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YEN1 ASm Matbaasında basılm1stır. "' --·-·-- ·-·-·- -·- -· ı 
J 

Japonlarla haro 
J-·· ·-·-·-· -·-· 

Ji 
v • • 

egışı 

et 
lih 

Japonlar 
petrol bula
mı yacaklar olmadı ____ * ___ _ 

Huslar Fi rı k()rf~zi 11-

de bir takını arlavı 
geri almak istedi 

-*Macarlar gerilerine 

----*----
1 milvon ton petrol 
ve Birmanya mern· 
baları tahrip olundu 

-*HMandalayn 111 düşmesi 
Koradcnizdc Yaltada bahar ve Alman askerleri sarlıan Rus ~etelerini 

1 

ormanlarda aramakla 
meşgul .. 

Birman-ya llarpleıelnln 
bittiğine delil 
Sa'1ılrnıyor .. 

- .. 
Amerikada 6 
l\tilyonluk ordu 
Kurulurken 

-*Orduları gençleftlrmetı 
terfi ue rütbe sistemle· 
Pini deiliştlrınelı 
lazımdır ... 
Birl~ik Amerikanın büyük bir kara 

ordusu yapmak karnriylc çalıştıjh belli 
olduktan sonra bir çok kalemler. bu ic:in 
«!5ki anlayısa göre güçlüğü. hatta im
kansızlıj; iizerinde 11zm1 boylu l'azıp 
durdu. Fakat hiç kimse, modem harbin 
'.Varattıı;ı veni şarflara ei)re orduda su
hay ~eİesini tetkike Jiizam görmedi. 

Rence. bu büyük dilnya harbinin or
taya nttıt'l yeni şartlardan biri bilhassa 
ilk saf muhariplerinin münıldin olduğu 
kadar genç ohnuıd1r. Yalnız. her 
tiirlii i1el ve emrazdan uzak bulunmak 
de!il, fakat kelimenin tam manasiyle 
sağlam bir atlet olmak bugünkü harbin 
lrınhal'iplerde aradığı miihim bir vn ıf 
tılmustur. 

Havacılıkta, tank ve motör kuvveti 
kullanan her cins 1otada kendini bilhas
~ kuvvetle duyuran bu vasıf. bunları 
nıümkün oldutu kadar hııla takip ede· 
t'ek olan dil-er yaya lotalannm mensup
Lıınnda da derece derece aranılmak at'a
ba doğru görülmez mi? 

Kanaatimizce en az yanm saat '\.'C dC>
küntü vermeden kosacak piyade yetiş
tirmek fazla bir kabiliyet olmaktan t'ık
lftış, normal bir iş olmuştur. Sürate da
Yanan bu harnfe eneriisi hüyiik. atıl,an 
•e İyi aeiirtebilen muharip tabii bir mu-
'\'affalqyrf '" nmn• ltnvnaihdır 

* Bu gürü~lcrin ortaya allığı hakikat, 
l~Jiğin harpte dünkünden daha fazla 
hucnin akılların nlanuyacağı ölçiide bii
)Ük bir rol ovnamakta olmasıdır. Kana· 
atim odur ki ·üç kademe teğmen. iki ka
demeli ;\-iizbaşı, iki kndemcli albay, bir 
tnk kademeli general riitbclcriyc me~·
dana gclmi._ bir sıra, modern harbin 
,llarilanna, bugünkü bekleme \'e terfi 
l'rıiiddctlcriylc kat'iyen uymamaktadır. 

Ve biitiin bu riitbclerin dün dahi, b:ı
•ikl harp ihti~ adarındnn doğduğunu ve 
her memlekette bu riithclcrc varmak 
İdn daima bilgi ve tecriibenin hakim ol
.ı,,:;.,,nu cö~ temek ~iiçtiir. 
f~öriiııen odur ki modern harbin iste

di,i!i ~cniliği elde etmek i<;in ordular, li
Yokl\tlilerc kola} ca ileriye geçmek, yiik
~)rnt!k imkanını vemıek ınecburiyctiy
le l<arırı karşıya bulunmaktadır. 

Fakat bunun dışında ~öze carpaıı ikin
ti bir mesele daha vardır ki bu. muhteJif 
~İftsteki kıtalarda subaylık rütbe ve de
l'tct>lerinin hirhirine ~zememcsi lazım 
ftldii!i suretinde iCnde olunmak müm
liindiir. Havacılıkta. tank )atalarında, 
~a kısarılSI zırhlı ve moförlü kU\'Vet
~rde ~ençlerc diier kıtalardakinden da
... ~ok yer vermek ve böylere bunlann 
'*ahn kısa zamanda terfi edebilmeleri de 

fSonu Sıthifo 2. Sütun 6 da) -----

ALMANYAOA DURUM 
----·----

Harpten yor-
gunluk ve istih

sal azlıiı var 
deniliyor 

-*Almanyada tifüs salgını 
bulunduğu, bir coJı hal· 

Jıın Jıontrol altında 
o!duğu da sövleniyor 
Londra, 3 (A.A) - Vaşingtona gelen 

bitaraf müşahitlere göre Almanlar harp-
te çok yorgun düşmüşlerdir. Fabrikala
rın istihsal verimi azalmıştır. İşçiler ça
lışma enerjilerini kaybetmişlerdir. 

Orta halliler, polis ve Nazi partisl 
mensuplarının kontrölleri altında bulu
nuyorlar. 

Almanyada eğlence kalmamış gibidir. 
Tiyntrolar ve sinemaların programları 
fakirleşmiştir. 

Tifüs salgını her tarafa korku snlmış
tır. 

Helsinki, 3 (A.A)' - Fin tebliği: 
Her iki tarafın faaliyetleri dün cep

helerde hırpalama ve keşif hareketleri
ne inhisar etmştir. Düşmanın müstah-
kem mevkileri topçunun ve mayn atan 

(Sonu Sahife Z. Sütün 5 te) 

Fin cephesinde muharebeler 1ııild 
karlı scıhalanla cereyan ediyor 

Japon motörlü. harp va.ntalan bir ,ehirden geçerket" 

Kızlarımızın dünkü bayramı 

Kız öğretmen okulu ta
lebesi büyük bir mu
vaffakıyet g ··ster diler 

YiiJıseJı atlamada rörfılye lıadınlar arası relıo
,..,, saplı top atmada mefıtepler armı refıoru Jıı· 
nldı • .JfmnastlJı ltarelı etleri de t;ofı güzel oldu 

Kız öğretmen okulunun atletizm bay- ·~isi 'B. Reşat Leblebicio~lu, maarif mü
ramı dün saat 16,30 da Alsancak stadyo- dürü B. Reşit Tarakçıoğlu da haz.ır bu
munda yapılml§tır. Her yıl Karşıyakada lunmuşlardır. 
tekrarlanan bu bayramın bu ,gene Ahan- TöREN BAŞLARKEN 
ea1tta yapılması, stada binlerce İzmirliyi 
toplamıştır. 

Bayramda General Hakkı Akoğuz, par 
ti müfettişi B. Galip Bahtiyar, belediye 

JAPON SOZLERI 

Y~ni Delhi, 3 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Birmanyada Monitoda vaz.iyet değiş

memiştir. Kıtalanmız muharebeye de
vam etmektedir. 

lravadide Çin kıtalan Mandalay clva
ri'lıda nehrin her iki kıyısında bulunu
yorlar. 

Boşaltılan yerler, aradan 24 saat geç
tiği halde japonlar tarafından bombar
dıman edilmiştir. 

Topçumuz bir kesimde düşmana 700 
den faz.la zayiat verdirmistir. japon lruv
vetleri çok üstün sayıda idi. 

Japon hava kuvvetleri rast gele bom
bardımanlarma devam etmiş, fakat as
keri hiç bir netice elde edememiştir. 

PETROLLER lMHA EDILDt 
KalkOta, 3 (A.A) - Birmanyadaki 

zengin petrol sahasında tahribat yapıl
mış 'Ve japonlara elde etmeği Umit eyle
dikleri bir milyon tonluk petrol kaybet... 
ürilmiştir. Gerce müttefikler de bundan 
zarar görüyorl~rSa da, Ranırun düşmüş 
olduğu icin bu petrolll'rin ihnı"'ı zaten 
imkansızdı. Vaz.iyet daha evvelden tah
min edildiği cihetle mütehassıslar tara
fından tahrip i$1 vaktfnrle '1a,;ırJanmı§ 
bulunmakta idi. 

(( YENi ASIR)) iN ASKERi MUHARRiRi YAZIYOR ----·----
Çin ve 1-~intlileri 

Törene genç kız gruplannın yaptık
lan bir geçit resmi ile başlanmıştır. Bir 
az sonra bütün talebenin iştirakiyle is
tiklAl marşı söylenmişür. Askeri bando
nun i~tiraltiyle öğretmen okulu marşı da 
fi<iylendikten sonra öğretmen okulu be
den terbiyesi öğrebneni Bn. Turan Ça-

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

BlRMANY A HARBt BtTMEDt 
Kalkuta, 3 (A.A) - Mandalayın düş

müş olması hiç bir vakit Birmanyadaki 
hareklitın bittiFine bir delil olamaz. 
Dağlarda haTbe devam etmek mümkiin
dür. Yakında başlıyacak olan yağmur ve 

(Sonu Sahife Z. Sütün 5 te) 

Alman Bahar taarruzu 
neden gecikip duruyor? 

kandırmak ümi
dini kaybet

mediler 
MütıeflJılerln Portelılze aslıer çdıarması mulate· 
mel mi? ... İngiliz ue Alman halHI lritcmnJarlyle 

bunların vereceği netlc:eıer • Uzalı Doğu-
-*-

.Japon sözdisüne göre 
Çin ue Hlndbtan yeni

den düşünüp fıarar 
uereblllıtler .. 

da muhtemel herelıetler-

BATIAVRUPADA 
Son defa Bulony cenubtındaki kum

s: la müttefiklerin yaptığı iğneleme tc
şebbüsi.indcn sonra bu tarzda yeni bir 
deneme olmamıştır. Almanlara karşı 
ikinci 

0

bir cephe açmak fikri etrafında
ki mütalaalar ela gevşemiş bulunmakta
dır. Her ne kadar Irlandada bulunan 
Amerika ordusunun Portekize çıkarıl
ması hakkında sözler var ise de böyle 
bir hareket ancak İspanyanın müttefik
lerle birlikte mihver devletleri aleyhin
de harekete karar vermesi halinde düşü
nülebilir.. Halbuki böyle bir şey 
yoktur. Bununla beraber Portekize as
ker çıkarmakla müttefikler, İspanyayı 
mihverle birlikte kendi aleyhlerinde ha
rekete geçmekten rnenedebileceklerini 
düşünebilirler. Ancak bunların zamanı 
henüz gelmem!ştir. 

Çünkü İspanya, Portekiz., Fransa ve 
hatta İtalyanın son kat'i hareketleri Al~ 
man - Rus harbinin bu yıl alaca~ı şekle 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Tokyo, 3 (A.A) - İmparatorluk 
umumi karargahının sözcUsü gazetecilere 

-------- ------ demi§tir ki: 
AMERİKAN f ılOSU « - Mandalayın dil§mesi milnasebe,. 

tiyle Çung King artık tamamlyle tecrit ----,*---- edilıhiştir. 

Yalnız Akdenı• • Japonların Birmanya muvaffakıyetle
ri ve Hint Okyanusuna hikim olması, 
Hint istiklru hareketini kamçılamıştır. 

Ze de "ıı•) }"ı•nt Japon kuvvetleri Birmanyada İngiliz 
}"" f .ı... ve Çin kuvvetleriyle karşılaşmıştır; bu 

deni• zı· ne de karşılaşmalar neticesinde tngiliz aske::.·
lerinin maneviyatının kaybolmuş bu-
lunduğu görülmiiştür. •• d • ıd • Çung King şimdiye kadar lngilterc-j{ OD erı 1 ye tibi gibi idi. Şimdi Çung King için 
yeni bir durum ve tecrübe devri başla--*- mış ve Hintlilere de dil§ilnmek fırsatı 

Londra, 3 (A.A) - Vaşington ve Kar- verilm.i§ür.> 
lay zırhlılariyle bir eok kruvazörler At-
lantikten "ekilerek Akdeniz ve Hint ok-~ " ~~ 
yanusuna gitmişlerdir. Bunlar harbin ~AC"".#"..cı.rJ'~ 
başından beri yorgun düşen İngiliz ge
m:leri yerine geçeceklerdir. 

( Sona Sahife 4, Sühm 2 de ) 
SON DAKİKA 
••••••••••• 

Japonların "Vişi,, 
den yeni bir talep· 
leri mi var aceba? 

Tayyanler tarafından zır1ahlam yapılan hücumlardan biri 

SON HAVA HOCUMLARI 
----·----

ln~lizler geniş 
sahalarda faa

liyet ~ös
terdiler 

AFRtKA VE AKDENIZDE 
----*----

"Malta'' ya ya-
pılan hava hü
cumları biraz 

hafifledi 
~*-- ~*~ 

Bir Alman torpldoau ya- llalıada 6 ndltller tay· 
fıddı- 1foneç, l'Pansa, yaresl düfürildL Bin· 
Danfınarfıa; BaJtdı üze- gaziye, MtırlalHı w Ber-

rlnde uçuldu Jıaya Jaümm edlldL. * Londra, 3 (A.A) - Hava nazırlığı- Kahire, 3 (A.A) - Orta şark ltritan-
Japon GSfıef'i fleyetlel'I nm tebliği: Cumartesi gilnü sahil muha- ya kuvvetleri karargfilımın tebliği: Av 

Daıelan ue LaıHdle faza tayyareleri 'Norveç açıklarında dü,. ve bomba tayyarelerimiz dün de Sirena-

ed .... .__ man gemilerine hücum ederek bir tol"- ikada ileri bölgelerde faaliyette bulun-
. . felllCIS •.P~ pitoya tam ieabet kaydetmiflerdir. Ge- muşlar, Agadebyada 'Ve Bingazi yolun-

V,ıtı. 3 (A.~) - Asken ~uvvetler miden büyük alev sütunlarının y&k.eltn- 48 diipDan ta§ıtlarını makineli tUfenlt 
lı:amandanı amıral Darlan Berlin •e R°: ii görülmüıtür. Bir Yunkers 88 düşürül- at~ine tutmuşJarddr. Bingaz.i, Marluba 
~da . b_ulunan JaP?n. askeri heyetlen müttür. ve Berltaya hücum edilmiştir. 
reıalennı kabul el~iftir. . . Şimal Franaada hava meydanlan MALTADA 

Japon heyetl~n relalerınden amıral bombalanmıttır. Perşembe günü öğleden sonra Maltay.a 
Nomura batyekil Laval tarafmdan da Bir tayyaremiz geri dönmemiıtir. yapılan hücumlar mahdut olmuştur. Bır 
kabul edilecelltir. DANIMARKADA Yunkera 88 tahrip edilmiştlr. Avcılan-
~...Q"'J..;-..r~~~ Stokholm. 3 (A.A) - lngiliz tayya- mız bet Meaaerpit diifürmütlerdir. Hiç 

1nm1i• n~kmeri dP.Ttizden karaya çıkma talimlerin~ biri11de ve Jngiliz pa7'0fÜtçüleri ~ J&&ıırianırkn 
~~ ............. ~ •> ~.r.r..r--~:::=rJ"....:~~:r~=-:7J.r.;~ (S-. Slılllfe 2, Sthla' tle) (S-0 sahife Z. S6ta 1 
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ŞEHİR DADERLERi 
Amerikada 6 
l\Iilyonluk ordu 
Kurulurken 

'J'arflli Roman Yazan: Şahin Alıdııman 
••• 6.S ••• 

Bergama - lzmir 
bısiklet varışı 

dün yapıldı 

Kızlanniızın dünkü bayramı -*Orduları gençleştlrınelı 

-- (Baştnrafı 1 inci Sahifecle) de ••• kın veciz bir konuşma yapmıştır. Parolayı söylemedi 
----

Rayf'GIHıy IJana uBa adama ilişmeyiniz, benim 
lalzmetlmdedlP .. n DiyoPda... 

MÜSABAKALARIN NEI'1CELER1 
MUteakıbcn atletik hareketler yapıl--*- mıştır. Ritmik, Akrobatik ve Plastik 

125 kilometrelik mesale jimnastik hareketlerinde çok muvaffak 
ivl derece He bitirildi o~~ın. kız ö~!:.tmen. ok~lu _çocukları se: Benim kafam da adamakıllı kızdı, 

götlerlıni birden bire kan bürüdü. 
Düştüğüm yerden kalkar kalkmaz ilk 

işim elimde tuttuğum mızrağın sivri ucu
nu hemen onun gölsüne dolru çevirmek 
oldu! 

Herif başına gelecek muhatırayı he
men sezmişti! Bana teslim olduğunu an
labnak jçhı ellerini iki yanma salıverdi. 
Böyle yapmakla beraber ortalığı yerin
den oynatacak derecede kuvvetli ve gür 
bir sesle de hemen haykırmağa başladı! 

Herifin kendisini müdafaa etmeğ ni~ 
yeni olmadığını gördüğüm için ben mız
rağı onun göğsüne saplamaktan vaz geç
miştim! 

Bu sırada sarayın kapalı duran pen
cerelerinden bir kaçı, hep birden açıl
dılar. Yüzleri sun sıkı örtülü, mini mini, 
narin bir kaç kadın başı fark ettim! .. 

Kalın bir erkek sesi yukarıdan bana 
hitap ederek: 

_ Ne var? Ne oluyor? diye seslendi. 
Başımı kaldırıp baktığım vakit. demin 

saraya girmiş olan Hayrabayın açılan 
pencerelerden birinin önünde durduğu
nu gördüm. 

- Ne olacak, efendim! .. diye cevap 
verdim, bu adam parolayı söyleyemedi. 
Ben de onu içeriye bırakmamak istedim. 
Zorla glnnele kalkıftılı için silAhımı 
kuDanmağa mecbur kalmış bulunuyor
dum ... 

Hayrabay: .. 
- Bu adama ilişmeyiniz! dedi, o be

nim hizmetimde bulunuyor. Kendisi 
TUrkçe bUmez. Bunun için size parolayı 
söyleyememlştlr. 

Ve saray kapısı açıldı, harem ağasını 
içeriye aldılar. GördUIUm kadın başları 
ve Hayrabay pencerelerin önilnden kay
boldular. 

Birden bire benim içimde büyük bit 
merak uyanmı~tı. Bu sarayda oturanla
rın ekseriyetini muhakkak körpe kadın· 
lar, kızlar lefkil ediyorlardı. 

Acaba Hayrabayın sarayında ne gibi 
fırıldaklar dönüyordu? Yaşlı memlük 
Generalının elinin altında genç cariye
lerden mürekkep nadide ve zengin bir 
kollebiyon mevcut bulunduğunu pence
relerin önünde gördUğUm kadın yUzleri 
bena anlatmıştı. 

İhtiyar Generalın yaşadığı parlak ha
yata içimden imrenir gibi oldum. 

Kör tesadüf beni hem Loran.zadan, 
hem de Naciyeden ayırml§h. Bunu da 
hatırlayınca g6n)Ume •tef dÜfmUf gibi 
lçbni yakan btr acı duydum. 

O kadar dalmı§lm ki bir aralık nöbeti 
1>enden teslim almak tlzere yanıma gelen 
Çalık Kemali bile fark edememiştim. 
Yo1dqım b.na: 
- Ne var, ne yok? .. Düşilnceli görü

nüyorsun! dedi. 
Onun 'bu IBderi birden bire akhmı ba

şırna getirmlfti. Dilfilncelerimi Çalık Ke
male açmak .istemedim. Yalnız ona de-
dim ki: 1 

- Vakit &eldi mi! .• Sen buraya nöbe
ti benden teslim a1mU için ge)mif ol
mahsm! Al fU mızralı! Burada görece
lin vazife Halep valisinin aarayuu mu
hahıza etmekten ibaret 1 Valiye lı::aqa 
ahalldetı bJrial tarafından yapalacalc her 
haDli bir taarruzu 6nleyeceksin!-

Bmaya yaklaşanlardan parola sora-
cakam!- • 

Bunu llÖyleyemiyenleri saray kapımı-
dan içeriye bırakmıyacabm! 
Çalık Kemal: 
- Parola ne dir? diye sordu. 
- Yavuz Sultan Seliın._ diye cevap 

verdim. Ve arkadqımın yanından ayn
larak bölQe döndültlm vakit yeniden 
dilsümnele b.fladım. 

Benim bu halim bütün yoldaşların gö
züne çarpmıştı. 

Ali Murat ta Çalık Kemal gibi merak 
etti ve benden sordu : 

- Geçmif olsun arkadaş! Ne var! .. 
Nöbet beklediğin sırada bir şey mi ol
du' Benzin atmış! Dalgın görünüyor
sun' .. 

Hal't'ID alamıın serkeşliği yilzUnden 
çıkan vak'ayı, beni merakla dinleyen ar
kadaşlarıma anlattım. 

Koca Baş Yahya: 
- İyi ki mızrağı harem ajtasının kar

nına saplamadın! dedi, herif başından 
büyük bir kaza savuşturmU§! .. 

- Beni asıl dilşilndGren bu iş değil!_ 
Aşağıda olan J»lbrtı üzerine sarayın pen
cerelerinden bazılan açıldı. Vali ve baş
ları örtUlU bir kaç kadın pencerelerde 
gör:indüler! .. 

Bu saray bana tekin bir yer gibi gö
rünmüyor! içeride düzinelerle genç, gü
zel cariyeler var! 

Yaşlı Halep valisi eğlenceye, zevkine, 
sefasına cok düşkün bir adam olmalı! .. 

Siz nöbet beklediğiniz vakit sarayın 
i~ini dolduran genç kadınlardan bir ka
çını olsun görmediniz mi?_ 

Benim !>u sorguma karşılık olarak 
Çul!iuz lbrahim: 

- Bu hal c;ok tabii bir ıeydirl Dedi, 
uın~nlcrin, bUyUk adamlann sarayla
nnda bir çok cariyeler bulunur. 
Kadın yllzUnden başına bu kadar iş

ler ~efdiğl halde sen hllA akıllanma
Cluı! •. 

Gemi-1t-! Lora!Wlnın kamarasına gire
rek onunk lıcu:tı.t~tuğun için az kalsın 
T\n-gut reis seni çok alır bir cezaya 

Crptırae11ktı. Sonra bize son olarak an
tblm maceranın içinde de yine kadın 

.-malt Tart. 

Köyde bıraktığın kadının adı eğer ya
nılmıyorsam Naciye olacak galiba! .. 

Bu yüzden de başına büyük bir fela
ketin gelmesine pek az bir şey kaldı. Fa
kat şansın çok kuvvetli!.. Sanca Meh
met beyin sehabeti sayesinde sen bu de
fa da cezadan yakanı kurtardın! .. 

Bana kalırsa bundan sonra kadın işle
rine sen hiç bumunu sokmamalısın! 
Çünkü şans her zaman insana yardımda 
bulunmaz! Bazan da onun aksiliği tu
tar! .. 

Bahusus bizim gibi askerler vazifeleri
nin dışında olan işlerle hiç uğraşmama
lıdır! 

Çulsuz İbrahim çok doğru söylüyor
du-. 

Ah, ben ne yazık ki yoldaşımın bana 
verdiği bu güzel nasihate hiç kulak as
madım! Bana bu sözler o dakikada tabii 
bir sivri sinek vızıltısı gibi gelmişti. 

Yoldaşlarımla bir az daha konuştum, 
sonra akşam oldu. Yemek umanı geldi. 
Mangamıza mensup biltün erler kara

vananın başına geçtiler. Karnımızı do
yurduk ... 

Yemekten .sonra ben bir az hava al
mak için dışarıya çıktım. Ortalık karar
mağa başlamıştı. 

- BİTMEDi -

ıımı ıeıııııııeıe 
••••••••••• 

. . yırcilere ve ogrencı velilenne pek neşelı 
Federasyon tarafından tertip edilen dakikalar yaşatmışlar ve sık sık alkış

~ri biaikle! kof\llannın son ~~lık 12 5 lanmışlardır. 
kilometresı Bergama.- ~Z??ır şosasında Yapılan müsabakalarda aşağıdaki tek-
yapılmıştır. Cumartesı gilnil Bergamaya nik neticeler elde edilmiştir. 
giden bisikletçiler dün sabah ~ saat 110 METRE MANİALI KOŞU: 
9 da Bergamadan hareket etmiş ve 125 ı nci yeşillilerden Saliha Demir 
kilometrelik mesafeyi çok iyi bir derece 19/8/10 ' 
ile bitirmişlerdir. Alınan dereceler şun· 2 nci kırmızılılardan Meliha, 20 
lardır. 3 ncü yeşillerden Atifet. 
. Birin<:! ~~ram Adıvar üç_ sa~t 5 da- 100 METRE KOŞU: 

itikada, ıkıncı Ahmet Çeleblı hır teker- ı nci kırmızılılardan Kamuran, 
lek fark ile,. üçüne~. ~~~ Zeynel .4 14/ 8/10 
saat 35 dakıkada, dorduncu Yusuf hır 2 nci yeşillilerden Zehra, 14/9/10 
tekerlek farkla. 3 neli yine yeşillilerden Halide 15 

•o-- 200 MEl'RE KOŞU: 
Bir tren Jıazası oldu, 1 nci yeşillilerden Melek,33 
fıöcüJı IJIP fıız öldfL 2 nci yine yeşillilerden Fikriye, 

33/8/10 
Evvelki gün Tireye yakın bir yerde 3 ncü kırmızılılardan Betül, 34 

feci bir tren kazuı olmuttur. 40 
ödemişten Tıreye gitmekte olan pos- O METRE KOŞU: 

ta treni. Molla mevkiinde hat kenann- 1 ncl yeşillilerden Saliha Demir, 75 
2 nci kırmızılılardan Aysel, 76/2/5 

da oynamakta olan Mustafa kw iki ya- 3 ncil yine kırmızılılardan Name-
şında Keriman Sanhana çarpmış, kızca- ~h 8 
ğız aıc..r surette yaralanmış ve hastaha- ga ' O s• TEK ADIM: 
neye kaldırılacağı sırada gözlerini haya- 1 nci kırmızılılardan Suat, 3.87 

ta ~:isit;brahim oğlu Aziz hakkında 2 nci yeşillilerden Halide, 3.85 ~ 
3 ncil yine yeşillilerden Yaşar, 3.50 

Tire Müddeiumumiliğince tahkikat icra 4sıoo BAYRAK: 
edilmektedir. 1 ncl yeşillilerden Halide, 60 

2 ncl kırmızılılardan Kamuran, 63 

Beden terbiyesi nasıl 
doğdu ve nasıl yayıldı? 

Son hava hücumları 

* (llilftm'alı 1 ind SMifecle) 
releri dün gece Danimarka üzerinde uç
muftur. Uçak •varlar faaliyete geçmiJ. 
tir. bomba atılm&mlfbr. 

ALMAN KIYILARINDA 
VE BALTIKTA .......,... ___ -------

En •öyülı ehemmiyetini Elen medeniyeti ztllflG• 
nında •ulan IJeden terlJlyesinin muhtelif mende· 

lıetlere yaydqına lıısa IJir IJalnf-
YAZAN: Dr. Sahabettin Kapani 

Tarihten evvel yalnız, çıplak, siıaluıx, Gıdalar kontrol edilir ve bir rejime ta· 
yaşıyan insaıllar gıdalarını ve müdafaa· bi tutulurdu. Plins, Posamias, ve Dio
laru:u adalelerinin kuvvetile temin eder- genene inanmak lh.ım gelirse atletler.in 
!erdi- gıdaları kuru incir, ceviz ve peynirden 

İstedikleri avlan ele geçirmek maksa- ibaretti. Bir zaman sonra Pitagor na
diyle tuzak kurmaları, diişman tehlike- mında bir beden terbiyesi üstadı ilk de
lerini önlemek ve uzaklaştırmak gayesiy. fa olarak atletlerin et yemelerine mtlsa
le hucum ve mücadele etmeleri, kendi· ade etmiştir. 
leri biç farkında olmadan adalelerlni.o Bir müddet yalnız ha.şlanmı.ş et yiyen 
inkişafına ve bedenlerinin fizild terbi· atletler bilAhare kızartılquş et te yeme
yesine yardım ederdi.. ğe başlanuşlardır. Bunlar fazla mikdar· 

Nihayet binlerce sene sonra medeni· aa şarap içerler. uzun müddet istirahat 

Berlin, 3 (A.A) - 2/3 Mayas gece
si Alman luyılanna ve Baltık denizi 
üzerinde uçan düpnan uçaktan bomba
larını bırakmaia muvaffa.lı:: olamadan 
geriye pU.lcürtülmüftiir. Son alınan ha
berleı-e göre bir d~an tayyaresi dü
türülmilftür. 

AL'MANLARA GöRE 
Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliii: 
;Doiu cephesinde muvaffakıyetli hü-

cumlar yapılmı§tır. Diipnanın bir çok 
miıhalll hücumları pUskürtillmüştUr. 
Mormansk cephesinde kuvvetli düşman 
hüeumlan muvaffakıyetsizliğe uğramış
tır. 

Dün 33 düşman uçağı düşürülmüştür. 
Bizim kayJbunız yoktur. 

ı-et ilerledikçe beden terbiyesi şuurlan- ederler ve çok uyurlardı. rı yazmıştı: 
mağa başlamış ve hakiki bir tekamül Antrenman her türlü konforu haiz Jimnastik nzayı kuvvetli ve sağlam 
vasıtası olmuştur. bulunan iimnazlarda yapılırdı. Banyo- yapar. Sağlam ve sıhhatli bir vücut 

F.ski vesikalardan ve tarihi eserlerden r;unclan masaj salonuna kadar hepsi mev- gen~et'in kumar, idd. serserilik. ten
anlaşıld.ılma göre ilk defa adaleler'.ni cuttu. Atinada dört jimnaz vardı. Bun· bellilr gibi inhimaklerine mini olur. 
sistematik bir surette inkipf ettirenler lardan üçü asillere. birisi de i~ilere, 
Asyalılar ve Mısırlılardır. kölelere ve gayri meşrulara aitti. * 

Kro&'a göre bu milletlerde tabil gaye Verdiğimiz izahattan anlaşılıyor ki Luterin bu sözleri Almanyada büytik 
ile beden terbiyesi dört bin, beş bin se- Yunanlılar umumi fizyoloji kanununa akisler yaptı ve spor için müsait bir ha
lle evvel başlamıştır. mükemmel surette vakıf bulunuyorlar- vanın teessilsUne Amil oldu. İsviçre Pes-

Hintliler ve Çinlilerden kalan vesika- dı.. talo12.inin icra ettiği tesirle ilk olarak 
far pek azdır. Ve bunlar gösteriyor ki Eflatun «Kanunlu rında Solonun söz- bedım terbiyesinin antrenmanlarına baf" 
Hintlilerin Taoz oyunu nefes kabiliyeti- terini daha açık bir lisanla ifade ederek ladı. Almanya Basedo, Vetls, Gutsmut, 
ni arttıran. adaleleri terbiye eden mü- demiştir ki : İdmana çok küçült yaşta Jaom Danimarka Naktigalm tesir W 

kemmel bir oyundur. Cinde de adelt başlamalı ve !dmanı kadınlara da teşmil teşvikiyle İsviçreden 80Dl'8 spor müesse
idmanlara bi1yUk bir ehemmiyet veril· etmelidir. se1eri, kUJtUr fizik salonlan tesis ede
diği ve bunun askeri terakkilerde mil· Solon Atina jimnazlarırun disiplinini rek beden terbiyesine başlamışlardır 
bbn bir rol oynadığı yine ayni vesika- tertip ve tanzim etmiştir. Bazı memleketlerde ve bilhassa Alman· 
!ardan ölrenilmektedir. Bunda kadınlar hariç bırakılıyordu. yada _i~an -~ yetiştinnek için bir * H~l~uki İspartada kadınlar da kabul eİıkı~:ı~ond usullerle tat· 

Beden terbiyesi en büyük ehemmiye- edıhyorla~ı.. bik ed lak tieel alan İn ·ı 
tini ancak Elen medeniyeti zamanında en ve par ne er gı -
bulmuş ve bundan aonra mükemmel su- * tere. İsviçreden az bir zaman sonra kül· 
rette inkişafa~- Likiürg •mukayeseli hayatlar• ismin- tür fizike başladı .. Ve daha iyi bir görüş 
Yunanlılarda beden terbiyesi milletin deki eserinde jimnastiğin kadınlara te- ve kavrayışla İngilizler antrenmanları 

kendisi kadar eskidir. İdmanın ehemmi- min edebileceği faydalan zikrederek ez· jimnazlardan ziyade açık havada yap
yet ve faydasını anhyan her Yunanlı cümle diyor ki : Kızlar güreşmek, koş- mayı tercih ettiler. On dört sene Rugbi 
kendis!nl spora vermiştir. Nerede biı mak, disk atmak suretiyle vücutlarını Kolejinin direktörlülünü yapan Tona 
Yunan topluluğu görülse orada bir jlıJı. kuvvetlendirir ve güzelleştirebilirler. Arnold büyük gayretler sarfederek İn· 
naz yükselmiştir. Bir Yunanlının en bü· Hipokrat ta fikirlerini şu suretle izah "iltereye spor zevk ve hevesini aşılama· 
yük merakı güzel, bakımlı ve kuvvetli etmektedir: ta muvaffak olmuştur. 
olmaktı. Sporla bütün bunların temin İdmansız kimseler her işten bir yor- Napolyon harplerinden yorgun düşen 
edilece~ne kuvvetle inanıyorlardı. gunluk hissederler, zira vücutlarının Fransa sağlam bir bedene malik olabil-

Sokrat, Aristod, Eflatun gibi büyük biç b!.r kısmı yorgunluğa alışmış değil· mek icin vUcudun bazı esaslar dahllin
Yunan Alimleri beden terbiyes.~in fay· dir. Halbuki idmanlı vücutlar ancak de çalıştırılması lAzım geldiğini pek geç 
dalarından büyük bir ehemmiyetle ha& alellde olmıyan işlerle yorulurlar, yahut anlamıştır. 
sederlerdi. Hastalıklı yahut her hangi ifrat derecesindeki sporla yıpranırlar. Fransada Yeni fikri ilk ortaya atanlar 
bir işe yaramıyan köleler şifa bulmak, Merkürialise göre güreş, teneffüs ha- Amaros, Klias ve Lezudur. Bundan son
yahut kuvvetlerini arttırmak üzere jim- rekMı, y~ zamanın bilhasA raAbet ra jimnazların tesisine başlanmıştır. Kli
nazlara gönderilirdi. Yunanlılar spora gören sporlan meyanında idi .• Yüzme. as İsviçrede uzun müddet tatbik ettiği 
karşı göstermiş oldukları fazla ali.ka sa- binicilik, at yarışları da pek ziyade se- metodları Frarısaya getirdi. Fakat az. bir 
yesinde bedenen fevkalade inkişaf et- vilirdi. Yarışlar kısa, orta, u'ZUtl diye üç zaman sonra İngilterenin deniz ve kara 
mislerdi. kısma ayrılmıştı. ordularının jimnastik direktörlüğüne ta-

0 zamanlarda ilmen de çok yüksek Jimnailardaki hocaların, rolleri mü- yin edilmesi üzerine Fransada daha faz.-
olan Yunanlılar sanatta, şiirde, edebi· kemmel surette tayin edilmiş bulunu- I& !~alamıyarak ayrıldı. Malfunatı her 
yatta son derece güzel ve kıymetli eser- yordu. Bunların insan vücudunu bir yerde takdir ediliyordu. Büyük bir şöh
ler ve~erdir. Bundan anlaşılıyor ki heykeltraş kadar iyi bilmeleri lazımdı. ret ve nüfuza sahipti. 
beden harekib yalnız vücudun değil, Tatbik edilecek idmanlar talebenin vü- Fransada halk spora karşı pek bigane 
ayni zamanda insan z.ckA.sının da inkişaf cutlarına göre tesbit edilirdi. Gene;; atle- idi. Resmi ve hararetli teşviklerde bu
ve tekAmiililne yardım ediyordu. Solon tin yaşlı olmıyan ana ve babadan doğ- lunulduğu halde alikasızlık devam edi
ruhu fazilet ile beden kuvveti arasında muş olmasına bilhassa ehemmiyet veri- yordu.. Mekteplerde kültür fizik mec
sık.ı bir rabıta olduğunu iddia etmiş ve lirdi. buri tutuluyordu. Fakat başta üniversi
antrenmanın makanizmruıını parlak b!r Renan elde edilen mükemmel fiziki te olmak ilzeTe şporun faydalarını hiç 
surette izaha muvaffak olmuştur. Jim· ve ahlaki neticeler karşısında (İdeal ka· kimse anlamak istemiyordu. Her türlü 
nastik eski Yunan medeniyetinin en mil· idenin giizel ve hakiki sırrını yalnız Yu- çareye baş vurulmuş, fakat hiç birisi de 
hlın vasıflarından birisi idi. Aristid, Eşil, nanlılar k<>cı(e muvaffak olmuc:lardır ... ) bir netife vermemişti. Nihayet İng:liz 

....., .. usullerin·ın tatbiki" d::..:1-Ulerek onlann Sofoki, Als!biad, Perikl, Eflatun, Miltod, İsmindeki eserini yazmıştır. w.q ..... 

Fi:Üas gibi tanınmış adamlar jimnastik J. J. Russonun şu sötleri çok meşhur· açık hava oyunlarının oynanmağa baş
~·aparlardı ve bunların içerisinde tema· dur: lanması çok geçmeden tesirini göstermiş 
yiiz edenleri de vardı. Talebenizin zeka<Jmı işletmek isterse- ve halkta beklenen alika az bir zaman-

Pier Dufur diyor ki : Beden barekab niz vücudunu daimi surette harekette da uyanmııtır. 
büyük bir üstadın idaresi altında tam bulundurunuz.. Makul ve uslu olmala· 
bir d:kkat ve itina ile yapılır, olimpiyat rını !.sterseniz., sağlam ve sıhhatli olına
idmanı yaklaşınca çalışmalar hesaplı bir lanna dikkat ve ihtimam ediniz.. 
surette sıkl"flr ve $1.aşırdı. Bundan çok daha evvel Luter şunla-

* Gelecek yazımızda milnhasıran Türki
yedcn rahsedecejöz.. 

Dr. S .. llMö'• Kap..; 

YÜKSEK ATLAMA: 
1 nci yeşillilerden Atifet, 1.25 (bu at

layış Türkiyede ve kadınlar arasında 
yeni bir rekordur.) 

2 nci kırmızılılardan Betül 1.20 
3 ncü yeşillilerden Dümev, 1.15 

teıefl ue f'ittlJe slstemle
riıd değişlirınelı 
lfizıntdlP ... 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

50 METRE KOŞU: tem.in olunmak icap ediyor. Yani bala-
l ncl Ferda, 8/ 6/10 talardaki subaylann, smd1arma pre 
2 nci yeşillilerden Mediha, 9/ 3/10 bir takım iadem zamları alarak hala 
3 ncU kırmızılılardan Suna, 9/ 8/ 10 derece arttırma1an mantıkı göriiJriiyor. 
ÇEMBER YARIŞI: * 
Birinci kırmızılılar, ikinci yeşilliler. Normalin çok üstünde bir saibk ve 
50 METRE StKLETLt VE sportmenlik durumu, kuvvetli bir bilgi, 

MUVAZENELİ KOŞU: atılganlık v. s. modem harbin muhnip-
1 nci yeşillilerden Lütfiye, 15/4/10 ten istediği şartlar oldoiuna ıöre onlu· 
2 nci yine yeşillilerden Neriman, 1arda spon ve bilgi meselesine verilmesi 

16/1/10 lizım gelen cleieri anlamakta ıüçlük ol-
3 ncü kırmızılılardan Huriye maz. 
BALKAN BAYRAK: İşte bu hakikat ve imkinlanllr ki, al-
Yeşil takım 5/17/5/10 da birinci, kır- tı milyonluk bir onlu meydana ıednae-

mız.ı takım 5/20 de ikinci. ğe çabşan Ameribnm Wni kolay......-· 
MUHTELlF MANlALARLA. 60 maktadır. Ordulann ~-
METRE KOŞU: deki zarureti iyice kavnıchiı &irillen 
Kırmwlılar birinci, yeşilliler ikinci. Amerikanın bu işi başaracaima '8flıe 
1.5 kilo ağırlığında saplı atmada kır- edilmemelidir. 

mız.ılılardan Mes'ude 32 metre atarak ŞAKİK HAZIM ERGÖKMEN 
mektepler arası rekorunu kı.rmışhrJkin-
ciliği yeşülilerden Halide 2s metre ıs BiP shntbi- ~-.-
santim atarak kazanmıştır. .r--ıır• 

BtRtNCt VE tKtNCtLER: GUzelyalıda İnönü c-addesinde ve 76 
N eticedc yeşil takım 51 puan kazana- ıncı sokakta Dere kıyısında evleri olan 

rak birinci, kırmızı takım 46 puan ala- karilerimizden aldığımız mektuplarda, 
rak ikinci olmuşlardır. sıcakların kendini göstermesiyle bera-* her derenin bir sivrisinek ve pislik ya-

Müsabakalarda kazananların madalya 1t~ı haline geldiği bildirilmekte ve be
ediyen!n sıtmaya karşı almakta oldu

ve kupalarını General Hakkı Akoğuz ğunu ga?.etelerde okudukları tedbirlerin 
bizzat vermiştir. bu dere hakkında da esirgenmemesi is-

1 S M A 1 L 1 L H A N tenilmektedir. 

Rusya savaşları 
----*----

(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

--uıu'luc""0---

2' İf,Kjf,jJ[ 
Kız ona oııaıa.ın 
ndiscaneresL 

makinelerin tesirli ateşile dövülmüş, Tilkilik kız orta okulu öğrencileri ev· 
büyük çapta toplara ve düıman mevzi- vclki a.lcıam lzmir halkevinde bir top
lerine tam isabetler kaydedilmiştir. 19 Jantı yaparak yüzlerce İzmirliyi halke
kifilik bir müfrezemiz Lutide 50 k.ifililı:: vine davet etmiılerdir. 
bir düıman müfrezesine hücum etmiı Kız talebe mandolin kolunun da ifti
ve bunlann yarısından fazlasını imha et- rakile muhtelif kıyafetlerle muhtelif 
miştir. oyunlar oynamıt. p.rkı, monoloğ ve şiir 

Pike tayyarelerimiz düşman İ&fe ve söylemişlerdir. 
mühimmat depolarına ve taşıt kollarına Bundan sonra bir piyea tcmail ederek 
zayiat verdirmiftir. muvaffak olmuılar ve halka iyi vakit 

TAKIM ADALARI ALMAK geçirtmiılerdir. 
T~BOSO 
Helainld, 3 (A.A) - Geçen hafta 

dört bin Rue Pipea takım adalannı geri Afrika ve Akdeoizde 
almaia tetebl>tia etmiftir. Kızıllar Kront
taddan kalkarak oldukça ilerlemifler-
dir. Fakat buz hatbndaki çatlaklar yü

(Ba,.<;tarafı 1 inci Sahifede) 

zünden ileri hareketlerini durdunnağa bir uçak kaybedilmemiştir. 
mecbur olmuılardu. Fin ltuvvetleri bun- ALMAN TEBLl(';l 
lardan bir kısmını yok etnıİfÜr. Ancak Berlin, 3 (A.A) -Alman tebliği: 
Rualann pek azı geriye kaçabilm.ittir. Şimalt Afrikada her iltl tarafın .ı.ı_ 

MACARLARA GöRE ru 
Budapefte, 3 ( A.A) - Ukraynada detli keşif ve topçu faaliyeti olmuştur. 

Macar askerlerinin itcali altındaki yer- Marmarikte dilJman kamplarma, iaşe 
lerde ehemmiyetli biç bir hadise olma- depolarına ve kamyon topluluklarma 
IDlfhr. Cephe gerisinde faaliyette bulu- =r~~. hücumlarda ağır kayıplar 
nan Macar ltıtalan kıştan iatifade ede- Maltada hava meydanlarına karp J• 
reık gizlennıit olan Rua çeteleTini temiz- pılan hücumlara dUn gece ve gündüz de-
lemelı::le metKUldurlar. vam edilmicıtir. 

RUSLARA GöRE ,. 
Moakova. 3 (A.A) - Royter: 
Bu -'>ahki Sovyet tebllii: Dün cece YENi NEŞRİYAT 

bütün cephelerde bir değitiklik olma-
mııtır. 

AJ.JMAN TEBLt(';t 
Berlin, 3 (A.A) - Alınan tebliği: 
tngilterenin prk sahili yakınında 3500 

tonillto tutarında 2 ticaret gemisi batı
nlml§lr. 

l.ngilizler son hafta içinde 63 U Akde
nizde ve şimalt Afrikada olmak üzere 
209 uçak kaybetmiştir. Aynı devre için
de tngiltereye karfı yapılan muharebe
lerde 45 Alman uçağı kaybedilmi~ir. 

----· -.· ONUlılllı'--

iSi.Ait • 2'CIRK 
ANSİKl.OPEDİSİ 

32 inci sayısı Arif, irifane ve lrifl 
kelimeleri etrafında izahatı ihtiva eden 
Eşref Edip, Mehmet Zeki Pik Aim. Sa
dettin Nüzhet, Zeki Arif, Klmil lliru, 
Osman Ergin imzalı yazılarla Çl]anqtır. 

••••••• 
Japonlarla harp KAN!'AR, MAN'J'AJU. 

-*-(o.para& 1 Jnd Sahifede) Eemcı Kemal K. Aldq 

rUz.girlar tngilWere bir çok faydalar ve,. Kantar, mantar derken teraziden. 
recektir. meraziden. baskülden, masküldeo. tartı-

ÇtNE YENİ YOL dan martıdan bahtetmiyorum. cM> 
Birmanya yolu kesilmiş ise de Talon ve harfi bazı kelimelere alayh bir refik ka

Mekangdaki yolun tamamlanmuı faa- tar. Yalan, malan ekmek. melemek ve 
llyetleri memnuniyete şayan bir şekilde aaire gibi... Benim mantar, kantar de-
devam ediyor. yifim, bizim müze müdürü Sallhettin 

MUKA VEMET1N VE Kantann tifelere mantar bulUfUlldandır. 
MUV AFF AKIYEl'StZLtôlN Serde eczacılık var, ıite mantarı hallın-
SEBEBt da allkalandım; bizim antikacı Kantar. 
Londra. 3 (A.A) - 1ngi1iz mahfilleri bunun tapa mı, tıpa mı olduiunu eor-

Mandalayın japonlar eline dUştUğü hak- du: kendime geldim. heır. tapa. hem b
kındakl haberi heni.iz teyit etmiyorlar. pa, büyük damacanalarkine tapa, blziın 
Son haftalarda burada mUttefik kuvvet- pa, büyük. damacanalannkine tapa, bl
lerin daha uzun müddet mukavemetle- '!İm ilaç ve kolonya şişelerininkine tıpa 
rine imkln bırakmıyan bir dununda ol- dedim. 
duklan biliniyordu. Bilhassa hava bakı- Ortaklıkta mantar bol zan edersiniz. 
mından müttefikler çok zayıftılar. Gö- Halbuki inadına ılşelere mantar yok. 
nüllü Amerikan pilotlarının kahramanlı- Mantar. şimdi aklımda kalmıyan bir 
ğı durumun zorluğunu izaleye kAfi gel- alacın kabuiudur, erlı::eii. dip.i olur) 
memiştir. Birmanyada1d mukavemet Fakat mantar boHuğunda tişelere man
uzak şark harp sahnesinde vaziyetin de- tar bulmak zor. Biz.im müze mlldürli 
ğişeceği zamana kadar vakit kazanmak C:.elçuktaki Efe9 harabelerinde bir buçuk 
için yapılnll§tır. Bu muvaffakıyetsitlik metre uzunluiunda bir nebat bulmllfo 
Birmanyada çarpışmadan vu geçildiği mükemmel ıiıe mantarı olur diyor. Bak• 
manasına alınmıyor. Yağmur mevsimine hm, nebatat derslerinden aklımda kal
kadar japonlan tutmağa imkAn olmamış- dığına göre tek yapraklılar familyuır 
tır. Zira japonlar bu büyük mahzurla dan, haşep kwnı olmıvan, bizim zama
karşılaşmamak için bUtUn kuvvetlerini nımızdaki tabiri ile Nahliye fuileeindeo 
toplıyarak harekete geçmişlerdir. bir ,ey. Bu nebabn •pmı düuün U--

BlR GAZETEYE GORE rek ti,elere mantar yapmalı:: şeklen mu-
Bem, 3 (A.A) - Binnanyadaki askeri vafık; pyet suyu ve sulu maddeleri eıa

vaziyeti tefsir eden Bund gazetesi di- miyoraa İfln au götürür tarafı nr, ,.ok 
yor ki: ,i,eyi kapayınca auyu kendialne ~ 

lngillz ve Çin kuvvetleri ayn ayn ku- aa o zaman b.,aiıim mantarhia meydana 
manda altında harp etmi§ler, ayrı ayrı ,.ılı::acak. Şimdi it mantarla tıpa ara& ... 
yenilml§lerdir. Şimdi bunlar Auam yolu Kantar, mantar meaelea olmaktan ite
açılıncaya kadar tutuıımak zorundadır- ve «eçmemiftlr. 
lar. Japonlar bUyUk kayıplar venni§ler- Allalı Kantann mantar keşfinde yota-
clir. nu açık etain. 



A MAWU PAMıcf'DI '""" 
llftl ••C: AYDA 

INGILIZCE 
OCRBl'EN DERSi.ER 

-· ·-·-·-·- - --·-..._,.~ 

Al.'l'MIŞ BiRİNCİ DERS .. 

Al.'l'lllŞ IKJNCI DEU
BNGLISR LITBBATUBE - INGtı.tz EDEBlYATI 

VOCABULARY L'ÔGATÇE 
PaOSE (Pröuz) Nesir 
Pormy (Poytri) Şiir 
VJ:RSE (Vöös) Mısra 
~ L1NE OF POETRY (ı layn ıv pöytri ) Bir satır şiir 
A RHYME (ı rayın) Kafiye 
A lÜME 
A. PLAY (ı play) 
DRAMA (Drlmı) 
TllAGBDY (treeıdi) 
COMEDY (Komıdi) 
FARCE (fis) 
ABISTORICALPLAY (ı histo'rild play) 
A NOVEL (ı novl) 
A camcISM <• kritisizm) 
A. CBmC (ı kritik) 
'1'0 CRl'l1CJSE (tı kritisayz) 
An AUTROR (m oom) 
A POBT (ı powt) 
A PLAYWBIGHT (ı pleyrayt) 
'11ıe first great Engllsb writer was cbaucer. 
IJlt bGyUk İqiliz yazıcısı •ChaUcerı idL 

Oyun 
Dram 
Facia 
Komedi 
Oyun 
Tariht bir oyun 
Bir Roman 
Bir tenkit 
Bir münekkit 
Tenkit etmek 
Bir müellif 
Bir şair 
Tiyatro mUellifi 

He wrote a Poem ca1led tbe •Canterbury Tales.• 
O •Canterbur)' Tales• adlı bir şiir yazmıştır .. 
Tbe ar-test Engliah writer is Sbakespeare. 
En b076k tnsWz yuganı ıSbakespeare• dir .. 
He wrote trapdıe., Comedies, and historical plays. 
O facialar, komediler ve tarihi oyunlar yazmıştır. 
He alllo wrote 90ID8 poems O bazı şiirler de yazmıştır .• 
llamlet. Macbeth, Othello and King lear are four tngedies which were written 
by Sbabspeare. 
llam1et, Macbeth, Othello ve King Lear, Shakespeare tarafından yazılmış dört 
fadadır .. 
'l'hree of his comecJies are the Mercbant of Venince, as you like it, and a mid
summer niglat's ......_ 
lComeclilerinde flçU •'l'be Merchantof Venice, As You Like it, ve A llidsum
nıer Nlgbt's ı>r.m• dır-
llenry tbe l'lfth la an blstorica1 play • Henry the Fifth• tarihi bir oyundur .. 
Shakespeue WM Bom in 156' at Stratford - Upon - Avon in the Middle of 
England .. 
Sbakespeare 1564 te İngilterenin ortalarında •Stratford - Upon - Avon• da doğ
ınuştur. 

lle died in 1111 1616 da ölmcqwr .. 
During the seventeenth century, Milton wrote his Great Religous poem named 
•Paradise Losh 
On yedinci asırda. Jlllton •Par8di.e Losh adh dini büyük şiirini yazdı. 
lle aJso wrote many otber famous Poema .• 
O daha bir çok ..,ııur euner de yudı .• 
Durin« the elghteenth cen.tury many famous novels, plays, and poems were 
"Written. 
On aektzlnci ,, A1'da. Wr çok meşhur roman, oyun ve şiirler yazıhnıştır. 
In this century, doctor Johmoıı. wrote his ceJebrated dictionary 
Bu amrda, doktor Johmon, meehur kamusunu yazm.ışbr •• 
Swift wrote a book of Adventures called •Culliver's Travels• 
•Swlft• Gulllftn Trnels• adh bir macera kitabı yazdı .• 
Goldsmlth wrote im DOft1 cthe Vlcar of Wakefield•, his play •Shes t.oops to 
Conqu.,. mıcl hl8 Poan, c'l'be Deaerted Village• 
•Goldamltlu c'l'be Vlcar of W•kefteld• adlı romanmı •Sbe Stoops to Conquer• 
9dh O)'UDUDU ft c'!lııe Dn 1ıecl ViJllıaıe• adlı llirfni )'llZllUlbr, 

AllBIUIUD~ ,ı.oal, Alman ..., • .,. 
JJU 1118111 w telNlaa IHIPlz felıle ••IP11ıelde 
................... ıne..,ı.. 

* -*-V8fİDırton, 3 (A.A) - Resmen bil- Londra, 3 (A.A) - Britanova ajansı 
Clirildillae s6re vu:l)'etled lncelenmlt bildiriyor: 

Haber veri1diiin göre İspanya bll-
2S 48 yabancadan 1302 8in1n Wbin de- yUk lçisl Vişiden ~arise giderek orada 
"V&mı müddetince söz bapainde tutulma- yerl~ktlr. Başka e~ de b6y
-. km-ar nrilmlftir. Bu yahuca'l•r le hareket edecell aöylemnektedir. La
•nanda 9'3 Japon, S62 Alman ftl 113 valin. Parlai llyul bir merkez haline ge
fta17aa tahaaa vanLr. tirmek ve Alman nllfuzunu daha bariz 

Hhiyederi incelenecek S984 yaban- bir tekle sokmak azm!nl yerine getir-
cı cWaa nıdlr. mek 1stedill unılıyor. 

lzmir Kurtuluş Cam 
ve Şişe Fabrikası 

SADIK 
Gürtunca 

VE 
MEHMET 
Düşüni:r 

Mealıelret IUQlinlle Miylk Wr •er olan fabribmn, her t8rll ....... 
tıelrnllrle Wr••ll ..._. Mi78k •~lara cevap ven•le ...,., ....... 

SiPARiŞ KARl L EDiLiR 
•A•M. •A=• ..-. 8lnW, Kn..- ÇQ ve Su lıuUia w Wlimma 
dev 1;r._ ADKBS: hmir Ged'- m•esi No. zız Telefcm snz.. 

™ 
....... , 

11111ımunı•1111111mııımıı•ı11111mmıı11111111111ıa: IZMIR TiCARET SiCiL MEMUR-

~ Ankara Radvosn § 

1 BUGUNKUftEŞRtYAT 1 
LUOUNDAN: Sayı 4 384 
- Batılın ne olduğunu mevzuubahia 

hadiaede mabihittatbik olan eski mev
zuata ve bilhaasa mecellenin müteaddit 
maddelerine göre batılın cgayri müna
kid> manasını ifade ettiğini arzettik. 

MADEN MORENDl•İ ARANIYOL 
Garbt Anadoluda istasyona yakın bir madende çalqmak üzt:re bir ma
den mühendisi aranmaktadır. Taliplerin İstanbulda Gllatacla OnYoll ha-

;iuı 1111111111 lllllllHIHI Olllllllll llllHIHlllll l I 11111 j; nında 41/42 numaraya mUracaatları... 2e-2'7-28-3-4-5 (98"1) 

7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik : Radyo salon orkestrası ... 
7.45 Ajans haberleri 8.00 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saa
ti 12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.33 Müzik : Türküler 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar .. 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 Müzik : Radyo dans orkestrası ... 
18.50 Müz!k : Fasıl heyeti .. 19.30 Mem
leket saat ayarı ve ajans h..ıberleri 19.45 
Konuşma (Çocuk Esirgeme kurumu 
adına .. ) 19.55 .Müzik : Şarkılar ve türkü
ler .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : 

Belediyeye gelince o taraf ta karardan-----------------------------
sonra gelen celsede henüz tetkikatını ik- a EL s A M 1 T o L 
mal etmediğini beyan ve müteakip cel- ~-- ~ 
sede de ayni ifadeyi tekrar eylemekle 
beraber üçüncü celaede de itin eski ka
yıtların tetkikine ihtiyaç hissettirdiğin
den ve bu tetkikleri yapmağa belediye
ce bir heyetin memur edildiiinden ba
hisle iki ay mehil ituı talebini havi be
lediye riyaseti imzuile bir arzuhal ver

' idrar yolları iltihabı, yeni ve eski BELSOeUKWCU, idrar, mesane ve 
Proıtat iltihabı, Sistit ve Koli Siatitlere ... Böbrek rahataızlıklanna kartı en mü
kemmel bir iliç BELSAMtTOL'dur. BELSAMn'OL kullananlar yukanda ya
zılı baıtalıklardan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelerde 'bulunur. 

Sabf deposu: Sami Aksa Babçekapı tı Bankaaa arka....da RalaYaDCllar 
Sokak No. 5 ... 

me.i üzerine mahkeme bu talebi kabul -------
ve muhakemeyi haziranın üçüne talik Dnlet Denlzyollcatı lfletme umana naiidül'löaL 
eylem.ittir. 1 - Jdaremizin J /Haziran/942 tarihinden 31 /Mayıa/943 gayeain~ - . b

Arzettiğim gibi dava, bir emsal da- dar bir sene müddetle yaphracağ, takriben 360 bin ton kömürün yükleme. 
vaaı olduğuna göre belediye bu davayı bopltrna ve aktarma iıleri kapalı zarf uauliyle ek.ailtmeye konmUfhır. Bir marş öğreniyoruz.. Konservatuvar 

marşı 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik: kati olarak kaybettiği takdirde bu va- 2 - Muhammen bedel yüz sekiz bin dokuz yüz liradır. 
dide yeniden dava açmayacağını tabü !ı 3 - Ekailtme 12/Mayıı/942 tarihine müadif aalı aünü aaat 1 S te idare 
görmek li.zımdır. Farzımuhal olarak da- alım aatım komi8yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı c669S:t liradır. 

Karışık şarkı ve türküler •. 21.30 Müzik 
(Posta kutusu .. ) 21.45 Müzik : Radyo 
senfoni orkestrası.. 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
22.50 Yarınki program ve kapanış .. 

vayı kanzandığı takdirde tirketimizin 4 - Ekailtme prtnameai adı ıeçen komİayondan paruaz olarak alınır. 
hesabına bulvarın mütebaki kısmını aç- 5 - 1ıteklilerin 2490 aayılı kanunda yazılı vesikalarla bu ite ait teklif 

__ ._.,,.-o,,_,...,.,,.. --
mak için aarfettiğini iddia ettiği ve mea- mektuplarının tayin olunan günde saat 14 e kadar komi.yon reialiiine mak
muatımıza göre (250.000) lira radde- buz mukabilinde verilmeai lizımdır. c4767> 25 30 4 9 2285 (974) 
sinde olan parayı tirketmizden dava ede -----------------------------AuUStl'alya ltaridye 

llGZIPI J.onclpado ... 
Londra, 3 (A.A) - Avustralya hari-

ciye nazırı B. Eyvat dün Amerikadan 
Londraya gelm!ştir. 

ceğini ayni suretle tabit bulmak gerek- mamua yolunda noktai nazarını bildir
tir. Sirketin bir de bedelini vermek su- mit olduğundan trket reisi. heyetin bu 
Teliyle dofrudan doğruya sahiplerinden kararının mecllai idarece dahi kayıt ve 
teferruğ ettiği ebniyeıinin belediye tara- ipret olunduğunu beyan eylemiştir. Hi.
fından hiç bir hüküm olmak.aızın hodbe- aedarlar firket emvalinin takriri kıymet 
hod hedmedilmeainden dolayı belediye raporunun okunmunı iatemitler ve gay-

1ZMtR BELEDrY&';INDEN: aleyhine ikame ettiğimiz dava vardır. ri menkallierin belediyenin hedmeyle
Halkapınarda 1201 sayılı sokakta Bu davaya kartı belediye mukavele hü- diii binalar kıamı da dahil olduiu halde 

Devlet demiryollan cer atölyesinden itl- kümlerinden bahaetmit olduğu için it. ( 43 l.68S) lira kıymetinde olduğu hak
baren 500 metre boyda mevcut döşeme- filen bir meaelei müstehire ile karşılat- kındaki rapor okunmut. müteakiben si
nin sökülerek yerindeki kesme taşlarla mıı bir vaziyettedir. Yani ticaret mah- nema haline ifrağiyle on sene müddetle, 
tamiri, fen ifleri mUdUrlUğiindelti keşif kemesi, mukavelenin butlanını kararlat- senede on dört bin lira kira ile talibine 
ve prtnamesi veçhile açık eksiltmeye tınraa belediyeden bu emlikin bedelini kiralanmuı etrafında büyük depo için 
konulmuştur. Keşif bedeli 4465 lira 65 isteyebileceğiz. Mahkeme, aksine karar timdiye kadar meclisi idare ile talip ara
kuruş muvakkat teminatı 335 liradır. verirse bittabi hu talebimiz reddedile- anda cereyan eden müzakereler, mlina
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- cektiı. kqa mevzuu ittihaz edilmf.t ve deponun 
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan Benim aciz kanaatime göre hu muka- tütün deposu haline ifraiı üe 0 yolda k.i-
6/5/942 Çarşamba günil saat 16 da en- Yelenin butlanı hakkındaki davamızda tütün deposu haline ifraiı ile 0 yalda ki-
cUmene mUracaatları. tirketimiz tamamen haklıdır ve bu da- raya verilmeai yolunun hiaaedarlar men-

22, 26, 30. 4 2256 (956) vayı muhakkak kazanmalıyız. fakat •on faatine daha uysun olacaiı hakkında * .öz fiiplıeaiz ki ad~eye aittir. Hikimin hayli mütalealar aerdedilmit oldaiun-
Kançeşme, Mortakya, Karafatmtdaiı blltimi olamaz. 1ıükmetmelı:. hakkını ha- dan bu noktal nazar alnemaya ifrai ~ 

ve Topaltı belediye silprilntülUlderinden iz olan kaza mahmlannın verec:eii kati hetindea banıialnln tercih edilmeli tir
bir sene zarfında paçavra cam ve life hüküm brpunda hepimiz hürmetle eii- ketin umumi menfaatine unun olacaku 
kırmtılariyle teneke parçalannın satışı liriz. bunu idare mecllaile bilistitare karar~ 
yazı i§leri müdilrlUlündelti şartname.si Bundan aonra Defterdar Mümtaz hrmak üzere heyeti umuın.iyenin intihap 
veçh.i1e yeniden açık arttırmaya konul- Tarhan, Hazne hukukunun mümesaili edeceii zabn memur ta)'İni hakkındaki 
mU§tur. Muhammen bedeli 300 lira mu. 91fatile aöz .öyliyerek gayri menkül kıy- teklif aerdedilmit ve bu tekilifin reye 
vakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. Ta- metlerini yükseldiği ve eyi fiatlar buldu- vazı münasip sörülmüt oldujundan bu 
!iplerin teminatı i§ bankasına yatırarak iu ıu •ırada firket ıayri menküllerinin nokta hakkında da reye müracaat edil
makbuzlariyle ihale tarihi olan 11/5/942 .. tılman için fili bir tasfiyeye doğru gi- mit ve heyeti umumiye, lzmir defter
Pazartesi gUnU saat 16 da encümene mil- dilmesini teklif etmİf, Mahmut Alanyalı. darlıiını temsilen defterdar muavini 
racaatlan. 26 30 4. 9 2341 (990) ıirketin 13 senedenberi dividant dağıt- T alit T ekelinln bu huaulta cŞirketin ga-

' ' madıııv anı, timdi bü·.::L deponun sinema b 'YA. raj İnaaınm anema Yeya tütün deposu 
haline ıtetirilme•İ muvafık olmayıp ha- haline ifrai ile kiraya vermek taaavvu-
tar yapılmak suretiyle tütün depoeu ha- runda olduğundan hAhiı ile tayin edi

lecek makul bir müddet zarfında talip
lerin tekliflerini firkete bildirmelerinb 
havi yapılacak i!Anlar üzerine gelecek 
teklifleri tetkik ve bunlardan hantrW 
şirketin menfaatine uygunu onu tercO. 
ve ihtiyar etmeğe mecli.i idare ile bilt
tifak T alit Tekelinin memur edilmaine 
müttefikan karar verilmit Ye Prket Mil'" 

mayeainin, idare mecliainin teklifi veo
hile (300.000) liradan (200.000) lira-
ya indilrilmeai ve bu auretle nizam.,._ 
menin ikinci faalanm befinci maddellİnin 
tadili hakkındaki ruzname maddal okun 
mut. fakat hiuedarlardan bir lamunm 
bu aırada içtimadan ayrıldıkları ve ek
seriyet niAbı kalmadı.iı anlaP1mıt. bu
nun üzerine reia tarafından müzakerata 
nihayet verilmit, zaptın, reia ve kltip 
taraflanndan imzaa kararlqtan}ımf ve 
aaat on dört otuzda celae bpatılmapr. 

Heyeti umumiye ve meclisi idare reW 
lbrahim özde) 

Katip 
ş.bap Gals..ı 

ttbu zabıt bunnunda c:ereyan ed• 
müzakereye unandur. 2S/4/1942 

Hülı:.ümet komi8eri 
Ticaret veWeti lzmir itıracat 

kontrolörü 
Faik Ocak 

1 S kunatluk damsa pulu üzerinde 2S 
Naan 1942 tarih ve lzmir lınarat Ye ln
pab umumiye Türk Anonim firkati ,.,.. 
nü mübilrü Ye idare heyeti reiai ll>rabbn 
özdel imzuı 

ve inşaatı umu-
Haıtalannı her Riin öilevin saat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
S MUDarı&da bunal muayenehane
ainde kabul eder. Telefon 3453 

line getirilmesini ve bu takdirde daha 
eyi kira getirebileceiini. ıirketin gayri 
menkül kıymetlerinin ( 4 3 1 66 3) liraya 
yükselmiş olduğunu söylemiı ve ar .. lar
la büyük deponun layık fiatlerle satıl
ması için heyeti umumiyenin karar ver
mesini iıtemiftir. Cemal Cendeli de tir
ket ernlikinin aatdma•nı teklif etmit Ye 
büyük deponun sinema lıaline getirilme-

lzmir imarat 
miye Türk 
25-4-1942 

• • k t• • 
anonım ıır eının 

EY: J4S9 
• • • • • • • • • • • O si noktai nazan aleyhinde aöz .öylemit-

~ ........ -~ 
DOKTOR 

Ken.ı ...... •YSGY 
Snl huhhkhır mBtıhırısıı 

BAKTERiYOLOG ' 
Dalüll batalanm 'l'lDdlikte Batu· 

niye amil bqmnda Nallllmllb 
addeal No. 2 de bhal eder. 

TBLEFON : KLbdK : aza 
EVt: .. 

Fetlıiyede (Muila villyeti sahil 
bulanndan) otuz altı beygir kuv
vetinde tngillz mamulAtmdan ma
zotla mtltüarrik bir motör, bulday 
öliltmek için tlq taf, bir adet but
day yıkama aleti, bir kalbur, un ve 
ve limldalll elekleri, vantilltk, 
buğday' dakık ftAl.reyi nakil için 
anevatörler tekmil kayqlariyle ve 
zeytin yalı için zeytin kumala 
mahl\IS ild taf ve iki prw satılık
tır. MıhaJl!nden sökmek, naklet
mek mu,teıVe ait olmak üzere ta
lip oJanlann tekliflerini sarih adres
leriyle Fethiyede 28 numaralı pc19-

ta kutusuna bildirmeleri ilin olu-
30, 2, 4 (1017) 

tir. Mahmut Alanyalı tekrar aöz iıteye
rek mecliai idareye itimat ettiklerini. 
fakat arsalarla büyük deponun on IM!ne 
müddetle kiralanamıyacağmı söylemit
tir ve tasfiye lüzumundan tekrar bahset" 
mittir. Defterdar muavini Tallt Tekeli, 
hukuki tufiyenin mahzurlu olduiunu, 
anc:ft fili tufiyeye gidilebileceğini, Sü
leyman Külçe ise hakiki mevzuun, em
vali •tmak olduğuna göre derhal mi, 
yok A yayq yavq mı utmak hU8118Un
da karar verilmeal icap eylediiini beyan 
eylemiftir. 

Bu vadide cereyan eden müzakerat 
neticeainde riyuet makamınca tu tekil
de reye müracaat edilmittir: 

cTaririn mUnderecatına göre mec
liai id~ hatb hareketi için bir direk
tif vermek matlup olduiu anlapldığın
dan evvela bu batb hareketin iti. taafi
yeye .evkedici bir aurette ml. yokaa tir
lı:.etin 8'U&lllelltına devam gayeaini sü
den bir tekilde mi tedviri icap edeceii 
hakkında heyeti umumiyenin rey ve fik
rinin anlaplmua prek.iyor. Şu halde 
tufyeye doğru gidilmesini tavsiye et
mek isteyenlerin rey pualalanna ( tufi
ye iateriz) Ye akal reyde olanların ( tu
fİye iatemeyiz) ibareaile tahriri reyle& 
ni bildirmelerini rica ederim. 

Bu Nretle reye miiracaat edildi ve 
reylerden 14 7 ain1n tufİye istemediği 
Ye 118 reyin de tufiye iatedlii yolunda 
rey beyan ettikleri anlqılarak neticede 
heyeti umumiyenin tufiyeye doğru gi-

O'f'EI. YE JrAllYE der bir tekilde idare heyeti tarahan ol-
_..__.._ DeP11ecefı madıiı anlatılmıt ve keyfyet reis ta-
~~ rafından bu .metle heyeti umu-
Salıhllnln Koca Ceşmecle Abeldll miyeye blldirilmiftir. Şirketin umumi 

Buan Aksuya alt Cümhurlyet oteli ve muamellbnı ve bilhaua idare tarzını 
kahvesi içerisinde mevcut mobllyalarile miinakap ederek idare meclienin bu hu-
20 mayıs 942 tarihinden itibaren bir ae- 8U8ta lrpdı mabadile bu heyeti umumi
ne ve daha ziyade mtıddetle icara veri- yenin toplantıya davetini talep eden his
lecelbıden taliplerin mal sahibine mtl· lledarlar ile diler hiasec:larlann bu sureti 
racaatlan llAn olunur. idare itine müteferri olmalı:. üezre tirke-

30 - 2 - 4 - 8 (1019) tin analarının ve mnumiyetle emlikinin 

tarihine müsacHf Cu
martesi fevkalade heyeti uma

hissedaran cetveli • 
mı ye 

No. Türk Hine ADI SOYADI lmza mahalli 
Llrua Mikda n Rey 

1 3670 367 7 Mahmut Alayıyala imza okunamadı 
2 500 50 1 Sami Kabalakoilu c 
3 5000 soo 10 lbrabim özdel c .. sooo soo 10 Zeki c.-n c 
5 sooo soo 10 Sü)qman Daqal c 
6 5000 soo 10 AbdurrMlm TUıetk.a c 
7 sooo soo 10 Tahir Türetken c 
8 sooo 500 10 Mutafa Nuri l>efte9 c 
9 sooo soo 10 Cemalettin Cezken c 

10 3310 331 6 Münir Akhay c 
11 5000 soo 10 Sami Kutlui c 
12 2150 215 4 Cemal Cendeli c 
13 4SOO 4SO 9 Şahap C6be1 c 
14 sooo soo 10 Nejat Böillrtlen c 
ıs 5000 soo 10 Ca.tt Turbanoilu c 
16 3000 300 6 Ahmet T ebittin c 
17 S920 592 10 Ahmet Nuri Erdiir c 
18 sooo 500 10 Haluk Can.n c 
19 ısoo 150 3 Hüe7in H&mü w.t c 
20 1000 100 2 Hu.na Atal>erlt c 
21 1200 120 2 Hamdi Atlı ·c 
22 5000 500 10 Sait Kadri özbracan c 
23 5000 soo 10 Miimtaz Tarhan c 
24 5000 500 10 Süleyman KGlçe c 
25 sooo soo 10 Seyfi Koc:akanat c 
26 sooo 500 10 Muzaffer Cedik c 
27 5000 soo 10 T allt Tekeli c 
28 5000 soo 10 Fikri Tiake c 
29 2220 222 4 Fahri Keaken c 
30 5000 500 10 Hamdi Yirik c 
31 860 86 1 Ali Riza Akınca c 
32 5000 soo 10 Süleyman Can.. c 
33 5000 soo 10 Mahmut Dursuoilu c -

134830 13483 265 
Fevkallde içtima yıakanda 134830 lira ve 13483 bİa8e ve 26S rey ...... 

hazır bulunduğu tudik olunur. 2S / 4/1942 
Hilriimet komiwi 

Mecliai idare reiai Ticaret Yekaletl ilanıcat 
lbrabim özdel Kontrolirii 

Faik Ocak - •tılıp atılmamua tekli etrafında cere
llCMILlll,,OCC.'•llC.BllOCICICllOlllCalCr•aıoo!DOCllOCl_DOC .. yan eden fikir mübadeleleri dolayı•iyle 

----------------------------- L ,. bu noktanın dahi takdiri keyfiyeti hey IS kunıtluk damga pulu üzerinde 25 Nisan 1942 tarih ve lma,at Ye ....... 
umumiTe Tilrk Anonim tirketi reamt mühürü ve idare mec:limi reiai Uma. L lstanbul Belediyesinden: 

Hueki baatanai mutbah çanuıprhane ve eoiuk ban dairal taiaablUD 
Yapbnlmall kapah zarf uaulile ebiltmeye konulm\lfblr. Kqif bedeli 19.003 
lira 50 kanat ve ilk teminab 142S lira 27 ku"lfblr. 

Mukavele ebiltme ba71Ddulık itleri senel huaual ve fenni prtnamelerl 
Proje ketif hülee•ai)• buna müteferri dijer enak 9S kurut mukabilinde be
lediye fen ltleri müdürlüiünden verilecektir. ihale 7 ma)'l8 942 peııembe 
IGnii aaat 1 5 de daimi encümende yapılacakbr. 

Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuplan ihale tarihinden 8 ıGn 
evveli belediye fen itleri müdürliiiüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 
942 )'11.ına ait ticaret oc:lua veaikalan Ye luuwnen ibrazı lhım selen cliier 
~ ile 2 490 numaralı kanunun tarifab çerçenainde bazırlıyacaklan tek
lif ınekt11plannı ihale günü aaat 14 de kadar daimi eacilmene vermeleri Ja-
llındtt, 22 27 30 4 4788 

İzmir kazalarından birinde çalq
mak üzere bir mesul mtıdür ve bir 
kalfa anyoruz. Dolgun maaş verile
cektir. Müracaat mahalli: Elektrik
çi HUsnU tdemen, ikinci kQrdon, 
Emllk bankası karıısmda 

105 (IOS3) 

Jf~nellane nalıll 
DOKTOR 

LBON BEllOARA• 
Muayenehanesini tklncl Beyler 

sokatmda '18 numaraya nakletmit
tlr. 

Huta1an her aUn sabahleyin 
10 - U, til)eden aoma H -1'1 arasın
da kabul eder. 

lluqenehane TBLEl'ON 2506 
sv .. 

eti umum.iyeye arzedildikte heyet, tir
ket enıllkinden lılç birinin elden çıkanl- özdel 2433 ( 1046) 

KASELtRI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ye ............ ,,.. ..... ,,.__._ 
M'"9 YıV'ıC'' ı J ırt• W' t it' oJı ..... (1) .... ' a& 
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H ARP ,çıNDE 
~~~~-k~~~~ 

iki tarafın tay-
yare imalih 
nereye kadar 

varacak? 
--k

y cdnız Amerilıa 
sene e JEO bin tayya e 
~'tı?acaJ:, mihver ·
!!"> e rıelince •••• 

YAZAN : AltİF AHJSl{AL 

ikı numaralı dünya harbinin en göze 
batnn mücadelesi, en iyi netice alan si
lahı ve nihayet en güvenilen kozu tay
yarı.: oldu. Tayyare karada dost silahla
rın vefakar yardımcısı, denizde zayıf do
nanmaların muvaffakıyet amili, hnvnda 
da kendi başarılarının unutulmaz kah
ramanı oldu. Artık ne bir başka süfıhın 
üstUnlük iddiası akla hoş geliyor, ne de 
yeni bir yapının bu afacan mücadele va
sıtnsı önünde daha becerikli olacağı dü
şiinülüyor. Bütün gözler havalarda, bü
tiln sermayeler hava endüstrisinin ve 
bütün enerji seri tayyare inşaatının on 
binlik hasılfisma vakfedilmiş bulunuyor. 
İşte örnekleri ... Amerika bir sene zarfın
da yüz altmış bin tayyareyi muharebe 
meydanlarına salacak, 940 senesinde bü
tün hava endüstrisinin verimi ayda 
(700) tayyare iken şimdi ayda (2000) 
tayyareyi azımsıyor. 940 senesinin dört 
yüz milyonluk tahsisatı 1941 de altı yüz 
milyon dolara çıkanlmıştı. 1942 bu mik
darı iki milynr doların üstünde tutuyor. 

* Milyarlar harcıyarak hazırlayacağı 
malzeme ile müttefiklerine yardım ve 
kendi cephelerini takviye edecek olan 
Amerikan hava sanayii, iki numaralı ci
han harbinin muhakkak ki en ağır yü
künü omuzlarına alınış bulunuyor. Çün
kü Amerikanın bir sene zarfında hazır
layacağını umduğu yUz altmış bin tay
yare; Pasifiki, Amerikan sahillerini ko
rumak, Sovyet Rusyaya yardım ve Bü
yük Britanya İmparatorluğunu müdafaa 
etmek gibi işlerle dört, beş cepheye da
ğılınca yirmi binle otuz bin arasında ve 
bugünün hava ordularınca normal sayı
lacak bir rakama düşmüş bulunacaktır. 
Bunun ihtiyatını da ayırmak ihtiyacı 
meydana çıkıncn rakamlar bir az daha 
ıı~alaeaktır. 

* Amerikan hava sanayii gibi bütün 
dünya havacılık sanayii böyle göz ka
~tırıcı bir hız, ve akıl durduracak ra
kamlarln neler yapmak istiyor? •• 

İki hasını cephenin, Mihvercilerle. De
mokrasilerin karşılıklı yarışı pek de ko
lay olacağa benzemiyor. Çünkü; De
mokrasilerin yüz altmış binlik hasılası 
önünde Mihverin boş durmadığını da 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Nasıl ki, 
bütün Demokrasi cepheleri temel olarak 
hava yardımında Amerikayı öne sürmüş 
bulunuyorlarsa, Mihver kaynaklan da 
Alman endüstrisinin faaliyetine muknd
dernt bağlamış vaziyettedirler. 

Demokrasi inşaatının dağılması, Mih
ver hasılasının ayda (3000) kadar gös
terilen veriminin icabında bir elde kal
ması acaba Mihver lehinde bir netice 
doğuramaz mı? Ve her iki fabrikasyonun 
stratejik icaplara göre haurlıyacakları 
tayyare tiplerinde Demokrasi sanayii bir 
avantaja sahip midir?. 

* Biliyoruz ki harbin başından beri de-
vam eden mücadeleler sırasında Alman 
tayyareciliği daima tanrruz.i mahiyette 
harekete geçmiş ve devamlı olarak bom
bardıman tayyareciliğini vazife başında 
bulundurmuştur. Bugün de taarruza 
geçmeğe karar veren Demokrasi havacı
lığına lüzumu olan silah taarruz vasıta
larıdır; taarruz tayyareciliği bombardı
man sınıfıdır. Bu tayyareler, çok motör
lü, büyük gövdelidirler. Bunların inşası 
için fazla işçiye uzun mesaiye, bol mad
de ve malzemeye ihtiyaç vardır. Çünkü 
bir bomba tayyaresinin vasati ağırlığı 
yirmi tondur; yüz altmış bin tayynre için 
üç miJyar iki yüz milyon kilo iptidai 
malzemeye maJik olmak şarttır. Bu ara
da yarı kadar ihtiyat motöre de lüzum 
vardır ve motör sayısı her tayyarede iki 
tane olduğuna nazaran dört "yüz bin tay
yare motörU lazımdır ki bunu bir sene 
zarfında meydana çıkarmanın azamet ve 
enerjisini düşünmek, neticenin takdiri
ne kafi gelecektir. 

Buna mukabil Mihverin müdafaa va
sıtası olan av tayyareciliğine daha geniş 
ölçüde kıymet vermesi icap edecektir. 
Bir av tayyaresi küçük, tek motörlüdür. 
İnşasında nz iptidai madde, kısa zamanlı 
is saati sarfcdilecektir. 1k{ tonluk bir 
tayyareden ayda üç bin hesabiyle bir yıl
da kırk bin tanesini hazırlamak imkanı 
yok değildir. Mihver kaynaklan bir el 
iç.ın, Demokrasi menbalan dört el için 
çalışırsa ve çalışmasında devam ederse, 
Demokrnsinin hayret veren, göz kamaş
tıran rakamlariyle, Mihverin göze bat
mayan hasılası arasında esaslı bir farkın 
mevcut bulunmadığını hemen hemen 
k::ıbul edebileceğiz. 

Biiylik rakamların yapmak istedikle
rini tahakkuk ettireceğine inanmak iste
riz. Çiinkü bu arada İngiliz fabrikaları
nın i::.tihsnlatını da hesaba katmak lazım
dır. Ancak. hasım kaynaklarını rahat bı
rakmıyarak, Büyük Britanya İmparator
luğu v; !:ıtalariyle bunları devamlı suret
te tncız C'lmek ve esaslı bombardıman 
taarruzlı:ıriyle yıpratmak zaruridir. Bu 
suretledir ki, rahat ve taarruzdan masun 
bir halde Amerikan topraklarında malze
me yetiştiren Demokrasi havacılık s<ı
nayıı çok knt'i bir üstiitılük kurabilir. 

Son nıülakat 
·~~~~"it'~~~~ 

Macariarın 
cıkardık-
• 

ları mdna 

HARP VE BREZiLYA 
~~~~-k~~~~ 

Sul tan ayı·ıl-
mamak isti

yorlar _..,,._ 

Diyorlar Jıi : Mihverin 
yorgım dü,ıtüğü iddiala· 
ıtının ası!sızlığı böylece ı 

an asılm.. ıır ... 

B'lEZILYA CÜMHURREISI VA· 
PURLARIN 84 TIRIL~1ASIN· 

DAH ŞIKAY cTÇI 
-*-

Nevyork, 3 (A.A) - Brezilya cüm-
Bud<ıpeşte. 3 (A.A) - Cnzeteler 

Sal burg görüşmesi hakkındaki yazıla
rında bu görüşmeyi mihver cephesinde
ki birlik ve zafere itimadın bir tezahü
rü Sil) ıyorlar. Mihverin harpten yorpun 
düştüğüne dair İngiliz - Amerikan iddi
alarının hnikakt olmadığı böylece anla
şılmıştır. 

Peşler Loid diyor ki: Salsburg müla
katı sıkı birlik ve zafere bağlılık bahsin
de mıhver devletlerinir. kati azmini ifa
de eden bir fasıl açmaktadır. 

Macar Sak diyor ki: lngiliz - Ameri
kan süngüleri için nazik bir vaziyette 
nazarlan başka tarafa çekmek maksa
diyle matbuatı propnv.anda yolunu tut
muşlardır. istikbal Führer - Mussolini 
görüsmesinin manasını meydana koya
caktır. 

it lyanların temenni, 
··mit ve tehditterii .. 

Roma, 3 (A.A) - Sinyor Gayda Jur
nale Ditalyada Salsburg görüşmeleri 
hakkındaki yazısında diyor ki: 

c&lsburg görüşmesi ltalya ile Al
manya danışmasını teyit etmiştir. Bu, 
harbin daha kuvvetli ve yeni bir safhası
nın başlangıcıdır. Bir çok hedeflere çev
rilecek yeni hareketler hakkında talı
minlerde bulunmak zamanı değildir. 

MüJakattan §U dört nokta anlaşılır: 
1 - Mihver ve japonya kafi zafere 

azmetmiştir. 

2 - Her iki memleket ihtiyaca göre 
askere maliktir; ve askeri malzemeyi de 
tamamiyle hazırlamıştır. Mihver, asker 
ve malzemesini istedi!,ti yere götürebile
cek durumdadır. Müşterek gayret her 
cephede görülecektir. 

3 - Mihverin bütün cepheleri her za
mankinden dahn kuvvetlidir. 

4 - İki Mihver devletin dayanışması 
yalnız askeri sahada değil, siyasi sahada 
da kuvvetlidir. 

1TALY AN İSTEKLER! 
VE ALMANYA 

Almanya müli İtalyan isteklerinin ger
çekleşmesine hizmet edecektir. Bu gö
rüpne iki .Mihver devletin durumlarını 
sarih surette aydınlatıyor. Mülakat ara
da anla§maılıklar olduğu hakkındaki ha
berlerin yalan olduğunu meydana çıkar
mıştır. 

MUKAVEMET FELAKET.MtŞ 
Londra, ve Vaşington mukavemete 

devam etmenin kendileri için sakınılma
sı müşkül bir felaket olduğunu yakında 
anlıyaeaktır.> ____ , _____ _ 

hurreisi 1 mayıs mesajında : ·Brezilya 
hükümcti harbin devamı müddetince 
bütün dünya ile sulh halinde knlmnğa 
karar vermiştir. 

Fakat milletler arası usul1erine muga
yir olarak vnpJJrlarımızın batınlmasına 
devam ediliyor .. n demişt:r. 

~~~.~~--~~~~-

Al P-ı a~ bahar 
taarruzu },akın
da başlıyacak 

denil~yor 
-*

Almanlara göre harelıtit 
çolı Jıısa süreceJındş .. 
Stokholm, 3 (A.A) - Askeri mah

filler ilkbahar taarruzunun pek yakında 
haşlıyacnğı ve bütün kı~ cepheyi tutan 
askerlerin değiştirilmesi lazım geldiği 
kanaatindedirler. 

Kmm ve cenup bölgesinin bazı kı

sımlarında arnzl tamamiyle kurumuştur. 
Fakat cephe hattına müvazi olarak akan 
nehirlerin kıyılan harekata henüz mü
sait değildir. Don nehri geniş bir sahaya 
yayılarak akıyor. 

Berlin bu sene karların erimesının 
mutada nazaran çok uzun süreceği ve 
harekat müddetinin de çok kısa olaca
ğı kanaatindedir. 

Almanlnr Arkanjel - Astragan hattına 
varmak istiyorlar; bu suretle Rusyanın 
bütün iaşe yolları kesilmiş olacaktır. -----·--·-Por!efdz a~ılılarında 
bir car"'ııma .. 
Nevy~rk, 3 (A.A) - Portekiz sahil-

lerinden 45 mil açıklarda bir İngü:z sa
hil gemisi bir Alman uçağiyle çarpışmış
tır. --o- --
ARJA NT İN 
Ha!Ja ııuvvetıeri 
lıumandanlığı.. 

Buenos Ayres, 3 (A.A) - Albay Man
yi, Arjantin hava kuvvetleri kumandan
lığına tayin edilmiştir. Sabık kumandan 
albay Zannı bir otomobil kazasında öl
müştür. 

-----~ta~~~~ 

Japon Başveki- e·:r \ .. unanistan 
linin millet ;ne Basvekil mva-... 

bir hitabı ___ .., ___ _ 
Yeni mebus seçiminin 
net icesi Anglo Salıson 

üm itlerine d arbe 
indirmi.ş •• 

Tokyo, 3 (A.A) - Japon başvekili 
Tojo Japon milletine hitaben radyoda 
bir nutuk söylemiştir. Başvekil ezcüm
le demiştir ki: 

- Harp esnasında yapılan ilk seçim!n 
şekil ve neticeleri çok memnuniyet ve
rici olmuş ve bütün dünyaya Japon mil
letinin sarsılmaz azmini göstermiştir .. 
Hükümete gösterilen it!rnat İngiltere ve 
Amerikada Japonyanın iç durumu hak
kında beslenen ümitlere son darbeyi in
dirmiştir. Japon miUetinin birliği seçi
me 15 m:lyon müntehibin iştirakile an
laşılmıştır. Milletin hak~i idaresini tem
sil eden bir parlamento seçilmiştir. 

--- o- --
Amerikan fi losu 

,..--~~-k~~~~ 

(Baştnra{ı 1 inci Sahifede) 

FİLO KUMANDANININ 
BEYANATI 
Londra, 3 (A.A) - Amerilanın Ak.

denizdeki filosu kumandanı amiral 
Stark, Deyli Skeç gazetesine şunlan 
söylemiştir: 

• - Geçen cihnn harbinde de bir de
niz subayı olarak Avrupaya gelmiş ve 
uzun müddet kalmıştım. Bu defa da 
geldim, ve harbin zaferle neticelenme
s:ne kadar Avrupada kalacağun. Yalon
da vazifemin ba~ına gideceğim .. » 
ŞİMALİ AFRIKADA 
AMER!KALILAR 
Kahire, 3 (A.A) - Şiınali Afrikadaki 

Amerikan komutanı general Maksvel, 
gazetecileri kabul ederek Amerikan tay
yarelerini kullanncak mütehassısların 
yetiştirilmesi için hususi teşkilat yapıl
dığını söylemiştir. 

--- o- --
llint Jıongresinin 
müdafaa Jıararıarı 
Yişi, 3 (A.A) - OH ajansı bildiri

yor: Hint kongresinin kabul ettiği bir 
karar sureti Hindistanın müdafaasına 
ve dü~manla iş birliğinden knı:ınmağa 
ait bulunmaktadır. 

. • d. 1 . • 
vr~nı ıvor ti. ı: 
~~~~ ... ~~--

uS' on zafere Jıadar har• 
be d evam edip m illi 
varlığımızı t emin 

edeceğiz •• » 
Kahire, 3 (A.A) - Yunan başvekil 

muavini ve bahriye nazın amiral Sake
laru dün İskender:yede 500 Yunan bah
riye askeri önünde bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

• - Yunan hükürnetinin siyaseti son 
zafere kadar müttefiklerle birlikte har
be devam etmek ve kralımızın idaresi 
alunda birleşm:ş bir halde milli varlığı
mızı temin etmektir. 

Yunan bahriyesinin ananesi daima İn
giltere ile kard~şlik olmuŞtur, harpten 
sonra da bu anane asla değişmiyecek
tir. • 

--- o- --
Alman milli bayramı 
m ünasebetiyle Berlin 

roJıyo arasında 
telgraflar -·_., 

Berlin, 3 (AA) - Japon imparato
ru Alman milli bayramı münasebetiyle 
Führere §U telgrafı çekmiştir: 

c Alman milli bayramı münasebetiyle 
ekselansınıza en samimi tebriklerimi 
sunar, tahsinizin sıhhatini ve milletinizin 
saadeti için temennilerimi bildiririm. it
tifakımız ve yeni bir ni7.am kurmak için 
taşıdığımız hisler bizi daha geniş bir iş 
birliğine vardıracakhr.> 

Fiihre.r de şu cevabi telgrafını gönder
miştir: 

cAlman milletinin bayramı münase
betiyle mnjestenizin samimi temennile
rine teşekkür ederim. Kahraman Japon 
ordusunun büyük ve parJ11k başarılanna 
karşı duyduğum hayranlığı bildiririm. 
Hürriyet ve serbesti uğrundaki mücade
lelerimizin muvaffakıye\le neticelene
c~ğine eminim.> 

--- o- --
İSVEÇİH 
NÜFUSU ARrJYOR 
Stokholm, 3 (A.A) - Son neticeleri 

bildirilen sayıma göre tsveçin nüfusu 
6 milyon 474 bine çıkmıştır. Artma nis
beti binde beştir 

Uzak doğuda 
~~~~·'k~~~~ 

Hava akın-
8 

.k 
l d eşı taş - Rapit maçı 
arı a epey ----
şiddetli Beşiktaş hikin oynadı 

Bir Japon refalıat gemi· 
si batırıldı. Japonlar 
A: ·nd.anaoda l}eniden 

bi e iP a!dılar •• 
Melburn, 3 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Bomba uçaklarımız Japon nakliye 

gemilerine muvaffokıyetle hücum etmiş, 
bir gemiye tam isabet kaydedilmiş, di
ğer bir gemi de hıısarn uğratılmış ve rc
fnket gemisi batmhnıştır. 

30 Nisanda Salamaoya yapılan bir 
hava akınında 3 diişman uçağı yerde 
tahrip edilmiştir. 

JAPON HOCUMLARI 
1 S Japon tayyaresi tarafından Port 

Moresbiye hücum edilmiştir .. 4 düşman 
tayyaresi düııürülmüş 2 tayyare de ha
sara uğratılmıştır. 

MiNDANAODA 
Mindanaodn Parangda vaziyette bir 

depi,iklik olmnmışhr. 
Tokyo, 3 (A.A) - Japon hava kuv

vetleri Mindı;mao adneında Kotapato
nun işgalinden sonrn harekata devam 
etmiş ve Paha Longangi de almı§tır. 

Japonlar burada 43 Ü kadın olmak 
üzere 473 Alman ve bir lspanyol esiri 
kurtarmıştır. 

~---ıww•~~~~ 

~akineve 
~ .. erilirken 
X CM 11111 

DA ı ıA RKQ B ŞVEKIL I OLDO 
Kopenhag, 3 (AA) - Devlet ba

kanı Stauning bu sabah 1O.15 te öl
müştür. 

ISVEÇTE UÇAN T YYARELER 
Bern, 3 (A.A) - Neıredilen Tesmi 

bir tebliğe göre dün gece saat 24.30 ile 
tayyareler üç kerre lsviçre toprakları 
2. 30 arasında münferit bazı yabancı 
uçaklnr üç kerre Isviçre topral<lnrı 
Üzeı ind? uçmuıılardır. 

RULVfLT LO'DRAYA MI 
GELEC K 

Stokholm, 3 (A.A) - Afton Tid
ningen gazeteaine Londradan bildirili
yor : Londrada dolaşan bazı şayialara 
göre reis Ruzvelt yakında Londraya 
gitmek niyetindedir. 

Ht~T HONGRcSIN N KARAR! 
Allahabnt, 3 (A.A) - Hint kongre

aine cuma günü teklif ve dün kabul 
edilen karar suretinde göyle denilmekte
dir : Komite hürriyetin Hindistanı bir 
istila teşebbüsü vuku bulduğu takdirde 
buna mukavemet etmekliğimiz gerek
tir. Bu mukavemet ancak şiddete baş 
vurmamak ve işbirliği yapmamak şek
linde olabilir. Çünkü ingiliz hükümeti 
milli müdafaanın millet tarafından teı
kilatlandırımasına engel olmuştur. Sal
dıran devletin önünde eğilemeyiz.. Ye 
emirlerine de itaat edemeyiz. Saldıran 
devlet evl<"rimize ve tarlalanmıza el 
koymak isterse hayatımız bahasına da 
olsa bunu reddetmeliyiz. Hareket tarzı
na bakılırsa lngiltere hükümetinin mü
dahaleden uz.ak kalmamız dışında her 
hangi bir yardımımıza ihtiyacı yoktur .. 
Yabancı ordular devlet ve memleketle
rinin bizzat Hindistan bu maksatla kul
lanılmamaktadır. Hindistanın geçmiş
teki tecrübesi Hindiatana yabancı ordu
lar sokulmasının Hint menfaatleri için 
zaruri ve Hindistan hürriyet davası için 
tehlikeli olduğunu göstermektedir. 

RUZVEL T GnZETECıLER N 
SUALLERiNE rEVAB V1:RDI 
Vaşington, 3 (A.A) - Dün gazete

ciler toplantısında reis Ruzvelte vu sual 
sorulmuştur : Birmanyndaki durumun 
vahimliği ve japonların Birmanya yolu 
üzerinde ilerlemesi üzerine Amerika 
Birleşik devletleri ödünç verme ve ki
ralama kanunu gereğince Çine malzeme 
yollnmağa devam edecek midir1. 

Reis Ruzvelt §U cevabı vermiştir : 
- Bu hususta size tafsilat veremem, 

fakat bu meselenin memnuniyet verici 
bir taızda geliştiğine emin olabilirsiniz. 

INGILIZ TEBLlGI 
Kahire, 3 (A.A) - Orta prk teb

liği : Gündüz ileri mevzilerinin doğu
sunda devriye gezen küçük düşman 
müfrezeleri hafif kuvvetlerimiz tara
fından geri çekilmek zorunda bırakıl
mışlardır. 

ı TALYAN TEBL'Gl 
Roma, 3 (A.A) - İtalyan orduları 

umumi karargahının tebliği: 
Sirenaikada Alman savaş uçakları Du

umanın otomobil ve hafif tank topluluk
larına hücum etmişlerdir. Bunlardan bir 
çoğuna isabet olmuş ve 1 O otomobil ve 
tank yanılmıştır. Bir hava mubarebesin
kuvvetlerimiz Malta adasına karşı hü
de bir Curtis düşürühnüıtüir. Hava 
cumlanna devam etmişlerdir.. Düşman 
av uçaklariyle yapılan muharebede bir 
Spitfayer tahrip edilmiştir. Düşman Ro
dos ile Leroıı adasına gece hücumları 
yapmıştır. insanca .kayıp olmadığı gibi 
mühim hasar da olmamıştır. Uçaksavar 
bataryalarımıı.ın ateııiyle bir menni isa
betiyle bir düşman uçağı Lerosun cenu
bunda denize düşmüıtür. lngiliz uçakla
n Pire bölgesinde ve Atina civanna da 
bir kaç bomba atmııtır. Bir kaç ev ha
sara uğramıııtır. Sivil ahali arnsındn bir 
ölü ve beı yarab vardır. 

maç beraberlikle bitti 
~~~~~-------~-

İstanbul, 3 (Hususi) - Misafir Rapit 
Rumen tnkımı bugün (Dün) ikinci ma
çını, İstanbul birincisi Beşiktaş takımı 
ile yapmıstır. Sahada 6 binden fazla sc
y:rci vardı. 

Rumen takımının iki glln evvelki 
maçta 1 - O galip olması bugünkü maça 
karşı alakayı çok arttırmıştı. 
Maçı hakem Şaz.i Tezcan idare etmiş

tir .. 
Oyun süraile başlamış, Beşiktaş baş

langıçta uzun paslı iki hücumla misafir 
takımı oldukça şaşırtmıştır. 

Devrenin ilk linlarında Beşiktaş iki 
muhakknk gol fırsatı kaçırmıştır. Onun
cu dakikada Şeref Beşiktaşm birinci 
golünü yapmıştır. 

SO uncu dakikadn oyun azami heye
can ve hızını bulmuş, Rumenler ancak 
35 inci dakikada sahaya alıştıklarını 

gosterebilınişlerdir. Rumenler 37 in 
<inldkada gol f ırsatlan kaçırmışlar 
43 üncil dakikada Rumen orta muhaciı 
köşeyi bulan bir vuruşla beraberlik g 
lünü çıkarmıştır. 

Beşiktaşlılar üstün bir oyun çık 
makla beraber muhakkak bazı fırsntl 
rı kaçırmışlar ve Rumenler de iki 
evvelkine naznran enerjik çalışmış} 
dır. 

İkinci devrede ancak 20 inci dakik 
da milvazene kurulabilmiş ve 39 un 
dakikada Rumen takımı sağdan bir 
ile ikinci golü, beş dakika sonra da Sı 
kı sıkı bir şutla Beşiktaşın beraber · 
sayısını yapmıştır. Bu suretle oyun 2 -
nihayetlenm.işt.ir. 

Rumen takımı Galata.sarayla da 
maç yapacaktır. 

Denizlide dünkü rrı.açla 
Denizli, 3 (Hususi) - Futbol grup birincilik maçında Manisa Ispartayı 

re knrgı beı, Denizli Antalyayı bire karşı yedi snyilc yendiler 

Dün Fethiyede zel~ele oldu 
Fethiye, 3 (A.A) - Bu sabah saat 5, 30 da bir yt'r sal'Slntısı olmuştur. Zar 

ve ziyan olmamıştır. 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

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

(Baştai'afı 1 inci Sahifede) 

bnkar. Bu sebeple bu devletlerden hiç 
biri şarkta vuku bulacak kat'i net!ceyi 
görüp anlamadan son kararlarını ver
mezler. Bu böyle olmakla beraber Al
manlar, her bale karşı batıda oldukça 
ehemmiyetli kuvvetler bulundurmak zo
rundadırlar. Bu da ştiphesiz doğu cep
henin kısmen zararınadır. 

ALMAN - İNGİLİZ HA VA 
DÜELLOLJ\RI 
Şimdiki Almnn - İngiliz hava vuruş

ma ve kırışmaları İngiliz uçak filoları
nın Paris bo.mbardımanlarından sonra 
güpe gündüz bazı Alman şehrlcrini, 
şüphesiz buralarda uçak ve saire fabri
kaları vardır iddiasiy le, bombalamala
rından ileriye gelmiştir. İngiliz uçakla
rının yaptıklanna mukabil Alman tay
yareleri de İngil:z şehirlerini bombar
dımana başlamıştır. Geçen sene de İngi
liz uçaklar~nın Berlini, Hamburg ve 
Bremeni bombalamalarına mukabil Al
manlar, Londrn ile diğer İngiliz şehirle
rini tahrip etmişlerdi. Hiç bir memleket 
bütün şehirlerini hava hücumlarına kar
şı faal bir müdafaa sistemi ile koruya
maz. Pasif müdafaa da şehirlerden ziya
de burada ikamet eden insanları bir de
receye kadar korumaya yarar. Şeh:rleri, 
hava hilcumlanna karşı faaI bir surette 
korumak için bol mikdarda uçak savar 
toplara, ışıldıklara ve gece gündüz uç
mağa hazır avcı filolarına ihtiyaç var
dır. Fakat bunları her fabrikası olan şe
hir için tahsis etmeğe hiç bir devlet için 
imkan yoktur. 
Ş!mdiki Alman - İngiliz hava vuruşma 

ve kırışmalarının müttefikler bakımın
dan başlıca tesiri şüphesiz Almanları, 
doğu cephesinde kullanabilecekleri bir 
takım av ve bombardıman uçak filoları
nı, hem de en iyilerini, batıda bulundur
mağa mecbur etmektir. Talıiidir ki bu 
bombardımanlar neticesinde bazı Alman 
fabrikaları kısmen olsun tahıip olunabil
dikleri takdirde, ne kadar nz olursa ol
sun, bu da müttefikler hesalıına ayrıca 
bir faydadır. Almanların usıl hedef ve 
hesapları şimdi doğuda ol<luğu iç!n, İn
giltereye karşı teşebbüs ettikleri hava 
akınlarından şimdilik hususi bir fayda 
bekliyeme1Jer ve bunları ancak benze
riy le mukabele icin yaoınaktadırlar. 

DOÖU CEPHESİNDE 
Merkezle şimalde bazı Alman taarruz

larından bahsolunmaktadır. Bunlar bek
lenen büyük taarruzun ne kendisi ve 
ne de mukııddemeleri değildir. Anlaşı
lan, Almanlar büyük taarruza girişme
den cephede bazı düzeltmeler yapıyor
lar. Alman hareketleri bittabi Rus mu
kabili hareketleri davet etmekte ve bun
lar defolunmaktadır. 
İlkbaharm ilk iki ayı g~tiği halde 

şarkta beklenen ilkbahar büyük Al
man tnarruzunun bir türlü başlıyaına
mnsı, ortalıgın henüz tamamiyle kuru
yamnmasından ileri gelmek gerektir. 

Çünkü buna başka bir sebep düşünül
mesi yersizdir. Mesela Rusyaya taarru
zun g<'riye bırakılarak bunun yerine Ak
deni1Jn doğusuy le Libyada taarruzlnra 
girişilmek istenmesi biı• çok sebeplerle 
varit değ:ldir. Bu sebeplerin başında 
R usyaya taarruzun haddi zatında geri 
bırakılamaz olmasıdır .. Filvaki Alman
yanın ve onun bakımından Avrupa ni
zammın ölüm ve dirimi Alman - R us 
harbinin neticesine bağlıdır. 

Geçen yıl bu netice, iki sebepten elde 
Jdilemem:şti: Diri Balkan harbinin zu
huru ile Rusyayn tnarruzun bir ay ge
cikmesi: diicri kışın vaktinden bir ay 

evvel ve ~örülmemiş bir şiddetle 
bulması .. lşte Almanya geçen yıl bu · 
ay yüzünden Rusyada lıir netice alam 
mıştı. Onun iç!n bu yıl bir saat bile kn 
bctmek istemiy~rek ortalık kurur k 
maz muhnl"E!be hareketlerine başlama 
istiyecektir. 

Buna .nazaran, Alınan taalTUZun 
başlaması pek yakın olmak gerek · 
Garp cephesinin kuvvetlendirilme 
Bitlerin nutku, Hitler - Mussolini m· 
lükab ve nihayet Stalinin son nuUru A 
man taarruzunun yakın olduğunun ku 
\•etli delillerindendir. Bahusus S · 
Alman taarruzunun pek yakın olduğun 
göz öniinde tutarak Rus halkınn yeni bi 
hitapta bulunmuştur. 

ASYANIN CENUP DOÖUSUNDA 
Filip!nlerde, Manilla körfezinin a w 

daki müstahkem K.oregidor mUstahkc 
adası Japonlara karşı dayanmaktadır. 

Buna mukabil Japonlar bu adal 
en cenuptaki ikinci büyüğü Mindena 
mm batısında Cottabata körfezine ye 
asker çıkarmışlardır. 

Amerika, A vustralyanın doğusund 
Frnıısızlnrın yeni Kaledonya adasını · 
gnl etti. Amer!karun bu yeni hareke 
Japonların Avustralyanm şimal dow 
doj:;'U ve cenup doğusundaki adalan Y 
vaş yavaş işgal ederek dünyanın be · 
ci kıtasını Aırierikndan ayırmak istem 
lerini varit görmesinden ileriye gelir 
O halde Amerika, İngil:zlerin Yeni He 
rit, Fidschi, Vitilcva ve bilhassa Ye 
Zelnnda adalarını da müdafaaya knrı.ştı 
cak demektir. 

Japonlar, Birınanya hareketleri bit 
meden ve yahut müsait bir duraklama 
ya varmadan ne A vustralyaya ve ne d 
Avustralyayı şimalden ve doğudan sn 
ran adalara karşı csnslı bir harekett 
bulunamıyacnkları için onlar, şimdi· 
var kuvvetleriyle Birmanyada muhar 
be etmektedirler. 
BİRMANYADA 
Japonlar, Mandalayın şimnl doğusu 

da Laşyo ve Tipav mevkilerini Çin 
kuvvetlerden alarak bunların Mandala 
Çunking ricat yolunu kestiler. Ayni z 
manda Mandalayın garbindc İngilizle 
tarafından tutulan Manyva mevkii d 
şimdi Japonların taarruzuna uğram 
tadır. Bu hale nazaran müttefik ku 
vetlerin Mandalay baş şehrini uzun b" 
w:;t]det muhafaza ve mildafaa etmele 
düc;ünülemez. 

Mandalay düştükten sonra, orta B" 
manya Japonların eline geçmiş olur 
Fakat Japonların nrzusu, yalnız Manda 
layı düşürmek değil, iki hafta sonra ba 
lıyacak olan yağmur mevsiminin gelm 
s:nden evvel, Mandalayın doğu ve 
nup doğusu dolaylarındaki Çin ord 
nu sarıp imha ebnektir. Bunun için o 
lar Siyamın şimalinden Salvin ne 
boyunca bir kolordu hareket ettirere 
bu cihetten Mnndalay - Çwıking demir 
yolu ve otomobil şoscs!ne, Laşyo ve Ti 
vin mevkilerine varmağa muvaffak ol 
muşlardır. Bu hareketin ehemmiyc 
büyüktür. Eğer Japonlar, buralarda 
Bhmo ve Magok istikametlerinde de ile 
lemcğe muvaffak olurlarsa Çin ordusu 
nu Mnndalay civarında sanp imhada 
ibaret olan maksatlarına erebilirler. J3 
takdirde Dirmany.a seferi de parlak bi 
zaferle nihayete ermiş olur. 

Ondan sonra, yağmurlar Japonlar. 
Çine ve Hindistana .knrşı hareketten h . 
kikaten menedecekler ise onların ;,st 
krunct hareketi ştiphesiz A"ustralya ol 
cak, belki Seylan adası da diğer bir h 
rekl'.'t hedefini teşkil edecektir 


