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Kuvvetli iki kısrak aldım 
Ben Yeniçeri JıılıiJını bır alıı~ordıım, sevgilim Lo· 

ranza da erlıelı Jııyaf etine glrecelıtL. 
Onun sözlerinden bana o kadar derin 

bir emniyet gelmişti ki gönlümde kalan 
tereddUt kırmtıları da çarçabuk bozula
rak kaybolmuştu! 
Loranzanın yanından ayrılarak dışa

rıya çıktım. 
Bazı dükkanlara uhadım. Kendim ve 

Loranza i çin iki kat elbise tedarik ettim. 
Sırtımda taşıdığım asker kostilmü ile 
yola çıkmak bana tehlikeli görünmüstü! 
Bunun için Suriyeli bir köylü kıyafeti
'De girme~e karar vermiş bulunuyordum. 
Lorarua da kibar, genç bir erkek kılıgı
na girecekti! 

Ayni zamanda genç, kuvvetli iki kıs
l'ak ta satın aldım. Daha öğle olmadan 
rnel, satın aldı~hm sevlerle birlikte Lo
ranzanın yanına döndüm. 

Genç kadın derin bir merak ve UzUn
t ii içinde beni bekliyordu. Beni görür 
görmez yilzünü örten endişe bulutları 
birden bire bozularak, bunun a1tında 
parlak bir sevinç güneşi belirdi. 

Sevincinden ellerini çırparak hemen 
bmi karşılamağa koştu ... 

Satın aldığım eşyayı ona gösterdi~im 
vakit ~enç kadının sevinci artık en taş
kın bir dereceye kadar yükselmiş bu
lunmakta idi... 

Hele kibar erkek kostUmilnü gördüi!U 
ve hunu kendisinin giyeceğini öEn-endiği 
vakit o derecede sevindi ki kendisini tu~ 
tamıvarak hemen benim boynuma atıl
dı ... ·Biraz sonra her ikimiz de kıyafeti
mizi deği ştirmiştik. .. 

Ona bu erkek esvabı o kadar yakış
mıc;tı ki vilcuaunun bütün çizgileri mey
dana çıkan Nisli kadının güzelliği bir· 
denbire derin bir canlılık peyda etmiş 
b ılunuvordu. 

1 c;imi~i bitirmistik. Ben misafirhane 
sah ibinin hesabı~ı eli açık br müsteri 
cömertli~ile hemen tesviye ettim. Loran-
7.a ile birlikte. kısraklara vurulan eyer
le rin üzerine atladık. 

Genç kadın mükemmel bir süvari idi 
v 0 hayvana pek iyi bir şekilde biniyor
du! 

Bizi Reyhaniye köyüne ~ötürecek olan 
yo'tun üzerinde dört nalla ilerlemeğe ko
vulmustuk. 

birdenbire erimişti. 
- Oh, demiş ve derin bir nefes alınış

tun! 
Fakat böyle hemen sevinmekte pek 

ziyade acele ettiğimin biraz sonra farkı
na vardım! 

Evin pençerelerindeki bütün kapak
lar örtülü bulunuyordu ve bu koskoca 
binanın çatısı altında yaşıyan bulunma
dığını gösteren bir şekilde, içerden dışa
rıya hiç bir ışık zerresi bile sızmıyordu ... 
Bakalım Naciyeyi evde bulacakmıy

dım? Aradan bir kaç hafta geçmişti ve 
muharebe zamanına mahsus bir karışık
lık bütün Suriyeyi baştan başa sarmış 
bulunuyordu. 

Bu vaziyette Naciyenin başına bir fe
lAket gelmediğine nasıl kanaat getire bi
lirdim? .. 
Kurtbayın karısı ya Kara Boga ile bir

likte buradan aynlıp gittilerse? .. Yahut 
ta esmer güzeli kadının başına bir fela
ket geldise? .. 

Birdenbire aklıma gelen bu korkunç 
ihtimaller beni o dakikada fena halde 
şaşırtmıştı!.. 

Hayvandan inerek kapının tokmağına 
yapıştım ve hiç durmadan sert sert, hız
lı hızlı kapıyı dövmeğe koyuldum. 
Aman yarabbi!.. Tokmak gürülttisü, ge
cenin derin sessizliği arasında uzun, acı 
bir seda aksi yapmağa devam ediyordu, 
fakat ona hiç bir ses cevap vermiyordu!.. 

- BİTMEDİ -
---o---

ALAŞEHİRDE 
ÇALJSMALAR 
Alaşehirden bize gönderilen bir mek

tupta, Bn. Adalet Ertan tarafında~ üç 
sene evvel açılmış olan dikiş ve nakııı 
yurdunun pek faideli işler gördüğü, yur
dun dersleri arasına halkevi için getiril
miş olan muallim Cemal Çıgırtgamn 
idaresinde musikinin de ilave edildiği 
bildirilmekte ve bu çalışmalardan dola
yı muhitte hasıl olan memnuniyet ilave 
edilmektedir. 

Köv enstitüsü ilk 

Uzünıler karton 
içinde ihraç 
edilebilecek 

- --*---
Karton lıutuıarın örneği 

hazırlandı.. 
ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzüm

ler için ambalaj olarak kullanılmakta 
olan tahta kutuların tedariki dünya har
binin memleketimiz üzerindeki olıı.gan 
üstü tesirleri yüzünden çok güçleşti~ini 
nazarı itibare alan ticaret vekilliği, 
üzümlerin karton kutularla da ihracına 
müQaade etmiştir. 

Bu husus şehrimizdeki alakadarlara 
teolis.r olunmu~tur. Karton kutulatın eb
adı 1 ~X25X38 santimetredir ve örnek-
1ıori lzmir mıntıoka ticaret müdürlüğün
de mevcuttur. Bu karton kutuların da
yanıldı, mal sevkine elverişli olduğu ne
ticesine var.llmışlır. Kutuların baş taraf
larına tel 81\nla.nik mı.lkıtveınetleri art
tırılacaktır. Resmi marka ve işaretler 
kutulara vurulacaktır. 

---o---
lzmire hububat 

2etirilecek 
-*

Şehrimlzdelıl Jıamyon· 
fardan fJazdarı 
Jılralanıyor .. 
Toprak mahsulleri ofisi tarafından 

civar ve orta Anadolu vilayetlerinden 
alınacak hububab nakletmek üzere lz
mirde mevcut kamyonlardan bazılan 
kiralanacaktır. Kamyon sahiplerinin 
lastik, benzin ve yağ ihtiyacı tahdide 
tabi tutulmaksızın temin edilecektir. 

---o---
KÖPRii 
r AMİRİ İSLERİ 
Bergama - Soma şosesi üzerinde mev

cut 1 6 ahşap köprünün döşeme aksamı
nın tamiri ve korkuluklarının inşası vi
layet daimi encümeni tarafından eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 6 haziran 
pazartesi günü yapılacıı.ktır. 

mezunlarını verjyor 
· Ne Loran.za, ne de ben yolda yüzümü
zü çevirip geriye hi~ bakmıvorduk. Da
ima ileriyi gözlUyorduk. Bizim şimdi, 
terkettiğimiz Halep şehrinden uzaklaş.. 
maktan başka bir şeye ehemmiyet ver
dH!imiz yoktu. 

Ve müthiş bir su baskınının önünden 
kaçan insanlar gibi, hayvanları çatlata
cak bir derecede koşturuyorduk!.. 

O dakikada zihnim çok korkunç dü
şüncelerle dolu idi. 
E~er Hayraboy öldJse, bu vaziyet bil

tün Halebi yerinden oynatmıs olacaktı! 
Kocakannın yapacağı boşboğazlık be~ 
nim hilviyetimin meydana çıkmasına k!. 
il idi. 

Köy üniversitesi 
teşkiline doğru 

HUkümet, Loranza ile beni yakalaı.. 
aıa 'k için bUtün tedbirlere baş vuracak
tı! 

Bu dakikada bir takım atlıların bizim 
nimiz üzerinde yUriimediklerl ne ma
lum du? .. 

Zihnimi saran bu korkunç dilsUnce
lerin tesirile volda isitti~ en ufak, en 
tabii bir gUrültU bile bana bir nal sesin
den farksız gibi görUnmeğe başlamıştı! .. 

* Bu kadar kolay bir surette ve hiç bir 
muhataraya uğramadan Reyhaniye kö
yüne nasıl varabilmiş olduğumuza ben 
hAH\ şaşıyorum!.. 

Tam gece yarıst idi ki hayvanlarımızı 
Nariyenin evinin önUnde durdurduk. 
Karanlık, sessiz bir {!ece biltün boşlu

ğu sarmıştı. Ben o dakikada, günlerce 
fırtınalarla boğustuktan sonra nihayet 
emin ve sakin bir limana kavuşmağa 
muvaffak olan bir gemide bulunduğuma 
uhio olmuştum. 

Gönlüme dolan korkular gilneşin sı
cak1 ı~ına ra~tlıyan bir buz parcası qibi 

Kızılçullu Köy Enstitüsü kuruluşun
danberi ilk mezunlarını önümüzdeki teş
rinevvel ayında verecek ve Türkiyede 
ilk defa kurulan bu köy enstitüsünde 
tahsil ızören köy ~ocukları lise mezunu 
olarak hayata katılacaklardır. 

llk mezunlar 72 kisidir. Bunlar lz
mir, Mu2la, Manisa, Aydın, Denizli vi
llvetleri köylerinden avrılmıştır ve ens
titüde lise tah<ıili gördükleri ?ibi ziraat, 
köycültik. dülgerlik. makinistlik ve di
ğer teknik bi11Yiler de elde etmişlerdir, 
istikbalde kendi kövlerinin birer yapıcısı 
olacaklardır. Ancak mezunların hemen 
köylerine iadesi imkanııızdır. Zira mem
lehtimizin bir çok yerlerinde köy ens
titüleri kurulduğu için ilk mezunlar bu 
enstitülere ö~retmen, ileride de müfet
tiş tavin edileceklerdir. 

Talimatname · mucibince mezunlara 
maarif vekilliği 20 lira asli maa.ı;tan bas-
ka bir ailevi geçindirecek kadar arazi 
ve ziraat aleti temin edecektir. 

Enııtitü bu sent"ki 72 mezuna muka
bil gelecıok sene l 00 mezun, 944 yılın
da ise 350 mezun verecektir. 12 sene 
irinde Garbi Anadolu kövleri 2000 köy 
;.; ;-..~<'tmenine sahip olacaktır. 
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Arnavuııuııta Befıtaşiliğ e 
ve uer gl talasllcitına dair-

tkinci sultan Mahmut yeniçeriliği ilga (keleri rağbet kazanamadı. ( 11) 

etmekle beraber bunların kıymet verdi- * 
ği bektlliiliği de ortadan kaldırmaya te- Muharrir yazısının başka bir yerinde: 
şebbüs etti. Bektaşi tekkelerini kapattı. ( Arnavutların yemeği silt ile pişiril-
Babaları sürdü. Bunu haber alan ve pa- miş pirinç ve mısır unu çorbasından iba
dişah ile arası bozuk bulunan Tepede- rettir. Arnavut bir öğün yemekle iktifa 
]enli Ali paşa el altından bu gayri mem- eder. Bayram günlerinde fazla olarak 
nunları kendi niiluzu altında olan yer- en ince zevk sahiplerinin bile eşsiz bir 

ziyafet olarak meth ettikleri bol salça 
lere çagırdı. Ve bu hareketi ile istiklal ile pişirilmiş nohutlu yahni ikram edilir) 
arzusu için yeni bir mesnet bulacağı ze- diyor. 
babına düştü. Tepedclenliden sonra ora- Bütiln Arnavutlara teşmil edilmek is
lara yerleşmiş olan bektaşi tarikatı bil- tenen bu ifadeyi doğru saymıya imkan 
hassa Toska müslümanlarm dinde daha yoktur; çünkil Arnavutların kısmı aza-
müsamahakar olmasından dolayı revaç 
buldu ve onların bu tarikate temayül
leri arttı. Fakat Kalkandelen, Pirzirin. 
· pek gibi Gigalık kısmında bektaşi tek-

(•)Yeni Asırda 18.19, 20, 21mart940 
tarihlerinde intişar eden ( Bektaşilik ve 
ikinci Mahmut ) yazılarıma müracaat. 

YENt TASAVVURLAR 
Maarif vekaletinin bu sahada çok fU· 

mullü tasavvurları vardır. İzmirde ku
rulmuş ve ilk meyvelerini yetiştirmiş 
olan lc.öy enstitüsüne yüksek bir kısım 
il.ivesi, hattıı. enstitünün bir nevi köy 
üniversitesi haline kalbi derpiş olunmak
tadır. Bu hususta tetkikler yapılmakta
dır. 

Milli Sefimiz köy mevzunna pek bü
yük önem vermekte olduklarını tz
mirde yaptıkları tetkikler sırasında işa
ret buyurmuslardı. Köy üniversitesini 
Garbt Anadolunun merkezi olan tzmir
de kurmak mevzuu, şimdi en önemli bir 
konu olarak ele alınmıştır. 

Köy enstitüsünü bitiren çocuklardan 
en kabiliyetlileri köy üniversitesi kısmı
na geçecek ve burada üç sene yüksek 
tah'lil ızörerek köy okulları için yüksek 
müfettiş, bölge müfettiı,i ve köy dqkto
ru olarak yetiştirilecektir. 

Bu iş u:>:un tetkikleri icap ettirmekte
dir. Simdiki köv enstitüc;ü birı.ası üniver
!lite ittihazına .elveri~lidir. Bu takdirde 
köv enstitü"ü için yine KızıJçullu civa
rında avrı binalar inşası mümkün görül
mektedir. 

mı pirine, salça, nohudun ne olduğunu 
bilmez. Bunların baslıca yedikleri et ve 
süt mamulatıdır. Sarp ve da~lık olan 
memleketlerinin ekser mahallerinde 
sebze ve buğday yetişmediğinden yedik
leri mısıra ve mısır ununa münhasır ka
lır. 

Bir öğünle iktifa edildiğine gelince : 
Tabiat kanunlarına da mugavir olan bu 
mutalaaya iştirak ,,.-tı-miyeceğiz. 

* Yin~ ayni muharrir yazısının bir ye-
rinde: 

Arnavutların, Arnavutluktaki diğer 
anasır ile olan münaseb~tlerinden bah
sederken ( hatta çok defa Kosova viH\
yetindeki Sırplara kendi hesaplarına 
vergi kesmişlerdir) demektedir ki bu 
cUmlenin şumul derecesi mahalli ahvali 
bilemiyenlerce çok yanlış tefsirlere yol 
açabilir. Hakikatta Arnavutlar, tarihin 
muayyen olan bir kaç malum safhasın
dan başka hiç bir zaman. hiç bir kimseyi 
vcrı?ive tabi tutmam1o::lardır. 

Hadise şudur : Kosova vilayetinde 
akalliyet teşkil eden diğer unsurlar ı:ok 
defalar ( deruhdecilik ) namı altında di
ğer Arnavut şakilerinin tecavüzlerinden 
korumak mukabilinde Arnavut ileri ge
lenlerine kesin bir ücret verirlerdi. Ba
zan da bu ( deruhdeyi ) köy halkı her 
hangi bir azgın türedinin emir ve tekli
{ine mutavaat suretile de öderdi. 

Mamafih deruhdeye girmiş bir köy 

Manifaturacı Mehmet Kamil ince?~· 

''lzmir,, deki merasim 
lu yüksek fiatla basma satmak istedjğ~ 
manifaturacı Osman Korik ile M.ustıı ki 
Namlı manifatura eşyasının üzerınde 
etiketleri değiştirerek yi.iksek Hat Y'b:; 
dıkları, kırtasiyeci Muzaffer Ciınsa ~. 
paket kabon kağıdını yüksek fiatla sat 
ğı iddiasile milli korunma müddeiurrııı
miliğine verilmişlerdir. Dünkü Bayram 

muhteşem oldu· 
---o---

ı94ı fasuJyalarının 
ihracı yasalı .. 
1941. senesi mahsulü fasulya ihrac~ 

menedildiği bildirilmesine rağmen n1 

saade almak üzere bazı tacirlerin ~er~ 
Ticaret vekilliğine müracaat ettik er 
görülmüştür. Vekaletten gelen bir yaıı; 
da 1941 senesi mahsulü fasulya ihraC~t 
müsaade edilmiyeceğinden müra~ı\ 

Vali parlalı bir hitabede bulundu .. Gen~liğin ge• 
çit resmi ve beden harelıetleri pelı beğenildi 

19 Mayıs Genelik ve spor bayramı, 
yurdun her yerinde olduğu gibi İzmirde 
de dün büyük bir .şevk içinde kutlanmış, 
gençlik grupları parlıil.t bir geçit resmi 
yapmış, beden terbiyesi hareketleri çok 
güzel olmuştur. 

Bayram münasebetiyle dün şehrimiz 
bayraklamınıila Clonaıımua. daha sabah
itan itibaren genÇlik ~p1anının stad
yum yolunda toplanmakta oldukları gö
rillmüştür. 
Öğle vakti bulutlu olan hava ince bir 

yağmura çevirince gençlerin neşesi biraz 
kaçar gibi olmuşsa da yağmurun devam 
etmeyişine inzimam eden bulutlu hava
da gençler güneşin hararetini hissetme
den hareketlerini daha kolaylıkla yap
mışlardır. 

Saat 14.30 ... Genç atletler, sporcular, 
izciler ve mükellefler stadyumda yerle
rini almağa başladılar. Alsancak stad
yumu seçkin bir davetli kütlesiyle dol
muştu. Stad kapısında intizam temin 
edilmis olmakla beraber yarım saat için
de bir kapıdan 3000 kişinin nasıl girebi
leceği, turnikenin nasıl izdihama mey
dan vermeden bu işi yapacağı hesaplan
mamıştı. Bu sebepledir ki bir çok aile 
kapıda itilip kakılmadansa evlerine dön
me~ tercih etmişlerdir. 

TÖREN BAŞLIYOR 
Saat 15 .. Tören baslarnak üzere. Genç-

1:k grupları sahada kendilerine ayrılan 
yerleri doldurdular. Simdi atletler ve 
sporcular tam bir intizam içinde teftis 
vermeğe hazırdılar. Saat tam 15 te vali 
B. Fuad Tuksal, Korgeneral Hakkı Ako
~uz. belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ
lu, Parti ve Halkevi relsi B. Hulki Cura 
~cncJik gruplarını teftiş ettiler. Vali her 
genelik grubunu ayrı ayrı selfunlamı.ş 
ve bi1mukabele ayrı ayrı selfunlanmıstır. 
Şeref tribününde generaller, askeri 

ve mülki crkiın nazara carpıyordu .. 
Geneler hep bir ağızdan istiklal mar

o::ımızı söylediler. İstiklal mar$1 söylenir
ken tören komiserlerinden B . Tozkopa
ran bavrağı şeref d:reğine çekti. 

Bundo.n sonra gençlik grupları (Dağ 
basını duman almış) marsını söylemiş
lerdir. Bu marş, Atatürkün çok sevdik
leri bu marş 19 mayıs günü gençlerin 
ağızlarından tekrarlanırken stadyumu 
dolduran kiitle ayağa kalkmaktan ken
disini alnmadı. 

NUTUKLAR 
Bunu. Valimiz B. Fuad Tuksalın genç

liğe hitao eden nutku takip etti. Valimiz 
nutkunda ezcümle dedi ki: 

« - Aziz yurddaşlarun. 
Yine milli bir günümüzün içten gelen 

heyecanını yaşıyoruz. Ebedi şef Atatür
kün 19 mayıs 1919 da Samsuna a.vak 
bastı~ gün Türkün emsalsiz kurtuluş 
hareketinin ~langıcıdır .. • 

Vali, gençlik ve spor bayramının bü
vük ehemmiyetini belirterek sözlerine 
söyle devam etmiştir: 

" - Bu bayram bütün gençliğin ve 
memleketin bayramıdır. Henin.ize kutlu 
olsun .. 23 sene evvel uzun bir savasın 
mağlup ve korkunç neticeleri yurtta 
belirmisti. Ağır şartları ihtiva eden bir 
mütareke ile ordumuz silahtan tecrit 
edilmiş, yurdun muhtel!f yerleri iş~al 
olunmuş, Padisah yalnız şahsını ve tah
tını dil<ıünerek düşmanlarla el birliği 
vapmıstı. İşte bövle karanlık bir günde 
Mustafa Kemal ihtilal hareketine başla
mak icin J.9 mavıs 1919 da Samsuna cık
tı:.. cDalt basını duman alnu."?, yiirliyc1im 
nrkada lar" teranesivle ba!'llıyan bu kah
ramanlık destanı ııİlk hedefiniz Akde-

hakikaten kendi mal ve canını kefalet 
ve emniyette görürdü. Bu hal Sırp köy
lerinden zivade Bulgarlardan dönme, 
<:>ralarda Doriş namı verilen Pomak 
müslüman Gorelilerle Loma eşkiyası 
arasında cari idi. Bu ücret, Arnavutluk 
~ahsiyeti mancviyesi namına tahsil edil
medii'?ine göre buna verği namını ver
mek bilmem ne dereceye kadar doğru 
olur. 

* Arnavutluk bahsinin başka bir ye
rinde de: 

( İttihat ve tarakki, Abdülhamit dev
rinde bir çok vergilerden istisna edilmiş 
olan Arnavutlardan her türlü verg-inin 
tonlanmasına teşebbüs etmiştir ) denil
mektedir. 

Halbuki Abdülhamit devrinde Arna
vutluğun hiç bir yeri vergiden istisna 
edilmemiştir. Tarih karsısında bu ifade 
büyük bi~ zuhul ifade eder. 

Filhakika Arnavutluğa tesadüf eden 
Kosova ve tşkodra vilayetlerile Manas
tır vilayetinin bazı kazalarında o zaman
ki vergilerin bir çoklarının tahsilatı ih 
male uğramış ve bakayaya kalmış ise de 
bu, hiç bir zaman istisna ifade eder ma
hiyette değildir. 

Hükümet kendini kuvvetli buldukça 
Abdülhamit zamanında dahi daima bun
ları tahsilden geri kalmamıştır. 

-BİTMEDİ-

nizdir , ileri» emriyle gayesine ulaştı .. 
Bu hamlelerin destanını dünya tarihi al
tın harflerle yazdı. 

Aziz yurddaşlarun, şu anda e':>ed1 şef 
Atatürkün aziz hatırasını minnetle, şük
ranla anmak içten gelen kudsi bir borcu-
muzdur .. 

A1:kadaşlar, bütün dünya kan ve ateş 
icinae çırpırurki!n yurdumuzda başımlZ
da Milli Şefimiz İnönünün yüksek azim 
ve iradesiyle ve hükümetin basitetkar 
siyasetiyle huzur ve sükıln içinde yaşa
maktayız. Atatürk cümhuriyeti gençli
ğe emanet etmişti. .Kurtuluş orduları 
kumandanı ve inkılap tarihimizde eşsiz 
muvaffakıyetlere ulaşan İnönü bugün 
başımızdadır .. 

Onun yolunda ve yanındayız.. Milli 
Şefimiz her fırsatta Türk gençliğine va
zifesini hatırlatırken Türk gençliğinin 
kendisine dü.şen vatan ödevindeki ya
rarlığı ve ilerleyişini memnuniyetle 
kaydetmiştir. Daha geçende İzmirinize 
şeref verdikleri sırada çok değerli ilti
fatlarını ve güvenlerini beyan buyur
muşlardı. Hepinize düşen vazife onun 
emrettiği yolda yürümek, irşadiyle ha
reket etmek ve daima terakki hamlele
rini arttırmak ve ona layık olmağa ça
lışmaktır. 

Aziz yurddaşlarım, bu sevinçli gün
leri kutlarken Milli Şefimiz reisicümhu
rumuz İnönüne kalpten gelen bağlılık 
ve şükranlarımızı bir kcrre daha eda et
meği başta gelen bir vecibe bilirim. Ya
şasın büyük Türk milleti, yaşasın bü
yük İnönü .. • 

Bundan sonra okullar adına genç bir 
hatip, İnönü lisesinden Halil ve onu ta
kiben de beden terbiyesi mükellefleri 
adına Cahit San:veli birer nutuk söyle
diler ve alkışlandılar. 
GEÇİT RF.sMİ 
Müteakiben gençlik gruplarının geçit 

resmi başladı. Gençlik grupları kıziyle, 
erkeğiyle tıpkı sert adımlı askeri birlik
ler gibi tribünler önünden geçmeğe baş
ladılar. Bilhassa şeref tribünü önünde 
~eçiş daha başka bir mana alıyor, adım
lar sertleşiyor, göğüsler şişiyor ve se
yirci nazarları, yavrularını kıskanan 
analar. babalar kadar berrak bir mana 
tası yordu. 

Genç kız gruplarının, delikanlıların ve 
mükelleflerin geçişleri cidden heybetli 
oldu. 
JİMNASTİK HAREKETLERİ 
Mükemmel bir surette antrene edil

miş olan gençlik Jttuı::ılan yaptıkları jim
nastik hareketleri ile günün heyecanını 
bir kat daha yücelttiler. Hareketler yay
dan çıkan bir ok kadar pürüzsüz, yuka
rı, aşağı ve yana giden kollar, her an 

HAFTAOAN HAFI'AYA 
•••••••••••• 

suretiyle vakit kaybedilmemesi bildUll 
miştir. __ .,,... ...... .-.-.. ~--

Ağır işçiler 11e 
m..,.Nıotıllarıne 

-*-
Dört işçinin imzasile dün şu mektubll 

aldık : 
Biz ağır işçiyiz. Ağır İşçi karnesi rne1

11~ 
cut olmadığından muvakkat hafta 1 

karnelerle ihtiyacımız karşılanmaktadı~· 
19 mayıs günü hitam bulan kamelert• 
mizi değiştirmek ve ailelerimizin ekrnk 
ğini tedarik etmek için müracaat edeee 
makam bulamadık. Bu milli bayraf1l 
gününde resmi devairin tatil olduğuıııl 
biliyoruz. Ancak bu suretle karnelerin 
değiştirmek mecburiyetinde olan yü~ 
!erce işçinin mevcut bulunduğu iaşe mtı 
dürlüğünce de malum olduğu halde nll 

sıl olup ta nöbetçi bir memur bırakılmll 
dığını anhyamadık. Sırf bu ihmal yilzÜtl 
den yüzlerce aileyi ekmeksiz bırakmağ 
kimsenin hakkı var mıdır? Salahiyet 
tarların dikkatini çekmenizi ve bu mu 
vak.kat karne derdinden bizi kurtarac 
tedbirin alınmasına delalette bulunmll 
nızı rica ederiz. 

BU aKŞAM POGAMI 
CAZ ORKESTRASI 

Deniz Gazino· 
su odadır 

silaha sarılmağa müheyya bir kıvamd 
idi. 

Evvela kız talebe, sonra erkekler, 
son olarak mükellefler hareketler· 
yaptılar ve binlerce seyircinin uzun v 
kesilıni:\ren alkı şlariy le karşılandılar. 

OYUNLAR 
·naha sonra halat çekme müsabaka 

yapıldı. Bu müsabakaya okullar ve ın .. 
kellefler iştirak ettiler. 4 X 100 ve Ba 
kan bayrak yarışları da yapıldı. Hus 
bir a11Uca ile karşılandl ve çok beğeni 
di .. 

Mükelleflerin jimnastik sahasında 
hareketleri ile merasinı nihayet buld 
ve mükMatlar dağıtıldı. 

En son olarak köy eğitmen okulu 
lebesi zeybek oyunu oynadılar ve ha 
kın neşeli tezahürleriyle karşılandılar-

' Arslan p~n~esi mi, Kedi eli mi? 
~------x*x:~~~~~~ 

Bu hafta (Yedi Gtin) de İbrahim rini yedirip südünü içirdikten sonra 
A18ettinin (Kadın avucunda erkek) sevredin yaltaklarunasiyle sürtünme
baslıklı bir yazısı çıktı yArin zülfüne; · · 
k b b 

sını .. 
e a ın şişine dokunmadan ka1emini Bu tekirler, pamuklar, sırmalar 

kullanmasını çok iyi bilen ruhiyatçı icinde öyleleri vardır ki ağızlarını 
muharrir bu yazısının sonunda: adamakıllı yıkayıp südikten sonra 

- Hele sahibi güzel ve erkeğe nis- minnet ve sükran vaT.felerini yapmak 
betle daha genç olduğu zaman bu mi- üzere sahibinin üzerine atlar, tatlı 
ni mini avuç bir arslan pençesi kesi- hırıltılarla göz süzerek <Jıinni söyler
lir. Ne yazık, yahut ne mutlu ona dü- ler; yumuşak elleriyle masaj yapar-
şene! diyor. lar. 
Kadın okuyucularını incitmemek 

için çok nazik davranmış olan mu
harrir arslanın pençes:ni kadının bi
leğine takmakla bence haksızlık et
miştir. 

Açıktan açığa saldıran, göğüs göğü
se dövüşen; pençe pençeye çarpışan; 
öfkesini, neşesini saklamağa lüzum 
göı·miyen arslan pençesi nasıl olur da 
daima bilmece soran; sık sık renk ve 
kıyafet de&iistiren kadının ruhuna 
hi.,ınet edebilir? 

İnce kadın parmaklarının sinirlere 
düğüm dizip başa çorap örmekteki 
mahareti:vle bu parmakları süsliyen 
sedef ve ]fil tırnakların ruhta ve kalp
te yara açmaktaki marifeti yedi ya
sından yetmis yasına kadar her erkek 
- korkudan diliyle ikrar edemese bi
le - kalbiyle ta!':dik etmektedir. 

Arzu ve emeller!ni hazan göz yaş
ları, hazan tatlı nevazisler, ba.7.an 
sun'i darılmalar ve bayılmalar icin
de tahakkuk ettirmesini çok iyi bilen 
kadın, erkeği avucunun celik kıska
cına düşürmeği tasarlarken kafası 
bin bir düşüncenin plAnlariyle meş
guldür. 

Bir kadın eli ne kadar güzel ve yu
musak olursa olsun çok defa bana 
kedi elini hatırlatır. Tırnaklarını ka
dife tüylü yumuk parmaklanna sak
lamış kedinin eli kadar kadın eline 
benziyen bir el var mıdır? 

Evinizde sevgi ve itina ile besled!
ğiniz (Pamuk) a dikkat ediniz. Ciğe-

Siz bu iltifat ve nevazişlerin altın
da hafif bir uykuya dalarsınız .. Sağı
nızdan solunuza dönerken kuyruğu
na basmış olsanız derhal o kadife 
tüylü yumuk parmakların arasından 
meydana çıkan beş kanabcı tırnak in
safsız b!r hamle ile bacağınıza sapla-
nır .. 

Maddi ve manevi bütün ihtiyaçları 
dilediği gibi tatmin edildikce sevdiği 
adama kalbinde bin nevazişle yer ve
ren kadının isteklerine cevap a1ama
dı ğı gün, attığı tokat (Tekir) in tır
naklarına ne kadar benzer! 

'-Rübabı şikeste) sinde kadını de
nize benzeten merhum Fikret aşiya
nındaki odasına yağlı boya bir kedi 
tablosu asmıstl Ruh ve tabiatlerinde
ki ani tahavvüller ve televvünler yil
zünden kadını denize benzetmiş olan 
büyük şAirin her halde kedinin yağlı 
boya tablosunu yaptırıp aşiyanına 
a~akta bir maksadı vardır. Bu mak
satta iki yaradılış arasında fazla b

0 

henzerlik bulmasından başka ne ola
bilir? 

Mutlak olarak her kadın eli tırma 
lar mı? Her kadın tırnağı yara 
acar? Her kadın avucu bir mahbes; 
midir? Hayır!... 

Her hangi bir kötülük geleceğin 
den korkmıyarak, endişesiz, emniyet 
le öpülecek tek kadın eli vardır: 

Ana eli .. 
MURArÇINAR 
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OCRE'J'EN DERSLER 
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ALrMIŞ DORDiiNCü DEM •• 
AT THE TOBBACCONİST'S 

'l'obecco (tıbe'kou) Tütün 
Cig::ırette (sigıre't) Cigara 
Cigar (siga'a) Puro 
ld.atch (Meç) Kibrit 
Cigarette - lighter (sigıre't laytı) Çakmak 
Cigarette - case (sigıre't keys) Tabaka 
l>iJ)e (pas1>) Pipo 
:Pipe - cleaner {paypkliynı) Pipo temizleyicisi (fırçası) 
'l'obacco pouch (tıbe'kou pauç) Tütün torbası 
'l'o smoke (tı smöuk) İçmek 
~is the tobacconist's. I must get some cigarettes. 
lşte tütüncü dükkanı. Cigara almalıyım_ 
r wanl twenty Turk'.sh cigarettes, please. 
!-ütfen, yirmi tane Türk sigarası istiyorum .. 
~ those cigars good? 
O purolar iyi midir? 
Y es, they are excellent cigars. 
~et, fevkalade purolar .. 
l. shall take three, and give me a box of matches as well. 
Üç tane alacağım. Bir kutu kibrit te verin .. 
'llıe customer who is just com!ng in is a pipe - smoker. 
Şimdi içeriye girmekte olan müşteri pipo kullanır. 
ile aks how much an ounce that tobacco js. 
Bu tütil:nün onsu ka(a diye soruyor. 
lle buys some and puts it into his tobacco pouch. 
llir m.ikdar satın alarak tütün torbasına dolduruyor. 
.A.fter he has bought the tobacco, he decides that he wants to buy a new p:pe and 
some pipe - cleaners. 
Tütünü aldıktan sonra, yeni bir pipo ve birkaç pipo temiz.leyicisi a1mağa karar 
Veriyor. 
My cigarette has gone out, will you give me a light please. 
Sigaram söndil, bana lütfen ateş verir misiniz? 
When a man wants to smoke a pipe, he stuffs it full of tobacco, then he lights 
the tob:ıcco with a match.. 
Bir adam pipo i~eği arzu ettiği vakit, tütünle doldurur ve bundan sonra tü
ttbıil bir k:ı"britle yakar. 

TORK GENÇLIGININ 
lRMAGANI 

(Haştarah 1 inci Sahifede) 

<luklan şeref loca.ı önünde mevki aldı· 
ı_,. 

Maraton birincisi tazimle eiilerek 
Türk gençliğinin annağaru olan bayrağı 
aziz Milli Şefimize tevdi etmiştir. Milli 
Şefimiz bayrağı almış ve gençlere ilti
fatta bulunmuştur. Bundan sonra bay• 
rü_ hazırlanmış olan göndere gümü~ çi
"11erle çakılmış ve gönder üzerinde dal
galanmağa başlamıştır. 

* PARTi GENEL 
SEKRETERiNiN NUTKU 
Ankara, 19 (A.A) - C. H. P. genel 

eeheteri Memduh Şevket Esendal 19 
Mayıs spor bayramını açarkn söylediği 
nutukta ezcümle demi§tir ki : 

- Yüce Milli Şefimiz, sevgili vatan
dqlarm, Maarif veltll.i sevğil.i arkada.t
ınız Huan Ali Yüeelln rahatsızlığı dola
yısile onun sayın adına ben. Cümhuriyet 
Halk Partisi genel sekreteri Memd-ııh 
Şeyket Esendal, 19 mayıs gençlik ve 
spor bayramım açıyorum. Ebedi Şefi
miz Atamızm ölümünden sonra geçen 
dört yılı bütün milletçe hep beraber aş
hlı:. ölüma~ kahraman, eşsiz insan Ata
türk 23 yıl önce ölümlerden kurtardığı 
milletin kalbinde sönmiyen ateşini öz 
nefesile yeniden alevlendiriyor. Hanği 
ana evladını, hanği çocuk babasını, han
ii gönüllü özlüsünü bu milletin onu sev
diği kadar sevebilmiştir} Ona olan öz
lemimizi hanği ana evladına, hanii ,.ço
cuk. babasına, hanği özlü gönülliliıüne 
duyabilir? Onu her ne suret ve vesile 
ile anarsak yüreğimizde canlanan duygu 
milli aavq ve istiklil yıllarının heyeca
nı olur ve her zaman öyle olacaktır. 
Onun emanetini taşıyan özgür, vatanse
ver her türk milli savaş ruhunun kahra
man koruyucueudur. Bunun için Ata
türk yllfB.IIlakta olan ve yarın yaşaya
cak türklerin ruhunda mana halinde 
canlı duran idealdir. Siz ahlakınızla, ça• 
lıfmanızla, ruh ve beden sağlamhğınızla 
bu yolda devam edeeek.siniz. Bugün si
zin iç.in iki kat tarihi bir gün olacaktır. 
Çünkü birazdan eizi çok seven, düşünen 
büyük Şefinizi duyacaksınız. Bu tarihi 
eünü ve bayramı sevginizle dolu göğsü
mün bütün heyecanile kutlarım. 

---o---
,,Göztepe'' An

karaya 2itti 
---*·---

. 'J'Urlılye futbol şampi· 
yonası için J maç 

yapacalı-
Gelecek cumartesi, pazar ve pazartesi 

günleri Ankarada yapılacak Türkiye 
futbol şampiyonasına iştirak edecek 
ol::n İzmir .şampiyonu Göztepe futbol 
t •. ilmı bu sabahki Afyon tren!yle An
karaya hareket etmiştir. 

Göztepeliler yc;pılacak birbiri arkası 
üç zorlu müsabakayı diişüncrek tam ve 
dolgun bir kadro ile gitmektedirler. 

Mersinde yapılan gruplar arası şam
piyonasında Trabzon takımı kazandığı 
için Ankaradaki maçlar Harbiye, Beşik
taş, Trabzon ve Göztepe takımları ara
sında cereyan edeccktlr. 

RUSYADAKI VAZiYETE AS· 
KER GOZILE BAKIŞ 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 
lariyle Almanlar arasında muharebe de
vam etmektedir. Çarpışmalarda her iki 
tarafm da büyük kayıplara uğradıkları 
haber verilmektedir. 

Sovyetlerin Kerç yarım adasında ga
yet dar bir sahaya çekilerek mukaveme
te karar vermiş olmaları, sonuna kadar 
müdafaa kasdmdan ziyade Kafkas sahi
line geçmek için zaman kazanmak iste
diklerine atfedilebilir. 

Harkof ve Kere muharebeleri müstes
na, doğu cephesinin öteki bölgelerinde 
önemli hemen hemen hiç bir hareket ol
mamıştır. Yalnız Sovyetler Leningrad 
çevresinde bir iki teşebbüste bulun
muşlardır. 

HAV ALARDAK1 HAREKETLER 
Hava faaliyetine gelince: Hava hare

katının ağırlık merkezi evvelce olduğu 
gibi şimdi de doğu cephesinde toplanmış 
gibidir. Sovyetler Harkofta büyük bava 
kuvvetleriyle harekete geçmişlerdir. 
Hava üstünlüğünün hangi tarafta oldu
ğu henüz belli değildir. tki tarafın da 
çok büyük hava kuvvetleri kullandıkla
n anlaşılmaktadır. Sovyetlere göre 17 
Mayısta 64 Alman uçağı düşürülmüştür 
ki bu sayı doğru ise doğu cephesinin bu 
kesimi üzerindeki bu Alınan kayıbım 
azımsamamak lazımdır. 

~----~""""""'--~ 
ALMANLARA GÖ E 

.ı ıncı Salufede) 
batkumandaruıgından verilen haberlere 
göre 1 7 maylsta Alman - Romen kıta
lan Kerçin şimal doğusunda Bolşevikle
rin ümitsiz yarma teşebbüsünü akim bı
ıakmıılardır. Kuşatılan düoman kuvvet
lerini yok etmek için topçumuzun yardı
mile inadçı bir taarruz yapılmıştır. 

BOYOK RUS TAARRUZLARI 
Berün, 19 {A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeri kaynaklardan öğrendiğine gö
re Sovyetler ciddi surette tehlikede olan 
cenup cephelerine yardım için beyhude 
teşebbüslerde bulunarak Harkof cephe
sinde şuursuz bir surette kütle halinde 
hücumlar yal'Hyof"lar. Pek çok sayıda ile
riye sürülen tanklar Alman müdafaası
nın sağlamlığı yüzünden en ağır kayıp
lara uğramaktadır. Bolşevikler bu su
retle bir hafta içinde 324 tank kaybet
mişlerdir. Bunlar içinde Ruslara İngi
lizler ve Amerikalılann gönderdikleri 
en ağır tanklar da mevcuttur. 

Berlin, 19 (A.A) - - .ıhiyetli kay
naklara göre Alman ordueunun Kerç 
yanm adasında parlak muvaffakiyetle 
neticelenen taarruzu bu yılın büyük ta
arruzu değildir. Bunun nerede ve ne za
man başlıyacağı bilinemez. Askeri ma
kamlar taarruzun en az ihtimal verilen 
yerde başlıyacağını söylemektedirler. 

Alman genel kurmayı Kızılların Har
kof taarruzundan memnundur. Sovyet
ler buradaki hazulıklannı gizleyememiş
lerdir. Bolşevik kumanda heyetinin bu 
hareketi ne dereceye kadar Kerç taar
ruzuna bir mukabele telakki edileceği 
cumları Kerçe yaptığımız taarruzla ayni 
zamanda baılıyaca.ktı. Alman teşebbüsü 
bilinmiyor. Bolşeviklerin mukabil hü
düşmanın hareket zamanını değiştirme
sine sebep olmuş ve Sovyet planı bozul
muştur. Ruslar geçen sonbaharda tatbik 
ettiğimiz planın bir kopyası olan taar
ruzlarında insan ve malzemeyi kütle ha
linde feda etmi§lerse de netice almağa 
muvaffak olamamışlardır. 

ALMANLARA GöRE 
RUS HATASI 

YENi ASIR 

YURDDA 19 ~1AYtS TORENI 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

BUGDAYDAN 
KauçııJı ııapıJıyor ... 

SE 

Radyo gazetesine göre V aşingtondan 

Ol'El.E El.VERİSLf 
KİRALIK EV 

SARfFE' ===-=s: 
l~'llAaii;iY=:t=u~ 

'mr~ılıyoraz. ~nlar arasmda iyi ge
dnıncn:n, lıatta milletler arasmda yakın 
tanışmanın bir <"saslı vasıtası da spor
dur. İnsanların hele genç ve ateşli çn~
Jarında sportmen ruhuyle baslarından 
~eçcnlere alısr.:ilan onların birbirleriy
le münasebetlerinde çok tesirli olur. 

gelen oldukça garip bir haberde Ameri- Tilkilik parkı civannda 8 numa
kalıların buğdaydan sun'i kauçuk yap- rah on oda mutbah ve Jıamam arka
mağa başlıyacağı bildiriliyor. Amerika sında 400 metre murabbaı bahçe ve 
ziraat nazırı yakında Amerikalı kimya- bir masura Osmanağa suyu ile mü-

1 MAKBULE KEBARE 
§ Biçki • Dikiş ve Şapka - Çiçek 
§yurdunda kayıt muamelesi devam 
§ ediyor. Z/6/94% salı günü yaz dev
S resi tedrisatına başlanacak, kayıt ka· 
S panacaktır. Beş ayda modanın bütün 
§ incelikJeri ve yenilikleri ö~tilerek 
8 Maarif müdürlüğünden musaddak 
§diploma verilir. 

gerler tarafmdan yeni keşif olunan usul- teaddit ~şmeyi havi otel yapmağa 
ler sayesinde buğdaydan kauçuk yapıl- elverişli ev kiraya verilecektir.. Ta-

Muvaffak olmanın ortak zevki, nıu
vaCfak olmanın geni" yürekle ve dü~
manlık duymadan kabulü. hükümleri 
ürkmeden ve taskınhğ'a düsmcden kar
<:ılama, tabiatin ve her türlü <;aTtların tc
cmne s:ıiJam sinirle bakmll, hülfı.oı:a hn~
kalanmn iyiJi!derini benimseme ve bas
İl'alarınm c-ksiklcrini hos görme snorda 
iclman ed11ir. Hele su noktayı hic; hatır~ 
rl:m rıJcarmavmız: Per vasta ve her ı-ar
fa U;\'gun ve' elveTisli s~r <'alı~mnlc zev
lcinin ve iradesinin bilef!iclir.. Cafo:ma 
1<"in b;l' c-o!c kudrefJel' vard1r. Bunların 
he..,drnlen ,.t-.<'Inmi:vefliı;i t'alı-ımanın in
"80 idn ze\1kli bir "ey olabilm~i ve ne
rede nasıl olursa olqm her halde çahs
malc kin anın dnvulmasıdı.r. İsie sp.;r 
•1lu~;tl hiinvenin hiinelerine t"alı<:manm 
hu ec:ns kudretini vermek idn ba-ılıea 
-ıiJ.iTdir. 

mağa başlanacağını bildiriyor. Amerika- lip olanlar eski mahkeme önünde 
da buğday stoku çoktur. Vakıa bu nevi 451 No. ya müracaat.. (1187) t-2 
kauçuklar pahalıya mal oluyorsa da, -: ~ ADRES: Karşıyaka Yemişçipaşa 

H sokak N o. 5 •. şimdi Amerikada pahalılık meselesine 
ehemmiyet verilmemektedir. §~7~.rJ"'.r.r..r..r...o-..r.r..o""..#"J..#"~S 

Ehmeıı-,,;,.;; ;~ı,,.--ışıar ... 

1
1 Hizmetçi 1 S~ Kayıt saatleri : Her gün sabahle

g yin 9 • 12 .• 

Bucada Letafet sokağında Kemal Ak- S 
seki, Nizameddin Ali Heri ve lhrahim aranıyor ~ 

8 17. 20. 24. 26. 29. 31 (1182) 
~)OC!ı:ıı:ıı:ıaccoacı >aı:ı cı:.u:ı:ır:u:ıı:ıacı:ıı:ıooaı 

6 adet ekmek kartı çaldık.lan iddiasile ~ 
tutulmuşlardu. Ev hizmetinde kullanılmak üzere !l 

DOKTOR 
Nuri Şemsi GVHEREN 
Hastalannı her gün Tilkilik Akar 

Çeşme kuşısındaki muayenehanesinde 
iyi bir hizmetçiye ihtiyaç vardır. 1 

·•11111"11ı:ıaıumımıımu ''ıtıtıııımumııııuu 1= Taliplerin Karşıyaka Fahrettinpa-1 

1 AB~~:::u :~~~~~n 1 kı'~::,:~~:~ kabul eder. Telefon : 4057 

= :i •t -D-• t•ı - ... -Q- -1~1-DP 
s~~~'"'° § Muayenehane nalıli 

~ LEO~ ~~~~~KAS 
İvi vatandac;, verimli vatanda<; olabil

mek ic-iıı iyi sportmen nlma~ f'ahc:an ve 
'vi suortmen olmak irin maddi lrudreH 
lre-:>ri ve ymrahc-ı zehil"lerden korvyan 
;,hl<>Mt ve iradeli vaqfiarla bezenerek 
vettc,...., vatandas doğru yol1arm en iyi
'<İndt>dir. 

:11ırmu11111nımımmmmnıııııı11111111111ınmır. 

7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 
Ajans haberleri 8.00 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin sa.ati 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : $arkılar 12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 Müzik: Şarkılar 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayan 18.03 Mü
zik : Radyo dans orkestrası 18.45 Müzik 
Fasıl heyeti 19.30 Memleket saat ayarı 

DOKTOR 
Salahettin TEKAMD 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÖTELo\SSISI 

Hastalarını her g\in öileyin ıaat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 3-45 3 
Ev: 3459 

•4:a= ma_ı_ı_a_ı_ ı •tıwı•a-•-• • 

§ Muayenehanesini İkinci Beyler 
§ sokağında 78 numuaya nakletmiş
S tir. 
8 Hastaları her gün sabahleyin 

1 § 10 - 13, öğleden sonra 14 - l 'l arasın.. 

ı 
g da kabul eder. 
§ Muayenehane TELEFON 2506 

-: R EV 2998 
~ Ö~iCCIOCIOCIGCIGCIQCıcc:.OC::ıoc~~:cıc::Qn 

Genr arkadaslarun. in-ıanlıibn elent 
ve acrlnn. vntanm sıkmtıJan ve dii-ıün
~ .. 1 .. "'"i iio:tfüıde }.er kr.se ~ diinyava iimit 
ve ne<::e vermek icin f!\irbüz ciğerleı-i
nizin kuvv ... •r; nefesiyle haykınnız : Ya
~"~ vendik! .. 

~~~ 
DOKTOR 

ve ajans haberleri 19.55 Müzik : Şarkı 
ve türküler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Bir marş öğreniyoruz. Haftanın ı 
marşı 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik: Kental Salih Aysa:v 

Sari hastalıklar mUtehusısl, 
BAKTERİYOLOG 

IJOOOCC;;;;:EHiZ 
1 Dojtum ;::t~~astalıklan Saz eserleri 21.30 Konuşma (Av ve spo

ra dair .. ) 21.45 Müzik : Riyaseticümhur 
Bandosu 22.30 Memleket saat ayarı. 
ajans haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 
Yarınki program ve kapanış .. 

8i?:in kudretli varlı~mızd.a ve temiz 
'\hliınızda vatanın sa~lam S?:ele«'ci!ini her 
"aman ı:i;ylemi-ı olan Büyiik Ata(iirkiin 
"anla ndmı candan savıı;ı ve sevgi duy
"olnrınızla ~öklere vükseltiniz .. ,. 

* MiLLt SEFiN 11.Tff AT 

: GAYR! MENKUL MALLARIN 
: ACIK ARTTIRMA !LANI: 

VF. T AKOIR[ .E.Rl 
Ankara, 19 (AA) - Milli Şef 19 

mavıs spor bayramma huzurl•rile şeref 
verdiler. Bütiin spor hareketlerini yakın 
~ lilka ile sonuna kadar takip buyurdu
lar. 

Okul talebelerile Harp okulu gençle
rinin ba~anlan devlet reisimizi memnun 
etmiş ve harp okulu komutanı Mustafa 
Erenle, maarif vekaleti beden terbiyesi 
ve izcilik müdürü Vildan A~iri huzurla
rına kabul buyurarak kendilerine iltifat 
etmisler ve gençlerin başarılarına karşı 
ta.kdirlt>rini beyan buyurmuşlardır. 

* ANKARADAKt 
MFRAStM T AFSILA Tl 
Ankara, l 9 ( Hususi ) - Ebedi Şef 

"~"ltürl<-ün .S;:,msuna ayak ba~hğı günün 
'> 3 üncü yıldönümü bir gençlik ve spor 
1-,ayramı helinde büyük heyecanla kut-
1andı. Sehir baqtan baı,a bayraklarla do
"lanmıştı . .Sokaklar stadynma giden bin-
1"rce inq,ao}a clolmuııtu. Buaünkü mera
·'mde kırk bin kiqj hazır bulunmuııtur. 
<:.r,.f tribünündP. Mqli Sef, Büyüle Millet 
Meılisi reisi Abdülhalik Renda, genel 
kurmay b.,.11karıı mareşal Fevzi Çakmak, 
'lasvekil Dr. Refik Saydam, parti genel 
.,,.kreteri Memduh Sevket Esendal, ve
•.;Jler, mebuslar, askeri erkan, kordip-
1omatik yer almıslardı. 

BOYOK ATANIN HUZURUNDA 

BODRUM tCRA MEMURLUöUN-
DAN: D. No. 942/18 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Bir bap hane 
Z. 72, 18 arşın mikdarı bir bap dükkan. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Ev Kum 
bahçe mahallesinde tapunun 26 No. ve 
3/931 dükan Atik mahalle No. 10 

Takdir olunan kıymet: Hane 300 lira 
dükkan 100 liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer,gün, saat: 

Bodrum çarşı içinde 15/6/942 Pazarte
si saat 14 - 16 ya kadr. 

1 - İşbu gyri menkulün arttırma şart
namesi 15/5/942 tarih.inden itibaren 18 
No. ile Bodrum icra dairı>.sinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. llanda yazılı olanlardan fazla 
malUm.at almak isteyenler, işbu şartna
meye ve 942/17 dosya numarasiyle me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibialacaklılarla diğer 
al§kadarların ve irtifakhakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilfuı tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicillle sabit ol. 

Törene sabahın yedisinde atılan top- madıkça satış bedelinin paylaşması.ndan 
1arla ba~lanmı!!tır. 2 3 sene evvel bugün hariç kalırlar. 
(dün) Ebedi Şef Samsuna ayak basmış 4 _ Gösterilen gilnde arttırmaya işti4 
ve işı;cal altında olan ana vatan toprak- rak edenler arttırma şartnamesini oku
ları üzerinde istikbali aydınlatan istik- muş ve lüzumlu malfunat almış ve bun-
1" l güneşi doğmustu. Saat 7,45 de tale· lan tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
be mÜmf'~"illerinden bir grup Ebedi Se- olunurlar. 
fin muvakkat kabrini ihtiva eden Etnoğ- 5 _Tayin edilen zamanda gayri men
rafya miizesine ~iderek büyük Atanın kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
manevi huzunındı\ en içten sevgi ve say- arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be-
....,h,.la eiHlmişlerdir. deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

STADYUMDAKi MERASiM beşini bulmaz veya satı§ isteyenin alaca-
Stadvumda merasim parti genel sek- gına rücbani olan diğer alacaklılar bu

reteri M .. mduh Sr.vket Esendalın genç- lunupta bedel bunların o gayri menkul 
liğe hit<>hesile açılmışhr. ile temin edilmiş alacaklarının mecmu-

Cençlik · gruplannın beden hareketle- undan fazlaya çıkmazsa en çok arttara
ri çok muvaffakiyetli bir aurette yapıl- nın teahhüdü baki kalmak üzere art
mıı?tır. Bilhassa Harp okulunun alevli tırına on gün daha temdit ve onuncu 
manileri aşan genç ve gürbüz talebesi günü aynı saatte yapılacak arttınnada, 
~tadyumun allcıs tufanı kinde cın1amaıı1- bedeli satış isteyenin alacağına rücbani 
na sebep olınu!'llardır. Harp okulu tale- olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
be-;inin 30 dakika süren hareketlerini, ile temin edilmiş alacakları mecmuun-
1-,eden terbiyesi mükelleflerinin hare- dan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok art
'cetleri ta.kip etmiştir. tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde 

Sabah vağan ya:;.murdan sonra hava- Edilemezse ihale yapılamaz ve satış ta
nın tatlı bir serinlik arzetmesi merasi- lehi düşer. 
"lin sonuna kadar büyük bir zevkle ta- 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
1<io edilmesini temin etmistir. Beden ha- olunan kimse derhal veya verilen müh
reketlerl üç saat 45 •dakika sürmüştür. let içinde parayı vermezse ihale fesholu-* narak kendisinden evvel en yüksek tek-

tST ANBULDA lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be-
tstanbul, 19 (Yeni Asır) - Gençlik l delle alınağa razı olursa ona, razı olmaz 

bayramı şehrimizde çoşı;nın bir şekilde 1 veya bulunmazsa hemen on beş gün 
kut1::ınmı~tır. Kadıköyünde Fener sita- 1 müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
dmda 20 bin seyircinin önünde kız ve arttıra.na ihale edilir. lki ihale arasmda
erkek talebe tarafından spor hareketleri ki fark ve geçen günler için yilzde 5 den 
yapılmış ve bunlar pek muntazam ol- hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
muştur. İstanbul cihetinde de $eref si- rıca hükme hacet kalmaksızın memuri
tadında muvaffakıyetli beden hareket- yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mad-
leri yapılmıştır. de 133 * Hane ve dükkAn yukarıda gösterilen 

Bergama 19 (Hususi) - Gençlik bay- 15/6/942 tarihinde Borrum Çarşı içinde 
ramı ile altıncı kermes bugün coşkun işbu ilan ve gösterilen arttırma şartna-
tenıhiiratla kutlandı. mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

20 kız ve erk€k çocuğun ve efelerin 2790 (1205) 
<'eşitli milli zeybek oyunlan çok güzel-
di. Kalkan, okçuluk, cirit, pehlivanlık 
Halkevi spor hareketleri yapıldı .. Neşeli 
geçti.. C. H. P. Reisi 

Hasan Çelebioğlu 

mıyacağı anln.şılmıştır. 

~'ASE 

Dahili hastalarmı Tilkilikte Batu
niye camii karşısında Namazgib 
caddesi No. Z de kabul eder. 

TELEFON : KLİNİK : 4223 
EVİ : 3536 

B Hastalarµıı her giln Birinci Beyler 
~sokak No. 42 de muayehanesinde 
N kabul eder. Telefon (2310) 

1 Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
\ 1 - 13 (1166) 

~~:.oe;;;::.oe;;;::.oe;;;::.oe;;;:><;;:><;;:>">"':><:::::...o;;:><::~~=>" ~:ıcoa•oaaocoooocac.~...-...aç, 

··········· ,··········································································~ : = 
~ Devlet Demir Y oli.arıncl.an s • • 
·······························~··········································~··········· Muhammen bedeli ( 19046) lira (50) kuruş olan muhtelif çins, miktar ve 
eb'atta 43 kalem pirinç mueluk ve tefarruah (4/6/942) pertembe günü saat 
( 15,30) on beı otuzda Haydarpaıa Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin { 1428) lira (64) kurutluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teklifleyeni muhtevi zarflarını aynı gün saat 
( 14,30) on dört otuza kadar komisyon ıeisliğine vermeleri l~ımdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paras1z olarak dağıtılmaktadır. 
17 20 23 26 2641 {1180) 

Deuıeı Denizyolları işletme umum müdürlü• 
ğünden: 

idaremizin bir eenelik kömür aktarma tahmil ve tahliyesi itleri için kapalı 
zarf usulile yapılan eksiltmeye talip çıkmadığından pazarlık suretile ek.ailtmesi 
25/ mayıs 942 tarihine müeadif pazaıtesi giinU saat 15 te yapılacaktır. İetekli
lerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiği esaslar ve 13390 on üç bin ÜçyÜz doksan 
lira kat'i teminat ile alım satım komisyonuna gelmeleri. Ş2'rtnameei her gün 
komisyonda görülebilir. 2 763 ( 1204) 

lzmlr Gümrülılerl Başmüdürlüğünden : 
Gümrüğe terk edilen 250 lira kıymetindeki meyve fidanları 20/5/942 çar

şamba günü saat 15 de satılacağından talip olanların levazım servisine müra-
caatlat'ı ilan olunur. 2765 ( 1203) 

Doyçe Oryent 
DRE S D N ER 8 A N K 

1ZM1 R 
Merkezi : Hl!:KUN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihüy•t ak(eSi 

171,500,000 Rayhsmarıı 
Türkiyeci~ şubeleri: ISTANBUL ve lZMlB 

Mısırda ~ubeleri: KAHlR~ Vt: 18Kt:NUl!:KIYE 
Uer türlü banka muamelibm Ua ve kabuJ eder. 

~..cr.r. -,-.,..---... ~~O"'.....:; ~--~~, 

Yazıhane Nakli 
TÖRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ İZMİR ŞUBESİ 

1 haziran 942 tarihinden itibaren CümhUl'iyet bulvarında (104 - A) sayı-ı 

§ 
daki bürolannı Atatürk caddesi Alsancak mevkiindo 408 - 110 sayıh dai
reye nakledecektir. Sayın müşterilerine şimdiden ilin eyler .• 

-::;-,-. -----· -""-~~ 

Altınrüya 
KOLOl\YASI 
İzınlri kolonyası ile 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kamil Akta· 
fili şaheseri, bir sa· 

nat harikası.. 

DEPO:Hilal Eczanesi 

Pazar günü yapılan ekzersiz maçında 
Ateş takımını 5-1 yenmelerine rağmen 
Göztepenin oyunu bizi tatınin etme
miştir. Kaleye kolay iniyorlar, birbiri 
aı-kası gol pozisyonlanna giriyorlardı 
amma verimli bir oyun değildi İki üç 
oyuncunun pek bozuk oynaması, kar~ı 
tarafın zorlu olmaması takımın oyunu 
üzerinde muha~kak ki aksi tesir yap
nuştır. 

Biz Aılk.arnda şampiyonumuzdan iyi 
r.cticeler bekliyoruz. 

Bolşevikler en büyük hatayı Doneç 
taarruzile yapmışlardır. Müdafaa tabi
yemiz cephede. bir açık kapı bırakmak 
ve yanlardan taşarak bu açığı kapatmak
tır. Harkof taarruzu bu senenin en bü
yük tank muharebesidir ve düşmanın 
mağlubiyetiyle neticelenmiştir. Düş:nan 
tanklarının Alman silahlarına dayana-

Su cihet kaydedilebilir ki bu kesim
lerdeki muharebeler Avrupa ordulan
nın doğuda girişecekleri büyük taarru
zun bir işareti sayılamaz. Fakat bunlar 
düşmanın usullerini ve niyetlerini gös
termeğe yaramıştır. 

Berlin, 19 (A.A) - Di.in doğu cephe
sinde hava muharebelerinde Rusların 
sayıca üstünlüi{üne r~men 45 Sovye~ 
uçağı tahrip edilmiştir. 

A~rı!arı dindirir 
ROMATiZMA. BAS, DIŞ, SlNJR ve BEL ağrılan ile soğuk algınlığından 

ıJeri gelen vücut KHUKLICil. Nl:..Z.LE ve GRiP hastalıktan L> E K M A N 
kaşelerile derhaJ geçer, ıcabında günde l • 3 kate ahıur, her eczanede bu
!unıu. 



S/tPfPE 4 

SİYASI VAZİYET 
••••••••••••••• 

Yeni bir cephe 
açılması yine 

•• •• 
~unun mes-
elesi oldu ••• 

- *Rus)Jada asJıeri vaziye-
te dair propagandalar-. 
Aınerilıan hazuelılıları 

iranda durum .. 
Radyo gazetesine göre Rus - Abnan 

harbinin ı;eli.şme]eri etrafındaki propa
ganda faaliyeti ~ün en mühim mese
lesi olmaktadır. Almanlar Rus teşebbti
!.-ilnlin Harkof bölgesinde akim kaldığı
nı ve bu teşebbüsün başlıyacak olan Al
man taarruz hareketlerini hatta kolay
laştırdığını iddia etmektedirler. İngiliz
ler ise, bunun tamamiyle tersine olarak 
bu hareket ile Ahnan taarruz plô.nının 
altüst olduğunu ileriye sürüyorlar. 

Kerç yarım adası harekatına gelince; 
Mihverc!ler tarafından iddia edildiği 
gibi buradaki harek~t henüz tasfiye edil
miş değildir. Bu bölgede bAla çarpışma
lar devam ediyor. 
İKİNCİ CEPHE 
Diğer taraftan, ikinci cephe meselesi 

daha ciddi bir surette ortaya ablımş bu
lunuvor. 

·Bostonıı radyosu Anglo Sakson ale
m'.nde yeni bir fikir belirmekte oldu
i!unu söylemiştir. Radyo •Bu fikir, 
Amerikan endüstrisinin büyük bir sü
ratle inkişaf etmesi yüzünden harbin 
9-13 yılında değil, 1942 yılı içinde kaza
nılacağı hakkındaki fkirdir.. Amerikan 
endüsbıisinin hazırladığı silah ve mal
zeme ile harbin 1942 senesinde kazanıl
ması mümkün olduğuna Amerikan ge
nel kurmayı da kani olmuştur» demek
tedir. 

Son günlerde Amerika efkarmda be
hren bu fikrin nerede karar kılacağını 
kestirmek mümkün değ:ldir. Fakat her 
haJdc önümüzdeki günlerde büyilk ge
lisme1ere muhakkak nazariyle bakabili
riz. Anglo Saksonlar şimdiye kadar bu 
kadar kesin dil ku11amnamıslardır .. Bu 
haberlere, külliyetli mikdarda yeni 
Amerikan kuvvetlerinin ş!ma.li Irlanda
ya geldikleri haberini de il&ve etmek 
lazımdır. 
Diğer taraftan İnı:d]iz b~ekil mua

vini mister Atli de Avam kamarasında 
harp durumu hakkındaki münaka~da 
bu meseleye temas etmiştir. Fakat fazla 
izahat vermemistir. 

Ottavada toplanan müttefikler hava 
konferansı da ikinci cephe ile ilıtili olsa 
gerektir. 14 devletin işt:rak ettiği bu 
konferansın hedefi hava kuvvet1erini en 
iyi şekilde kullanmak ve lilzuma göre 
tenc::ik etmek, tayyareci, pilot yetiştir
mektir. 

Kanadada harbin baslamasmdan son
ra tayyareci yet7ştirmek icin bir cok 
okullar acılmı~tır. Simdi bunu ~eni.<:1ete
rek bütün müttefiklere ş~mil bir hava 
terbivesi müesseseleri kurulması düşü
nüliivor. 
AMERİKAN HAZffiLIKLARI 
GPlen haberlere göre Arnerikada yeni 

silah ve harp malzemesi fabrikaları 
acılmaktadır. (Ford) fabrikası her saat
tt:: bir bomba tayyaresi yapmaktadır .. 
Amerikada şimdi günde bir j!emi insa 
edi1mektedir. Bu yaz mevsiminde her 
ı!Ün iki ve sonbaharda 3 gemi yapılacak
tır. 

İRANDA VAZİYET 
Tahran radvosu, Riı.aive isyan bölp:e

"'ne tetkiklerde bulunmak jcin vakmda 
15 k ic:ilik bir heyetin orava gönderi1ece
tıini bildirmis1ir. İran sahinsahı bu be
:\ e1c su ..,;).,.leri sövlemistir: 

ır - Uhdenize ver:Jen vazifenin ehem
miyeti cok büvüktür ve meclic:in bu hu
s ıı <=taki it inasına güzel bir delildir. 

Hr:vefini7in oraya ~tmesi halk üzerin
de tesk:n edici bir tesir yaoacaktrr. Halk 
<·ok 1<.:tırap cekmiştir ve hala da cek
"'"ktedir . Orada 5savi<:in iadesi idn 
ı::<>n dcrilecek kuvvetleri kendim teftiş 
tftim; emniyet ve asavisin husulü :rin 
tu kuvvetlerin :.•efr•eceitiııe kaniim. Me
bıı c ların na revi inzimam ederek bu 
l ö1.,ndp ~hnması icap eden tedbirleri 
kr" 'im alacağım .. • 

İran hükümetin:n Rizaive bölgesi is
yanını bastınnağa kat'i karar verdiği 
:ııı ln51lma k1 adır. ----·----SOVYETLERE GORE 

(Haşıarafı 1 inci Sahifede) 

Diğer dolaylarda kayde değer bir şey 
• yoktur. 

17 mc:ıyısta 46 düsman tayyaresi dü
şiirrliik. Bizim ka:vıbımız 21 tayyaredir .. 

Bahreno;;k denizinde harp gemilerimiz 
dü~manın bir tor·p:do muhribini batır
m1 c:l ıırdır. 

Mo.;kova, 19 (AA) - Royter : Mos
kova r:vlyosunun dün öğleden sonra 
si)v lediğine göre Harkof cephesinden 
ge!en ranorlar Sovyetlerin geri aldığı 
yerlerin devamlı surette arttığını bildir
mektedir. Bir tek birlik tahkim edi1mi.ş 
dört kö~.rü geri alm1ştır. Almanlar müt
h:s kavıplar veriyorlar. Bir Sovvet bir
lli!i 30 tank, baska bir birlik 45 tank 
tahrip etmiştir. Bir Sovyet bataryası 18 
tank tahrip etmiştir. 

Moskova, 19 (A.A) - Pravda J{aze
tesine göre Almanlar Harkof cephesinde 
pare>~i.itcüler kulJanmıslardır. 30. 50, 150 
kısilik gruplar hal:nde indirilen para
şütcülerin coğu daha havada iken yok 
cdilmistir. 

Moskova, T9 (AA} - Royter bil
diriy or : Harkof cephesinde Almanların 
ııon paraşütçü indirme teşebbü0leri, bü
tün paraşütçiil erin öldliıülme!İle netice
lenmiştir. 

YENi ASIR 
x ZE% 
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:zıı::s: 

UZAK DOGUDA « MART,NIK )) ~ ŞI «GAZ)) HARBi 
---*--- ---*'--- ---'· ·---

lki taraf ha- An.erikalı- Şimdilik 
V h •• J J • t "' • b " l b • Bütçe müzakereleri başlıyor a ucum a arın ıs egı oy e ır en- ~ 

rile meşgul oluyor dişe yok Meclis her gün toplana-
- *-

JAPONLAR BiR ÇIN KOMU· 
NIST TOMENINI EZMiŞLER 

-*-
Melburn, 19 (A.A) - Avustralya 

tebl:ği : Timor adasında bava kuvvetle
rimiz Şopangta düşman vapurlarına ta
arruz etmiş ve tam isabetler kaydet
miştir. İki deniz taşıtının tahrip edilmiş 
olması muhtemeldir. 

Yeni Ginede Japonların 30 - 40 ağır 
bomba tayyaresi 15 kadar avcı tayyaresi 
himaves:nde Moresbiye taarruz etmiş
tir. Tayyare meydanında bazı ehemmi
yetsiz hasarlar istisna edilirse kayıbımız 
voktur. Avcı tayyarelerimiz düsman tay
varelerini önlemişlerdir. Japonların bir 
bomba tayyaresi muhakkak, üc uçağı 
da muhtemel olarak tahrip edilmiştir. 
Biz bir tayyare kaybettik. 

JAPONLARA GÖRE 

Saygon, 19 (AA) - Japon hava kuv
vetleri Port Moresbiye hücum etmiş ve 
limandaki iki vapur evvelA yakılarak 
batırılmıştır. Liman dısmda da 6 bin 
tonluk dii{er bir vapur batırılmıştır. 

Port Moresbide uçak meydanı uzun 
müddet kullanılamıyacak bir halde tah
rip edilmiş ve askeri baı·aka]arla kışla
lar yakılmıştır. 

CİN - JAPON BOGUSMASI 
Tokvo. 19 (AA) - Domei ajansına 

göre Çinde Şansi vil~yetinin cenubunda 
kuvvetli bir komünist Çin tümeni ezici 
b!r darbe yemiştir. 

Hareket sahasındaki siddetli yağmura 
rağmen Suvi ırmağı vadisinde bu hare
ket 16 ve 17 mayısta olmuştur. 
CİN ASKERİ BİRMANY ADA 
KALIYOR.. 
Çunking, 19 (A.A) - İngiliz kuvvet

leriyle b!rlikte harp etmek üzere Bir
manyaya sevkedihniş olan Çin kıtalan 
dönmiyecek ve Birmanyada kalacaktır .. 
Bu kuvvetler harp etmekte ve bazı mu
vaff akıvet1er kazanmaktadırlar. Cin kı
talatı kendilerine müsait sahalarda bu
lunduklarından Japonlar buralara ağır 
silfıhlannı .e:etiremiyecekler ve Cinlileri 
mü~avi s:lAhlarla dövüşmek zorunda ka
lacaklardır. ___ ....,_,~~--~ 

19 MAYIS TAULILERI 
--~*---

( Ba ştarab 1 inci Sahifede) 

384501 29539 368017 077471 377646 
200896 220757 290640 356084 177365 
004384 322047 239122 0226g8 026146 
380473 267914 038903 256533 102503 

DİÔER KAZANANLAR 

Sonları 8736 ve 4425 ile nihayetlenen 
80 bilet beşer yüz lira. 

Sonlan 673 ile nihayetlenen 400 bilet 
yüıer lira, 

Sonları 464 ve 714 ile nihayetlenen 
80fl bilet ellişer lira, . 

Sonları 53 ile nihayetlenen 4000 bilet 
onar lira, 

Sonları 4 ve 7 olan biletler de ikişer 
lira kazanmışlardır. 

---~--~~--Hfn tliler a rala-
rında anlaşa-

caklar mı? 
---*---

M üslü ma ni ar • Mecusi· 
le r müzakereye 

başladılar .. 
Yeni Delhi, 19 (A.A} - Gandi de

ı:n:şti.r ki: 
•- Mecusilerle Müslümanlar arasın

da müzakerelerın tekrar başlamasına 

muvifakat ediyorum. Kongrenin teşkiJ 
komitesi tarafından tayin edilen \)eş mü
messil isterse ve iki taraf benim yardı
mım olsun olmas.:.n uyuşabilirse dünya
nın en bahtiyar adamı ben olacaWtrı .. • 

Bu 
Ak şam 

SAAT 
21. 15 DE 

- *-
B. HuJ, müzalıereıerın 

memnuniyet uerici tarz· 
da ilerlediğini söyledi 
Vaşington, 19 (A.A) - Hariciye na

zırı Kordel Hul. Martinik müzakerele
rine devam edildiğini söylem:ş ve soru
lan suale şu cevabı ve~tir: 

• - Vaşington siyasi mahfillerin.in 
kanaatine göre müzakereler memnuni
yet verici tarzda ilerl:yor . ., 

Lavalin Amerikan notasına cevabına 
karşı Amerikanın vaziyeti ne olacağı 
sualine Kordel H ul : «Ssöylediğimden 
başka bir şey bilrnivorumn demiştir. 

~--~tıa-----

HARB N G . DIŞI 
---·*---

Ka t'i netice 
uzak değil 

- *Müttefikler önümüzde· 
ki aylarda harekete 

g~meğe karar verd iler 
V q ington, 19 (A.A) - Amerika 

bahriye nezaretinin tebliği : İngiltere 
yeniden Amerikan kıtalan geJdjğinj b il
diriyor, Bu kafile sayı bakımından bü
tün evvelkilere üstündür ve tank birlik
lerini de ihtiva etmektedir. 

Cenevre, 19 (A.A) - Tribün dö 
Genev yazıyor : Birleşik devletlerde 
1943 senesi ortasından evvel malzeme 
verecek silahlanma endüstrisinin kurul
masından vaz geçilmesi karım İngiliz 
umumi efkarında heyecan uyandırmış
tır. 

Bu suretle müttefl'klerin, kat'i ydm 
1943 deiil. t 942 olduğu hakkınd-.ki 
kanaa.h meydana vurulınuııtur. Bu ka
rann ilk tefsirleri !\Udur : Müttefikler el
lerindeki va~ıtalnla öniiınüzdf'ki aylar
da temin edec.,.kl.,.ri lruvvetJerle derhal 
hal""kete gecerek kat'i netice saatmı ça
buklqtırmağa karar venniılerdir. ___ _,.,,.,. .. ____ _ 
Italvanların ru

hi halet i 
---'*---

B. Mussolini, halllın Fa· 
şist partisine bağlılığını 
is, a t e ttijini sö;wliyor •• 

Roma, 19 (A.A) - Dün akşam Vene
dik sarayında Faşist divanının toplantı
sını açan Mussolini İtalyan halkının ru
hi vaziyetini belirten üç olay zikret
miştir: 

1 - 4 milyar liret getiren son dahili 
istikraz. 

2 - Habeş harbindeki nişan yüzük
leri akını sekJind~ teberrü (bu yüzükler 
İtalyan askerlerini soğuktan koruya
caktır.) 

3 - Hükümet reisinin Sardonya ziya
retinde halk FCl§ist partisine bağlılığını 
ıspat etmiştir. 

Musso1ininin nutkundan sonra parti 
genel sekreterinin dahili vaziyet hakkın
da raporu dinlenmistir. Mussolini ile na
zırlardan Botay ve -Riçi demeçte bulun
m'lışlardır. 

Parti divanının gelecek toplantısı Per
şembe günü yapılacaktır. 

-,.<:-~..<:-..<:-:.<:">.ç-,,..ç-.,,.ç-,.<::-Yc:::'Y~~ 

Alman zırhlısına 
üç t orpil isabet 
ettiği anlaşılıyor

Londra, 19 (AA) - Hava nazırbğı 
haberler bürosu, pazar gecesi Prens 
Öjen Alman kruvazörüne yapılan 
hava hücumunda ikisi muhakkak ve 
biri muhtemel olarak üç torpil isa
bet ettirildiğini b:ldi.rmiştir. 
İngiliz bava kuvvetlerinin kayıpla

rı, Alman iddiası veçb.ile 29 değil, 
yalnız 9 uçaktır. 

rak bütçeye bakacak - *-
I NG ıL I Z IHTARI GAZ HIRBINI 

GEC KT ıRDı G!BI 
-*-Bern, 19 (A.A) - Basler Nachrichten 

Bütçe encümeninin mazbatasında hemen 1ıer 
milli mevzua tem as ediliyor ••• 

gazetesi yazıyor: 
Almanlar kışkırtılmadan gaz kullan -~~~~--------

dıkları takdirde İngilizlerin Ruslarla da- ~~kara! 1~ (Y~ni Asır) -:- _1942 büt
yamşma halinde olacaklarına dair yapı- çes:nın Büyük Millet Meclisı umumi 
l d fikr. b b uı·· .. heyetinde müzakeresine önümüzdeki an emeç ımce u arp us unun hafta . . 
doğu cephesinde kullanılmasını gecikti- ıptid~sında başlanacaktır. Bu ~-

Bütçe encümeni bütçe üzerindeki 
tetkiklerini tamamlamış ve mazbatasııı1 
hazırlamış bulunmaktadır. 

Mazbatada hemen her milli mevztl9 

temas edi.1.m!ştir. 
recek mahiyettedir. İngiliz hükümeti bu ~=ple meclis ay sonun~ ~adar her ~ 
kararı hiç şüphesiz düşünmeden vermiş ogleden evvel ve sonra ıçtiına edecektir. 
değildir. Zaruret hasıl olursa misilleme- c::::.-o:::>-o:::>-<::>-~~~~'>"'>"'>"'>"'>"~~~~::::.<:::><:::><:::.-c:;:::::.c;::><::><:::.<::::.<::::r<:::::.ı<:>O 

de bulunacaktır. İngilizlerin ellerindeki Ankarada açılan sergı·ıer 
vasıtaları Amerikan yardımını da hesa-
ba katarak kafi telilli ettikleri intibaı 
mevcuttur. Keza Çörçilin nutku da Rus
lar üzerinde tesirini göstermiştir. Rus. 
lar Lord Biverbrukla Mister Hariman.ın 
Moskovayı ziyaretlerinden beri İngiliz 
Rus dayanışmasının bu kadar kat'i bir 
surette teyit edildiğini görmemişlerdir. 

~--,--et...,_.,,_ __ _ 

tNGILIZLERE GÖRE 

Atatürk ve· inkılip eser
leri sergisi açıldı 

ediliyor. 

(Baştarab 1 inci Sahifede) 11 O TABLONUN GOSTERILDIGI BlR SERGi DE KÜŞAT EDiLDi 
Almanların gayreti şimdi Harkof cep

hesinde toplanmıştır. İntiba şudur ki Ankara, 19 (A.A) - Bugün Aakara 
bul'aya ehemmiyetli mikdarda Alman Halkevinde 19 mayıs gençlik ve Spor 
takviye kıtaları gelmiştir. General Fon bayramı münasebetiyle çok canlı ve 
Bok müdafaa vasıtalarını cepheye yığ- manalı tezahürler olmuştur. Günlerden 
mak hususunda hiç bir şeyi ihmal etmi- beri hazırlanan Halkevi belediyeler 
yor. Asıl mesele şud~r: bankası altındaki galeride yıllık resim 
Alınan mukave~eti Rus tararuzunu ve heykel sergisini büyük bir davetli 

kır:=trsa. Mareşal Tımoçenkonun ;ayret- kalabalığı huzuriyle açmıştır.. Sergiyi 
len akim kalmış mı sanılacaktır. Ha1k · · · F · C ı~ı kıs b " k 

Lo d d ki ··ıaı "l .. b··ı ·· evı reısı erıt e w. a ır onuş-n ra a mu aa ara gore u un il b k d ·110 ·· ·· ı b b"' l 1 d ~ ··st ma e açmış ve u onuşmasın a M: " 
g~ruş :erl unlun b oyl e o ma ıgınıh go lı~- Sefimizin yüksek direktiflerini gözönün-
rıyor. Aman ar aş ıca taarruz azır - d tutan tkarl h c 1" 
larını yaptıkları yerde bir baskın karşı- e sana arın er ur u zor-
sında kalmışlar ve ehemmiyetli malzeme lukları yendiklerini ve sanat alanında 
kaybetmişlerdir. takdire ]ayık hamleleı; gösterdiklerini 

Londra, 19 (A.A) _ Royterin askert açıklamış muvaffakıyetlerinden dolayı 
muhabiri yazıyor: sanatkflrlar Halkevinfn daima şükran 

Timoçenkonun taanuzu hakkındaki duygulariyle bağlı olduğunu söyleıniş
haberlere göre 160 kilometre genişlikte tir. Sergiye 30 sanatkfuo iştirak etmiş ve 
ve 20 - 50 kilometre derinlikte b!r Al· 140 eser teşhir olunmuştur. Resim ve 
man cephesi yarılmıştır. Almanlar bu heykel sergisinden sonra Ha1kevi salon
cepheyi takviye içlıı bir kaç aydan beri Iarmda memleketimizde ilk defa olarak 
çalısmışlardır. Almanların müthiş mik- bir sergi daha a~ır.. 23 yıl önce 
darda silaha malik olduklarını da ka· Atatürktin Samsuna ayak bastıkları gü
bul etmek lazımdır. Bununla beraber nün bir anılışı olarak açdan bu sergide 
Ruslar ilk hücumda bütün engelleri lor- milli mücadelenin başından bugüne ka
mıslardır. dar Atatürk hakkında Türk ve yabancı 
Rus1arın uğradıkları uıyiat Alman dillerle çıkan bir çok eserler neşredil

iddialarma rağmen azdır. Almanların mektedir. Bu müddet içinde Ebedi $ efi
bu cephede baskına uğradıkları muhak- miz ve büyük inkılabımız hakkında neş
kaktır. Ancak şimdi takviyeler gelmek- rediJen eserlerin sayısı 800 kadardır ve 
tedir. Bu yüzden Rus taarruzu yavaşla- bunlann münhasıran Atatürkten bahse
mıstır. 

denleri 200 ü bulmaktadır. Sergi bu 
eserlerden yalnız 186 sını ihtiva etmek~ 
tedir. Sergide Atatürkün milli mücade
lt! yıllarındaki çalışma mesaisi iki kitabı 
ve hareket ordusunun İstanbula girdiği 
günün ertesinde çıkmağa başlamış olan 
şanlı ordu gazetesinde intişar kadit i~ 
tibdat yahut kumızı izler adlı şiirleri el 
yazıları ve kitap]ar üzerinde yaptıklarl 
tashihler bulunmaktadır. Çok iyi bir şe
kilde tertip ve tanzim edilmiş ve Ata .. 
türkün dovizleri ve fotoğraflariyle sUs
lenmiş olan bu sergiyi Ha1kevi kitap sa
rayı komitesi başkanı Faik Reşit Unat 
bir söylevle açmıştır. Sergilerin açılışın-
dan sonra saat 17 .30 da büytik tiyatro 
salonunda 19 mayıs töreni yapılmışbr .. 
Binlerce Ankaralının hazır bu1unduğ1J 
bu törene istiklal marşı ile baslanmış ve 
müteakiben Nurettin Artam 19 mayısın 
büyük manasını belirten bir söy 1ev ver
miştir. 

Nurettin Artamın bir saat süren bu 
konferansında ebedi Şefle Milli Şefin 
İstanbul görüşmeleri iki kardeş inkıl~p-
çı ve kurtarıcının birlik amaçlan Ata
türkün istikl~l mücadelesinde ~österdi
ği har:kalar çok canlı bir şekilde belir
tilıniştir. Konferanstan sonra Ebedi ve 
milli Şeflerimizle Gençlik bayramına a it 
filimler gösterilmiştir. 

Kerç yarım adasında henüz muharebe 
bitmemiştir. ------- Ankara da spor temasları 
Cin, Japon\ia-vı bomba· 
ıı-ual:Ji.lttefı, ff'fıat •• 
Ottava, 19 (A.A) - Havacılık konfe-

ransında müttefik: milletler milmessille
ri ayn ayrı beyanatta bulunmuşlardır. 
Çinde bava kuvvetlerinin büyilk ölçü
de arttırılması lüzumu işaret edilmiştir. 
Çinin Hfi ıayyaresi olursa japonyaya 
havadan taarruz edebilecektir. 

~--~~~---

ikinci bir cep-
he ihtimali ve 

Almanlar 
- - - *---

Almanlar Norvecte 
asker i tedbirler 

all)1orıar .. 
Londra, 19 (A.A) . - Hür Norveç 

Telgraf Ajansının bildirdiğine göre Al
manlar Norveçe karşı bir müttefik isti
lası ihtimaline karşı askeri tedbirler al
mağa devam ediyorlar. Narvikten Helş
tad ve Kronta giden yol kapanmıştır. 
Ancak hususi bir müsaadesi olanlar bu
radan geçiriliyor. Buna ay kın hareket 
eden herkes şiddetle cezalandmlıyor. 
N arvik deniz komutanının emriyle Bir
manner ve Stanpiyord arasında faaliyet 
yasak edilmiştir. 

Fu 
Akşam 

SAAT 
2 t.15 DE 

Istanhul-Ankara genç
leri karşılaşıyorlar 

11ıi ıehir m ünevuer gençliğinin spor müsalHlfıa• 
ları d ün Jıaııadı, bugün devam edeceJı-

Ankara, 19 (Hususi) - Profesör Sadi 
Innak reisliğinde İstanbul ünive.rsitesi 
sporcular!yle Ankaranın büyük okullar 
münevver gençliği arasında anane hali
n: alan temasların birincisine hugün 
başl?.nmıştn·. 40 kişilik bir kafile halin-
de ~ksek 2iraat enstitüsünün misaf Lri 
olan lstanbul üniversitesi sporcuları bu
gün (Dl.in) saat 17.30 da Ankara Siya
sal Bilgiler okulu sporculariyle Vo]ey
bol oynamış]ardır. Müsabakayı Siyasal 
Bilgiler ouklu talebesi kazanmı.ştır. t.Tni
versiteliler yarın (Bugün) sabahtan ak
şama kadar da muhtelif temaslar yapa
caklardır. 
Yarın sabah saat 10 da İstanbul Üni

versitesi Voleybol tak.um ile Ankara 

yüksek Ziraat enstitüsü muhteliti a:ra
smda Voleybol maçı yapılacaktır. Saat 
16.30 da İstanbul üniversitesi atletizm 
takım.iyle Ankara yüksek oku1lar muh
teliti arasında atletizm karşılaşması ola
caktır. Bunlara büyük bir ehemmiyet 
veriliyor. Çünkü İstanbul talrnnm~a 
dekatlon şampiyonu Süha gibi milli at
letler, Şerif, Vakur, SalMıettin, Vahit 
gibi kıymetli elemanlar vardır .. Ankara 
muhte1itinde de tanınınış sporcular bu~ 
lunuyor. 

Saat 17.30 da İstanbul üniversitesi ta
kımiy le Ankara yüksek okullar ınuhte
liti arasında futbol oynanacaktır .. "Öni
versite takımında Fenerbahçe, Galata
saray ve İstanbulspordan tanınmış o~ 
cular vardır. 

Istanbul .. Edirne bisiklet 
müsabakası başladı 

Bisikletçi Orhan sol uktan yarışı terkettL 
------- ~"'VIW-----

let grubu buradan geçmiştir. Babaeskiye 
kadar birinciliği Borsadan Hikmet ka
zanmıştır. 

ŞEHiR TiVATRo U'nun 

Silivri, 19 ~Hususi) - Yedi bölgeye 
mensup 27 bisikletçi İstanbul - F.dirne 
müsabakasına başlamış ve birinci mer
hale olan Silivriye varmıştır. Buraya 
kadar birinciliği Eskişehirli Ali kazan
mıştır. 

Babaeski, 19 (Hususi) - Bu sabah ts
tanbuldan hareket eden 8 kişilik bisilc-

Almanlara göre Timo· 
çenkonun taar ruzu 

Hava yağmurlu ve soğuk, yolculuk 
zorluklarla dolu idi 

Orhan Suda Lüleburgazda .soğuktan 
yarışı terketm!şfu. 

Alınan tayya relerinin 
lngil ter eye hücumları 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz hava ve 

KOMEDı 
3 PcRDE 

ÜÇÜNCÜ GECE TEMSİLl 

Paşa Hazretleri K1MEDI 
3 PcRDE 

Temsil1er tam saat 21.15 tc başlar • Gişe her gün saat 11 den itibaren a(ıldır. Telefonla ayrılan yel'ler ancak saat 18 e 
kadar muhafıaa edilir .• Otobüs, Vapur ve Tramvay temin edilmiştir .... 

i f las etmiş .. 
Berlin, 19 (A.A) - D . N. B. ajansının 

bildird:ğine göre Harkof kesimindeki 
harekat o derece terakkiler göstermiştir 
ki 'nmoçenkonun taarruzuna illa~ etmiş 
gözüyle balalabilir. 

dahili emniyet nazırlığı bildiriyor: 
Alman tayyareleri pazartesi günü ce

nup ve cenup doğu İngilterede küçUk 
ölçüde üç taarruı yapmışlardu. Bu ta
arruzlardan ilcisi sabah biri alt~ ya
ıulmısbr. İki ölU. hiT kac vcuah ..,md:ıı-':.ı 


