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Alman - Sovyet harbi 
----*·----

Kat'i netic 
bu sene a ı
nacak mı? -·Lozofski Alınanları 
hu vıl kat'i sur~tte ., 

ezecrğiz diyor 
Müttefiklerin Rusyaya göndeTdikleri tanklann biT kısmı karaya çıkarılırlcen -*Almanlara göre nLitvf· 

Bu~ünün 
Genci 
-*

GençliJı en Jııymetli 
vorlığımızı lıendlslne 
emanet ettlldmiz 
b • r hazinedir •• 
l\1illetin hayat kabillyeüni içinde taşı

~an geneler, halin umutlarını istikbale 
C(ifüren kafileyi teşkil ederler. O kafile 
ki arkadan geldiği halde öne ge<:er; 
~endini yetiştirenleri pesine takarak ile
rıye sürlikler. Eğer onu yetiştirmekle 
lhükellef olan bu ırfiniin nesli, karanlık 
bir yolda meçhul bir istikbale siirüklen
bıck istemezse, yannın mcşaledsini gü
telrc hazırlamalıdır. 

İste bugünün sahiplerinin, yannm 
S;ılıiıılerini yetiştirmek için sarf ettiği ça
lışına ve bu çnlışma)·n verdiği hız, mu
kaddes emanetin sağlam omuzlara dn-
3·nndı~nn emin olmak icindir. Bu dn, 
~arını eline nlacalc genelerin bugünkü 
halini umut verici görmekle mümkün 
Olahilir. Ancak bn itimatttl' ki, yurda 
lıal!h olanlan... istikbal için mlisterih 
tdchiJir. 

* Gençlik eski devirde kendisinden çe-
~ni1en ve bundan dolayı da istenerek 
lllrtınl edilen bil' kuvvetti. Mesnıti:vet 
hıkılabmdan sonra istihdaf edilen °bir 
llrısur olmaktan öteye şı?cçmedi. Buı;in· 
le, en kıymetli varhğımm kendisine 
tınanet ettiğimiz bir hnzinedir. 

, Genclere verdi~-imiz hn kıymet, ken
dılcrini ehemmivf'tli vazifelere namzet 
tör<liii!ümüz kindir. 

RUSl A MUHAREBELERi 
----*·----

Sovyet hü-
cumları sü
rüp gidiyor 

-*
Aln1anlar gelecek 

haftalarda güçlük
ten hahsediyoı 1ar 

-*
Almanlara göre cenupta 
Rus hücumları püsfıür· 

tüliirlıen merlıez ve 
şimalde Uerlenmeğe 

başladı .. 
Moskova, 12 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Cephede esaslı değişiklik yoktur. 
10 nisanda 12 Alman tayyaresi dü

.ştırdilk. Bizim kayıbımız beş tayyaredir. 
Bahrensk deniz.inde üç bin tonilfıtoluk 

bir düşman taşıtı batırılmıştır. 
(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 

nofnun sözleri doğrudur 
ve Rusya telı başına 

Almanya ile boy 
ölçüşemez ••• 

Berlin, 12 (A.A) - Yarı resmi kay
naklardan bildiriliyor: Sovyet haberler 
dairesi reisi Lozofski Kızıl ordunun Rus 
topraklarında Alman ordularını 1942 
senesi içinde kat'i surette ezeceğini \!İm-

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

Sovyet Te$17ıi sözcüsü B. Lozovski 

« YENi ASIR >) iN ASKERi MUHARRiRi YAZI YOR 
---'~---,...------------~ 

Mihver ''Malta,, nın zap
tını dü~ünrr.ese gerek 

Hindistan nıeseJes1 
-----*·----

Müdafaa 
~1~~·~~1 

durumunda 
değişmeyoh 

Yeni Del hinin en maruf camilerinden birinin iç görii.nü.şii 

Uzak dPnizlerde Japonlarla harp 
---~-*·------ --~----*-------

j a p on hah- Filipinlerde 
riyesi kayıp harp de

lar verdi vam ediyor 
~+~ ---*-

.J aponıarın ı torpidosu Bir şehirde solıalı muha· 
ve biiyülı taııtı batırıldı, rebeleri oluyor, .Japon· 
bcr ııruvazörü ve dört ıara göre Amerifıafılar 
:a,ıtı saııaııantlı • V~an artılı teslim olacaıııar .. 

Jı lelea- faaliyette.. IHPmanyada durum-
Vaşinston. 12 (A.A) - Amerikan 

denizaltılan bir Japon torpitosiyle bü
yük bir taşın batırmışlar, iki Japon ge
misi ile bir kruvazör ve diğer iki ta§ıb 
h~ara uğratmışlardır. 

BiR AMERiKAN 
DENIZALTISI KAYIP 
Vaşington, 12 (A.A) - Bahriye na-

zırlığının tebliği: Bir aydan beri kendi
!İnden haber alınmıyan Prens Amerikan 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

K4T'I NET.CE? 
----*·----

Tokyo, 12 (A.A) - Bataanda MHI 
mukavemet eden Amerikan mevzileri 
etrafında c;arpışınalann devam ettiği bil
diriliyor. 

Marivelan iatihkamlanna 9 nisanda 
Japon bayTaW, çekilm:ştir. Harp gemile

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

·-*-
Hint kon2resi 30 Ni-
sanda Allahahatta 
kongr~ye çağırı ldı 

-*-
Krips Hfndfstanın teldi· 
Jıeye maruz olduğunu 

ve Hindistanı sevenle
rin ona yardıma Jıoıma· 

$ını söyledi •• 
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Hint kongre

si reisi Azad bir demeçte şunları söyle
miştir: 

c - KongrEnin vardığı neticeye göre 
lngillz hükUmeti Hindistanı saldırış1arn 
karşı müdafaadan ziyade bu memleketi 
uzun zaman kendi elinde tutmak için 
dahili ayrılıklardan istifade etmek iste
mektedir. Bizler kongre salfthiyct1crinin 
fazlalaşmasiyle ilgili değiliz. Bizleri dil
şündüren. Hint milletinin iktidar ve hür
riyete sahip olmasıdır. 

HtNDtSTANTN MüDAFAASI 
VE HtNTLlLER 
Yeni Delhi. 12 (A.A) - Kongre rem 

Azad B. Stafford Kripse kongre karar
larının sebeplerini anlatan bir mektup 
göndermiştir. Bu mektubunda ezeUmle 
diyor ki: 

ctngiliı: hükümeti Hintlileri kendi1c
rini muhafazadan mesul bir duruma 
.sokmaz ve onlara bu mesuliyet hissini 
vermezse Hindistanın müdafaasını ba
şaram ıvaca ktır.> 

KONGRE TOPLANIYOR 
Yeni Delhi, 12 (A.A) - Kongrenin 

icra "-••Ptİ Hint konl?l'esini 30 Nisan
da Allah Abadda toplanmıığı:ı dfivet et
miştir. Komite icra heyeti ayın 28 ndc 
toplanacaktır. 

Gandi kongre toplantılanna iştirak et
miyecektir. 

Yeni Delhi, 12 (A.A) - Staffora 
( Sonu Sahife 4. Sütun 2 de ) 

Rununln beraber. itiraf etmek )Azım 
telir ki hul!iiniin genci. diiniin gendne 
llazaran c:"ok nazik mevkidedir ve daha 
f;r,Jn tehlikelerle muhattıl'. iste, onu 
claha hummalı. fakat muhnklcak ki da
ha suurlu bir fnnliyet içinde daima mü
t;)·akktz bulunmai!'a davet eden mecbu
tıyet bu endiseden doğmaktadır. 

MUwerin Afrilıaya lıuvvetıer ,,eı;lrdi{li anfaşr!ı· Bir Jap~? 1?ene-
yor • Ra.syada vaziyet-· Uzalı doğudaJıi ra}İne gore harp 

son hare Jıetler ... 

llir kerre buırünün genci ile diinün 
~~nci, ayni muhit ve cemiyet şartlan 
'cırıde hnlunmıyor. Dün'kii l!'E'ncİn faali· 
)et ve hareket sahası, mektepler dısm
~ kahYf'ler. tiyntrolar ve mesirelerden 

• ııl'<!t gihivdi. Bul?finiin genci kin mu
~•tler co~almıs. onu mc.<ıf!n) <'dr.cck yer-
1?_r nrtmıstır. Yine mektep dısmda ku· 
~•nler, ccmivetlcr ve snor ~halan ile 

rl'ICJnalnr, tiyatrolar. barlat" ve muhte
~f efi.lence yerlt'ri, onu türlii bokundan 
enıtine cekmcktedir. 

h lınnılan haska, ecdm hnkımmdnn da 

1 
~lriiniin ırcnci. diinkiine ,öre zorln~ 

tndeıfir. Dünün az r.ok müreHeh bır 
ahoıi] hnvahna mtıkahi1. hmrlinün ~enci. 
~lt kerr~ sıcak bir köseden mahrum. 

Sltıen ac;, zorlu bir cn1ıqna ile Orta 
t!'.silj tamam1nmnia cahalıyor. He!e ai
~ ınin parasivlc miireffoh bir yiiksek 
ha }ısiJ yanan kaç ~enç vardır? Çoğu . 
~ "ahn1 ka.,anma'k için, derse verect>ği 
" kitten miihim bir kısmını a3',rmat'ra 
.: İ• irııh11tinden fedakitrhk etmeğe 

e .. "hıır bulunuyor. 
t .!": tJ .. olarak, dliniin l!encinden hekle
h' •en. mii-.ait ~rtlnr jrinde hnzırfonm1-: 
t '1'. fah-.Hc mı•~nı.;ı, nihnyet uysal bir 
;bınt iJ,. ı;;ayn-ılı bir vaziyetten f:ı.,.Ja bir 
SJ~ cfc~ildi. O genç, kn7.anncnl!ı hu va· 
~ arla, tcnbel ve nvıırc bir kalem '1a· 
ıı;~· ieindc pek ala miihim bir yer hnla
ı/ •tıH, BuP.iinl<i.i hnvnt snrtlnrı İ!:inı'le. 
~~:in!in ırencini hcklivcn vn7.ifc, kii
.., u., hır miisamalınyn bile cevrn: vel"J'li
t trelc kndar aı!ır ''C mcsuliyctlirlir. B11 

i 0.tlu isi m•1'•:ıffnkıvetle '1asarnbi1mek 
~'.? onun elbette çok iistiin vasıf1nrln 
, .. ~~"~hhez olarak vetişmcsi liı-ııın gele-
"ıııfır. 

DOCU CEPHESİNDE : 
Kış muharebeleri devresi geçmiş. 

onun yerine her iki tarafın yeni büyük 
muharebeler için, kuvvet yığmaları ve 
bunları yayıp hazırlamaları zamanı baş
lamıştır. 
Kış mevsimi müddetince Ruslar, Al

man müdafaa ve kışlama mevzilerini 
vararak Alman ordularını bozmayı, ve 
hiç olmazsa Moskovadan çok uzaklara 
atmayı ve Smolensk! almayı umup emel 
edinmiş]erdi. Ve bunun için çok çabala
mışlar ve Almanlara durmadan taarruz 
etmişlerdi. Alman tanklarının yerleri 
kaplıyan kalın kar tabakaları sebebiyle 
hareketsiz kalmaları külliyetli Rus atlı 
kıtafarına bayUk bir hareket ve faaliyet 
imkanı vermişti. Hem de Alınan ordu
sunun süvari teşkiHitı yoktu. Bundan 
baska Ruslar motörlü yer ve hava vası-

"'\'ine lıugünün g!nci için miihim bir 
I{ e<:ele de, inkıll'h•n :rıın1ri nrHt:e1eri~r. 
l' aramızın icindcki k1'hne h:J,..:J,,.l" yık•l•
Y or, :V<-nne :veni ''C hrı:vati hil"11c; ,,rJi
r::~ Ec:lrinin yıkılmnc:ivJe yenin ycrlc<ı
't!l!ıkk <'alıc;mnsmrl:m flo~nn sar.nnh. nı•t
~ok at ta olsa, buaiiniin ~encini rlııho 

talannın en soğuk havalarda bile işletil
melerine yarıyacak en hafif bem.ine ma
lik oldukları halde Almanlar, bu hu
-:usta her bolluktan mahrum bulunuyor
lardı. Bu suretle Ruslar miisait vaziyet
te idiler .. Fakat buna rağmen hemen hiç 
bir muvaffakıyet elde edemediler. 

Filvaki, Rusların her J1:Ün ilerled'kle
rini ilan ettikleri orta bölgede bile, Al
manlar Viyazmayı kışın bidavctinden 
sonuna kadar muhafaza edebildiler. Bu 
mevki Smolenskin 50 kilometre şarkın
c!a oldu~u JÇbi Moskovadan mesafesi 
yalnız 200 kilometre kadardır. Bu iti
barla Alman - Rus muharebe cephesine 
şimalden cenuba doğru şöyle bir göz 
~ezdirecek o]ursak görürüz ki Almanlar 
kışın bidayetindc:n beri tutmayı azmet
miş olduklan Slusselburg - İlmen gölü 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

tıhnşmar.n merl"ltr etmez mi? 1\fo
(Sonn Snhife 2. Sütun 6 dn) 1ngiliz tayyarelerinin sık sık bombaladığı Bingaziye limandan bir bakı§ 

belki bu yıl için-
de bitecek 

-*-
Japon sefiri, durumun 
mihvere pefı elverişli 
olduğunu iddia ediyor ... 

Berlin, 12 (A.A) - Japon büyük el
çisi general Oşima gazetecilere şunları 
söylemişcr : 

- Durum mihver devletlerine son 
c~erece elverişlidir. Bu sene içinde katı 
bir netice alacağımızı ümit ediyorum .. 
Japonların büyük zaferinde Avrupalı 
müttefiklerin hisseleri vardır.. Tar:hte 
ilk defa olarak birbirinden on bin kilo
metre uzakta olan ilci müttefik ayni ga-
ye uğrunda dövüşmektedirler. Biz bu 
vaziyetten ad'1Ane bir banş yapmak için 
istifade edeceğiz .. • 

SONDAKJKA 
····-······ 

Son dört ~~ce içinde Y ~ni Rul!far kahinesi . 
Alman,·ava bin tt>ş~kkül etti 
ton bomba atıldı 

-+
Sen Hazar havuzunun 

tahrip edildiği de 
an!cqıldı 

Londra, 12 (A.A) - İngiJiz hava kuv
vetleri son dört gecede Rur ve Ren 
havzalarına ve batı Almanya üzerine 
bin ton bomba atmışlardır. Bu hücum
dan 1?. t:wvaT'E»nİ7. dnnl'Ylemiştir. 

SEN NAZAR MEVKtt 
T AHRtP EDtLDt 
Londra, 12 (A.A) - Hava Nazırlığı-

nın tebliği: 

----*------
B. Filof IJaşveJıH ve harf· 
ciye nazırı, esııı nazır· 

lardan yalmz dördü 
~erinde lıaldı 

-*-
Sofya, 12 (A.A) - Yeni Bulgar hü

kümeti teşekkül etmiştir. Başvekil Fi
lof, hariciye nazırlığını da üzerine al
mış, dahiliye, Maliye ve naba naz.ırları 
yerlerinde kalmıştır. 

Eski Sofya komutanı Nişef, Daskalof
tan açılan harb:ye nazırlığına geçmiş 
ve Tarnof adliye, Zaharyef ticaret, Ra
dislavof demiryollar, profesör Yosto! 
Maarif ve Petrof ziraat nazırlığına tayin 
edilmiştir. 

Pilotlarımızın aldığı en son fotograf
lar Sen Nazar havuzu kapısının Camp
belltovn muhribi tarafından tamamiyle 
yerinden çıkarılarak yamrı, yumru bir 
halde battığı taraftaki duvara yaslandı-
ğuu gösteriyor. t5<~~;S<s.c;~:>.c;::><::::.;.<;;:~~,;<::::ı,..c..;:)~ 

R..,...,..,.,,.~ 

Londrarla Mihvf're 
karşı taarruz mu 

hazırlanıyor? 

AıneriJıan hedefi : 
imJıan oldufıça ezici 1 
ve Jıat'i darbeler 

1 
indirmeJı •• 

Vnşington, 12 (A.A) - Hariciye 1 
nazır muavini B. Vels •Amerika 
büyUk erk!nı harbiye reisi general 
Marşalın Londradaki vazifesi Anglo 
Saksonlann bir taarnız hareket lıa-
zırlıklar!yle ilgili midir? •. • sualini 
5oran J?azetecilere aşağıdaki cevabı 
vermiştir : 

•- Size reis Ruzve1tin sözlerini 
tckrarlıyacağım. Birlesik devletle
rin hedefi her imkan hasıl oldukc:a 
dü..,qnana ezici ve kat'i darbeler in
d'.rmektir .. Fikrimce Litvinof son 
bcyanatmda müttefiklerin taarruzt 
hareketlere geçmesini istediği za
man ekonomik, stratejik ve cof,rrafi 
lJakımlardan bu hakikati ortaya koy
~ustur .. » 
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ŞEHİR HABERLERİ: Bugünün 
Genci 

Tarihi Roman Yazan: Şahin AJıdmnan 
... "' ... Avcılar cemiye

tinin yeni bina
sın.:la töreıJL 

-- Sen acemisin, bilmezsirL! 

Çalılı Kemal, Kansugorinin öldiiğü çadu•dan 
iteni neden uzaıııaştır dığım anlatıyordu... 

~~~--.. ·~~~--
Vali ue cendyet reisi 

'Jutulduğum hayret, o dakikada artık 
ea son haddine kadar y\lkselmiş bulu
nu~u. 

Çalik Kemal devam etti: 
- Kavuğunda elmaslı bir sorguç var!. 

Bmu padi~lardan ~kası sarı.ğınn ta
k~ Hem yanıml%da !kon~n Yeni
çerilerin söyledikleri !Afları duymadın 
rm1 Bunlar da yerde yatıın ölünün Sul
ta Kansugori olduğunu birihirle:rine 
M1aıbp dunıy.orlardı! .. 

- Zavallı adam acaba ölmüş mü? Yü
zü Nlmumu gibi sararmış!.. Mutlaka 
orimunun bozulması üzerine adamcağı
zın )'Yreğinc inmi§ olacak!.. 

Çalık Kemal bu sözümü doğru bul
mq olacak ki başını salladı ve beni tas
dik etti: 

- Oııun saçına, sakalına dikkat ettin
se :muhakkak farkına varmışmdır, bun
Jana arasında ağarmamış tek bir kıl bi
le lllrilrunüyordu. Her halde seksen ya
şım aşmış bir ihtiyar olduğu besbelli 
bu1uauyor!.. Bu yaşta adamlar hayatın 
ne anlanna, ne de tatlılıklanna bir genç 
gibi mukavemet edemeiler .. Bir az fazla 
sev~,, lüzumundan fazla tesir eden bir 
keder heyecanı onları alıp öbür dUnyaya 
çarpbuk götilrilr. Sultan Kansugori de 
on"tıı.unun mağlftp olmam üzerine duy
duğu acıya tahammUl edemiyerek sec
cadesinin üzerine düşmllş ve nilzül isa
betiyle son nefesini vernüf olmalıdır! 

- Y eniçerller orada duruyorlardı. 
Sen ise bir tehlike semti§ gibi kalaba)~ 
ğın arasından sıvıştın. Beni de peşinden 
gebneğe zorladın.. Bunun sebebi nedir? 
diy~ Çalık Kemalden sordum. Bana: 

_ Sen acemlsin! dedi, bu yüz.den ba
şımıza bir felaket geleceğini bittabi dü
şli.emezsin! Bizim gibi askerlerin iki 
paıiiJab arasındaki işlere karışması ba
şunaa çok büyük tehlikeler getirebilir~ 
tşıe 'hu sebepten ötürildür ki oradan 
hem kendimi, hem de seni uzakJaştır
dıml 

Fakat Çalık Kemalin verdiği bu cevap 
hem tatmin edecek ve meralrum gidere
cek mahiyette değild.L Bi.likis, onun 
sa:rWiği bu &özler üzerine merakım bir 
kat .ı.lut artın~ bulunuyordu. Ona ye
nldm sormaktan kendimi alamadım: 

- Nasıl teblilce! .. Orada bir az daha 
dunp ta lfi iyice anlasaydık. her halde 
feaa 1air 11 Y•JJUUJ olmazdık. Bakalım, 
ad-=slız C:ilmilJ mü? Belki de sadece 
~! BugUn Mwr Sultanı düş
maaımız da oba o da bir insan değil mi? 
S. YMİJette bulunan bir adama yardım
da bulunmak llzım gelir! .. 
Ç.ı.k Kemalle bir taraftan hem böyle 

kooapyordulc, hem de yolumuza ilerle
mele devam ediyorduk. Yeniçeri kaba
da7m bu itirazıma da cevap verdi ve 
ba.a c1edi ki: 

- ip deminde söyledim acemisin! 
ın- nuı1 i§lerden tehlike geleceğine 
blg YUkufun yok! Bak, una tarihi bir 
vU-a anlatayım. Bu .lf Abak Timurla 
Yıldmm Beyazıt arasında Ankarada Çu
bulc IUJU civarmda vu1rua gelen savaş
taa .-ra oldu. .. Yıldınmın bu muhare
bede elir olmuı üzerine, onun oğullan 
plteepbm paylapınamak yUzilııden bi
rıO-.Je byp etJDete beıJa(lılar. Bun-
1ana ea bOy{ll(l Emir Süleyman Çelebi 
idi. n.ı...mın bc>f kalan postuna o otur. 
d11y 'ftmnellde Saltanat sllrmeğe bqladı. 
Fabt OIWll kllçUk ~i Musa Çelebi 
a~ rahat vermedi F.dimeyi 
bam ve Emir Söleymanı oradan kaçır. 
dı. :.Ur SUleyman 1stanbula giderek 
kendlaini himaye eden Rum Kayserine 
iltica etmek üzere yola çıkmıştı. 

tstanbul yakınlarmda bir köyde köy. 
liller onu tanıdılar ve biçare F.ınir Sil
leymem öldUrdWer. Bu i§i yaptıktan 
eoma MWlll Çelebiye müracaat ederek 
rakı"bini öldOrdllklerinden ötüril ondan 
babfit istemeğe kalkıştılar. Musa Çelebi 
klSyltdere ne yantı. biliyor musunuz?. 

Ben: 

- Ne yapabilir? .. Bu adamlar Musa IJirer nutuJı söyledUer, 
Çelebiye büyük bir hizmette bulundu- IJir fıofıte-ul ---*'•I 
lar, o da onlara, bu hizmetlerine muka. ı ,_..-.-
bil her halde umduklanndan daha raz. uerUdL 
la ikram ve ihsanda bulunmuştur, diye 1925 sen~indenberi lzmirde kurul· 
cevap verdim. muı bulunan avcılar cemiyetinin kültür• 
Çalık Kemal benimle alay eder gibi parktaki atlı spor binasına nakledilmesi 

gülümsedi: üzerine mezkur bina bir müddettenberi 
- İşte yine bilemedin!.. dedi, Musa cemiyet tarafından hazırlamnakta idL 

Çelebi bilyük kardeşini öldüren köylü- Dün saat 18, 30 da yeni lolr.alın açılı· 
lcrin hepsini de idam ettirdi . şı merasimle yapılmış, merasimi bir kok-

Padişahlar arasında olan mücadeleye teyl partisi takip etmİJtİr. Muayyen saat· 
bizim gibi teba'a sımfma mensup bulu- te evvela cemiyet reisi Mustafa Banıt
nan insanların karışması hiç bir veçhi- çuoğlu cemiyetin maksat ve gayeainden 
le caiz değildir! ( • ) taçlı bir baş gör- bahsederek §İmdiye kadar bapnlmış 
dün mü, onun yanında hiç durma! .. Ha- olan işleri anlatmış ve bilhassa zırai is
yatını tehlikeye uğratmamak isteyen bir tihsalahmızın artımı hususunda Cümhu
insan padişahlara tealluk eden işlere hiç riyet hükümctimizin gösterdiği yüksek 
bumunu sokmamalıdır! Bir az önce ka- hassasiyetten ilham alarak cemiyetin 
labalığm arasından sıvışmaklığımın ve domuz v~air muzır hayvanatının itlafı 
seni de benimle birlikte gelmeğe zorla- için yeni bir programla genif teıebbüs
maklığımın sebebini, §imdi anladın mı?. lere hazırlandığını bildirmiı ve törene 

Biz böyle konuştuğumuz sırada, tepe- gelenlere cemiyet namına teşekkür et
nin arka tarafındaki bir yamaca varmış mio. saygılarını sonmuştur. 
bulunuyorduk. Bundan sonra söz alan valimiz B. 
Yamacın bulunduğu mevki oldukça Fuad Tuksal, av ve atıı ıporunun ehem

yüksekçe idi. Buradan bakıldığı vakit miyetini tebarüz ettirerek ink~fı huau
gayet güzel bir manzara göze çarpmakta aunda lzmir avcılar ve abclıar cemiyeti
idi. Dağın öteki eteğinde, Mercidabık nln gösterdiği kudretli alili ve mesaiyi 
sahrası kadar geniş, fakat bunun gibi kaydetmiş, cemiyetin idare heyetini tak
çıplak olmıynn yeşil bir ova görünü- dir ve tebrik etmiştir. 
yordu. Müteakiben kokteyl partisi başlamış, 

Her tarafta portakal, mandalina ve tu- neş' c ve çok zevkli bir hava içinde geç 
runç ağaçlan yükselmekte idi. Zümrüt vakte kadar devam etmiotir. 
gibi yeşil parıltılar saçan engin çayırla- Törende belediye reisi Reşat Leble
rın ortalık yerinden ufak bir dere ge- bicioğlu. parti reisi doktor Hü1eyin 
çiyordu. Bunun iki tarafı söğlit ve ka- Hulki Cura, parti müfettişi lstanbul 
vak ağaçlariyle süslü bulunuyordu ve mebusu doktor Galip Bahtiyar, devlet 
ağaçların arasından akan suların rengi ve parti teşkilatına mensup bir çok yük
eritilmiş bir gümü~ külçesini andıracak sek zevat ile cemiyetin bir çok erkek ve 
derecede berrak görünmekte idi.. kadın azası da hazır bulunmU§tur. 

Derenin kıyısında gayet şirin, ufak bir Gerek hazırladığı lokal ve gerek göıt-
köy göze çarpıyordu. Gözümiin önünde termekte olduğu değerli mesai ile işler 
beliren ve latif manzaranın karşısında başaran cemiyetin çalışkan idarecilerini 
birden bire müteessir olmaktan kendimi hiz de tebrik ve daha bir çok muvaffa
alamadım. Çilnkü o dakikada vatanım kıyetler temenni ederiz. 
olan Elbasan kasabası hatırıma gelmişti. ---o---
KUçük dereyJ bizim kasabanın toprakla
rını suluyan :tşkombi nehrine benzettim 
ve ömrümün kaybettiğim senelerine tek. 
rar kavuşmuşum gibi derin bir sevin~ 
duyarak ansızm durdum ... 

Fakat Çalık Kemnl yeniden müdahale 
etti. Beni son derecede ilgilendirmiş 
olan bu gUzel tabloyu doya doya seyret-

Kız meslek 
okullarında 

temizlik işleri 
mekliğime mani oldu: __ ,. __ 

- Pala Bıyık Yusuf! Ne var? .. dedi E11 id esi~---- nı_. 
Sen yine deminki gibi durdun! Alık alık ar V!J•-ııs;Hne ıcr• 
niye etrafa bakmıp duruyorsun böyle? de ofıuJ idareleri gibi 
ömründe hiç köy, dere, çayır görmedin mesul olaealı. 

·? 
mı. .. Maarif vekaleti, kız meslek olr.ullann-

Hadi yürüyelim! Burada da yeniden da, atölye ve dershanelerle okullann di-
vakit kaybetmiyelim!.. ğer kısımlarının temizlik işlerinde okul 

Onun müdahalesi benim canımı sıktı. idaresi ile ayni derecede ev idaresi öğ-
Çalık Kemale dedim ki: retmenlerinin de rnesul olmalannı esas 

- Beni bir az bırak! Şimdi gördüğüm ittihaz etmiı ve keyfiyeti bir tamim ile 
bu manzara bana memleketimi hatırlat- alakadarlara bildirmiştir. 
tı! Burada bir kaç dakika durmaktan ne KöYLERDEKi ÇALJŞMALARA 
çıkar?_ DAiR iSTENEN RAPOR 

- Pek büyük şeyler çıkar! Düşün bir Maarif vekaleti, lr.öy kadınları gezici 
kerre? .. Bu topraklar henüz yabancı bir kurslariyle köy demirciliği ve maran
devlete ait bulunuyor! Burada fazla du- gozluğu kurılarından alınan neticeler 
racak olursak yok yere kendimizi büyük hakkında gönderilmesi foap eden rapor
bir muhataraya oğratmq olacağız! ların hazırlanmasını maarif müdürlükle-

Belki de boz.ulan ve kaçan mern1ükler rine tamimen bildirmiıtir. 
yeniden geriye dönerler biz iki kişiyiz! -·-
Bu vaziyette orllardan beş on kişiye rast.. ----
lıyacak olursak, sonra yakamızı kurla- ZABITADA 

ramayız!_ Eski tresinl -...m lJin en iyisi, görülecek maslahatı çar me ..- ...-uU 
çabuk bitirmekten ibaret! Bunu yapıp 
hemen geriye dönmeliyiz! .. 

Çorakkapıda Zihni oğlu Haydar, iki 
seneden beri birlikte yaşadığı 30 yaşın
daki metresi Zelihayı kendisinden ay-

(•) Onfuw""" bozulmasından ötürü nlmasından muğber olarak bıçakla ya
fena halde miiteeair olan Sulta1' Kan- rahunıştır. 
.ugori anı bir felce tutulamk ölmrqıü Ruhsatsız .u .. çtlik 
()'""' ceudi1le karp hümıetsizlikte bu- ~ 
ıuaa• y eıliçerileri tepelemek isteyew yapıyormaş.. 
Sulta" Selim V ttirierin yaptıklan ıefa- Keçecilerde Ahmet Baki isminde bi-
at üzerine bunda. güçlükle alıkonul- rinin ruhsatsız dişçilik yapbğı zabıtaya 
mUffuT. şikayet edilmiş ve tahkikata başlanıl-

- BİTMEDi - mı.,.41tır. 

<·~.., il ·-·· •• - - -· -·-·-·- -·-·-·- -·-·-·-·-·- -··.;a. 
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için muntazam fasılalarla konferanslar 
ve konserler tertip ediliyordu. 

Haya hm Zehir Olmuşken!!. 

tlk defa olarak di!er mahpuslar önünde 
şarkı söylediğim vakit, hakild bir tiyat
ronun sahnesine tek başıma okumak 
için çıkıyormuşum gibi korku ile karışık 
bir heyecana kapıldım. Fakat bir vakit
ki yübek emellerimi hatırlıyarak acı 
acı güldüm! .. ---------- - - --

--- ' . 
Sonra Zekinin mektupları, sözümü 

tutmuştu. Şehri terk etıniJ, hayabm 
başka bir yerde yeniden kurmağa çalı
şıyordu. Bütün vıl.lcudu ve ruhiyle işine 
dalmıştı. Bana şöyle yazıyordu!> Senin
ki gibi bir feragate ancak anne sevgisin
de rac;tlamak mümkündür, Munise!• 

Nihayet - ve en esaslısı bu, - kendi 
hareketim beni ummadığım şekilde ko
ruyor ve kuvvetlendiriyordu. Hiç şüp
hesiz, bana adalet.5izlik yapmışlardı. Fa
kat ben vazifem olduğu gibi hareket et
miştim. Eninde sonunda, böyle olması 
bunun aksi olmasından daha iyi idi! 

Belki de Zekiyi arasıra görmek gibi 
geçici bir sevince kavuşabilirdim. Fakat 
onun alçaldığını görmekle bu sevincim 
adsız bir acıya dlinecekti. Şimdi ise, bu
nun tersine olarak, ilkin duyduğum 
ümitsiilik yavaş yavaş ruh huzuruna 
benzeyen bir hal alıyordu. Ben, sevd!ği
Jne ka~ı. vazifemi yapm~ım! Onu ba
ıaa ka~ alır gelecek yükümlerden kur-

Yazan: VÇ YILDIZ Bununla beraber çok geçmeden anla
dım ki, benim alaturka şarkılarımı din

tarmıştım. Yaşamak ve çal~mak yoluna leyen felaket arkadaşlanmı,mevzuuna ve 
sUrmUştüm! ~hengine göre, ya güldürüyor, ya ağlatı-

Görülmez bir kanun, bir çok kimsele- yordu. Aralarında caniler, hırsızlar, al
rin bilmedikleri bir kanun vardır ki, in- dıklan bozuk terbiye icabı fesada uğra
san ilk sıraya kendi zevkini geçirdiği mış mahluklar bulunan bu kadınlar be
zaman amansız surette onu bundan mah- ni dinlerlerken her şeyi unutuyorlardı. 
rum eder. Netekim, işte Nazire kocasını Ne ceutların, ne vaAdlerin bunları zor
bütün bütüne kendisine hasretmek iste- Jayamadığı şey, - içten gelen dikkati -
miş ve netice olarak onu kaybetmişti. ben sesimle elde ediyordum. Beni din
Fakat ilk önce başkasını düşünenler, !edikleri vakit o kadar sessizdiler ki, bir 
başkalarını kendi gibi sevenler, her şey- sinek uçuşu bile duyulabilirdi! 
den evvel insanlık dayanışıma vazifesini Bayan Aliye Kurtar, bu hizmetimin 
yapanlar, aynı kanun geregince umul- bana mükafatı olarak, bana bir gramo
madan bir mükMata kavuşurlar. Bunlar fon ve pliklar göndermeğe müsaade al
ber şeyi feda edilmiş sanırlarken, bir- mıştı. Böylece kendi hesabıma zamanın 
den bire bekledikleri bir hazineye sahip en ünlü erkek kadın şarkıcılarını din
çıkarlar. lemek ve onlann tekniğini incelemek 

Benim halim tamamiyle böyle oldu fJrsatını buldum. 
Koruyucu meleğim olan Aliye Kurtar Avukatım ve dostum olan yüksek 
sayesinde, modern ısllhatın tatbik edil- ruhlu kadın bana aynı zamanda şarkı 
mekte olduğu anda kadın hapishanele- küfte ve besteleri de gönderiyor. Ve en 
rinden birine kaldırıldım. Burada bizim çoğu halk şarkıları olan bu eserleri 
bir kütapbanemiz vardr ve mapuslar cokumağu beni teşvik ediyordu. Ser-

••• 

Dünkü at yarışları _,._ 
GerıçHJı en Jııymetll 
uarlığımızı Jıendisine 
emanet ettiğimiz Koşular heyecanlı oldu, 

saha çok kalabalıktı 
IJir hazinedir •• 

(Baştarafı l inci Sehifede) 

seLi, lisan sahasında yıllardan beri .. 
vam eden mesai ve faaliyet, blJIÜll 

------ müsbet bir safahaya girmiş sayılabi)ir .. 
C .. lfte IJaJds 18, ilıW IJaJll S 22 ~er lira luisdiit ue.rdl Saf ''e halis Tiil'kçe kendi tabii t~ 

'.I' mülünü takip etmektedir. Bununla be-
1 lk.hahar at yarı§lannın dördüncü 750 lira, mesafesi 2400 metreydı. raber, Türk dilinin grameri ve kamUSll 

haf ta ko§ulan dün Kızılçullu alanını Stardla beraber (Subutay) öne düıtü gibi, henüz üzerinde devam ve ısrarı. 
dolduran fevkalade denebilecek bu ka- ve {Romans) ın hamlelerini geride ba- çalışılınağa muhtaç daha ne ~tin ve 11• 
labalık halk kütlesi önünde yapılmı§tır. raka.rak yanıı kazanmağa muvaffak ol- geniş mevzular vardır. Bugünün geo
YanJlarda vali B. Fuad Tukaal ile bele- du. cinin bu sahadaki vazifesi ne kadar .ııt 
diye reisi .B. Reşat Lcblebicioğlu da ha- Zaman alınamamııtır. Müıterek ha· ve yorucudur. 
zır bullU\mU§tur. his ganyan 195 kunıt getlrml§tİr. İşte başka başka noktadan nüfuz edıell 

Koşular umumiyet itibarile çok güzel DöRDONCO KOŞU . fabt hepsi de, gencin terbiyesi u2efiDde 
olmuş, üçüncü ve beşinci ko§Ular müs- Bornova lcofU8U}'du. Oç . Yllflndald büyük tesirler yapan bu muhitler i~ 
tesna, diğerleri hep ümit edilen hayvan- halis kan lngiliz erkek ve d11i taylara de ve bu zaruretlerle zorluklar pqa
lar tarafından kazanılmıştır. Geçen haf- mahsustu. ikramiyesi 500 lira, mesafeli sında genç, müvnzenesini kaybetmemek 
taki mühim sürprizin bu hafta da teker- 2000 metreydi mecburiyetindedir. 
rür edeceğini düşünenler (teri) oyna- Günün en mühim kotwıu olan bu ko- Genci bu müşkül işte yalncz hırakllar 
mak yüzünden bir parça zarara girmit- şuya 9 tay i§tirak etmİ§tir. Stardla bera4 mak ve maruz kalabileceği tehlikeJer9 
!erdir. Maamafih dün talihi yaver olan- her Suat Karaoamanın {Davalaclro) au karşı önceden alınam tedbirlerle ond 
lar iyi para kazanmışlardır. öne düştü ve bu vaziyeti epey bir müd· __ , __ 

Büyük bir heyecan içinde cereyan det muhafaza etti İse de viraja yakın korumak ta, bu işle miikcllef ollllPA"
eden yanılarda aşağıda yazılı neticeler (Demet), (Buket) ve (Ali§ah) tara- dü~en vazifedir. 
alınmıştır: fından geçildi Virajı bqbqa dönen bu AGAH SIRRI LEVENT 

BIRlNCI KOŞU üç taydan (Demet) başı aldı. Arkada Aydın mebusu 
Tay deneme koıusuydu. Oç yatındaki (Buket) ve (Alişah) çekişirlerken Suat ---o,""'·-...·..,,· --

yerli yarım kan tngiliz erkek ve dişi tay- Karaosmanın (Şana)ı j}erlemeğe bqla- Tanf'Sİ 25 kuruQ. taO 
lara mahsustu. ikramiyesi 5 00 lira, me- dL (Buket) arayı açtL Bundan sonra ~ 
safesi 1200 metreydi. üçüncülük için (Alişah) ve (Şans) çok k k t Q 

Bu koıuda, dünkü yazımızdaki tah- uğraştılar ve neticede {Şans) (Ali,ah)ı e me 88 ıyormU~ 
minimiz veçhile Suat Karaosmanın (Tir- geride bırakmağa muvaffak oldu. Koıu4 

--·--

yaki) ai birinci, {Bilaloğlan) ı ikinci nun Te8mİ neticesi: Fehmi Simaaroğlu- Hisar camii civannda 43 numarab 
gelmiflerdir. nun {Demet)i birinci, yine Fehmi Sim- dükkanda qçı Rıfabn baza kimsel-

Zaman 1 daltika 24.S saniyedir. Müo- earoğlunun (Buket) İ ikinci. Suat Kara· tanesi 25 kuruştan ekmek aattıiı görü~ 
terek bahis ganyan 5 75, pl&se 115 ve oamanm (Şana) ı üçüncü, Cahit Apayı- müş. düldı:inında yapılan arafbrmada 
125 kuruş getirmiştir. kın (Alifah) ı dördüncü. 400 tane ekmek bulunmuttur. 

iKiNCi KOŞU Zaman alınamamıthr. Mütterek ba- Rıfatın bu ekmekleri Kemeralbncı. 
Handikaptı. Dört ve daha yukarı Yat- his ganyan 11 lira 95 kunıı, plase 390, 94 ıayılı Cemilin fınnından aldığı anla• 

taki ballı kan Arap at ve kısraklara 180 ve 190 kuruş venniftir. fılıru§tır. Rıfat ve Cemil adliyeye veril• 
mahsustu. Jkramiyeai 25S lira. meaafai BEŞ1NC1 KOŞU miflerdir. 
2000 metreydi. Oç yaşındaki halis kan Arap erkek ve 

Oç hayvan arasında geçen bu kofU dişi taylara mahsustu. lkramiyeai 3 70 Jo--;,,._,...,,.o'::"-olı-alı 
çok güzel oldu. Stardla beraber favori- lira, mesafesi 1200 metreydi. Oç tayın ZU IJ..- S 
mi2 (T omurcu'k) öne düştü ve koıunun iştirak ettiii ikofU(la Suat Karaoamanın Giizc}yalıda 5 4 neü 10kakta otur.O 
sonuna kadar bu vaziyeti korudu. Ken- (Gediz) i birinci, Ahmet Kcsebirin iki k.arilrnlzden aldığımız mektupta., bll 
disini en yakından takip eden (Tarz.an) (Bir Nisan)ı ikinci gelmişlerdir. eob.ğın kaldırımları pek bozuk olduid 
oldu. Fakat (Tarzan) dünkü yaznuzda Zaman alınamamqtır. Müıterek ba- bildirilmekte ve tamir edilmesi için be
tahmin ettiğimiz gibi ancak plise olahil- his ganyan 285, plase 150 ve 100 lc.u- lediyenin dikkat nazarını çekmemize ?i-
di. Resmi netice ıudur: Dündar Günda- ruf vermiıtir. ca olunmaktadır. 
yın (Tomurcuk) u birinci, Fehmi Vura- * ---o----
lın (Tarzan) ı ikinci. binbaşı Nuri Sü- lkincl ve dördüncü koıul.r arasında BİR ÇİMENTO 
merin (Ceylin Tek) i üçilncü. olan çifte bahiste {Tomurcuk - Demet) bıtlkirı iddiası.. 

Zaman 2 dakika 25 aaniyedir. Müt- kombinezonuna 93 bilet satılmış ve bu 
terek bahis ganyan 1 _.0, pllae 1 00 ve bilet .ahipleri 18 er lira kazanmıtlardır. 
145 kuruı vermi1tir. Dördüncü k()fUCla olan ikili bahiste 

Bir çuval çimentoyu 240 kuruşa sata· 
rak ihtikar yaptığı iddia edilen Keçeci· 
lerde Fettah Sultan ve İbrahim ÇavUJ 
oğlu tutulmuşlar ve adliyeye sevkedil
rnişlerdir. 

OÇONCO KOŞU (Demet - Buket) çiftini tutturabilenler 
Güzel fzmir koıusuydu. Dört ve da- 1 liralarına mukabil 22 lira kuanmıp

ha yukarı yqtaki yerli halis kan İngiliz lardır. Bu çifte 7-4 bilet satılmıfbr, 
at ve kısraklara mahsustu. Hcrıuniyeal tsMAıL ll.HAN - --o---

UŞAK HAS'J'AHESİ 
BUYVTVLUYOR. 

······-····· 

Grand Priks, Dar
by, Gazi koşusu 

Uşak, 12 (Hususi) - Hastane yanın
da inşası mukarrer olan pavyonun te
melleri bugUn törenle atılmıştır. 

yer işgal ederdi. 
Cihanın en bUyUk, en ehemmiyetli 

yarışı şüphesiz kl Derby'dir .. İkramiye
si fevkalade mühim olan bu yanşa il4 
yaşındaki at ve kısraklar iştirak eder· 
Mesafesi 2400 metredir. Atlann kilosU 
58, kısrakların 56 dır .. 

Pransacla, lngDıerede oe lllzde aı lıopıları.. 
YAZAN: Dr. SABABE'l'TtN KAPANİ 

Y. Z. B. Zootekni asistanı .. 

Derby' den evvelki klasik tay yarışla· 
nru kazananlar bu koşuda favori olarak 
gösterilir ve bunlara Derby favorite de
nilir .• 

Grand Prix 1873 te Duc de Momy'nin 
teşebbüsüyle kurulmUflur. 

DUk, Grand Prix'in galiplerine veril
mek ilzere Paris belediye meclisinden ve 
şimendifer kumpanyasından yU.z bin 
frank tahsisat, kraldan da nefts bir sanat 
eseri alma.la muvaffak olmuştur. 

İlk Grand pri:ıı: yanşlanndan elde edi
len hAsılat 80 bin :frank idi. 

Zamanla şiddetli bir merak ve allka 
uyandıran bu mühim koşu her sene 
ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde, 
hAsılabnı arttırmışbr. 

1938 senesinin hAsalib 22 milyon frank 
733.333 Türk lirasıdır .. 1939 senesininki 

best kalabilen bütün vakitlerimi buna 
bağladım. 

Söylesem inanmazsınız, fakat hapis
hanede geçirdiğim on sene içinde tam 
bir kalp huzuruna ve sükönuna kavuş
tum. 

Zeki Aldağlı artık güzel bir rilya gi
bi geliyordu. Onu bir daha görcmiyece
ğimden emindim ve hürriyetini geri ver
diğimi bütün mektuplarımda tekrar edip 
dunıyordum. Evlensin ve başka bir kadı
nı sevsin! Bir donki§ot gibi olmıyacak 
kahramanlıklar peşinde koşmasına ve 
beni sonsuz zamanlarca beklemesine ma
ni olmak için ona çok seyrek yazıyor ve 
beni gömleğe gelmesini katiyen yasak 
ediyordum uzun bir seyahat masrafına 
belki katlanabilirdi ve belki de, bu ar
tık onun için bir tehlike olmıyacaktL 
Fakat ben yine onu kabul ebniyeceğimi 
bildiriyor, böyle bir karşılaşmanın birı 
bir zahmetle kazandığım sükWıu boza
cağını ileri sürerek beni unutmasının en 
iyi şey olacağını hatırlatıyordum. 

- SONU YARIN -

23 nisan Çocuk bayramında evlAtlan
nızı sevindirirken Milletin yardım ve 
ıefkatiyle Keçiören Çocuk yuvasında 
büyüyen, barınan yavruları size •Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezh saygı 
ile hatırlatır. Onlan da aevindinneie 
~alışınız.. 

Klislk tay yarışlarının sonuncusu 
ise 25 milyonu, 833.333 TUrk lirasını Uniondur, mesafesi 2000 metredir. 
bulmaktadır. Londradan gelen bir habere göre Uze-

Bidayette Grand Pri:ıı: tamamen İngi- rinde bütiln dünyanın alakasını topb· 
lizler tarafından kazanılmıştır. Bu mu- yan ve koşu aleminde başlı başına bit 
vaffakıyet serisini İngilizlerin The Ron· hAdi<;e olan Derby yarışlarının harbin 
ger ismindeki atı açmıştır. biltün şiddetiyle devamına mukabil ya· 

Fransı.zların yüzUnü güldüren '11ıe kında tekrar başlıyacağı bfldirilmekte
Rongerin sahibi B. Saville ayni zamanda dir. 
Alicenap bir adamdı. Kazandığı paranın * 
10 bin frangını Paris fakirlerine teber- Grand Prix, Derby'ye mukabil ·Tür· 
rü etil. kiyede Sultan koşusu ihdas edilrniştL. 

Bunu müteakip Fransızların yetiştir- Bu koşuya yalnız Uç yaşındaki taylar 
diği Gladlateur ikinci Graııd Pri:ıı:'i yir- değil, beş yaş içerisinde bulunan AraP 
mi boy gibi mühim bU farkla kazanrrıak- at ve kısrakları da iştirak ettiriliyordu. 
la kalmamış, ayni zamanda Derby d'Ep- Koşunun gayesi menllekette çok mik· 
sonu ve Aacotta 40 löngörle altın kupa- darda bulunan, iklim ve toprağa mll· 
nın birincisi olmuştur. kemmel surette uyan, yüksek evsafta 

Arap atı yetiştirmekti. 
Büyük muvaffakıyetleriyle Fransızla. Cümhuriyet rejiminin tesisiyle yarıt' 

nn iyiden iyiye göğminü kabartan ye lara yeni ve fenni bir istikamet verilmiş. 
aslına QOk bemiyen Gladiateur'un hey- İngiliz halis kanlarına karşı gösteriler> 
keli Parisin en cazip bir köşesi olan ehemmiyet ön plAnda yer almıştır. 
Longchanp koşu meydanına rekzedil- Yanş ıslAh encümeni bazı yerli ırkla· 
miştir. ra mensup binek. hayvanlarımızın irtifa-

Grand Priı şimdiye kadar 71 dela ını yükseltmek ve onlara İngiliz atmda 
Fransızlar, 14 defa İngilizler ve birer mevcut diğer kıymetli vasıflan kazan• 
defa da Macarlar, Amerjkalılar ve İtal- dırmak için İngiliz halis kanlannııı 
yanlar tarafından kazanılmıştır. memlekette teksir ve intişarını ve mU-

1939 senesine kadar Grand Prbr.'in bi- kemmel damızlıkların yetiştirilmesi 
r:ncisine bil' milyon frank 33333 Tüik mak.c;adiyle, Türkiyede en büyük koşu
lirası, ikincisine 150 bin frank 5000 Türk yu İngiliz atlarına tahsis etm!ş, bu su
lirası, üçüncüsüne 100 bin frank 3333 retle yetiştiricilerimizi kuvvetle teşvik 
Türk lirası. dördüncüsüne 50 bin Frank ve himaye etmek gibi ~sek bir dira-
1666 Tilrk lirası ikramiye verllrnekte idi. yet ve basiret göstermiştir. 

Birincilik ihraz eden hayvanın bini- Gerek memleketimizin içinde ve ge· 
cisi ayrıca 100 bin frank gibi mühim bir rek dışında elde edilen parlak neticeler, 
para alırdı. Şunu da ilave edelim ki sistemli ve metodlu çalıımaların en g\1-
Fransada iyi bir binicin!n senelik ka· zeli ve canlı misalleridir. 
zancı bir milyon frangı geçerdi. Ankaranın güzel ve muhteşem hlpod-* romunda kesif bir seyirci kütlesi önün• 

Derby yarışı ma]Qm olduğu üzere İn· de zevk ve heyevan içerisinde yapılmak· 
giliz lordlarından Derby tarafından ih- ta olan üç yaşındaki halis kan İngiliz at 
das edilmiştir. Harp dolay:ısjyle şimd!lik ve kısraklanna mahsus yarış Gazi koştı· 
inkıtaa uğnyan bu mühim yarış dünya su ismini taşımaktadır ve Türkiyenilt 
koşu Aleminde şiddetli bir merakla ta- 5000 lira ikramiyeli en büyük koşusu· 
kip edilir ve bir çok zengin meraklılar dur. 
bu koşuyu görmek maksadiyle her sene NOT : ReisicUmhur koşusunun mükl
İngHtereye giderlerdi. Büyük seyyah fatı da 5000 liradır. Bu koşu üç ve dah9 
kafilelerini celbe vesile olan Derby ya4 yukan yaştaki İngiliz halis Jauıl~ 
rışlan İngiliz iktisadiyatında milhim bir mahsustur. 
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lzmirde Cwnaovasında Dere köyün- ISUM - TORK ANSIKLOPEDtSI 

h 
• • de Konyalı Ahmet ollu Mehmet. 30 ncu -.y111 91km1otu, 8atbca yazı-

m o arrlrı Yazıyor Alqelıirde bumacı oilu Hü.qin lan: Ahmet Hamdi Akseki. M. Şakir 
Basmacıya otomobil bedelinden ve ci• Olkütqır, lsmail Hakkı İzmirli tarafın-

Aiflıl • •a het kefaletten 421 lira 79 kurut bor~ dan yazılan A'raf eflreal, Aram w ara-
vvRErElf DERS-..s. _ (C:ıştarafı 1 inci Sahifede) lcr ordusunun sçı ve terkini~ kat'S için çıkanlan ödeme emri bili tcblii ia· miler, Aramph, A'Taz, Aribe, Arif ve 

)_, __ -·-··"- _ ------- ·-· ··- - , - - - • şimalinde Novgorod • cenubunda Stra- rakamlarla öğreniyoruz ve hayret edi· de kıhmıuttır. Binaenaleyh i,bu ilanın Arifilerin makamatı vuiredir. 
'• • * .,..,., j j ya Russa _ daha cenupta Rjev • Viyaz- yoruz. Çünkü seksen küsur bin askerle icrasından itibaren hukuk usul muame-

E-.... S ..... Z lfC DEU ma _ Orcl _ Kursk _ Charkov _ Taganrog bine yala,n top, 4000 den fazla makineli leri kanununun 144 üncü maddesine riren ve ıifahen dairemize veya bulun
hattını mu..~afazaya muktedir olmuşlar- tüfeiık ve 177 uÇala malik olen koca bir tevfikan 1 O sün jçinde yazıla borcunuzu duiunuz her M.nai m.Aal icrası tavait 
dı ordunun Cava gibi ta bil müdafaa im- masraflarile ve tahsil hardarile birlikte suretile yapabllirırinlz: Borcunuzu ba Adverbial clauses Zarf bentleri 

JUst as clauses may do the work of nouns or adjectives so may 
,._. ef adverbs. 

they do the ~usların doğu cephesinde bütün kış klnlan ziyade olan bir adayı deniz aşın icra dairesine ödemeniz veya bir itira- müddet içinde tamamen ödemezseniz 
vaziyetin onlara müsait bulunmasına gelen bir düşmana karşı uzunca bir zınız vana yine bu müddet içinde aerd ve itirazda da bulumnamnaz bakkmız
rağmen, hiç bir faydalı netice elde ede- müddet mildafaa edenı.iyerek pek az etmeniz Ye bunlan yapmadıiuuz takdJr- da mUtealdp kn muamelelerinin deYam 
memelerinin ba.şlıcasl onlann bütün yaz bir zamanda kayıtsız ve şartsız teslim de yine l>u mUddet içinde mal beyanın- edeceii ve ltbu Ulnm icra ödeme emri 
müddetince Alınanlardan yedikleri dar- olması sık tekerrür etmiş askeri vak'a- da bulwuııamz teblii olunur: makamına kaim olduiu illnen teblli 

a.11.!r isim veya sıfat vazifesini gördükleri gibi zarf vazifesini de görürler. 
l\ınıe are clauses which describe .tüne•, aplace•, amanner•, •conditions• ete. 
~. yer, sayı, şart ve saire gösteııtıı bentler vardır. 
la 6ıe following examples the adverbial clauses are underlined. 
~k! misallerde •zarf benh ]erinin altlan çizilmiştir. 
"bılla he came, they went.. O geldiği zaman onlar gittiler .. 

11-y went when he came. O geldiii zaman onlar gittiler 

lt it :rains, I shall not go out. 

~yağmur yağarsa dışarı gitmiyeceğim .. 

r shall not ~o out if it rains. 

.... yagmur yağarsa dışarı gitmiyeceiiın .. 

~ he worked hard. he did not succeed. 

~çalıştığı halde yine muvaffak olmadı .. 

ile 41k1 not succeed although he workedhard .. 

Cok ~~ı halde yine muvaffak ohnadı.. 

'l'bev are living where they have lived for ten years 

Oo senedir oturdukları yerde oturuyorlar .. 

ile waited un•'l T C'ame Ben gelinceye kadar bekledi.. 

be
lt -ıB be wn that. ezcept in the last t wo eumpleıs, tbe ..nerlıı1al clause may 

p)aced eltber at tbe belhvrin« or at the end of tbe ... tence. 
~uz ki, aon iki misal mOstema, zarf bentleri ya cUmlenin baemda ve
ıı. elmlmin 80Dlmda plir. 
'n.. Juture tense and adverl:>fal clauses. Gelecek zaman ve zarf bentleri .. 
\Vbn the future tense is used in the principal clause, the present, and not 
the lmD"e teme sbould be employed in the adverbial clause. 
)!'._bentte gelecek zaman kuJJınılmus lse, zarf bendinde, gelecek zaman delil 
... ~· k11llanıhr, 

DAllPL1i:s MİSALLER 
1 .. IO wben tbey come. Onlar geldilbıde ben gidecelim.. 

belerle pek çok zaiflemiş ve yalnız mil-~ delildir. ~ü~tefik.l~in bu bil· Bu tediye ve beyan ve itirazınızı tah- olunur. 
yonlarla talimli iyi askerlerini değ:l on yük muvaffakıyetsizliklerının başlıcası I'' WSC& •:.... -------------... 
seneden beri yapabildikleri top ·~ deniz aşın gelmelerine rağmen Japonla· 
uçak ve! sair silahların büyilk ıw:mm, d~ nn beraberlerinde tank getirmiş olma
kaybetmiş olmalandır Ruslar Alman- larına mukabil Cava müdafaa ordusu· 
lara sayıca ilstün old~an zaman bile nun bu sillhlara malik bulunmaması ol
mağlGp olup dururlarken sayı üstünlük. sa gerektir. İkinci ehemmiyetli bir se-
lerini kaybettikleri vakit muvaffak ol- bep te ~ava müttefikler ordu.un~ pek 
malan zaten mantıksız olurdu. Rusların muhtelif millet ve unsurlardan mürek
yaz muharebelerinde fevkalide zaifle- kep bulunmasıdır. 
miş olmalanndan maada bir de büyük Bildirilen rakamlara göre Cava ordu
kuvvetlerin sevk ve idaresindeki gilç- sunda 66219 Felemenk, 4890 Avustral
lükleri dikkate alınırsa onlann neden ya, 10628 İngiliz ve 883 şimali Amerika 
dolayı bu kış muvaffak olamadıklan an- askeri vardı ve bunlarda Cava için öl-
la$ılır. mek arzusu pek fazla olmasa gerekti. 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

taf
1
1n en aon e•eri 

hilal l:.czane•i Maltaya bilmem kaç yUzUncü hava Japonlar, uzak doğuda biri Fillpinler-
hUcumu yapılmıştır. Bugünlerde bu d~ ve dlieri Hhıt okyanusunun Seren· ,__ ___________________________ , 
hilcumlann şiddetlendijini de örU dıp adası sularında olmak ilzere 9 Nl-
nız. Mihver devletleri, Malta: ~:k sanda iki yeni muvaffakıyet kazanın*'----------------------------
zaptederek orta Akdeniuleld İngiliz hl- tardır', Flllpin. adalannın en bUyUIU 
kimiyetine son mu vermek :istiyorlar? .. olan timal~ki Luzon adası Japonlar ta
Yoksa ş!maU Afrikaya yaptıktan yeni rahndan nısbeten çabuk zaptolunmuştu. 
sevkiyat ve nakliyatı korumak için Mal- Y ~lnız bu adanın pmali Amerikalı " 
tayı sindirmek maksadanı mı takip edi- Fill.plnll askerlerden ~Ure~p ~18;11 mU
yorlar? Umum! durumun mtinakaşasm. dafilerl en llOD, Manilla körfezmın ha-

iz mir Telefon miidürlüğiin-
den: 
Tarifede yazılı ücreti mukabilinde sayın ballan aerbeatçe ve Jıcoı.,.c. tele

fonla kODUflD .... 1 temioeJı idarece mu.afak aariilecek mii HHa 'ft dlklrAnJe
kurma ücreti alınmak•nn telefon talaab yapılarak umumi merkez aboneli 

ayıt olunacakhr. 
Mnrnt telefonlarım umumi merkez abcmeliime çevirmek ana-wi• ltaı. 

naıılada yeniden bu kabil tesi.t yaptırmak iatiyenleria tutlan •1apMr -. 
bir an evvel telefon müdiirlüjüne milnıcaatlan tlln ola.r. 

12 13 20)1 (847) 

dan her halde .ikinci ihtimalin daha lruv- tısındakl mtlstahkem Bataan yanın ada
\'etli oldu~u anlaşılır. Gerçi İtalyan ka- ~ sılmarak burasını Uç aydan beri 
ra orduları bomboş ve vazifesiz duru- müdafaaya muvaffak olmuşlardır. Fabt 
yorlar. ÇUnktl şimalt Afrika ile Rusya- akacak v~ yiyecek kıtlığı ile Japonlarm 
da bunlardan ancak bJr kmm olup ltal- sayı ve silih i1stUnliliU nihayet galebe 
yada en az 50 tilmen teşekkülü bulun- çalmış ve son altı gQn]Uk df.laman taar
makt.mr. itte bunlardan bir lmmuun ruzlarmdan IODl'a Betaan yanm adasa
Maltanın zaptına tahsis ecfillN'S{ İtalya nın 60 bin tahmin olunan müdafileri 
için bir mesele fetkil edemez. Fakat mütareke istemitlerdir. BunJarm 8011U, 

Maltayı zaptedecek bra kuvvet1erint ~pbesiz Hoae KOG8. Sinppur ve Ca- ------------
oraya götürecek ve karaya çıkaracak vada oldulu g!bi. teslim olaealmdan Ja- r .......................................... -.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.-,-
r:~~.:.ı ":. = ~ :=n-m~ 1f!:.~ = :ı~ ! Devlet DemıT Yollarından 1 
havadan lata sevkedilerek bunlar indi- gözüyle bakılabilir. B\Dlunla da Amerl- .... - ...................... ••••••••••• .. ••• .. --._ .. ______ ___. 
rilecekJerdir. Fakat her iki şık ta pek ka1ılaruı uzak doluda tum.ma geçerek DEVLET DEMOl YOLLARI UMUM llODORLOCONDDI ı 

O benim muvualitıma kadar bek:lqece killfetli ve zor bir i$tir. Bu sebeple ftaı- Fillpinleri geri almak iimitleri, hiç ol- Muhammen bedeli (24600) lira olan mahte1if el»"atta 13750 adet V"•k 
yanın bunu başlı başına. yani Alman- mazsa 1942 yılı i• aöomtış olacaktır. künk (27/4/1942) pazarteai sfinü ... t (U,JO) on~~~ 

lf. will wait until I arrlve 

Si. 1rill not go out if it rains Y ainıur yağarsa dıfan gltmiyecek .. lann yardımı olmaksızın, başarabilece!i . Yeni Japon deniz muvaffakıyeti Hin- tada Gar binan dahilindeki lıcomiayon tarafından kapalı zarf unl1Je -
şiilJhel!dir. Alman bava kuvvetlerinin distanm certUı> uctmdaki Sev1An veya alınacaktır. 
Maltayı DPtedebllecek derecede, bUJ'Uk Serendip önlerinde ve zekalik 'g Nisanda Bu ite ırirmek isteyenlerin (18.fS) Urahk mıwaldıtat •mivt, k •• .m 
bir yardımı ise, Rus cephesine yeni bir olmtq ve bunun neticesinde Hermes ti- ettiji veeikalarla tekliflerini muhtevi zar&uuu ~sin eaat (1.f.JO) -41.t 
taarruzun baeJıyacab bir sırada bahis pinde bir İngiliz uçak ge~ Birmin- otuza kadar lıcom.iayon nmliiine Yenneleri M-dw. 
mevzuu olmamak iktiza eder. Bu 'sebep- gam tipinde iki hafif kruvazör, bir muh- Bulte ait f81tn&meler lıcoml.lyoıadan JIUUIZ olarak daiıblmaktacllr. 
le Maltaya yapılmakta olan şiddetli ta- rip ve bir keşif avizosu Japon uçak fi- 10 13 16 19 19SO (830) 

am.a:Jar buıwww r.r.pıtıetmek maksadın- losu tarafından batınhmştır, bu muha- ~iiİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi·m-mm;;;;;;;;;;;;;;;: 
dan ziyade .unalt Afrikaya bazı i8'e rebede Japon 11c:aklarııuıl en alır su- 1 
ceophane veya takviye kafı1elerinin ~ rette yaraladıkları İngiliz gemileri şun- T 1 B 
clrilmekte olduiuna delllet eder. Fakat lard!r: Bir hafif kruvmör, 6 ticaret ge- e ş ankası 
bu da Afrlbda yeni ~ bJr taamı· misi .. Ayni muharebede 56 İqiliz uça-
zun hemen başlıyacaluıı uıa ıa.t.enn&. lmm ~IU de blldirfllyor. Ant. 

... ..,,, .. ,..11..-.ıı•mı11umum111ım.: .: yo senfoni orkeması. 22.30 Memleket Cilnkil orada çoktan mcaklar bqlamıt- şılıy~ battrı1aıı veya ;pek alır yarala- K8'ıltfı ,........, lleaaplal'I 1"3 .......,. ...... 
Ankara Radyosu i saat ayan, ajans haberleri ve borsalar tir ve ~le bQyQk ölçüde taarruz ~:- __ u:uçak ve harp g~~ bir K'f'tder: z Şaı.t, ' .. _ s ....... _ 1 w.d "---'-ta -dMlllı' ..... --L. 

: 22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa- mevsimi g~. ,.;.uu DBIUlye gemi kafilesınl hımaye ....,..,, .. ---. ...- -
. i Bununla beraber, biiyledir diye fDli- ediyorlardı. J ' · 2 .,_._ • ._.__. •-• 

BUGOlllU IE~RIYAJ ~ nış.. lider, İran veya Hindistaoa fazla
1 

kuv- Bu muharebe de gösterdi ki Japon 1 .... .:. ~.:•a.-: 
Z ilJl_._...niDifımmu11110W11i! NAZIW AHKAMI ş. H>.KtMU- ~etl~r çekerek şimali Afrikayı fada _. ::~m d~ m~~1..~ J ... HM UnılllE - .Lila 
1a 'Proo'am ve memleket .mt ayan, ötNDEN ı 9.fZ/ 1 ifletirlerse mihverin bundan istifade et- uswnmwuu 00& ı~ ve 2 .... 7IO 1Jnllk 19 • ,_ 

l'l.31 llOzik • .a.dyo aba orbması . . . . mek istiyeceli 8'1klrdır. müthiş cllret1i taarruz hareketlerine 1 -. 

l.41 AJw ia.b.lerl a.oo MOzik.. s.ii ~ ~b=T.an~! UZAK 0<X?UDA ~~:ı~~dafaa sistemi hennz it = :: = = ::: 
~ llvbı ...U.. 12.30 Program ve mem- alnde mukim ve Sümer bank buma fa'b- 26 mart tarihinde Cavada Japonlara Japonlarm Bataanda serbestllyen bn- ti ... 111 Llnhk ... U.. 
'-t IMt ayan 12.33 lılllzik: Su elel'- rikua dokuma lumunda 22/2686 No.- kayıtsız ve şartsız tesUm olan mflttefik· yiik orduları ile ehemmiyetli hava kuv· Si ... il LlnWl .. Uta 
il U.'5 Ajw haberlerl 13.00 - 13.30 La itel iken 9/12/942 tarihinde Tefat vetlerinbı nerede kuDanacaklan keyfi- 280 Met ZI 1.hldr - Una 
..:..· : Şiırkılar 18.oe Program ve mem- eden (tmam k3ytü lbnlüm ça... laa KArl Yetine gelince bunu ya)mıda gelecek - ... 10 Unlak - .... 

I\..._ - _. Qan 18.0S lliiaik : n.d7o Kabra nama cliier Ane Ya,....) Yan.i YEN l(hıler g&terec:ellnden bu mesele hak- ~---------··---------" ~ orkestrası 18."5 Ziıut tlıbiml olduklanm iddia edenlerin enala mu.- kında etmdldeıı tahminlerde bulunmak -------------------------
~ lılazik : Fuü heyeti 19.30 Jlemle- bite~le illa tarihıaclen itlbuen iç f'UTf V 'RLAMI fazla olur ı • v kıf ~ ... Qlll'I ve ajms haberleri 19.45 .,. '" mütneffiyeden allıcak idd•·eaacllı '11 ı '" YAN . zmır a lar mu .. du"rlu" aiin,denı 
,..,,. ..... 5 DeJrilra 19.50 Müzik: Şmb ve bulunanlarla mü~ borçlu o1aa- -BO-RN0--\1'-A-Z!RAA:--T-M--OC_AD_!l!!l'_.W _... -
~·" 1 20.11 B.l,o ..-- 20.45 Mü- lana bir 97 zufmda 9.f2/ 1 doeya mana- KADININ !STASYONU mARE MOI>tnu.'0- K..-ei Mevkii Vakla 

: ... halk teddlsll 81ıeutvarm. Raf • ...tle Nazilli Ahlri!DI ş.lıılıboe M.lrimtiil- Ci'ONDEN· U. ,.__... o.si 
'-a ttbkn.G.. U.GI Konupna : (Ölret- ne miinıcut1an abi. takdirde b- . . 
..... --) n.ıs llBzlk : HUnam w medeniDİ1l S 34 üncü madcl.aüa laik- SIRRI Milesaesem•zde 2/41942 Peqenabe 250 46 Mir0 ali IOS6 mca So. 
--~ nwır-"L.-... .... ~ - ...... L. --.ı mu- ~-~L.!L ='1'1 ... ~'~- 1 gilnil yapılan '15 lira a7Jık ilc:retli mtı.-
~JW ----lllm .._._ -~ w - -'-ece&l ıaa o unur. hal llbonnhk imtllwnmda tallp1er ara- •n •cM 
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auıda hiç Jdmae muvaffak oJamamıp. 
IWen mflnhal buhmuı 15 liralık llbo
ranlık fıntO.am ZT/4/NZ Puartea1 sG
nU saat 2 de yapılacalctır. iyi daktilo hl. 
Ur orta veya daha ,.nbek okul mezun.. 
larmm n.fkalaıVle Bornova ziraat mQ. 
cadele istasyonuna mU.racaatları Dan 
olunur. 11, 13, 15 2003 (840) 

700 26 E• Ali nia 971 a S.. c 
<fO US Ana Tew.,..ı+ 981 a So. s.11aa ot. 
7S 17S Ana 1 OJI el So. c 
Yubnda -h·Jle aobk Ye ...fi aainıai ,,..ı. abratm ..ıdld,ed .... .,... 

ile J.ineeclelrj w'vrln ecljlmjl b,,a.derJe miia.;tede ile •hhp ~ 
lbaleal 27 /4/942 pazartelİ siinil ad o.clac:lar. T.Jip oıa.ı.n. Ye fula tıafıııl,. 
llt .... rin Vakıflar idue.bae müracudan dAa oluw. 

JJ 26 (8S7) (1951) 

VilA t D • A .. • d aye aımı encumenın en: 

No. 
15 

Mabelleei 
yÜ.an mahalle 

Muhemmen teminat 
bedeli mlkclan 
L. K. L. K. 
4000 300 00 h=•m 

c 1 S Bornova camii hlair Akta, 1000 7S 00 .. _., 
_,_!_, - Yubnda enafı yazJa idani 'h~ei ~ete ait olup cayri menkullerin m&lkiyetleri •..ı..k ._. 
ouaaı mizayecleye Çlkanlımttn'. 

2 - Müzayede müddeti 31 /3/942 tariLindea ltihar• 21 sün müzayedeye ve .ihale nne=oJe1l yend tl..Je oı.. 
ZO/Nt.n/9ıf2 tarihine. mlbadif pazartesi slinü. .ut 10 da Yilqet daimi encümeaiade ppalecektu . 

3 - MUYakkat temınat nılkdan her ...,.d menblaa hizuanda s8ateriJmittir. Talipler bu mlkdar teminatı yam.. 
rak makbudanm encümene ibraz edeceklerclir • 

4 - Taliplerdea P7ıi menbllerl sörmek ..,.__ Baca Ye Bornovada mnbaacbeyi l.uauei;ye taUildarluma .. 
~ müza:redeyi öinmmek iateyenler de her sün mubuebeyi huauaiye varidat dairesine mlnıcaat edehD.MLı.ı 
uaıı olanm. 3 13 1744 (773) 

iAŞELERi 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ye a•••n •• ••• •• 1'1111 •••-,..,,. v+u n' at cw UF •• 'ı lın«r ..... (1) .... ' ·a 
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ŞEREFLi •SLEI Afrikada harp IRllTllTE SAYAS 

* * * * 
Tayyareci olma- Keşif ve top- Yeniden 12 Hindistan 

lstanbalda di:nkü maçlar nın ve parBfÜt- f l . . b tt d I 
le atlamanın çu aa iyetı gernı a ı mü a aa 

zevkleri oluyor .,_,_-.,.. ....,,.... edilecektir Beşiktaş yine galip ve - ,_,peeroı.,............. 1 b 1 . 
;::a,==...ıa:;.110Eıız ITTılnoı HA· ---peeroı~ .... ııclLTEREBUiSı ızııLE stan u şampıyonu 
llpnalal'I.,.,. .............. REKETLER DEVll ED,YOR Berliıı.12 (A.A) * Resmt.teblil: . ELE ILllS BULUNUYOR ,,,,..,,,. marta aaıaı .... ayldaP 2 ye ....... J 

YAZAN. Pilot -•- Alman denizaltılan Atlantikte 94 hm -+- •A 
NAdYE mn:ı.t Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği: tonilAto hacminde 12 tic~~ ıeınial ba- Londra, 12 (A.A) _ Meşhur muhar- 8e ........ ıp oldalaP-

k hizmetlerinin fliai.. Şimall Afrikada fiddetli topçu ve ke- tırmışlardır. Bunların dordil petrol ge-j rirlerden Darvin, Stanley Eksperes P• f.stanbul, 12 (Busuat) - Lik maç)an- GALATASARAY - BEŞUCT.AŞ 
Yemle et en tere K tif faaliyeti olmUftur. mlaidir. zetesinde Hindi.itan meselesini bahis na bugiln Şeref ve Fener .tatlarında de- Asıl mUhlm maç, Galata.sara)'• 

m omazlanncla tapyan Tilrk Hava H:: lılarmarikte tn.WZ kuwetlerinin geri Berlin, 12 (A.A) - Askeri kaynaktan mevzuu ederek diyor ki: vam edilmiftlr. Havanın lyilill buebly- tq maçına plince, ilk a1tmeı Ukl1191!1 
ramKa l & 1....:m b~ "bulankuyor .. dir milnakale yollanna muvaffakıyetle hU- bildiriliyor: Alman tahtelbahirlerl At- ı cMUzakerelerln muvaffakıyetsizliğe 1 le ve Galatasaray ile Beşiktaş ansında Galatasarç blrind aolUnU almlf 
n urumu etin miiftere ~ı • cum edilmipir. Jantik sularında 71,800 ton hacminde se- uğramuı bizi hayal sukutuna dilfUrme- §Ulpiyonluk paylaşılacaiı için Fener oyun bir mUddet Galatuaraylılarm 
==:en :T~~yen ~rimli r· Berlin, 12 (A.A) - DiinkU resrnt teb- kiz petrol gemisi batırmışlardır. Bunlar 

1 
meli, ıqırtmamalıdır. Bu netice tamlrl atadmda 16,000 den faz.la seyirci toplan- kısı altında devam etmlf, fakat 13 

Her nrk t_ bnmum b.:-ndvar },!' lii: Şimalt Afrikada Tmimlnin cenubun- içinde bulunan 22 bin tonluk bir petrol lmkAnsız bir fe7 delildir. Diler taraftan IDIJbr. dakikada Befiktallılar beraberlik 
-L-rabiJh: an ır da hafif tngilJz kuvvetleri p6skilrtill- gemisi. 20 bin ton petrolle birlikte uçu- hiddete kan,la'l'ak Hinduları ve Milslü- SOLEYMANtYE KASJMP.t.ı:::..t. nU çıkarDuflaıo" devre 1·1 ~-·.•ııı 

lrimne pq1 "ljlAm • • • • mil§ bir mikdar eair ahnnufbr. Marma- rulnuqtur. manları zeki kıtltllyle itham etmeme- • ~ bulmUftUr. 
f9a'zde Ha ... Kurumu taielerım ıe- rikte çöl ve diler muvuall yollan bouı- llyiz. tnglltere Hindistanm mOdafaumı tik maç SOleymaniye - Kuımpap tkind dnrenln bq]armda her .. 

....ı.r. hancilik bmplannda nuıl ça- baJ•nmqtır. 2 AKERIKAN VAPURU BATl'I azlm1i. bir surette ele almıştır. Görllpne- arasmda yapılmlf ve Kasımpapldar raf ta tehlikeli durumlar g~, 
=~b:ıaCSrj*hvar~.~- tTALYAN TEBIJ01 Vqinıton. 12 (A.A) - Bahriye Na- lerde muvaffak olunsaydı bUtnn insan- O -1 OJU!lU kaanmlf1ardır. kat 25 nd dakikada Befiktqbllr 
kh b87lk ~r ~ - Roma, 12 (A.A) - Resmi teblil: Si- zırlığmın bildirdiifne göre orta büyUk- lıiın Um1tlerl yeniden canlanacaktı. Bu BEYOOLUSPOR TAKStM ve 34 ncG daklbda tlçOncl ----·"" 

• bey • k k pa- renaikada fiddetli ~ ve kefil faali- lUkte lki Amerikan ticaret gemisi Atlan- geçid muvaffakıyetsfzllle ratnıen Bin- • yapmışlardır. Galatuar117blar 
~ -~ ıpe ::..U.:::i: retl olmuftur. Son •ftflarda 1kl dut- tikte batırıbmttır. distanı AsJl kendi haline bırakamayız. t1dncl maç BeyoJlUIPOI' - Tabim an- 80llra ancak 'bir aol ,.pmıflar .,. .... 
;:;:.;:-..;;.ı;J..dv~ :;.!YY~u:~:ir U~ı! !!;~de yeni bir tepbbUa yapılabilecek- =~Pıhmt ve 2 · 3Tabim plip ıeı- r-1; ..';ım:-1~ıı.~bb zlt' 

En uzak ~etlerimiz. en kilç&k b- pyle yere inmek zorunda =· Bu H b • • d • • Sunday Ebperes diyor ki: 
..ıanm. baU... -~:içlerinde HaYa tayyllftnin mtlrettebatam tefki1 eden bir ar 10 1 8ffA8; IÇ10 Hindlstanm mtıdafauı mesullyetl tn- o•• u f tf d k ul b 
~anamanaa _!!tlfdrdiii b1r pilota~?eya subay ve~ erbq em edllml§tir. liliz milletine aittir. Hint Liderleri iste- UD " r 8 8 Ul't UC ayr 
Dlr pa~t .. ur• tanımıYan nr mı AKDENtZDE hayati karar,aı> dikleri zaman bu teklifleri yenida mil- y 

Yarchm clart kBte-lne •yahate çıkan Malta adasına hücumlarda Alman tay- zakere edeblllrler. h ) k ti dı 
•ır filonun nuı1 candan bqalandıimı vareıert 12 ın .. m- u-.,.. .... tahrip eh.M-- vari 1 m~k üzt-re .- .o .. eyecan 8 U~D Wllr mhialz) i'enur: l§llWo ~WA ......,.... .. Q 

Her sin aludaiJu, Yetil ..diler, • sıcÜya adası açıklarmda bir dllşman Nllw• dosta t.aablar 
cak ..lüDer ..-rak nrdliuma yeni bir tayyaresi dUşUrUlmtlf, bet ldfilik mtlret- l.oncll'Gdalıl ftl8za• stiı'ltldtller.. Uda, 12 (Huaual) - Bualn UTfanm 22 aci kmtulut yddlatlmtl ._,.._,.• 
tıehirde on binlerce imam l>izl hanetle tebatı esir edilmiştir. lıeNleP ,,,,_,, Tahran. 12 (A.A) - lnaı hilldbnetl l»lr tirenle kutlan..,.. bu münHebetle tel-itler abideline Ye Atatlrl ••ıFP 
Wler halua. Bunlar brtdaclıklan Dolu Akdenizde tayyarelerimiz 10 bin mihver dostu altı İnnhyı cenuba sl1r- plenkler konmuı Ye Mim Şefe bai!Wk hiaİyab teJ'lt olanmattur. 
tıanarecUer ..-da bir kat kadın pl- tonllltoluk bir dU§man ticaret gemlabıi önem alıyOP.. mu.wr. Bu tevkifler devlet.in emniyetl-
lol ta sörlrlene. ~ m.k ~ batırmışlardır. Londra. 12 (A.A) - Britanova Dl tehdit eden faallyet1en bqa ihtar 
1eri 'b&IMlt&n artar. Tanarey• eokulur- MALTAYA YAPILAN ajansının diplomatik muharriri bil- mahlyetindedlr. l'zak d~nizl~rde Rusya muhar.-bele 
J.. 1IPll baıhim• altmc:lan çakacak BOCUllLAR d!rlyor: , an:• u -·-
-c]anmm ve tanare~e hır erkek ha- 11a1ta, 12 (A.A) _ DUn llaltlıya iki Birletik devletler genel kurmay Alll.aada '4 ...... (.........,. 1 lllcl WeM) (B4tanfl 111111 S tıı•) 
........._. sörmek için •btrmhkla akın yapılmıştır. Bomba uçaktan ayn ba,bnı general Marşa! ile mı.ter .__. •• edildi denlzalmı ~ eamb7or. Ba ALMANLARA GÖRJ: 
l»elderler. itte bu anda kaylil bdmı ~ iatikametlerdeıa Pi.mit ve limanda bir Hopldnsin Londrada yapmakta ol- MJTW-111 cleaizalb Can .W.nnda faaliyette idi. Berlin. 12 (A.A) -DllDkl 1-1 
,elm ~ • boaklatm... ılzlen baq meyclanma ..tdırmıştır. Bqka bir dulu görtişmeler bGy(lk bir önem Nevyork. 12 (A.A) - 8' Alman .,_ UÇAN KALELERiN lit : Kerç yarım .dasında yeni bir 
~ W. içli olur. ~ meydana da mltralyiSz atep açtlnuftır. alıyor. İkinci b.'r cephe meselesinin klf edll:m1tt1r. ' HOCUMLARI harebe olınam•p. RuaJut bun i o 
ilen taplallmlf- meyn]erl ~lennme e hazırlanaeaıt smuhyor. önomilzde- •~ Londra. 12 (AA) - Sidneyde n..- velld mubarebelde alır byaplmoa .... 
doldararJar. cHele beni de bir yol aça- r . . .. ki bir~ ay içinde harbin idaresi J 1 redilen rami tel>lli: Amerikan açan r&m1'lardır. '12 Sovyet tanla tahrip.,.,, 
mw oia1> .ti)oe filo komatamnln etra- eru reJSICUm • için hayati kararlar alınacaktır. 8)!0~J'8DJD 8 • kaleleri Avuatralyah avcılann himaye- miş. di~er 79 tank hasara~· 
fmı ararlar. . HHDCıeHllllHHIHllllHlllH elac:le l..ayedeld top mnzilerini. ulıerl KAFKAS KIYn.ARINDA 
Tar~BzGn&. ~~dT ~ horu VTacı•na- -1-fh yerlerdeki lnıaab bombalam11lardır. Zero tipinde Berliıı. 12 (A.A) _Resmi tebUle _., 

.- Han una s..-ma " ııc" ~ Alma S •vy ... t hurbi l&A._- ik1 dütman uçaia dütüriilmüttür. Dört re Alman •981 uçaklan ıc.fkuya ~ 
J,bWrlerile ~lar •• ve aynlnken Gz6- • • n • • ' q uçak hasara ufrablmışhr. Jarmdaki liman teaislerine hGeum ..,,; 

lerek tikl7et ederler. cBu kadar az~ ton" 8 awdiyor * liintliler DtOER HOCUMLAR rek bir Rua yolC\I npunma ilam ..... 
blmır, mi slnlen:ıe mı-fir etmek .. ~- (Baştarafı ı ind Sahlletle) Avustralya ta)'J'Uelerl Rabao -.. lfbr 
=--~oyamadan ~ yine -·- diden bepna bqlallUftır. -·- Kopangda Japon mevr!erini bombardı- m ORTA KEİMDE * ._ lef IJd fdUlllllef ... Lozofald tasfiye tabirial kullanmak- Blndl.lfcaqn fıaPtlllınan man etmitler ve muh~~f hedeflere tam Yine dolu eepheshıfn orta MllmlflW 

ParuGtle atlamanm zevkini bilir mi- ••~.e tedot: :: --.. • tadır. Bedin mabfilleri bu iddialan Ut- ı..a- ndlcadeı....... fıGl'Cll' iubetler kaydetmı.Ierclir. Bir Ja~n c:evrllen mGteaddlt d0$man 
da 1:ı t ...... iN ınr ,._... vinofua bqanatı.Y.le karta1attuarak ara- ~-· -ı• bombardnnan uçaia ormanbk uuaye yok -uı-ı.ur Kıtalanmma .......... t:> Bu. ~ ~~--.. ; ,,,,dl 111.,.,ellteL t:1aki tezadı Mllrtmektedlrler. UtTiaol 1>• 111111•.. clU.OrillmU-8r. • • uıı;;;;telerlnde - ~ 

.,.._~ Vaşington, 12 (A.A) - Hariciye Na- Lozovfekinin tahminleri hilifma olarak ~okyo, 12 (A.A) - Domel Ajansı bil- Port Mureabıye saldıran bır ~apon :lara uir'atılmıştır.dUşmaııi 
Siıli. atJawak ~Jile kadar mo- m-bJamn resırerı hildlrdl~ne ıih'e. Peru bam .,__ kaygılı l>ir liun kullanıyor- diriyor: :~aresl yere lnmeie mecbur edilmlt- SIMAL KESIMtNDE 

6 homartwDe etbran tanare. pz ke- Ctlmhurreisl 3 Mayısta Amerikayı ~ da. Utvinof ~nya Ye ortaklanıun Malezya ve Slymnda bulunan 1.5 mll- • Sfmal kesiminde ""'"""'"' .._Pim~ 
.... ..mı,,. .arattnı ua)br. Ba. atı. men ziyanrt edecek, MJami. Vatincrton. ne abloka, ne de hava bombardıman- Y?Jl Hintıı, lstikW birlill unu altında n akim .Jmalabmtbr. 
,.. DmamftlD ..ıcliiinl anlatır. Eliniz. eo.tun, Betroy phirlerine gidecektir. larlyle 7enilemiyeceilnl. bunlan ancak bır tefkillt kurarak Bbutıstanm ku~ Makineve Berlin 12 (A.A) - Alınan tebJlll: 
.....ati ~ olan -~ hitam Gazeteciler Hariciye müatepn Vels- meydan muharebaincfe yenmek aerek· rılmuı için mtlcadeJeye karar verm11- K~ dOıpnMMD tn)c)ar htn~lllllı911 ,i 
lteJrler "Ve liTetmenln catlu bmacla- ten Bi'l'lt!!'dk devletlttle Pvru mda tiilal. en mGbim cephenin Ruqa oldu- Jerdir. Bunlann bqmcla tanmmlf Hint ' fi • ı • k Uhlm kunetlerle yapbla 
_.tayyareci• aynlmnm. Vücada- tedafUt bir pakt bahll mevzuu olup ol- iımu. hu •heple biltün müttefik ordu- mllllyMpenerleri vardır. \ f'ft Jr en ~lmUetür 16 da..man t...m tllt-
- pa,..Utln açılmamndan m&teftlllit madıtını 1e>rmuşlardır. Hariciye mu.ste- lann Sovyet gayretleriyle kendi ıayret- nn • O ' rl edthn1'tlr • 
41fnamlk darbenin tnin1e bir an tartak- pn resmi bir ziyaret emasuıcla bu '1'bl lerini birlettirmeleri icap ettiğini .a,.le- .Japoalalım UltlJl JIOS- WJ e d• e ı • btôER risbmı:Rm: 
..... eonra. l>•.-nmn Uzerlnde ~ pylerln bahis mevzuu olamıyacağı, bu- m~~r. Utvinof battl bunun da yetme- lro•a elçisi To~ocla ...... ın 1Stan ır erı noİu cephernbı diler ~ 
ltnaz ipek kubbe. çocukluiamuzda J,ln- nunla berabe'I' Amer!ka ve Penı ara~n- dijinl, Ameri~anm ~a bu aayre!le!e Tokyo, 12 (A.A) - Japonyanm abık d6'man muhtelif noktalarda 
.Ullniz ea1mcak1ann1dne 'benziyen çok da en samimi milnuebetler bulundutu- vardımı zarun olduaunu lllve etm11tir. )f kov elçlsl General Takemada saat Yml Delhl, 12 (A.A) - Mehru bu A- hO 1 pmqbr 
1ath'" hafif l>ir eallan,.Ja. alzl hiç ilte- nu .aylemi§tlr. Berlia. Utvinofun eözlerlni Ruqanm 15';s de.Sofya a gelmiştir Bir buçuk.._ balı il.. Ruzveltin mthneaili il. Johnson $:1aıar J!: denızhıd l1d .ta_.. 
-.cfillnlz halde yere indirir. Paraflttl- e Alman taarruzu \>atlamadan CSnce men- ynhktan !om. ~Of laJl Gen. ile ıörU.pnilftUr. Gazeteciler Nehrudan m.lsind CJbnı4!nqbr 
.......... hir daha atluam d17e u· d. 1 • faatlerine mOstacel bir m6racaab •7- n:ı a erlllmle bq lamnıftıro müzakerelerin akim kalmuını kemere- e yaqm . tot 
~ ın ıstan m~se ~81 maktadır. H•Jhuki lnsllizler Ye Amerl- r m • • Din bUkilmetl sıkıntılı nziyete 80lmıa- ~b~~:a.TN BE'fCT.m 

Bana 1tenzer ltir -..,e .,.pmak 19- .. __.___,_ bld s.hif-) kalılar ıimdilik Avnıpada ikinci bir A:uuu mak busuauııdald prensibine zarar ve. 
....ıs AHua w lmnlrdeki pu8flt ''"""-... 1 cephe yaratmaia yanaşmıyorlar. Biltün JapoolarJa harp rip vennlyecelinl 80l'lllutlaıdır. Mehru Berlin. 12 (A.A) - D. R. B. _.-. 
b~1~nb •izler ~ yapılmlfbr. Krlps yakmda tngiltereye hareket ede- hunlar Lozofakinin tahlminleri hil&fma fU cevabı vermittfr: bildiriyor : 

f.ilence11 bir spor .-kllnde anlatb- celitıi söylemif ve fUJlları llave etT.lştir: Sovyet zaferinin o kadar yakan olmada- * Kin tealr1 altında blamayıs çUnktl $arkta brlar erlmele mı.ha W• 
lan paraMlte616il dmleYken. 1'atrln6n - Hindistan tehlikeye inaruzdur. Bu ia kanaatini g6sterlr. (Blıftuilll 1 IBel SahlfeM) kin ruhu kaıulıp 80Dr esu lmlJ bU- Rus ilkbaharı AWUl*UD c1llar ,_]aılr 
MıpJ~e pa~tdl16iln - ...a..m memleketi sevenler bUdln gayretleriyle ALMANLARIN EN rl sahil tstlhkAmlumı d6vmilştU.r Bu- yUk bir tealrl olmakla beraber ne Bri- deki ilkbahara bemıemez. birden MI': 
Wr .ıJAh olank bDant1dıfnn ela ham- onun yardımına koşmalıdırlar. Herkes KUVVETU DELtL1 dald adalar aralmda bc:maia . uv&f- tanya hGldlmetinbı bize brp yaptılı Rellr. Bir «On evvel karlarla 8rttılG t:'1I' 
da" edral'T'Ulchlmıza eminim.. Hindistanın ?*ba~cı saldırqlara karşı Berlin. 12 (AA) _ Berliner Banen ~ olamam• bir çok dUpwn - ne de bizim ona brp yaptılJmızdır. verlerde ertesi R0n llC8klar bular.~ 

Han Karumunan muhtelif zaman- mUdafauı için elinden aelenl yapmalı- Çavtung yazıyor: vardlr. Esas lmll Hlnd.istanm brtılqacatı teh- lar e"1r, arazi su ve bataklık ha1tne r-
Jarda tertip ettlfi para.Ut seyahatleri de dil'. • Dilşmanm ne bdar sıkıda oldufunu Karolldor kalesi JllPOD taıplumm ate- like ve biz.im bu huauatf yapacatımız rer. ÖnOmOzdeld hafta1arm bark ~ 
ludbnmn b&yO\ •mp•tl p:a.termelerl- Anlapnada mu~akıyetslzli~ mes- ~mükemmel belirten hldile Amerika- şl altmdadn. Korogidor mUdafaacılan- dir. Bundan ötUril biltiln olu bitene nı ıe.kil eden bu br erbnesl ,,. 
98 eebep olur. Baııılan Uzerlnde atl~n uliyeti ehemmiyeti haiz delildir. E~er dakl sefiri Lltvinofun son imdat isteyen .oratle yok edileeeAI zamıed!liyor tebı H' d' tand İngilizl . P ah t nn çamur deryası, batAklıJdar ha~ 
,....atr.Bleri kacaldariyle topJ.ntak S.. bu mesuliyetin bUtUn Hintlileri birleş- nutkudur Moskova son derecede yese ııın SOKAK MUHAREBELERt • ~a en f1 b~ k a lan A en~~yd~ Relmest '81'k cephesindeki ha~ 
ter1eır. Sntnç "ftt coekımlu1tlan dau ile- tirecelini bllaem ODU memnuniyetle b- d6.,uemı; olsaydı. Amerikadald •lirine Tokyo 12 (A.A) Asahl Simbun lauraya ge e ı ~t ı: k mİika t k 1 en9'el olacak. askerleri voraeakbr. tt;. 
"'9 ._..._. -~ halkmm anadq- b1ll ederdim.• b8yle blr nutuk IÖylemesiııl emretmez- Ba~ il 11 J - lwnetl . . nmızm gayre er. e 8111 Y. a a- kat A1ml'n ba!llkumAndanlıll ........ 
Janmrza nptliı tekilde - para.ac;Gteri Loadra 12 (A.A) - "Slr Stafford dt er yen apon ~nın mayız bu gayretlerm çok bOyilk bır hız- er!mestnden dobn g(lç)Ulderi de ~ 
IOkelrlııtrda k8y selini .,ı,ı at lzeriucle Kripsin İlındistandan d6nil§Unden 90ll- Lltvinofun nutku. GçlU pakt devletle- Mad":'~ "':::e~eıinl ~~ la devamını ıörmek istiyoruz. B~rkesin mesfnf bileeeltttr. 
~ ... Jer. ra bu memleketin Y&Ziyeti ne olacaktır? rlnln müsait duruma oldutuna en kuv- :v;;sLIM O~ lctN ~C:,:~ işi gilcil bqmda kalmuını istiyoruz. ALMAN ILERI:.EYtst 

Pek mli•tema olarak .,.,..&~nün Bu sual umumi efkirl ltpl etmektedir. vetll delilidir• Tobo. 12 (A.A) Batua da- ÖnUmOzdeld mesele blm~ ~:!t~ Xuvvetlertmk cenupta Bo'l9nD: • 
),fr baia yeya kira= •f.cma lndiii de 1fiıt topraklarmm mi.,._ babmm- e da._ .... _ - ~ a pyretlerlmial kmcll mllata iste eumlarmı ııUsldlrtUrken m9rü& w ·~ 
ftlddir H•VTet ~tmeylniz. bunun dta ay- dan ftll vulyette pek az üilfiklik var- I I smda mil __ ._ t.alunmı Amerikan temell llzerlne kalmuını latl)'oruz. OnU- mal kesiminde UerlemektedlrJer --~ 
n .mi nrdır. OzOm& aıımwnda, kira- dar. Hint orduswımı em umurlan bn- llSIRIN S JASET =-~.:.~ mUzdeld maeJe Ozerlııe naml teşkillt- suretle •Almtm askeri leln bnu..;. ~ 
a dahnda yemlf olnmmaz. paratorlula adakatlerbal milhafaza * ~la J 
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brard- landaracaıımız m-ledir. Koqre komi- ı;ey yokturı ~yen FUhrer{n 11fı11er1 tı# * edeıı nçalarm kuvvetJeriyle Bb:ıt cen- Esk• B kiJ yaz ............. llPOll -- tul plecek toplantwnda bu m...ı.,t ke-- """" temt ~ 

inana t.avacalk kampı ~- içtn alverlerlne aıttır. 1 JI •ve tunalRllANY • tMldk .-u w. ne yapmmn• aereb- Pl'NI..ftm oblm · 
ideal l>tr YUY1ttl'1'. 1'-nzhtl. rilPAI' -n ha- tqiltere ft Amerika ihtiyaç oluna -V B Yı-ADA eelinl .Syleyecektir. Nehru bundan IOll- Helslııkl. 12 (A.A) _ Rualnm 
.... eeıyan]arından ibaret olan p11n8r ya- Blndlltana yardım için ellerinden sele- M h. t CUDi •-.. 12 (A.A) - Blnmmya n Mihverden bılhleclerek ..., .. demlt- DIOY Oe 81rll arumc1lkl knlWHle 
Jli. motönüz taYnttler1e ~ak ne s6- Dl yapmala çalışacaldarchr. 8 Jr pap ev• ~ ~'~J ~ tir: tıklan hUcmnlar Dlbldhttllmtlftlr. 
•lcllr hibeniz. Talebeler bunda az mu AlılBIUKA HALA 'OlltTLt 1u r- apcın IU.,..7 Açık kanaatim dur Almanya ve ja- Jardan 2800 k1f1 8Jmilft0r. 
rilhı ha.aya al'llltanlır ve mot31'18 tayva- Vqington. 12 (A.A) - Harlciye Na- kif ol•• .. du ve erlnl aJdOrmaeJerd,'r. ponyaıun bu harıf kazaurak danyQa •--..---. 
relerde kolaybkla uçdllir hale ptirl)ir- zır muavini Vela Hlndlstua mewlesl uaa JAPO~ ADBT~Btctı.Dl Jıilkmetmelerl dlbıp lçlD Wr &ela olur "11 • l(•f • SEi( AID•~·YI 
Jer. hakkında Amerlbnm hl1A bir anlqma- * Çunkln& fAA) Tmıgunmı ~ 'b11lmuını lltemlyorus bu dünya dra- V "' °' " " 

K11mpa bu n:Je ile .. ldl~ halde, •i- ya vanlacatmı tım1t ettlllnl pzetecllere llalllı ...................... pli Japonlara bet binden fazla ölüye da roıaa-u ...1-L- tesirli bir surette Zf"IRPJ ETllSTln 
lak chmnnu e1Yeriııll olmad~ ~ pli ~. ~ .. - mal olmustur •• QnlU.. Japonlan adeta mm - -.- 1 l! " 
dlmne)erl ieaf) edenleri. ,.ıa palannı ftlUI flalıfılOda .,........ bieım.terdJr. oynamak isterim ve bunun içindir ld ~ BUtl. U (A.A) - Genen1 OM 
dbtdirerrk ondan a)'ll'llbllmek. kamp leriai aziz bir ideale bailamat ln•nl•nn ....................... ,..,..... Cin kımumdanhla 9 nllanda teln'ln =ya hlk8metlyle ::::: im- Kay Şek~ Çan - DJ. Şek W 
~ek.!:J!~d:. F-:.~:,ı::r~ ~ ~ :-~c1=. ~ ,,,.. Mc8..... ;:11!~'%:'° .!•~ ~ 22 711;: ~boyun etmecli: ~ya yapbiı d)'Uetten tls.ıiı91~ 
~ea1ı itin ....... ~ mn1eı11a ..._ faWraJ.tna -~ ... •erimi arttıkça. -+- dereee bitldnJlle ~'ki Japonlar mız gibi bir yabaMı ..ıc1ırpna da boyun ~G.'L'Z gnyı Sl9'1 1 "r 
wıcdtk Alla.., ....ı ı...hn•dillnl. We- ha..-. -~ ~nl top- ı.a..tn, U (A.A) -T&)'IDllbı Kahire şehrlD tahliJ'eıdncleD ancak lılr aUD IDll- elml7ecelia baltalamak lstedlllm bir " n l' 
~i~nl .-ı ~r. hot ........ ı.,,. ....... allnlere ,.. ..... oı.c.p. mub'1rl bll~ ra Tnnt'UV8 Pi""'~· ailm!Jetvarhu blzimpu!fkahumnge. s LI coar.tt I ZlY'RET ET 
ldir. Ba t.Gtiyar .u.ı... eritel»ilmel: .. IWalr pap .,.wanesinclm Pıaamak çtN RESMi TBBI.tet rektill D1mlyeti japon ..tdırpnma br- • .,.. * hep TM mi11etbi1a llbnmez bazlaesl- ~ nri1en .... itaat nnedllinden Londn, 12 (A.A) - Birmanyadakt il biç bir ~ yapamıyacalumz dilfUnce- Londra., 12 (A.A) - Devlet MDll 

Ce.çler, lıılwleket .... faumda. 'Mt bi sörilt ... ~ bv Ntine da,am- tefldfltal bizzat tarik etmlftir. Mahir Çin kuvvetlvl wmf teblfll: al hakikatte japonyaıun tngiltere kadar Brltanya harp bbineslnbı orta fUk 
..-1ek.1erin • f8fefll.q.ı sr.erek eaht- Fon& Vatan-.ıar-. mlDt haftcdit- P-ra Demokrudft aleylılacle faaliy~ Cenup batıdaki kıtalarmmm foJ)çu ve lyi veyahut ~ren'tiı de japonya b- mealli M. Cuey bugün 8l]edm 
wk ı.ter nritıWr) O u)de Han Kuru- -.ı daha c:lesW-. bk ealmHı için lmlumn kilçGk llir lf\lbua relsldir. Na- hava kuvvetleri ~4-n bombarclı- dar klStil oldutu tehlikesidir. Bu zihni- Blrlepk Amerllradan uçakla 'bun7• 
-. tetkil&tmcl. 1'er tlhlA koJarlllı ft im-~ ..ı. lılj Wr )"8rclmu airp- =:~ Mılırm hayad merıfaıtlerinl mam Ü9 gQna. Hrl devmn e41iybr. Bu- 7etl mGumaha ile brplayamam. mlftir. M. Cuey bu akpm ~ 
Malan l»ulaca1'euuz. ~. koyan Myle bir wziyete IOD nanla beraber, daramcla ldr delfpklik IUBADELE EO LEI lftGlLIZ Ç&rçili ziJ.m etmıp!r. 
-~~8:~ ... =.:":.ı:9ud: ıci~~u~ =~.;!r~~==:t ::iıiım:Jec;Ju;uadftpı~.!!i ESRL,ERI RIJSL•All H8~!_1r 
.,._ bnat kenada ~ daha çok hamlanma, ebikleri tamam- dqunu aııı.nuttır. Bilkiüut bu tevJd. bJıspmz oluak ~. Belsbıld, l2 (A.A) - ___.. 

· 'it 1-ak '" her ala l>lra daha bne fla her baqi zararlı bir faaliyete llril- BALUGAYA DOÖRU ~ l2 (A.A) - Son tielJls ınlade bu ~ W .... .._ 
Tirit hava kanununan tanare lah- olmak zorundayız. ~ en saacle edlhniyecell hakkında kat, blr lb- Yeai Delfıl. 12 (A.A) - japoıa b4lf ıtaı7aa alapNa aeNlbiee birde zaYosk ile Bvh- 8nimdald ali•~ 
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