonu Sahife 2. Sütün 2 del 

Dtr,i :l 

. . · 
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Atatürk koşusııtıa iştirak eden atletlerin geçtikleri sahayı gösterir harita 

''Kubilay,, ·ihtilali 

Kerçte Rus- Dün inkilip şebi
/ar fena sı- di hürmetle anıldı 
kıştırıldı 

1
··-· 1 -·-·- - · -· -·-·-·,,,. ... 

AlmaDlara göre ( 
~·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·· .. 

---*·---
Harkofta Ruslar ka-
yıplar verdiler ve 
püşkürtüldüler 

-*
r.a~nya ue Marınanslı· 
ıa da Sovyet lliiaanları 

alıim lıaldı 
Beılin, 17 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Kerç ~ehrinin ~imalinde düşman geri 

çekilmeğe başlamış ve yarım adanın do
ğu ucunda dar bir &ahaya aoo~tmlmıt
br. Düşmanın insan ve malzeme kayıp~ 
lan önemlidir. 

Alınan hava kuvvetleri kayıpsız ola
rak 28 düşman uçağı düşünniiftür, 

( Sone Sahife ~. Sütun 3 te ) 

Alman zırhlı kuvvetleri Kıı.mandanı 
General Guderlan 

Finl~rP ve Macarlara 
göre vaziy~t 

-*Karelide Rus taarruzu 
d.,,.duruldu, Macar cep ... 
ltesi t1erilerinde ~eıeıe~ 

ile uğraşılıyor .. 
Helsinki, 17 (A.A) - Kareli berz. -

hında topçumuzun ateşi düşınan taar
ruzlannı durdurmuştur. Cephenin batı
sında Sovyet bataryaları susturulmuş
tur. Doğu Kaı·elide mevzilerimize soku
lan bir düşman müfrezesi püskürtül
müştür. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 17 (AA) - Macar k.ıta

lan Doneç:n gerisinde çetelere kru c ı 
çok muvaffakıyetli faaliyetlerde bulun
maktadırlar. Bu cephe gerisi faaliyetler
de uçak savar batarya1arınıız yedi S?,·
yet tayyaresi düşürmüşlerdir. 

RUS KAZANÇLARI 
---*·---

Menem~nde yapılan 
1nkilap şehidi Kubilay ile arkad~lan 

Hasan ve Şevki için her sene yapılan 
tören dün Menemende Ayyıldız tepesi 
mevkünde Kubilay Abidesi önünde tek
rar edilmiştir. 

Saat 12,40 da İzmirden Menemene iki, 
Man.isadan da 1zmire bir hususi tren 
tahrik edilmiştir. İzmirden kalkan ilk 
trenle İı.mir parti, halkevi, birlikler, ce
miyetler azası, talebe ve izciler Mene
mene gitmişlerdir. Bu tren Bayraklı, 
Turan ve Karşıyaka istasyonlarından 
binenleri de almıştır. 

Manisa treniy]e de Foça, Dikili, Ber
gama ve diğer kaza ve nahiyelerdende 
kalabalık heyetler Menemene vardık
tan sonra bandonun çaldığı istiklM mar-

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

UZAK DOCU HARPLERi 
---*·---

ihtifal tafsilatı 

Hür Franşız ukerleri geçerken 

((VIŞI>) NtN VAZiYETi 
---*·---

_Japonlar man- Bir telakkive 
dalayın şimalin- ~öre La val An

de ,,Koto" ya glosaksonlara 
girdiler... meylediyor 

- · - ~*-Birınanyaldarın ıngiliz· işgal aııındalıi Fransa· 
ıere ihanet etıilıleri da tedhiş arttı ue bura-

anlaşdıyor, mıwaffalıı· ya Alman polisi 
;yetsizllğin IJlr sebebi bu gönderildi.. 

Tokyo, 17 (A.A) - Birmanyadan ge- Stokholm, 17 (A.A) - Dagen Stok-
len haberlere göre japonlar, Mandalaym holm gazetesi Lavalin iktidar mevkline 
200 kilometre şimalinde mühim stratejik geçt!ği günden beri durumu şu suretle 
bir mevki olan Kotoyu 15 Mayısta işgal bülfuıa ebnektedir: 
etmişlerdir. . 1 - Lava} Anglo Sak!;on1ara temayül 

iNCILIZLER YOK EDlLMıŞ etmiştir. 
Tokyo, 17 (A.A) - Japon umumi 

( Sonu S.-hife 4. Sütun 1 de ) 
(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

Japon askerleri ateş hattında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ YAZAN: EMEKLi GENERAL HUSNO EMiR ERKILET ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _,,.._ 

Moslıoua istlfıametinde Kn~Ah ~AdşLIYhaftanınAN TAAR~umliz I~ 
Alman taa-·-u 1ıernle ogu cep esm e en one ~..r~J""~=~ .-.--- :. •ı olayı Kırım yarını adasının doğusunda 
Jıalm•~ır, Ker~in Al· Ruslann bütün kış tahkim ve müdafaa SON DAKİKA 

~· ettikleri Kerç darındaki mevziin Alınan 
ntanlarca qgalfne Ruın~n kıtaları tarafından yarılmış ol- • • • • • • • • • • • 

gelince- masıdır. Bu hareket, kış geleli beri mih- ç ı · ı o· d 
Londra, ı 7 (AA) _ Analist askeıi ver orduları tarafından ihtiyar olunmuş l 0 1 er 1 f m a OY a 8 

durum hakkında diyor ki: ilk önemli denemedir. b• b • J 1 
Mareşal Timoçenkonun Harkof kesi- Almanlar, Rusyada kışın vaktinden 1r Şe rı apOD ar• 

minde elde etmeğe muvaffak olduğu en daha erken ve müstesna derecede şid- d • 1 d 1 
ehemmiyetli neticelerden biri pek ('Ok detli olarak bastırması üzerine, :Mosko- an ~erı a 1 ar 
esir aldığı hakkındaki haberlerdir. va çevresinde çok ilerletmiş oldukları --*- -

Rua ha~ kumandanlığı aldığı e11ir sa~ ihata taarruz hareketlerini durdurarak yeni Delhi, ı 7 • ( A. A) _ Doğu BiT· 
vılannda daima mütedil davranmışbr. bir kış mevziine çekilmişler ve Rusların manyada Birmanya yolu üzerinde hare
Bu da verilen Takamlann doğruluğuna mütemadi taarruzlarına rağmen bu hat- katta bulunan Çin kuvvetleri Mentuk 
bir delil teşkil eder. tı bütün kış müddeV.nce tutabilmişlerdi. şehrini :ı.npt etmişlerdir. Japonlar bu 

Timoçenko, bu ehemmiyetli muvaf- Bu suretle teşebbüs altı aydan beri kesimde l 000 den fazla kayıp venniş
faluyeti 50 - 80 kilometre gibi nisbeten külliyetli atlı kıtalara malik olan, Rus- lerdir. 
kısa bir cephede elde etmiştir. Almanlar larda idi. Uçak, tank ve makineleri don
hiç şüphesiz cephenin başka bir kesimin dan işlemez hir hale geldiğinden Alman- 1c;,,:...,:...;::,c..::.,c--::,~~~::-....<~:-...c::::~y;;:~~ 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) (Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 
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Alhn her kapıyı açıyordu 
Ralebin pis misafirhane ıerinden birine gitmiş· 
tilı. Bnze çabııcalı lıirli bir )1Cltalı llazırlamışlardı 

Her halde beni seven ve bu son gün
lerde üz.erime fena halde düşen valiyi, 
yaptığım bazı hareketler şüphelendir
miş olacak! .. 

Ah, belki de beni gözeltleyen bir ca
~tl:>, burada buluştuğumuzu ona haber 
vermiştir!.. 

Fakat bu casus kim olabilir?.. Senin 
buraya geldiğini bir ben, bir de koca ka
rJdan başka bilen hiç kimse yok! .. 

Muhakkak bu acuze gidip valiye işi 
haber vermiştir! .. 

İşte görüyorsun ya? .. Artık ben bura
da bir saniye bile kalamam eğer bizi ya
kalıyacak olurlarsa her ikimizi de mu
hakkak asarlar!... Hemen kaçmalıyız, 
L~aril.. 

Ben şimdi paramı ve elmaslarımı al
maktan da vazgeçtim! Kendimizi durup 
dururken ateşin içine atmıyalım! .. 

Böyle diyen Loranza benim kolumu 
yakaladı ve beni kapının önüne doğru 
çekip götürmek için zorlamağa başladı. 
Artık ben sert bir hazan rüzgan ta

rafından dalından koparılarak boşlukta 
sürüklen.en bir yaprak parçasına dön
milştüm!.. 

Kendimi tamamiyle Loranzanın ida
resine terk ve teslim ettim! 

Onunla birlikte hızlı adımlarla merdi
venden indik. Ortada k oca kandan hiç 
bir eser görünmUyordu! Ben bunu onun 
bize hıyanet ettiline kuvvetli bir delil 
olarak tellkki. etmiştim! 

Sürmeyi çektikt.en sonra açılan kapı
dan dı§arıya fırladık! 

Gece hAla devam ediyordu ve fezayı 
örten karanlık bana ömrümün atisi gibi 
korkunç ve sim siyah görünmii§tü! .. 

* Loranzayı Halebin pis, kirli misafir-
hanelerinden birine götürdüm. Paranın 
her kilide uygun gelen ve her kapıyı 
açan bir anahtar olduğunu, ben ilkin o 
gece anladım! Kesemin içindeki altın
ları gören misafirhane sahibi bizi der
hal kabul etti. Onun çar çabuk hazırla
dığı kirli bir yatağa girmekten iğrendi
ğimiz için Loranza ile birlikte odada bir 
sedire oturduk ve sabah oluncaya kadar 
hiç gözümüzü kırpmadık. Nıhayet sabah 
oldu ve odanın pencerelerinden içeriye 
giren güneş bizi çok bitkin, yorgun ve 
harap bir vaziyette buldu. 

Ortalık ağarır ağarmaz dışarıya çık
mak karariyle ben hemen yerimden fır
!admı! Odadan aynlmağa hazırlandığım 
sırada korkmaması için genç kadına iti
mat telkin etmekten de kendimi alama
dım. Kuvvetli bir sesle ona dedim ki: 

Bu geceden itibaren her ikimizin mu
kadderatı da arlık sun sıkı bir şekilde 
biribirine bağlanmış bulunuyor! Hayat
ta artık bizim için tek bir yol var ki, iki
miz biribirimizden hiç ayrılmadan bu
nun ilzerinde yürilmeğe mecburuz!.. 
Eğer senin yanımda olduğunu gör

meseydim ben bu dakikada kendimi yer
siz, yurtsuz, mesleksiz ve işsiz, yapa yal. 
ruz, garip bir adam vaziyetinde bulacak
tmı! Ve sürüklediğim bu hayat bana 
tatsız tuzsuz, baş belası bir ağırlık gibi 
gelecekti! Bu son aylarda intisap etti
ğim şanlı mesleğimi seviyordum! Bu 
topraklara derin bir sevgi ile bağlı bulu
nuyordum!. 

Sonra senin aşkın parlak bir güneş gi· 
bi beni sardı! Ve gözlerimi kamaştıra
rak bana gönlümdeki başka sevgilerin 
hepsini unutturdu! Son dakikaya kadar 
hem seni muhafaza etmek, hem de yur
dumun toprakları üzerinde kalmak isti
yordum. Dün gece senin karşında işte 
bundan ötUrü bir az tereddüt eder gibi 
bulundum! 

Fakat Hayrabaym birden bire bizim 
üstümüze gelişi işin rengini değiştirdi! 

O acaba öldü mü? Yoksa sağ mı? 
Onun ne olduğunu bu dakikada her 

ikimizde bilmiyoruz!.. 

Binaenaleyh benden istediğin her şeyi 
yapacağım! .. Seni buradan alıp Nise gö
türeceğim! .. İşte bunu yapacağıma sana 
namusum üzerine söz. veririm! .. 

Fakat buna mukabil sen de bana söz 
vermeli.sin! .. 

Loranza derin bir sevinç parıltısı sa
çan gözlerini bana çevirdi: 

- Nasıl söz o Uzari? .. diye sordu. 
- Memleketine vardıktan, Niste ana-

na babana kavuştuktan sonra beni terk 
elmiyeceğine söz vermelisin! tnsan hali 
bu. belkide ilerde benden bıkarsın! .. 

Ah, ben seni kaybettikten sonra kabil 
değil yaşıyamam!.. 
Artık aşkından başka, hayatt.a heni 

avutmağa yarar en ufak bir sevgi kınn
hsından bile mahrum bulunuyorum! Se
ni de elimden kaçıracak olursam, bu be
nim için sonsuz bir azap teşkil eder! .. 

Sen şimdi buna göre kararını verme
lisin! .. 

Nasıl? .. Buna söz veriyor musun? 
Daima beniı:nle birlikte yaşıyacak mısın? 
Bana cevap ver! .. Her şey şimdi olup 
bitsin!.. 

Genç kadın kollarmı boynuma doladı. 
Mcşli dudaklarının hararetini yüzümün 
üzerinde seziyordum ... Titrek bir sesle: 

- İnan bana Lazari! dedi, senin için 
bu kadar çılgınlıklar yaptım, sana karşı 
gösterdiğim bu deırin teslimiyetten gön
lümde yer tut.an sevginin ne kadar son
suz oldu~u hllA anlamıyor musun?. 

Mademki böyle istiyorsun, işte sana 
söz veriyorum! Sen dalına benim sevgi
lim, gönlümün sahibi ve sevgilisi olup 
kalacaksın!.. 

Ah bu kadınlar öyle kurnaz, becerikli 
mahlı'.lk1ardır ki söyledikleri sözlerin 
samimiyetine bizim gibi akılsız erkekleri 
çar çabuk kandırırlar! 

Loraru:a bu sözleri söylerken öyle cid
di, o kadar ateşli bir tavır takınmıştı ki 
ben onun dediklerinin doğruluğuna der
hal kanaat getirmiştim. O dakikada bu 
sözlerin samimiyetsizliği hakkında zih
nt~de ufak bir şüphe bile uyanma
mıştı! ... 

- B İ T MEDİ -

Yarın 19 Mayıs 
---*·---
(Baştarah l inci Sahifede) 

hududundan dün sabah getirmişler ve 
Cümhuriyet meydanında karşılanmış
lardır. 

Bayrak Atatürkün Kayseride misafir 
kaldığı konağa götürülmüş ve Kayseri 
atletleri sabaha kadar nöbetle bayrağı 
beklemişlerdir. 
Bayrağı hamil atletler bu sabah (dün 

sabah) Kırşehir istikametinde yollarına 
devam etmişlerdir. Köylüler atletleri 
yolda büyük tezahürlerle uğurlamışlar
dır. 

Ruslara göre 
---*---
( Baştarah l inci Sahifede) 

BİR MEVZİ ALINDI 
Moskova, 17 (A.A) - Moskova rad· 

yosuna göre Sovyetler Harkofun cenup 
batısında yeni muvaffakıyetler kazan
mışlardır. Nehri geçen Sovyet birlikleri 
duşmanın kuvvetle tahkim edilmiş bir 
mevziini zaptetmişlerdir. 500 Alman er 
ve subayı öldürülmüştür. 6 top ve bir 
çok harp malzemesi elimize geçmiştir. 

SİV ASTOPOLDA ALMAN ZAYİATI 

ŞEH -RHA -ERLER:I 
«KUBiLAY)) lHT ı FALI 

---*·---
Dün inkilap ş~hidi 
hürm~tle aoıldı 

- *-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

şiyle ihtifale başlanmıştır. 
İhtifalde General Hakkı Uluğ, ve İz

mir vali muavini, Manisa vali vekili def
terdar B. Mustafa, C. H. Partisi Başkan 
vekili Dr. Hüseyin Hulki Cura, İzmir 

Bornova da • 
ımar çalışmaları 

Caddeler tanzim, yeni 
binalar inşa ediliyor 

Yeni IJeledJye IJinası ue tanzifat Mil yapdaccdı-
poli,. müdürü, fzmir vilayeti idare heyeti izmr banliyösünün en güzel yerlerin- Yeni Bomovanın merkezi olan p.ttk 
azasiyle belediye meclis azası, parti er- den birisi olan Bomovada son giinlerde yanında yeniden bir belediye binası ve 
kanı, Menemen kaymakamı Niyazi Da- imir faaliyeti artmqhr. Bu verimli faa- münasip bir yerde de tanzifat hali inp 
lukay ve belediye reisi Mustafa Peynir~ U,.et arasında il.it olarak göze çarpan edilecektir. 
ci, Menemen halk partisi başkanı Ahmet . d Yer ve planları hazırlanmı .. olup yeni 
K d kk 11 ıstasyon - çarşı ca desinin yeniden ya- " 

ara ayı, teşe Ü er mensupları ve on mali sene içinde bu inşaat ba§lıyacaktır. 
bine yakın vatandaş hazır bulunmuş- pılmuı, belli başlı caddelerin kaldırım Şimdiye kadar ihmal edilmit olan yu-
tur. dö§Cnrnesİ, kanalizuyon inşaatı ve ka- karı mahallelerin lağım ihtiyaçları plan 

B. RAHMl BALABANIN NUTKU sah a ortasındaki mezarlıiın kaldırılarak dahilinde tatmin edilmektedir. Yeni is--
thtifalde lzmir vilayet parti idare he- g\izel bir park haline konulmasıdır. timlakler ile pazar yerinin de ihtiyaca 

yeti namına kız öğretmen okulu müdürü Yeniden büyüle. ve son usullere uygun cevap verecek kadar b ir şekilde islahına 
B. Rahmi Balaban veciz bir nutuk söyle- bir sinama binası. d a yapılmaktadır. ve genişletilmesine baılanmı~br. 
miş; bundan 13 yıl evvel Menemende------ -------------------------
vuk .. ı bulan faciayı anlatmış, irtica de
nilen zehirli ba.şlann bir daha hortla.ma
masına meydan verilmeyeceğini söyle
m iş ve e?.cümle demistir ki: 

c - Dünyanın yeni gidişini kavrıya
mıy:ın kara kuvvet, her defasında bir 
kısım saf halkımızın durumundan isti
fade ederek yeni hayata doğru her adım 
atışında «istemezlik» diye bağırdı ve her 
defasında yeni hayat boğulmak istenil
di. Tarihimizde bu yeni hayata girme 
savaşlarımızın şehitleri az değildir. Ku
bilay ve arkadaşları, kara kuvvete ver
diğimiz son şehitlerimizdir. Kara kuv
vetin son {istemezülc) sesi, bir dab.a hiç 
hortlıyamamak üzere burada Cümhuri
yetimiz tartıfından boğuldu. Ezelinden 
beri şanlı ıislilclfil bayrağı altında yaşa
mış olan Türk Milleti, eyerler yarılıp 
çökmedikçe, gökler parça parça düş
medikçe> şerefli bayrağının altında dai
ma müstakil yaşıyacaktır. 

Bugün Türk Milleti, muasır bayatı 
tamamen benimseyerek, yiğit atalarımı
zın armaganı güzel yurdumuzu daha gü
zel, daha mesut yapmak işine, bütün 
kuvvetiyle sarılmış bulunmaktadır. 

Büyük kurucunun iş ve ülkü arkada
şı, düşmanla beraber milletimizin ma
küs taliini de yenen, Türk tarihinin bü
tün faziletlerini ve yiğitliklerini yüksek 
şahsında toplayan Büyük İnönü; yeni 
hayatın muasır tekniğe verdiği kıymeti, 
milü hayatın yüksek karaktere, feragatli 
vatanperverliğe, engin iş aşkına verdiği 
kıymet ile kaynaştıran örnek bir Milli 
Seftir. Onun yolu hepimizin yoludur. 

Biz Türkler ,dünya tarihinin en buh
ranlı bugünlerinde eşsiz kahraman İni.:>
nümüzün çevresinde çelik bir kale teş
kil ederek yeni hayat boyunca yürüyo
ruz. ülkümüz, tarlada, kışlada, atülye
da, fabrikada, okulda bütün kuvvetimiz
le çalışarak yurdumuzu, yarın bugün
künden daha şen, milletimizi yarın bu
günkünden daha mesut yapmak ve bü
tün dünyaya faydalı bir millet olmaktır. 

Yeni hayat yolunun son şehitleri 1 
Halıralarınızı hürmetle bir daha anı· 

yonız. Ruhlarınız ~ad olsun.» 
B. SALôHADDtNiN NUTKU 
Müteakiben Manisa adına, öğretmen 

B. Salahaddin Sel. çok alkışlanan bir 
nutuk söylemiş, Kubilayı ve arkadaşla
rını hürmetle andıktan sonra kısaca şöy
le demiştir: 

« - Anadolu hürriyet ve istiklal şe
hitlerini kanla yoğurarak muazzam bir 
abide yaratmı~tır. Bunda her ana ve ba
banın hisse:.ı;i vardır. Onların aziz ruhla· 
rını anmak için buraya toplandık. Biz 
~cdadımızdan kahramanlık öğrendik. 
Biz de bu kahraman neslin çocuklarıyız. 
Bir gece Çanakkaleye uğrarsanız yalçın 
kayalıklar arasından yüz binlerce kefen
siz şehLlerin size baktıklarını gorursu
nüz. Eğer bir gün ölmek lazım gelirse 
biz de bu kahramanlar gibi istiklal mar
şımızı söyliyerek öleceğiz.> 

DiôER NUTUKLAR 
Bundan sonra ordu namına teğmen 

Ahmet Cizep, öğretmer.!er adına Ku· 
bilay okulu baş öğretmeni ve halkevi 
reisi Kemal önder, Menemen C. H. par
tisi namına da Bedri Onat çok alkışla
nan birer hitabede bulunmuşlardır. 

Yeni sanatlar ilan unu rniinaseltetile 

Bizim eski ve güzel an
anelerimiz ihya ediliyor 
Eslılden çırdı, lıalfa ve ustalar nasıl yetlştlrl· 

lirdi, ustalar nasıl d üldıan açabilirlerdi? 
Henüz tam ıeklini görmediğimiz kü

çük sanatlar kanununun Akşam gazete
sinde çıkan hulasası bizim eski ve güzel 
ananelerimizin ihyasından başka bir şey 
değildir. 

Yarım asırlık ve daha fazla kıdemli 
ustalarla temasıma ve sanata girdiğim 
gündenberi derleyip topladığım bazı 
kıymetli vesikalara dayanarak bir usta· 
nın nasıl yetiştiği hakkında bir az malu
mat vermeği lüzumlu gördüm. 

Baba oğlunu ustasına teslim ettiği za
man ustasının acamı çırağa ilk hitabı 
şöyle olurdu: 

- Bundan sonra evdeki anan ba
bandan başka bir de dükkanda anan, 
baban olacaktır, ki oda benim! Bana 
dört elle sarıl, seni yetiştireyim. 

Çırak el öperek işe başlardı. 
Çıraklık devresi işin şekline ve çıra

ğın istidadına göre iki seneden aşağı, üç 
seneden yukarı olamazdı. Bu devrede 
çırağın haftalığı, gündeliği yoktu. 

Kalfalığa geçebilecek çağ geldimiydi 
mensup olduğu sanatın loncası toplanır, 
çırağı bir imtihandan geçirirlerdi. imti
handa muvaffak olan çırak kalfa olur 
ve yevmiyesi de lonca tarafından tak
dir edilirdi. 

Şayet ustasının işi takdir edilen gün
deliği ödemiyecek vaziyette olursa kal
fa başka bir ustaya h izmette serbeıttir. 
Kalfalık müddeti üç seneden aşağı de
ğildi. Bu müddeti dolduran her kalfa 
locaya müracaat ederek imtihan ister 
ve arzusu kabul olunurdu. 

Finler telırar Kareliye 
yerleşiyorlar .. 
Helsinki, 17 (AA) - Moskova sulh 

muahedesinden sonra Kare1iden çekilen 
450 bin kişiden 150 bini yerlerine dön
müştür. Bunları taşımak için on bin va
gon kullanılmıştu·. Bu yaz. 50 bin kişi 
daha dönecektir. 

Şehirler, bilhassa fazla hasar görme
miş olanlar çar çabuk doluyor. Onda 
dokuzu harap olan Ripuri şehrine 12 
bin kişi yerleşmiştir. 

tepler, teşekküller mensupları ve daha 
bazı heyetler ahi<leye giderek çelenkler 
bırakmışlard ır. Burada bir manga asker 
havaya üç el ateş etmiş ve iki dakika 
hürmet duruşu yapılmıştır. 

Buradan d önen heyet Menemen halk 
partisine gitmiş ve orada kendilerine 
8oğuk ayran ikram edilmi~tir. 

Muvaffakıyet halinde peştemal ku
şatma merasimi yapıltrdı ki pek yakın 
zamanlara kadar berberler bu ananeyi 
yaşatan y eaane sanatçılardır. 

Bu merasimin bir d ügün kadar mü~ 
kellef ve mutantanı olanlan mevcut bu
lunduğu gibi birer kahve ile sona eren 
mütevazi ve sadeleri de olurdu. Usta 
çıkan her sanatçı yine ustasının yanında 
bir staj devresi geçirmeğe mecbur tutu
lurdu. Yalnız, loncanın takdir ettiği us~ 
talık gündeliğini vennekten aciz olan 
ustamn çırağı üzerinde bir hakkı kal~ 
mazdı. 

Tam usta olup dükkan açmak ta yine 
merasime tabidi: 

Lonca tarafından dükkan tutulur, 
dükkan sahibi olacak sanatçı dükkanı 
sildirir, temizletir, tezgahını hazırlat', 
alat ve edevatını düzer, dükkanı müş
teri kabul edecek vaziyele getirdikten 
sonra kapatır ve anahtarı lonca reisine 
teslim ederdi. 

Reis yanında bir kaç usta daha oldu
ğu halde dükkana gelir ve dua ederek 
dükkanı açar, siftah olmak üzere içeri~ 
ye bir para atardı. Yeni usta: 

- Allah bereket venin!... Diyerek 
parayı alır, kahveler, şerbetler içilirdi. 

Heyet dükkandan ayrılırken yeni 
ustaya şu üç nasihatt vererek işinde 
muvaffAkeyret dilerlerd i: 

1 - Güneşi üzerine doğurtma. 
2 - İşine hile katma. 
3 - Müşteriyi aldatma 1... 

MAKASTAR 
SAM t 

GLOCES2'ER DVKU 
KUDVSrE ... 
Kudüs, 17 (A.A) - Orta şarkta se

yahat etmekte bulunan Gluçester dükü 
Kudüse gelmiş ve fevkalade komiserin 
misafiri olmuştur. 

--- o- --
Melısilıa sahillerinde 
Jıaralıol gemileri 
gezeceJı •• 
Londra, 17 (A.A) - Amerika radyo

sunun bildirdiğine göre Meksika bahri
ye nazırı bir petrol gemisinin batırıl
ması hasebiyle, Meksika sahillerinde 
karakol gemilerinin sık sık devriye gez
melerini emretmiştir. 

Flnlandlyada flarp 
lıahramanıarı günü .. 
Helsinki, 17 (A.A) - BugUn b ütün 

Fakat Halep valisi gerek sağ ve gerek 
ölmüş bulunsun, her iki şekilde de ar
tık burada durmak biz.im için çok tehli
kelidir! 

Moskova, 17 (A.A) - Tas ajansının 
bir telgrafına göre Sivastopol etrafın
daki muharebelerde 75 binden fazla Al
man ölmüştür. Alınanların muvaffakı
yetsizlikleri devam ediyor, son günler
de Sivastopoldan çıkışlar yapan Sovyet 
kuvvetleri bir çok tank savar ve havan 
topları ve yiyecek maddeleri iğtinam et
mişlerdir. 

ABIDE.NtN öNONDE 
Nutukları müteakip, cemiyetler, mek-

Finlandiyada nHarp kahramanları gU
nli» olarak kutlanmıştır. 

~~~~~~~~------~--.~~~~~~~~~~~~~~_...~~~~~-!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!I!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!! 

Çok muntazam bir program dahilin
de yapılan ihtifal böylelikle nihayete 
ermiştir . 
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"lslam ansiklopedisi,, hakkında --Abdülhamit devrinde ve daha sonra Arnavutluk 
.... J ••• 

YAZAN : Süleyman Külçe 
Ansiklopedilerin ilmi kıymeti hakkın

da söz söylemek yersiz olur. 
Bahusus bizde bu işe maarif vekilliği 

ve üniversite gibi resmi müesseselerin 
gösterdiği büyük alakadan sonra .. 

Bittabi bu alaka, yalnız matbaa işleri
ne değil, bilhassa muhteviyatınadır. Bu 
sebeple bu kıymetli eser!n olsun doğru 
ve inanılır yazılardan t~ckkül ettiğine 
her kesin inanı olacağı cihetle ondaki 
yanlışlıkların bilgi ve kanaat üzerinde
ki tesiri her hangi bir eserde tesadüf 
edilenlerinden cok farklı olur. 

Bu eserin sekizinci cüzünde intişar 
eden Arnavutluk bahsini okuduk. Otuz 
dokuz ~ütun teşkil eden ve adeta küçüt· 
bir eser hacminde olan bu yazı1at· K 
Siic:sheim namında bir zatın kaleminden 

çıktığı altındaki imzadan anlaşılmakta
dır. 

Bu muharrlri tanımıyoruz; fakat bu 
yazıları her okuyanın bir takını yanlış 
bilgiler elde edeceğinden sarfı nazar 
bunların istikbalde bir mehez olabilme
sinden teessür duymaktayız. 

Muharririn, Arnavutluğu Avrupanm 
taraflı eserlerinden öğrendiğine veya sa
lahiyetsiz ağızlardan duyduğuna hük
metmek kabildir. 
Bazı ufak tefek coğrafi ve etnoğrafik 

hatalar bir tarafa bırakılsın .. Bugünlük 
bilhassa tarih bakımından çok önemli 
bazı noktalara temas etmek istiyoruz: 

Muharrir: 
(Abdülhamidin siyasetini Arnavut ser

gerdelerinden bazıları suiistimal etmek-

ten çekinmemişler ve Zeynel Beşerbek, 
Bayram Çur gibi zorbalar yıllarca Os
manlı hükümetinin başına bazı harici 
meseleler tevlit eden gaileler açmışlar
dır. Bu sergerdelerin en mühimlerinden 
biri İsa Bulatfndir ki Abdülhamit, dev
rinin son zamanlarında bu adamın reyi
ni almadıkça Kosova vilayetinde hiç bir 
teşebbüse girişmezdi. İpek ve Yakova 
havalisindeki tehlikeli i\sayişsizliği Ab
dülhamit bu adamın yardımı ile izale 
edebilmiştir) diyor. 

Çok ciddi olması lAzıın gelen bu eser
de bu mütalaanın yer almasına ilim na
mına ne kadar teessür duyulsa azdır. 

Bunun acele tashihi icap eder. Sebe
b:ni izah edelim: 

Adları geçen üç şahıstan Zeynel bey 
İpekli, Bayram Çur Yakovalı, İsa Met
roviçelidir. Osmanlı hükümetinin başı
na bunların şahsen harid meseleler do
ğuran gaileler açtıklan çok mübal~ga
lıdır. 

Zeynel beyle İsa birbirinin dostu idi
ler. Zeynel ve İsa beylerin yaptıkları 
azgınlıklar tamamen malumdur. Bunla
rın mesrutiyetten sonra takındıkları is
yankar vaz!yet oralarda c;oğalan gayri 
memnunların arasında gaile açacak ka
dar değil, mevki alacak kadar bile de
ğildi. 

Bayram Çur jse Sultan Hamidin son 

günlerinde Rumeli müfettişi umumisi 
H üseyin Hilmi Paşanın maiyetinde bir 
1niralayd1. 

B unun da isyan rollerindeki mevkii 
diğerleri gibi sönüktür. 

Çok cahil, fakat zeki bir adam olan 
İsanın arkasından gidecek hemen hiç 
kimsesi kalmamıştı. O, meşrutiyetten 

evvel ihdas ettiği gösterilerle sultanın 
e\·hamını tahrik etmeğe muvaffak olmuş 
ve ondan mütemayiz derecesinde sivil 
bir rütbe ile kendine, oğluna maaş ko
parmıştır. 

İsa, Abdülhamit devrinin son zaman
larında Metroviçede ikamet ettiği sıra
da her ne kadar nezdinde bir mabeyn 
şifresi olduğu hakkında bazı rivayetler 
devran etmiş ise de Abdülhamidin bu 
adamın reyi olmadıkça Kosova vilaye
tinde hiç bir teşebbüse gir'.şmediği hak
kındaki söz çok, amma pek çok müba
lftgalı olduğu gibi (İpek ve Yakova ha
valisindeki tehlikeli asayişsizliği A bdül
hamit, bu adamın yardrmı ile izale ede
bilmiştir) cümlesi tamamen asılsızdır. 

Abdülhamit devrinde asayişsizlik dev
let makamları vasıtasiyle, ve bilhassa 
muhterem Fevzi Çakmağın erkanıharp 
reisliğini yaptığı askeri bir nizamiye fır
kası tarafından i:ıale edilmiş, ve ayak ta
kunı devlet işlerine hiç bir zaman fiilen 

i$tirak ettirilmemfştlr. 
Buna binaen Ansiklopedide bu fikrin 

şöyle izah edilmesi gerekti: 
(Abdülhamidin teveccühkar siyaseti

ni Giga Arnavut sergerdelerinden bazı
ları suiistimal ederek ondan kendileri, 
evlatları, akraba ve taallUkatı için külah 
kapmaktan geri kalmamı.şlardır.. Hatta 
şahsi menfaatler peşinde müsellah kı
yamlar da olınamı.ş değildir. Bu, hazan 
ihtilatlar peyda ederek harici meseleler
de doğurmuştur. Bu suretle mevki ve 
ön alanlardan olup ta doymıyanlar el 
altından cahll halkı tahrikten geri kal
mamış iseler de o vakit (Gazebi şahane) 
adı verilen mak<is iltilat tecelli ederek 
asiler top ve tüfenkle tedip edilir ve ön 
ayak olanlar sürgüne gönderilirdi. 

Sergcrdelere rütbe ve maaş verilmesi 
usulünü ve muzır göriilenlerin de idare
ten sUrülmelerini milşir Derviş paşa ih
das etmiştir. Ondan sonra sultan Hamit 
ya bizzat (Karihadan) bazılarını rütbe 
ve maaşlarla tatyip etmiş ve yahut bil
vasıta vaki olan inhaları kabul ile rütbe 
ve nişanlar vermiştir. Kosova Arnavut
lnrını rütbe ve maaşlarla taltif usulUnde 
en ileri giden şahsiyet te Kosova valile
rinden müşir Ethem paşadır. 

- BİTMEDİ-

Ödemif yolunda 
···········-

ürk köylüsü 
kudret, sebat ve 
ümit kayna~dır 

---~-'*'·---~~ 
20 bin ton tutan ııuru ;11-

cir ağaçlarını satıp 
yalımanın yolu 
bulunamaz mı? 

(Baştarafı 1 inci Sahlfede) 

masam; hıçkıracağun ... Bir yemiş ağa· 
cı ne emek ve ne zahmetle yetişir. To~ 
rağa dikilen bir incir dalı 7 - 8 yıl hıç 
bir şey vermeden devamlı bir }ıizınet 
ister. Bu dile kolay yüz binlercesine 
verilen bu kadar yıllık emeği dii§üniln· 
Sonl'adan henüz beş yıl mahsül verme
den bir soğuk onları dibine kadar ku
rutuversin ... 
Farkında olmadan derince içimi çek• 

miş olsam g~ı-ek ki; yanımda oturan 
biri: 

Çok ınu üzüldün efendi? ... dedi. 
Biz o kadar üzülmeyoz. Allah mille· 

te zeval, devlete eksiklik vermesin .. · 
Başımızın ucunda sancağımı2, arka
mızda kale gibi devletimiz durdukça 
biz onların yenisini yaparız.. Bak bi:ı: 
üzülıneyoz... Başa gelmiş çekecez.~ 
Rabbım başka keder vermesin. 
Parmağı ile dışarısını göstererek: 
Deha şuracıkta benim 15 yıllık yüS 

yirmi dönüm bir fidanlığını var ... Biri· 
ciğinden umut yok ... Kendi elimle dik
tim onlara. Gene de dikerim. Kısmet 
olursa kızanlara mahsul veren bir bah
çe bırakmadan gözümü yummam gari. 

İhtiyara dikkatle baktım; sevimli. 
kır sakalJı, yanık çehreli, neşeli, yanın 
zeybek kıyafetli, giyiminden zengince 
olduğu belli bir köylü. 
Al§kamı görünce: 
Yalnız, bu kadar ağacı kökünden sö

küp çıkarmak var. Çıkarsak ta nelo
cak, bu kadar kuruyu nereye sığdır~ 
malı ... Bwılar bahçede kalmaz ... Kalır
sa yeni dikeceğimiz fidanlar için zarar
dır... Hadi damlarda yakalım dedik. 
Topunu yakamayız ki. .. Bunları 1zınire 
yollamanın bir kolayı bulunmamı der· 
sin... Orada odun diye sürülmemi ki 
bunlar ... 

* Yangm yerini andıran donmuş ve 
kurumuş bütün yemiş alanlarını gez
dik. 

Edinebildiğim sonuç şöylece özlendi
rilebilir: 

1 - Kış soğuklarının ödemiş ova
sında yaptığı felaket büyüktür. 
300,000 ağaç kurumuştur. Her sene 
40,000 çuval yeıniş kaldıran Ödemiş, bu 
yıl ancak 1000 çuval mal verebilir ... 
Kuruyan ağaçların bugünkü para ile 
kıymeti en aşağı 6 milyon liradır. 

2 - Felaket şeklini alan bu zarar 
karşısında köylUlerin metaneti sarsıl
mamıştır. Yenisini yetiştirmeğe büyük 
bir ümitle azmetmişlerdir. Hatta şim
diden fidan dikmeğe başlıyanlar var· 
dır. 

13 - Köylünün kudretle yoğrulmuş 
bu sağlam ümidine devletin fırsat ve-
ı·eceğini sanırız. 

Yeni ağaç dikimi için şimdiden köy
lerde bir kaynaşma var. Bu kaynaşma
ya doğru ve teknik bir istikamet veril
mezse beklenen neticeye varıltnamak 
tehlikesi baş gösterebilir. 

4 - Köylü kurumuş yemiş ağaçları· 
nı leşlere benzetmekte, canlı insanlar 
arasında bir leşin zararı ne ise, bu kuru 
ağaçların da yeni dikileceklere aynı za
rarı yapacağını söylemektedirler ... Doğ. 
rudur. Yirmi bin tonu tutan bu kuru 
odunları bahçeden atabilmek icin köy
lünün kudreti yetmez... Dev1et elini 
uzatmalıdır. 

İncir ağacının elbette meşe kadar 
kuvveti yoktur. Fırınlar, ordu ve odun 
yakan bütün müessese ve teşkiller bu 
yıl yemiş odunu yaksınlar ... 13ir yeri
ne üç gidecekmiş. Zararı y<>k. Yemiş 
odununu meşe fiatına değil yok baha· 
sına alacağımızı bilirsek zararlı çık· 
mayız. 

Bilirim. Şimdi şehirli ukalfiların bir 
ikisi; yemiş odunu da yanarnuy mış? .. 
diyecekler. 

Soranm onlara: Neden buğday ek
meği yerine, bakla nohut, arpa yediler 
ve yiyoruz? .. 

Zaruretlerde her şeyi yapmağa alış
malıyız. Yoksulluklar içinde kıvranan 
milletlerin neler yerine, neler yedikle
rini ve neler kullandıklannı görüyo. 
ruz. 

Biz şehirlilerin bir yıl yapacağımız 
kilçtik bir fedakarlık ödemişte yeniden 
yüz binlerce yemiş ağacının dikilmesi
ne yardım edecek, bugünün yangın 
yerlerinde yeşillikler belirecek ve bu 
bölgenin sarsılmış ekonimisi derhal yo
luna girecektir. 

İşte istihsal seferberliğinin küçlik, 
fakat başarılınca muazzam neticeler 
veren cephecikleri ... 

Nihat İğrifJoz 
-----~-,---BERGAMA KERMESİ 

BUGÜN AÇILIYOR •• 
6 ıncı Bergama Kermesi bugün başlı

y acak, çarşamba günü bit~cektir. Ker
mes programının bu gilnli saza, halk 
türküler~ne ve halk oy\l!llarına hasre
dilmiştir. İkinci kermes gününün prog
ramı müze Reı:intile:ri, zeybek oyunları, 
kozak efelerinin kasnak ve Köroğlu 
oyunları, Dikili SDROTUELAÖINELA 
oyunları, ikili ve dörtlü Harmandalı, 
kız ve erkek çocuklar tarafından dağlı 
ve harmandalı oyunları ve sair milli 
oyunlar, kalkan, silah ve ok nişan atma
ları, çeşitli spor ve koşulardan mürek
keptir. 
Çarşamba günü Antikiteler gezisi ve 

oyunlada geçecektir. 



J8MAYI PAZAR!'ESI J:>d., 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

~~~~~~~~_......,~~~~~~-

( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

lar ınutlak bir müdafaa halinde kalmış
lardı. Bu suretle onlar şimdi müdafaa
datı taarruza ilk defa olarak geçiyor ve 
hu ilk büyük teşebbüslerini Kırımın 
l<erç darında gösteriyorlar. 
kırım yarım adası, Sivastopol müs

tesna, geçen sonbaharda Alman kıtala
l'lnca işgal ve bu meyanda Kerç yarını 
llıclası da zaptedilmişti. Fakat sonra, 
nUslar Kerç yanın adasını, batta Fedo-
8iayı geri aldılar ve Eupatya dolaylarına 
bue denizden asker cıkardılarsa da bu 
Son iki mevkiden g~ri ablmalan çok 
l>\itınemişti. Buna mukabil Kerç yarım 
'clasıru muhafaza ettiklerinden burasını 
'fe bilhassa Arabat ve Parpaçtan geçen 
hir hattı bütün kıs fevkalade tahkim ve 
tnüdafaa ebnişlerdi . 
Kırımda bulunan Alman - Rumen kı

ta:ları, 8 mayıs sabahı işte bu müstahkem 
lt'Us hattına baskın halinde taarruza 
~lamışlar ve ayın 12 sine kadar süren 
llıllharebeler neticesinde hattı tamamiy
le Yarruk:tan başka Parpaçta sarabildik
ıel'i Rus kuvvetlerini esir ve imha etmiş
leı-dL Alınan resm1 tebliğine göre, Rus
l~ın bu :muharebelerdeki zayiatı 40000 
den fazla esir, 200 e yakın tank, 600 ka
dar top ve 260 uçaktır. 

Görülüyor ki muvaffakıyet büyüktür 
~e Kerçin tamamiyle zaptını neticelen· 
direbileceği için kat'id.ir. 

Ondan sonra Alman - Rumen kıtaları, 
llusıan takibe koyularak arada hazır. 
!anmış diğer müdafaa mevzilerinde esas
lı bir surette tutunup sürekli bir müda
faada bulunmalarına meydan vermeksi
~ Kerç şehrinin içine kadar sürmüş
ler. Bu vaziyette Ruslann Kerç şehrini 
~ü.dafaaya muvaffak olamıyarak şu bir 
iki gUn içinde Kere; boğazının doğusu
tıa çekilmeleri bUyük bir ihtimal ile tah
hı.in olunur. 

IIARKOF BÖLGESİNDE 
RUS TAARRUZU 

Cenup Rus orduları başkumandanı 
hlareşal Timoçenko, Almanların Kerç 
~arım adasına taarruza başlamalarım 
tnüteakip, Harko! bölgesinde taarruza 
~nıiştir. Rusların bu muharebede kül
liyetli tank kullanarak Alman ileri hat
JIU'uun bir kısmını alınış olmaları muh
~ıneldir. Fakat Rusların müteaddit de
falar yarısını ellerinde bulundurdukla
tını iddia ettikleri, Harkof şehri hfil~ Al· 
tnanlardadır. Onun için Rus taarruzu
tıun Alınan cephesini 60 - 70 kilometre
~ik bir genişlikte yarın.ağa muvaffak ol
du~u ve Almanları panik halinde ricate 
l'necbur ettiği hakkındaki haberleri bil· 
:ıtUk bir ihtiyat kaydiyle kabul etmek 
ierektir. Çünkü eğer böyle olsaydı Har
kof şehri şimdiye kadar ya düşmüş ve
~ahut sarılmış olurdu. 
, Timoçenkonun Donez nehri üzerin
den Harkofa yaptığı taarruzun muvaf
fak olmuş sayılabilmesi için Rus ordu
larının Harkofu ve müteakiben Polta
Vayı alarak Dinyeper nehrine doğru 
Uerlemeleri 18zımdır. Bunlar olmadan 
bhildirilen muharebeler ve hareketler 

irer hikayeden ibaret kalır. Alınanlar 
lfarkof bölgesindeki şiddetli Rus taar
tuzlarına karşı müdafaa harbi yaptıkla
tııu ve Rusların bu bölgede 145 tankını 
~ahrip ettiklerini bildiriyorlar. Bu da 
:l\.lrnan ordusunun başlıca bir kudretini 
teskil eden Alınan tank savar toplarının 
~us tanklarına karşı delici üstünlükleri
t\i nıuhafaza ettiklerini göstermek itiba
l·iyle pek ehemmiyetlidir. 

Bütün bu Alman ve Rus taarruzlarına 
ve mukabil taarruzlarına bakarak, ilk 
baharda beklenen büyük Rusya savaş
larının, bahusus Alınan büyük taarruz.u
nun, başlayıp başlamadığı hakkında ye
ni mütalaalara yol açılmış ve Kerç yar
masının büyük Alınan taarruzunun bir 
mukaddemesi olduğu fikir ve zannı 
hasıl olmuştur. Böyle bir telakki bir ci
hetle doğrudur. Çünkü Almanların, bü
yük ölçüde sevkülceyş taarruı.larına 
başlamadan evvel bazı tab:ye hazırlıkla
rında bulunmaları mümkündür. 

Bu itibarla Kerç yarma muharebesine 
büyük taarruzun biı- başlangıcı veya da
ha iyi bir tabirle bir hazırlık ~özüyle 
bakmak doğru olacağı gibi asıl taarru
zun bütün cephede veya cephenin di
ğer bir parçasında boşanacağı anın uzak 
olmadı!{ını hesaba almak ta yan1ıs olmaz. 

ALI\IAN TAı\RRUZUNUN 
İLK HEDEFİ 

Alınarı büyük taarruzunun ilk ağırlık 
merkezi nerede bulunacak ve nereye 
doğru teveccüh edecektir?. Bunu evvel
nen kestirmenin imkanı yok e;ibid.ir. Al
man taarruzu, bidayette belki cenupta 
Donezde Rusların şimdiki Harkof taar
ruzuna karşı tertip olunacak bir muka
bil taarruz şeklinde, belki merkezin ce
nup veya şimal kesimlerinde ve nihayet 
ihtimal ki şimalde Leningrad bölgeo;;in
de inkişaf edecektir. Bu, kısmen Rus 
ordularının vaziyetine ve Alınanların ne 
yapmak istedikleri.ne de tabi olduğu için 
bunları evvelden tamamivle bilınek ka
bil olamaz. Her halde belli olan şey, Al
manların bu yaz ez:ci kuvvetlerle ve 
müthiş bir stratejiyle Rus ordularını 
Donez. Moskova ve Leningrad böl~e1e
rinde imha ederek kıştan evvel Kafkas
ya ile Oralları zaptetmek istemeleridir. 

BİRMANYADA 

Bu haftanın diğer ehemmiyetli bir ha
disesi Birmanyanın Japonlar tarafından 
tamarniyle zapte<iilmesi ve üstelik Pin
ponların bu eyaletin şimal doğusundan 
Burma _ Çunking yolu boyunca Çinin 
Yunnan e:valetinm içine girmeleri ol
muştur. Mandalayın garp dolaylarından 
Çindvin nehri boyunca Birmanyanın 
yolsuz, san> şimal batı hudut dağlarına 
atılan bir kaç b'n kişilik İn~iliz kıtaları 
da, bütün ağır silah ve esyalarıru bırak
mak suretiyle çetin patikalardan yol ala
rak kendilerini Hindistan hududuna at
mışlar ve ancak bu tedbirle cevrilip ec;ir 
olmak tehlikesinden kurtulabilm:şlerdir. 
Buna nazaran Birmanyamn zaptı mese
lesi Japonlar için artık sona ermiş de
mektir. Çünkü onların simdi Birmanya
da, oraya buraya dağılmış ve atılmış 
Çin kıta ve cetelerini takip ederek eya
leti düşmandan tem~zlemekten baska 
yapacakları bir iş kalmamıştı!'. Üstelik 
sözlerini tutarlarsa Birmanyaya vadet
tikleri istiklali vererek Hindistana bir 
nümune göstereceklerdir. 

Japonların Birmanyadan H'.ndistana 
ve yahut Çunkinge doğru ilerlemeleri 
ihtimali var mıdır? Bunu bilemiyoruz. 
İngilizlere göre, Birmanyada J aoonların 
yalnız beş tümenleri yanı 70 _ 80 bin 
kadar muharip askerleri vardır. Bunlar 
ise Irndistanı istilava kifayet edemez. 
Fakat Jaoonların. Hindistanı istilaya ka
rar verdikleri takdirde. daha 5 - 10 tü
men celbederek ve denizden cıkarma 
denemelerinde bulunarak ona göre ha
reket etmeleri pek tabiidir. Ancak ev
velce de izah etıniı;tim kl, Japonlar mil
]j Cin ordusunu ne kadar zaif olursa 

feler yükletmektedir. Bununla beraber, 
evvelce de yazd.Jğımız gibi, Birmanya
nın zaptı Japonlaı·a Çine, Hindistana ve 
A vustralyaya karşı hareket imkanlarını 
vermişt:l'. Hangi istikameti takip ede-
ceklerini ise ancak olaylar gösterecek
tir. 
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§ Ankara Radvosn ~ .., 
-----

; BUGUNKU NEŞtUYAT § = ~ 
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7.30 program ve memleket saat aya
rı. 7. 3 3 müzik: radyo salon orke:ıtrası. 
7.45 ajans haberleri. 8.00 mı.izik: rad
yo salon orkestrası. 8. 15-8.30 evin sa
ati. 12. 30 program ve memleket saat 
ayarı. 12.33 müzik: rast makamından 
şarkılar. 12.45 ajans haberleri. 1 3.00-
1 3. 30 müzik: şarkı ve türküler. 18. 00 
program ve memleket saat ayarı, 18.03 
müzik: radyo dans orkestrası, 18.5 O 
müzik: fasıl heyeti. 19. 3 O memleket sa
at ayarı ve ajans haberleri. 19.45 ser
best 1 O dakka. 1 9. 5 5 müzik: saz eserle
ri 20.15 radyo gazetesi. 20.45 müzik: 
bir marş öğreniyoruz. haftanın mar~ı 

21.00 ziraat takvimi. 21.1 O müzik: şar
kı ve türküler. 21.30 konuşma (posta 
kutusu). 2 1.45 müzik: radyo senfoni 
orkestrası. 22. 30 memleket saat ayan, 
ajans haberleri ve borsalar. 22.45-22. 
50 yarınki program ve kapanış. 

Yiizmelı ue uçmalı 
Vücudumuz denizden de, havadan da 

ağırdır. O halde denizde yüzüyoruz da 
havada niçin uçamıyoruz? 

Bu sule, suyun ağırlığı, havanın ağır-
lığına nisbetlc vücudumuz.un ağırlığına 
daha yakındır da ondan cevabını ver
mek mümkündür. Havanın sikleti bizim 
vücudumuzu kaldıramaz. Yalnız burada 
bir nokta var: Yarasa kuş değildir, yani 
esas yaradılışı UGmasını temin edecek 
şek.ilde değildir. Yarasanın vücudu ha
vadan ağırdır. Fakat yarasa uçar. Çün
kü yarasanın, tayyarelerde olduğu gibi, 
geniş ve uzun kanadı andıran ayakları 
vardır. Onları gerince yarasa tıpkı bir 
tayyare gibi uçabiliyor. 

rs;t~i;k-ı 
ft BİCER • DÖGER ~ 
§ HARMAN MAKiNESi 

IS Hem~:=.~::~~lı h~-
de BtÇER - DöôER harman ma-

l kinesi cKombayn> mühim miktar· 
da yedek parçaları ile birlikte satı

S hktır. 
N Taliplerin Aydında Osman Bal- t 
ı-; '.::an Makine tamirhanesine müra· 
~ caatlan 1 - 5 (1152) 
SJ-v:. ~-,.:r...oı""..r..r..cr~...c< • 'Y.'~..&VJ"'J"'Aı 

üniuersite A. E. P. Komisyonundan: 
Keşif bedeli Teminatı 

Yapılacak iş Lira Lira 

Birinci cerrahi klinişine 175 kalem 36 733 2755 
tahta eıya 
Yukarıda yazılı iş ünversite rektörlüğünde 4/ Vl/942 perşembe günü saat 

15,5 ta rektörlükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Bu işe ait şartname, keşif planları rektörlükte görülür. 
İstekliler 40. 000 liralık bu gibi İş yap tığına ve fabrika sahibi olduğuna dair 

vesika ile ticaret odaıı kağıtlarını havi zarfları ihale günü saat 1 4 te rektörlüğe 
vermeleri. 18 21 25 30 2699 (1183) 

- -··---·- .. --·-----~-
istanlJal gümrülılerı Başmüdürlüğünden: 

İhale günü : 26/ 5/942 
Mikdarı Değeri 

M.K.N. Kilo Gram Lira Kr. Eşya Cinsi 

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

palı zarf usulüyle satılacaktır. Kanuni vesikaların ibrazı ve teminat ile teklif 
mektubunun satış günü saat 12 ye kadar verilmesi nan olunur. 

Satış Sirkeci Reşadiye caddesindeki Gümrük satış müdürlüğündedir. 
Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. 11 18 2592 (1126) 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruı11.1 tal'ihi : JS88 

Sermayesi : 100.000.0 n Türk lirası.. 
$ebe ve ajan adedi ~ 2(2 

Zi..raı ve ticari beı: nevi IJ•nka muameleleri 

PARA BIRIK'l1IRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplarında en az (50) 
lirası bwıuıan1ara 9enede 4 dete ~kiiecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre lk· 
raroıye dagıl!Jacaktll : 

' Adet LOOO Liralık '-000 Ura 
• • 600 • Z.000 • 
t • l:tO • 1.000 • 

40 • LOO • '-000 ı 
100 • 50 • i.000 • 
120 • '° • 4.800 • 
160 • 20 • s.zoo • 
UIKKAT: Hesaphmrıc:ıaıu paralar bir sene içinde :iO liradan aşağı düşmt

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur aJar senede 4 deta, 11 Haman 11 Eylül. 1 1 Blıincik&nun l l Mart 

tarihJerınde çelcilecektir.) 

&A tFE J 
r~J"J".,Q"J":..r..r.r.r-:.r"":"..r.r.r..r..rJJ..Q"J.r..r..r..o"'..r.r.r.o""J.r.r.r..r..r..r..r..r..r..r..r..o"'..r..o"'..o"'.O-.rJ"-OO:a 

§ uJNGJLJZCE KONUŞUR Mll~VNUZ? •• n 
§ «DO YOV SPEAK ENGLISH? .. n i iNGiUZCE öCRENEN TALEBELERE rv9.AHSUS GAZETE! 

1 Bu gazete lstanbulda doktor cVahip Berkem» in müdürlüğü altında neş
§redilmektedir. Nüshası yalnız beş kuruş olan yegane haftalık gazetedir. dn
Sgilizce konuşur musunuz> gazetesi her sınıf ve derecede taleben.in tahsiline 

lgöre alalı:alı mevzular ihtiva eder. Bazı izahlı enteressan gramer bahisleri, 
müptediler için resimli kolay okuma parçaları, müşkil telaffuzlara mahsus fo
netik kolaylıklar, mahallit ve idiomatik tabirlerin izahları, serili hikayeler ve 
edipler hakkında makaleler mevcuttur. Makale ve hikayelerde karşılaşılacak 

Szorluklar, Türkçe tercümelerinin diğer kısımlarda yazılmış olması dolayısile 
8hlç kimseyi üzmiyecektir. 

1 
Şu halde siz de hemen gazetecinize koşarak her hafta bir nüsha ayırmasını 

tenbih etmelisiniz. 
Mazarakis, Şove, Yavuz, Ceyhan ve diğer bütün kitapcılarda satılır. 

(1181) 1-2 
(JOCCOCCCCCCOGCCCCCCCCCQCCCCC""/J"J"J"J"J"~~J"J"~..CO-J"J...C 

iiniuersite A. E. P. Komisyonundan : 
Keşif bedeli 

Yapılacak i,,. Lira 
Teminatı 

Lira 

Gureba hastahanesi pavyonları civa- 36 286.26 2722 
rında yaptırılacak mutbak ve çama-
şırlık binası 
1 - Yukarıda yazılı iş üniveraite rektörlüğünde 5 / Vl/ 942 perşembe günü 

saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
2 - Bu işe ait mukavele, şartname, keşif ve projeler rektörlükte görülür. 
3 - istekliler en az bir teahhütte 1 5 000 liralık bu işe benzer iı yaptığına 

dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul vilayetinden vesika almaları ve ticaret oda
sı vesikasını teklif zarflarına koymaları. 

4 - Teklif zarfllrı ihale w;ünü saat 14 te rektörlüğe verilmiş olacaktır. 
18 23 27 31 2698 (1184) 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşünnr 

Menıleket sanayiinde büyük bir eser olan fabrikamız, her türü modem 
telmikle tekamül ederek büyük ihtiyaçlara cevap vemıeğe başlamıştır .. 

SiPARiŞ KABLJL EDiLiR 
Lamba, Llunba şişesi, Sürahi, Kavanoz Çay ve Su bardağı ve bilfunum 
züccaciye ... ADRES : İzmir Gaziler caddesi No. 212 Telefon 3732.. 

T. iş Bankası 
Küçülı tasarruf hesapları 1942 ifıramiye pllinı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapıla .. 

J 9 • :2 iKRAMİYELERİ-
ı adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet 750 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Lirahk Z500 Lira 
40 adet ıoo Liralık •ooo Lira 

50 adet 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Liralık 2000 Lira 

BELSAMITOL , 
Jdrar yolları iltihabı, yeni ve eaki BELSOcUKLUGU, idrar, mesane ve 

Prostat iltihabı, Sistit ve Koli Sistitlere ... Böbrek rahatsızlıklarına karşı en mü
kemmel bir"ilaç BELSAMITOL' dur. BELSAMITOL kullananlar yukarıda ya
zılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde bulunur. 

Harkof bölgesinde Rus taarruzları 
hala devam ediyor ve Alınan muharebe 
Ve pike uçakları, Rus tank kol ve yığın
{<lfiyle top mevzilerini tesirli bir surette 
uombalıyorlarmı.ş. Rus taan·uzları, Al
lnan müdafaası karşısında bu suretle te
~: siz devam ettik~e, Sovyet kıtalarını 
~ıpratmaktan başka bir netice vermiye
Cekleri asikardır. 

Sah§ deposu: Sami Aksu Bahçekapı it Bankası arkasında Rahvancalar 
Sokak No. 5 ... ve taarruz kudretinden mahrum bulu- ~~~::r.ıı~ım~ıı:.ı,r.S~t::LJSU!!•••c• mm .. __________ Kiiil*U~ı;::I 

nursa bulunsun sağ yan ve gerilerin~" 1--------------------------------------------------------------

,_ Daha şimalde Briansk şarkında Vol
"'Of kesiminde de günlerce devam eden 
savaşlar neticesinde sarı1mış olan bir 
Sovyet kuvvetinin imha edildiği Alman 
tebJ.i~inden anlaşılmaktadır. Rusların 
buradaki zayiatı 3500 den fazla ölü, o 
llisbette yaralı, 1000 esir, 119 bomba to· 
):lu, 202 makineli tüfenk ve çok mikdar· 
daı malzeme imiş. 
'- .. Bundan başka Rusların Leningrad 
;~lgesinde yerli taarruzlarda bulunduk
;'*l'ı ve şitnal buz denizi kıyılarına bir 
dettiz kuvveti çıkardıkları bildiriliyor. 
~.ıcat bu sonuncular, şiddetli muhare
Qeler neticesinde, muharebe yerinde 
2~oo den fazla ö1ü ve büyük sayılarda 
agu. ve hafif silahlar bırakmak üzere, 
~eniz yoluylc çekilmek zorunda kalmış-
a.rtnış. 

bırakarak Hindistana taarruz etmeleri 
tehlikelidir. Bahusus yağmur mevsimi 
de yakla!!mıştır. Bu sebeple şhnd=Jik bir 
Hindistan seferi gözde olmamak gerek
tir .. 

Buna mukabil onların gel'ek Burma
Çunking yolu boyunca ve gerek Salvin 
şehri boyunca Çinin Yunnan eyaletine 
giı-dil<leri ve ilerledikleri görülüvor. Ja
pon kıtaları bugün burada Çunkingten 
ancak 1000 kilometrelik bir mesafede
dirler. Bu sebeple onların Çin ordusu
nun üc tümeninil" orta ve şimali Bir
manyada imhasından sonra, arta kalan
ları takip ederek Çunking istikametinde 
kat'i bir hamlede bulunabilecekleri da
ha ziyade muhtemel görünür. Bununla 
beraber Japonların şimdilik Yunnan 
eyaletinde yalnız Yungşangı alarak 
Nam - Kong nehrinden daha ötelere git
mek istemiyeceklerl zannolunur. Çünkü 
uzak doğuda Avustralya, Japonlar için 
daha önemli ve daha acele b!r durum 
teşkil etmekte ve bu meseleyi hal1ebnek 
zoru onlara birinci derecede çetin vazi-
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Çok büyük fedakarlıklarla gefutmeğe muvaffak olduğumuz S 
l'iirldyenin seuimU ydcfızı ue ses lıraJlçesi 

Bn. l.\llüzeyyen Senar 
Aynca tanmmış arkadaşJan ile birlikte 

19 MAYIS SALI GfiNiJNDEN triBAREN 
lıonserlerine IJaşlıyac:aıııır . 1 

lUsa bir müddet için getirme~e muvaffak olduğumuz sevimli ytldız ve 
Rs haliçemizi görmek ve dinlemek fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ede g 
r-. · Müdüriyet • A 

DOKTOR 
Nuri Şemsi GVNEREN 
Hastalarım her gün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon: 4057 

~:ccM:;:~:;:.:awrı· 
8 DOKTOR 

~ LEON BEMOARAS S 
§ Muayenehanesini İkinci Beyler § g sokağında 78 numaraya nakletmiş- § 
Nt~ S § Hastaları her gün sabahleyin 
~ 10 - 19, öğleden sonra 14 - 17 arasın-
~ da kabul eder. 

Muayenehane TELEFON 2506 
EV 2998 
~ 

y.o-..r~.,,.. ................ .,,...#"J"J"J"J"J" ..... J"J"J"~;,ı 

~ DİŞ TABİBİ ti 
~ HAMDİ GÖLCUOGLU 
~ Birinci Beyler sokak No. 41 
§ Telefon : 4118 1-13 (896) 
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ÇEŞME İCRA MEMURLUOUN-
DAN: 

Yeni Asır gazetesinin 10/5/942 tarih
li ve Pazar günlü nüshasının üçüncU sa. 
hifesinin üçüncü sütununda Çeşme icra 
memurluğundan gayri menkul satışına 
mütedair ilan varakasının müteallık.ı bu
lun.an Çeşmenin Cümhuriyet alanında 
kfiln ve on bin lira muhammen kıymetli 
ve bir çatı altında 400 metre murabba
ında iki kahvehane iki dükkan ve bir 
kasaphaneyi müştemil binanın yüzde 90 
sehminin satılacağı ilan edilmişse de bu 
keyfiyet sehve müstenit olup satış bina
nın tamamına ait olduğu ve muhaınınen 
bedelinin dahi ilan edildiği gibi işbu bi
nanın tamamına şamil bulunduğu bera
yı tashih ve mezkur ilana zeylen ve dört 
defa ilan olunur. 1 - 4 (1154) 

Sümerbank Yerli Mallar Pazarı ızmir Şubesi Müdürlüğünden: 
Ekmek karneleri dağıtılırken muhterem halkımıza dağıtılmış olan nwnara mukabiJinde aşağıda gösterilen üç yerde 

tevziata 15/5/942 tarihinde başlanacaktır •. 
İzdihama ve karışıklığa meydan verilmemek için hizasındaki numaralar tarihlerde ı:österilen mahallere nüfus tezkere 

ve numaralan hamilen müracaat etmelerini rica ederiz. 

MANiFATURA TORK 
ANONiM ŞiRKETi 

MiMAR KEMALETTiN C. 
NUMARA 31 

15/5/1942 80001 den 80450 e kadar 
16/5/1942 80451 • 80900 ,. 
18/5/1942 80901 • 81350 • 
19/5/1942 81351 • 81800 • 
20/5/1942 81801 • 82250 • 
21/5/1942 82251 • 82700 • 
22/5/1942 82701 (t 83150 • 
23/5/1942 83151 83600 il 

25/5/1942 83601 • 84000 • 
26/5/1942 84001 • 84450 • 
27/5/1942 84451 • 84900 • 
28/5/1942 84901 • 85350 • 
29/5/1942 85351 • 85750 • 
30/5/1942 85751 • 86000 • 

BAŞ, DiŞ, 

TAHSiN NECIPOGLU SÜMERBANK MiMAR KEMALETTiN C. 
YerJi Mallar Pazarı NUMARA 51 

15/5/1942 86001 den 86450 e kadar 15/5/1942 92011 den 92300 e kadar 
16/5/1942 86451 • 86900 • 16/5/1942 92301 • 92600 • 
18/5/1942 86901 • 87350 • 18/5/1942 92601 • 92900 • 
19/5/1942 87351 87800 • 19/5/1942 92901 • 93200 • 
20/5/1942 87801 a 88250 • 20/5/1942· 93201 • 93500 • 
21/5/1942 88251 • 88700 • 21/5/1942 93501 • 93800 • 
22/5/1942 88701 • 89150 • 22/5/1942 93801 • 94100 • 
23/5/1942 89151 • 89600 • 23/5/1942 94101 • 94700 • 
25/5/1942 89601 • 90000 • 25/5/1942 94701 • 95000 • 
26/5/1942 96001 !f 96450 • 26/5/19t2 95001 • 95300 • 
27/5/1942 96451 • 96900 • 27/5/19'2 95301 • 95600 • 
28/5/1942 96901 « 97350 « 28/ 5/1942 95600 • 96000 • 
29/5/1942 97351 • 97800 « 

30/5/1942 97800 « 98000 • Diğer numaralar tevziatı haziran zar• 
fında yapılacaktır. 

14-16-18 (1153) 

KAŞELERi 
NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün a{lrdarı derhal lıeser-
Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım lıiWlir. İcabında ründe (3) kaşe alınabilir. 
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teklifi: GiJHVN MESELESİ 
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Harp buse-
GE~1 1 INŞAATt 
·---*---

/ımerikan 

Gandinin RUSYA HARBi 
--~*---

Ruslar ''Har 
-----*·---

ne içinde 
bitebilir nıi? 

tezgahları 
faaliyette 

lngiltere 
Hindistan
dan cıksınl 

k f t ·ı Kanavfçe yerine hasır 
o ,, a ı er- · , O 
liyorlar Bigada ambalajlık '1 ,, 

---.f..---
- *-cut şartlara bafııla· BirlesiJı Amerilıada ve 

I~~l:me ilebi ir lıi Ka da a inşaat görül· 
• t!l;.f'~ u~ n sür ceııt· •• memi bir derecede 
Zaman zaman sesler işitiliyor: 
Artık bu sene harp nihayd bulacak- hızlandı.. 

tır. Vnşington, 17 (A.A) - Beyaz saray-
Gerçi bu sözler bir yandan . Anglo dan neşredilen bir demeçe göre AmCJ'i

SaksonJnrın «zaman müttefikimizdir> kadaki gemi inşaat tezgahlarının verimi 
ı~rına karşı bir çıkışt\r. görülmemiş bir dereceyi bulmuştur. 
Fakat bir yandım da dermanın kesil- 2 Kfınunuevvelden 10 Mayısa kadar 

dığini işnret eden bir ruh haletidir. l20ı.icaret gemisi inşa ve teslim edilmiş-
Harbin artık 1942 de nihayet bulma. tir. Bu mikdar geçen senekine nazaran 

sı tezi muharipler arasında elden ele do- yüzde yirmi fazladır. Azami verim he
lns3n bir top manzarası arz.ediyor. ni.iz temin edilmemiş olmakla beraber 

lki taraf dn yaz aylarında talihin son sürat rekoru klnlmış, yani bir sef.ne 
cilvesini beklemektedir. Fakat her yeni 105 günde yapılacak iken 80 gtinde ya
mevsim böyle gelmez mi? Bütün fena- pılmağa başlamıştır. 75 günde bir gemi 
lıklnrın derhal ortadan kalkacağı hissini yapılacağı da nnl~ılmıştır. 
beraber getirmez mi? İnsanlar çok eski BATIRILAN GEMİLER 
zamannan beri böyle düşünmüşlerdir. Harbiye Nazırı, Parl Harbor baskının-

Dcğişcn ister bir mevsim, ister bir dan beri 150 gemi batınldığıru ve bun
devir olsun insanlar onda istemedikleri lardan 92 sinin Ameriknya ait olduğunu 
her şeyi bir anda değistirecek bir "kuv- bildirmiştir. 
vet tasavvur etmişlerdir. Hatta insan Ottava, 17 (A.A) _ Kanada inşaat 
iradesinin .senelerle de~il, asırlarla sile- tezg51ılarında 10,000 tonluk bir geminin 
miyeceği, ortadan kaldıramıyacağı fena- inşası 80 ..günde tamamlanmıştır. Bu 
]ıklar hakkında da bazı hayallere kapıl- müddet normal zamanlardakine nazaran 
mıslar, istikbalde zaferden bahsetmiş- Uçte ikisi nisbetinde azdır. Kanadanın 
lerdir. harpte gemi inşaatı İngiltercninkinc mü-

Aydınlıkla karanlık mücadelesinden savi olacaktır. 
tutunuz da «mehdi> bekliyenlere kadar 
herkes bu psikolojik havayı yaşamıştır. 

]939 harbi bütün şiddetiyle medeniye
ti tahrip etti. Şimdi onun nasıl bitece
ği tahmin edilmiyor, sadece bitmesi is
tC'Diyor. 

İnsanlar her zaman her mevsimin en 
güzel. en iyi mevsim olmasını istedikleri 
gıöi, her hnrbin her feJakeün de son 
harp, son felfıket olmasını isterler. 

Kötü günlerden sonra parlak güneş 
beklemek körlerin bile içini aydıruabr. 

Bu harp korkunç bir çıkmaz iç.indedir. 
'Omit hep ynz aylarında. Yaz aylarının 

Sihirli kudreti, güneşi, yıldızları 
harbi öldürecek, leşini meçhul ölüler 
arasına gömecek midir? Harbin 
bu yıl veyahut gelecek ,c;ene ölmesi bel-
ki mukadderdir. 

Fakat bu bir mantık, bir hüküm ifa-
de etmekten ziyade insan1ann içinden 
gelen bir arzudur. Harbi bitirecek olan 
şey harbi yapmıyanlann içinden gecen 
arzu1ar değildir, harbi yapanlann psiko
lojisindeki tahavvUllerdir ki insanları 
sulhn veyn hnrbe yaklaştırır. 

* Harbi yapanlar ne düşUnüyor? Harbi 
yapanlar henüz harbin sonu hakkında 
ümitlerini kaybetmiş değillerdir. Her ta
raf haklı olduğunu iddia ediyor. Bugün
kü görünüş şekline göre mücadele haklı 
ile haksız arasındaki bo~şma değildir, 
!haklı ile haklı arasındaki milcadeledir. 
İki taraf da kendini haklı bulduğu için 
boğuşmada şiddetli davranıyorlar. Hak
sız olduğunu bilen, yahut kuvvetsiz kal
dıi!ına inanan tarnf dövüşe devam etmez. 
1939 harbinin bütün kayıplarına rağmen 
henüz ortada ne ha'llsızlığı kabul eden, 
ne de mağl<lp olma şuurunu benimsey<>n 
mevcuttur. 

Mücadelenin şiddeti buradan geliyor. 
Vakıa bir taraf mütemadi bir surette 
arazi zaptediyor. Bir taraf devamlı su
rette toprak terkediyor. Fakat bu kilo
metrelerle ölçülen hareket henüz sulha 
doğru yol açmış değildir. Her taraf mü
tcarrıza sonunn kadar dayanmayı tek 
hayat prensibi telt\kki ebnektedir. Bu 
prensip sağlam kaldıkça, ruhlar üzerinde 
hükmünU icra ettikçe yumuşama yerini 
mütemadiyen «inada:» terkedecektir. bi
rinin «inat> zırhı parçalanıncaya kadar 
da dövüş sürecektir. 

Henüz her iki taraf türlü türlü şekil
ler içinde kendi kalkanlarının sağlam ol
du~una kanidirler. Bu şartlar içinde 
hükmdeilebilir ki bu harp daha uzun sü
recektir. 

SADRİ ERTEM 

-----tt-----
( 1za k do~u harpleri 

(Bn tnrnfı 1 inci Sahifede) 

karargahının bildirdiğine göre Birman
yadaki lngilizlcr ana kuvvetleri 13 ma
yısta yok edilmi~tir. 20.000 mevcudu 
olen bu kuvvetler 12.000 ki~i kaybet
mislerdir. Bir çok mühimmat, silah ve 
mRhemc elde edilmiştir. 

Yeni Delhi, 17 (A.A) - Resmi teb1iğ: 
İngiliz tayyareleri Akyaba alçaktan ta
arruz ederek asker~ hedefler Uzerinde 
bir çok tahribat yapmışlardır. 

JAPON MUVAFFAKJYETtNtN 
SEBEPLERi 
Stokholm, l7 (A.A) - Bır İsveç mu

habiri Birmanya cephesinde müttefikle
rin muvaffakıyetsizlikleıi hakkındn dik
kate değer tafsil~t vermektedir. Muha
bir diyor ki: 

Japonlar hususi bir bulCıl tAbiyesinde 
yerlilerden yardım görmüşlerdir. Mütte
fik muvaff akıyetsiz.liğinin bir sebebi de 
İngiliz - Çin kıtaları nrasında ahenk ol
mamasıdır. Bundan başka bazı kıtalar 
karargahlariyle irtibatlarını kaybetmiş
ler ve bu yüzden muharebe dışı ltalmış.
lardır. 

AVUSTRALYALILARIN 
HÜCUMLARI 

---o---
FAŞİST PARTİSİ 
Bugün toplanıyor .. 
Roma, 17 (A.A) - Mu!Solini, ya

rınki pazartesi günü faıist partiainin bü
yük divanına riyaset edecektir. ___ _,,,,,_.,,.,,.a._.~---

" Martinik '' teki 
Fransız komİse-

rine verilen 
nota 
-*-

Ameri an notası fıat'i 
bir r an a yazılmq 

ulunuyor-
Vaşington, 17 (A.A) - Amiral Hove

rin Martinik yüksek komiseri Amiral 
Robı:!rtc verdiği notanın hülfisaten met
ni şudur: 

cVişl bUkümetinin şimdiki şefi Al
manya ile en geniş işbirliği politikası ta
kip edileceğini söylediğinden evvelce Vi
şi ile yapılmış olan anlaşmayı mer'i ad
detmek artık mümkün değildir. 

Antilleri Mihver saldırışlarına maruz 
bırakmnğa ve düşmanlann üs haline ge
tirmeğe müsaittir. Antillerin Fransız 
idaresi altında bırakması için bazı şart
ların yerine getirilmesi lazımdır. Ame
rika ancak bu şartlarla bu müstemleke
nin şimdiki vaziyetini tanıyacaktır. Bu 
şartlar şunlardır: 

Antillerde bulunan harp gemisi ve 
tayyarclerini hareketsiz bırakacak ted
birler alınmalıdır. Telli ve telsiz muha
bere ve posta idarelerine kontrol koy
mak 15.zımdır. 

Antillerdeki ticaret filosu insaflı şart
larla Amerikaya kiralanmalıdır. Buna 
mukabil Birleşik Cümhuriyetler Fran
sız harp gemileri ve tayyareleri üzerinde 
Fransız bayrağının ilgasını ve bunların 
Fransnya aidiyetini tanımakta devam 
edeceklerdir. Fransız gemicilerinden 
Fransaya dönmek isteyenlerin memle
ket1erine gitmeleri için gereken tedbir
ler alınacaktır. Amiral Robertin bu ada
larda otoritesi baki kalacaktır. Fransız 
mahkemelennin faaliyetleri devam ed~ 
cektir, 

Antilleıin iktisaı:li münasebetleri hak
kında bir anlaşma yapılacaktır. 

Bu şartlardan harp gemileri ve tayya
relerin hareketsiz bırakılması hakkında 
Amiral Robertin çabuk cevap vermesi 
lazımdır. Diğer şartlar üzerinde müza
kereler devrun edecektir. Ancak bu esas. 
lar dahilinde bir anlaşmaya varmak 
mümkündür. Aksi takdirde Anti])erin 
daha uzun ı..aman Fransız milletine ait 
kalmasını Amerika temin edecektir.> 

Bu 
Akşanı 

SAAT 

21 de 

ŞEHiR 

' ---*--- ---*---
G diye Ji ırsa, ingi te· Sov~etler bi!' ~ofı Alman 
re Asya ve AfrifıadaJd malzem~sıni _ t'!farip 

m ·· s em!ef!elerini bıra- etaf'lderını 
ırsa Mihver llildir·yorlar .. 
.., .., Moskova, 17 (A.A) - Gece yarlSl 

IH GCGHfnff•• neşredilen $ovyet tebliğine ek: 
Bombay, 17 (A.A) - Gandi haftalık Sovyct hava kuvvetleri Alman mal-

gazetesinde yazdığı bir yazıda şöyle di- zemesini tahribe faaliyetle devam edi
yor: . . . . yor. 15 Mayısta cephenin bir çok kesim-

«İngıltcrenın Asya ve Afrıkadakı !erinde hnrekutta bulunnn hava birlikle
müstemlekelerinden ve hiç olmazsa Hin- ri 60 Alman tankı ile asker ve malzeme 
distandnn derhal çıkıp gitmesi için ileri- yüklü 110 kamyon, 30 vagon mühimmat 
Y~. sürdüğüm dil~ğ.c . büt~n ln~~lizlerin 3 benzin kamyonu, 6 sahra uçak sava~ 
muzaharet etmesını ısterım. Dünyanın topu tahrip etmişler veya hasara uğrat
emni~e~ ve Nazilik il~ Faşis~li~in yıkıl- mışlardır. Aynca 8 uçak savar batarya
ması ıçı_n bu z.aruri hır t7d~~~dır. . sı ve mitralyöz yuvası, 13 havan topu 
~andı talebı ~a~>Ul ~d.ı!dıgı ta~dırd~ ve bir tren tahrip edilmiş ve 3 mühim

~ih":e~ devl~tlerının vbutun a~ken -pro- mat deposu havaya uçurulmuştur. Bir 
Jelerının alt üst olncagı knnaaündedır. düşman piyade taburu kısmen imha edil

Alman bahriyesi 
Jıaç uçalı düşürmüş? 

Berlin, 17 (A.A) - Alman ordula
rı başkomutanlığı dünkü tebliğinde 
bnhıiyenin 11 düşman tayyaresi dü
şürdüğünü bildiriyordu. 
Salahiyetli Alman kaynaklarında 
denildiğine göre Alman bahr!yesi 
harbin başından beri 1003 düşman 
tayyaresi tahrip etmiştir. 

Almanlara göre 
(~tarah 1 ind Sahifede) 

HARKOFTA 
Harkofta, düpnanın yeni hücumları 

da kanlı kayıplarla püskürtülmüştür. 
Düşmanın 240 tankı tahrip edilmiştir. 

DlôER KESiMLERDE 
Doğuda ba§ka bir .kesimde keşif fa

aliyetleri olmu~tur. 1800 tank mayını 
zararsız bir hale konulmuştur. 

Laponya ve Murmamıkta düımanın 
hücumları püskürtülmüştür. 

KERÇTE VE HARKOFTA 
Berlin, 1 7 (A.A) - Almanlar Kerç 

boğazını kontrolleri altına almışlardır. 
Sovyetlcrin Hnrkof cephesindeki şa-

şırtma hüsumları akim kalmıştır. 
Alman hareketleri genişlemektedir. 
246 TANK TAHRtP EDlLDi 
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. bildi

riyor: 
Hnrkof bögesinde Sovyetlerin taar

ruzları dü mnnın ağır kayıplariyle püs
kürtülmüştür. Tankların himayesinde 
hücum eden- kuvvetlerimiz karşı taarruz 
lar yapmışlardır. Düşmanın 246 ı tankı 
tahrip edilmiştir. Bunların 46 aini bom
ba uçakları tahrip etmiştir. 

~-~MM!fea---~~ 

ltus kazLlnçları 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

de, belki de Moskova istiknmetindc bir 
taarruz hazırlamakta idi; bu taarruz 
belki de büsbütün geri kalmıştır. 

cKERÇ> ŞEHRıNiN iŞCALI 
Almnnlnnn Kerç şehrini işgal ettik

leri hakkındaki habere gelince bu mu
vaffakıyet doğru ise Almanlann Kırım
daki kuvvetleri bir araya toplayarak 
Kafkasyaya taarruzunu mümkün !ola
bilir. 

Kerçten ve Hı..rkof tan gelen haberler 
iki tarafın dn genio bir sahada kuvvetli 
tahkimat vücude getirmiş olduklarını 
bildirmektedir. Bu sebeple geçen sene 
olduğu gibi bir hareket harbinin inkişafı 
gecikebilir. 

ALMANLAR HARKOF A 
ASKER CöNbERIYOR 
Londra, 1 7 (A.A) - Londraya ge

len haberlere göıe Almanlar Harkof 
bölgesine yeni kıtalar sevketmi§lcrdir. 

----tt--~~ 
AMERİKADA 
ist·hıaııın tahdidi.. 
Vaşington, 17 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi diyor ki: 
• İstihUikin tahd:di usulü, artık harp 

iktisadiyatında büyük bir yer almıştır. 
Seker istihlak.inin tahdidi nisbeten ko
laydır, fakat Ga7.0Jin tahdidi güç olacak
tır.ıı 

iSTANBUL BELEDİYESİ 

miş, kısmende dağıtılmıştır. 
HARKOFA DOCRU 
Moskova, 17 (A.A) - Sovyet ek teb

liğinde bildirildiğine göre Rus kıtaJan
nın Harkof istikametindeki taarruzları 
muvaffakıyetle inkişaf etmektedir.. Al
manlar çok büyük kayıplar vermişler
dir. Bir Sovyet birliği 500 Alman öldür
müş, 15 i ağır olmak üzere 35 top elde 
etmiştir. Bu birlik ayrıca 28 top tahrip 
etmiştir. Düşman 242 tank kaybetmiş
tir. 

Moskova, 17 (A.A) - Royter: 
Krasnaya Süvezda gazetesi Ruslann 

dün Harkof çevresinde 20 kadar meskCın 
yer kurtardıklarını yazıyor. 

---o---
Alman lıadını günti .. 

Berlin, 17 (A.A) - Bugün Alman 
kadını günil kutlanmıştır. 

---o---
Afrika ve Akde

nizde önemli 
yen· bir hadise 

olmadı 
-*-

Malt ada yalnız bir ingi• 
liz av teşlıili ıoo tayyare 

düşüredü.. 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngiliz 

tebliği: 

Devriye faaliyeti devnn1 etmiştir. Ba~-
ka zikre değer bir şey yoktur. 

İTALYAN TEBLİÔİ 

Roma, 17 (A.A) - Tebliğ: 
Sirenaikada ilerlemeğe te~ebbüs eden 

diişman tankları topçumuz tarafından 
püskürtülmüştür. Alman tayyareleri iki 
ciüşınan tayyaresi düşürmüştür. 

Alman ve İtalyan tayyareleri Mplta
nın askeri hccleflerini bombalamışlnr
dır. Avcılarla yapılan muharebede düş
manın, i~i tayyaresi düşürülmüştür. Di
ğer bir lngiliz uçağı da Alman tayyare
leri tarafından düsürülmüştür. 

MALT ADA 

Malta, 17 (A.A) - Tebliğ : Düşman 
tayyarelerinin Maltaya karşı faaliyetle
rinde bir Alman ve bir İtalyan tayyare
si tahrip edilmiştir. Yalnız b!r av teşki
liıniz şimdiye kadar Malta üzerindeki 
fanliyetinde yüz düşmnn tayyaresi dii
şürınlişlür. 

BCJ'lin, 17 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Maltada askeri hedeflerin ve meydan

ların bombalanmasJna gece ve gündüz 
devam edilmiştir. 

~--~tt----

Hollandada da deği· 
şifılifı olacafımış .. 
Stokholm, 17 (A.A) - Sosyal Deınok-

raten gazetesinin Berlin muhabirinin 
verdiği bir habere göre yakında Hollan
dada idari ve siyasi bir değişiklik ola
cak ve Norveçte olduğu gibi Hollanda 
Nazileri şefi, Hollanda Kuislingi olarak 
başvekil sıfatiyle memleketi idare ede
cektir. 

Bu 
Akşam 

SAAT 

21 de 

TiYATROSU 
BiRİ. Cİ TEMSİL Londra. 17 (A.A) - Avustralya teb-

liği: • 
Layede tayyarelerimiz liç defa hücum 

etmiş, 8 japon tayyaresi yerde tahrip 
etmiş ve binalarla meydanlarda, tesisat
ta hasarlar husule getirilmiştir. 

DRAM 
5 PERDE O KADIN ORAM 

5 PERDE 
Zero tipinde diğer bir dü"man tayya

resi d tnhrip edilmiştir. 

Tem iller tnm snat 21 de başlar· Gişe her gün snnt 13 ten itibaren a(ıktır .. Telefonla aynlan yerlu ancak saat 18 e 
kndar muhnfnuı edilir .. Otobüs, Vn ur ve tramvay temin edilmiştir •. 

bin hasır dokunuyor 
Çanakkale, 17 (Yeni Asır) - Bir laj olmak ve kanaviça yerine k?"ı:1; 

hasırcılık memleketi olan Bigada kuru- mak iç.in yapılan bu hasırlar aynı 
fon tezgahlarda hasır dokunmaya baş- ve ende bulunmaktadır. bolııi 
lrınmıştır. Sipariş edilen 1O.000 kadar oın 

Harice göndeıilecek tütünlere amba- 1 hasırın imô.linc devam olunuyo1'. 

Dün 
kos 

Ankara a yapılan 
• arın verdi~i netice 

Ankara, 17 (Hususi) - llkbahar at 
koşularının üçüncüsü bugün( dün) bü
yük bir seyirci kiitlesi önünde yapılmış
tır. Milli Şef İsmet İnönü yüksek huzur
lariyle koşuları şercfiendirmişlerdir. 

8tR1NC1 KOŞU 
Birinci koşu 4 ve yukarı yaştaki ya

l'Jm kan İngiliz at ve kısraklarına mah
sustu. Koşuya 3 at iştirak elmiş, atlı 
cpor kulübünün Sekbanı birinci ve Ya
vuz ikinci gelmiştir. 

lKtNCt KOŞU 
Arap atlarına mahsus ve buna 6 at 

iştirak etmiştir. Mihraca birinci, İsmail 
Başkanın Süheyli ikinci gelmiştir. Me
<ıafe 1200 metre, müddet bir dakika 25 
~aniyedir. ganyan 655, pl~e 280 ve 135 
kuruştur. 

üÇüNCü KOŞU 
'Oçüncü koşu üç ve daha yukarı yaş

taki ikramiye kazanmış saf kan İngiliz 
atlarına mahsustu bu koşu çok heyecan-

Makin eve 
,,. erilirken 

Atatürk bay
rak koşusu 

---*-
Kırşehir, 17 (A.A) - Mucur atletle-

rinin saat 13,25 te getirdikleri büyük 
'l'ürk bayrağı vali tarafın!1an teslim alın
mış ve Kırşehirlilerin candan iht!ram 
ve tfızimleriyle Ualkevinde hazırlanmış 
olan hususi yerine konulmuştur. _______ , __ _ 

Birmanyada hiç bir 
değişiklik yok.. 

Yeni Delhi, 17 (A.A) - Tebliğ: Bir
manyadaki durumda h:ç bir değişiklik 
yoktur. İmparatorluk kuvvetleri bura
da Cinduinin batısında bulunuyorlar 
bu kuvvetler düşmanla hiç bir temas 
kaydetmemişlerdir. 

---- __ , __ _ 
Ja onlar Birmanyada 
şid etli ç·n ukaveme· 

tiye karş aştılar •• 
V~!ngton, 17. (A.A) - Havns, Bir

manyadan gelen haberlere göre japon
lann Yunnnn eyaletindeki ilerlemeleri 
muhtelif kesimlerde yapılan şiddetli 
Çin karşı hücumlnn ile durdurulmuş
tur. Durum açık olmamakla beraber şu 
surete hultisa edilebilir. 

1 - Salven nehri kesiminde nchı·in 
doğu kıyısını işgal eden Çinliler japon
lnrın elincl". olan batı lnyısına kuvvetli 
bir kol çıknrmağa mm·affak olmuş ve 
japonlara Paosamın 40 kilometre kadar 
batısında şiddetle hücum etmişlerdir. 
Çin haberlerine göre japonlar Birman
yayı Yunnann bağlıyan eski kervan yol
ları ü~erinden batıya doğru çekiliyorlar. 
japonlar ağır kayıplar verdikten sonra 
Temcunga doi,tru çekilmektedir. 

2 - Paosanin cenubunda nehrin iki 
kıyısı arasında şiddetli bir topçu düel
losu oluyor. japonlann Salveni geçmek 
iç!n yaptıkları Uç teşebbüs kendilerine 
a~r kayıplar verdirilerek püskürttil
müştür. 

3 - Çungkingten gelen haberlere gö
re Salvenin batı kıyısmı işgal eden Çin
liler önemli takviye almışlardır ve yu
karı Birmanya ile cenup Yunnanında 
haftalardan beri arasız dövüşmüş olan 
kuvvetleri bunlarla değişt!riyorlar.. Ni
hayet çok daha cenupta San devlet1eri 
içinde ÇinliJer Birmanya - Siyam hudu
dunun 150 kilometre şimal batısındaki 
Kengtonungu almışlardır. Japon kuv
vetlerinin gerilerinde Çin çete grupları 
arıı.ınz. b!r surette faaliyetlerine devam 
ediyorlar. Tengvuet kesiminde harekat 
billıassa hararetlidir. 

--~--tt-----
Orta Şark tebliği 

Kahire, 17 (A.A) - Orta şark teb
liği: 16 mayıs gecesi Bingazi ve Bekra
daki hedeflere hücum edilmiştir.. Avcı
lanmız cumartesi günü Sirenaikain ile
ri çevresinde taarruz faaliyetlerine de
vam etmişlerdir. Düşmanın Malta üze
rine yaptığı akınlar sırru.ında avcıları
mız cumartesi günü öğleden sonra iki 
sabahı da bir Messerşmit v~ Macchi dü
şürmüşlerdir. 3 uçağımız dönmemiştir. 

--------~---Alman tebliği 
Berlin, 17 (A.A) - Alınan başkuman
danlığuıdnn bildiriJdiğine göre Bolşe
vikler Alman - Rumen kıtaları tarafm
dan Kerçin batl!nJldaki yarım adanın 

lı olmuş, Ali Şah ile Umacı arasın~a b~ 
rincilik müsabakası ve mücadelesı ç~· 
~iddeUi olmuştur. Neticede Ali Şah ı· 
rinci ve Umacı ikinci gelmiştir. re 

Bu koşunun mesafe.si 1600 ınet ' 
müddet bir dakika 41 saniyedir. 

Gaynan 220, p16.se 115 ve 145 kuru • 
tur. 

DöRDüNCü KOŞU I 

Dördüncü koşu üç yaşındaki yerB ~ 
kan İngiliz taylarına mahsustu. Birin.cı· 
liği Fehmi Simsaroğlunun Büketi, ik111' 
elliği yine Fehmi Simsaroğlunun Den1,... 

ti kazanmıştır. Gaynan 190, pl~e 195 ve 
145 kuruştur. 

BF.ŞtNCİ KOŞU 

Beşinci koşu dört ve daha yukarı yıır
taki saf kan Arap at ve kısrakların~ 
mahsustu. DUndarın Tomurcuğu birincı , 
Bora ikinci gelmiştir. Mesafe 1800 ınet· 
re, müddet 2 dakika 5 saniyedir. 

Yeni tahrikat 
-----*·---
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Afgan makamları banşı korumak a:ı· 
mindedirler. 

EFGANlSTAN BlTARAF 
Kabildeki mihver elçiliklerinin talı· 

rikçi gayretleri gözden kaçmamaktadıtf 
Bütün bunlara rağmen Afganistan tarl' 
aızlık politikasını itina ile takip etmtk• 
tedir. 

AFGAN KABiLELERi 
VE MiHVER 
Mihver ajanları Afgan kabile1e1' arıı· 

sında büyük miktarda altın dağıtarak 
iğt.işnşlar uynndırmağa çalışmaktadırlnT· 
Fakat bu altınlar kabileleri tahrik et• 
mek şöyle dursun Afganistanın mUd:ı· 
foasına sarfedilmcktcdir. Bunun bir de
li1i Afganistan kahi1elerinden bir çok 
kimselerin şimdi Hint ordulanna gönül· 
lü ynzılmalarıdır. ----.,,.,,·---·-Vişi nin vaziyeti 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

2 - İşgal altındaki Fransaya Alman 
polisi gönderilmi~ ve tedhiş artmıştır. 

3 - Müstemlekelerin Vişiden ayrıl· 
mnsı devam etmiştir. 

Gazete bir de dördüncü nokta oldu· 
ğunu, fakat bunun aYdınlanmamış oldu 
ğunu ya7Jyor. Bu dördüncü noktn d 
İtalyanın Fransa hakkındaki emelleri 
d:r. Ve Salsburg mülrlkat.mdan sonr:l 
durumda Fransnda hissedilecek knd:t• 
bir değişiklik olduğu anlaşılıyor. 

---- -
Mefısilıa Avrupalı 
m hac istemiyor •• 
Mndrit, 17 (A.A) - Meksiyodaıı 

bildirildiğine göre Meksika hükümeti 
bir kanunla Avrupalı muhacirleriı:ı 
memlekete girmesine ve yerle§lllesinİ 
yasak etmi3tir. 

----·-,-~~ Erz·ncanda ).'eni bir 
ilfı ofıul açıldı.. 
Erzincan, 17 (Hu.'iUSi) - Yeni Erzjrı• 

canın imar plfuıına göre yapılmac;ı ]Azun 
gelen ilk okullardan birinin açılma tö· 
reni yapılmıştır. 

---o---
Amerilıanın batısındalıl 

yabancdar taşınıyor 
Stokholm, 1 7 (A.A) - Son Fran

aiskodan bildirildiğine göre Amerika• 
nın batısından 85 bin yabancı baok• 
yerlere nakledilmi,tir. 

--~-·MMı---HORVEC llRALIHIH 
BiRHirABI ... 
Londra, 17 (A.A) - Norveç ana ya· 

sasının 1815 inci yıldönUmü münasebe
tiyle Norveç kralı Hakon bir demeçte 
bulunmuştur. Kral demişür ki: 

• - Bizim neslimiz hürriyet ve istik
lal :::avaşını tekrar ele almıştır. Dayanış
mamız hiç bir zaman bu kadar kuvvetli 
olm:ımışllr. Vatan kurtuluncaya kadar 
daima ileriye bakacağız .. • 

üç noktasındaç ok dar bir yere sıkıştı· 
rılmışlardır. Bu çevrilmeğe rağmen Bol· 
şev!kler şiddetle müdafaaya devam edi
yor lar ve 15 mayıs akşamından l& ma
yıs akşamına kadar netice vermiyetl 
karşı hücumlar yapmışlardır. Bu savaş· 
lar kayıplara ehemmiyet vermeksizin 
ümitsizce yapılan kütle halinde yarına 
teşebbüsünü andırıyor. Bolşevikler bu 
yanna teşebbüslerini birbirini heınen ta• 
kip eden müteaddit dalgalar halinde 
yapmışlardır. Müteaddit süngü savaşln· 
rı olmuş ve bu savaşlarda dü,şmanJP 
karşı hücumları kendilerine ağır kayıp· 
Jar verdirilerek püskürtübnüstür. 


