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- Bwıt. dedi, mı pek ziyade aevindi- Bu sırada manpmızm on bqısı Kara _... ............ x•a .,. wyal ""-da .Wecanh .,. ..,... 
ıeoeiine emin olduğum eyi bir haberle Bola kopnk y•nunmı geldi: .... ...... Alıın _.,,,. atletizm ....... alıafıalal'm netlcelerL ~ ..... halla .. ~ 
buraya pliyormı. Fakat yoldaşlar bu- - Siz burada ne duruyorsunuz! Gör- ~~.. 8 .... let ...... 1 ,. ,..- .......,. 8- ....a ._ 
DU 'ı' ht'll:ra anlatmak için bana vakit milyormusunuz, blltGn askerler baarla- Yurd ..__,. 1-1 .----~ ue "'~- - -- ...,, ...... .. ......, ... ~ 4 
birakmadılar. DJ70rlar! Umumi ,oklama yapılacak! umuzun en - mes8&c&ert?· -'9nla s&iil• lııliW .... 1 1Pt 

Tutul.lulum öfkeden ne söyleyeceği- Sultan Sellin bfltO.n orduyu gtizden ... den olan Çocuk dlvuııım. inkipfı lçm Dün tehrimizde muhtelif müaabab- Balkan bqnk yanpnc:la: 1 aıei 'bi- mlJed .. ..,....., .... .,. hll~ 
mi birde biıe pprdım. çüecek.. Çabuk licliP tulpnm bapnıaı uinlan çocuk~ ~u buse- lar yapılarak güel bir ıpor günü ya,a• rinc1 liM taJmm. 2 nc1 ikinci liM takıma. ~Wlr. (Geçl's) le ( .. ıb_, 

Çallk Kemal bir • danıp nefes al- geçiriniz. Kolluldan ve bolazWdarı ta- ne yirmi bir yapna 8iJmiltir. tılanttu. Yübek atlamada: 1 aıei Aıaedclln ............. .,.._:ra imlsa. ,.... Ol9 
dıktan sonra devam etti: kmm. BiltO.n ll1lh1uum yamnızda bu- ~unmı genel~~ yıl 23 nisan BlaDdet •I ıl '+n 1,65, 2 nci Hilmi l,60, 3 ncil Sabri mmla(LIL. • ............._ • S '''.! 

-. Müjde yoldatlar! .. Yann abab, er- l1JDM1k! .. dı,e haykırdı. IM,fi'RINDlft ve u.uWUW1111 geçen sene- Dün sabah ıaat 9 da Kültürpak biaik- 1.57. wnıet)la ........ Wle ..... .,,.. 
kmılm bnaclaa bllnJ'GIUZ! Bize çok Çil yaY1'UMl stbl hıer birimiz bir w-a.; ~dm daha aenif ve çocuk dAva- let yolu &zerinde (SO) kilometre me- 3 adım atlamada: 1nc1Alieddin12, ...... w ..._ ıw:'• .-~ .. ~ 
haywlı ltir yolcnılak lllh'lndü! fa claiJldı'k, Bira IODıa batOD bıs1Gk, - çebpnalar)a elde edilen sonuç- aafe üzerinde 'bir miiaab.b yapal.mıttır. 2 nci lheaa 11,88, 3 acil c-n 11,79. i.t ~ •a .. nk IPa ~ ... 

Yoldaşlar hep bir ağızdan balırarak: karu11Jua &ıUncle1d biiyilk gqırda lan belirtecek tekilde kutlaması için Bu yarıp lzmir flllllpiyonu Bayram it- Dün cirit atma mu.bm1an ppd: tha ...... ı..-.• iM .... ' ·~ 
- Yolculuk ne tarafa? .. Bunu ajrene-~-~ Asker uflan ıinwfiden bazlrbkla:ra bqlam•ı, hötün tiralr. etmemiftir. 27 tur süren kotu ne- mamJfbr. • ,..._ •• ••wt .......... ft ...... 
~ ~~ rn!ı.J.:.? cll~e emt:=.=~=;.: &::i.;dU:ı::- bir tamtmıe ay- =dec!J!:~w!.cil~ti :t ~t= =~A YAPILAN ~~~,:L '~i!r:' 

Ç.ıık Kemal cevap wrdl: ll bqnkJar ~ Anbnda da bayram ve baftasmın Ue Ahmet Zeynel, üçüncülüiü yine bir Dün Kaqayabmn kapalı epor ..ı... ....._. ,.elzdaw •• vı Wr ~ 
- Şark seferi ffmdl suya dilftil! Teb- Yeniçerilerin blıtJarmdaki ~talla- önemli bir pldlde ohn•na ve Radyoda tur,.. ile Ethem bzanmlfhr. anda halce Ml'bat s&ıet biriac-1ikJ.ri ı.-..., 9lu laıla .-.. ,.... ol-

rizi görmek ime kısmet delllmitl Ordu lana ft llk6fleriD pudtmnduı &&deri- çoculun mhbl m.ıumu. çok çocuklu ai· FatltOI mileebeh1•n ,..,.ım..m. Alman teknik neticeler qa- IW. Baıle ... llllı ıl.t ..P • t .... 
cem• larnld .. 8aJbm K.,...m ile mbı bmlıttllmı .m,ordum. leler ve iyi belnmla çoeuldarm gQrbi.iz Alaancak aabwnc:la •aat 13 te Alhn- iıcladu: ....,_ .... Wl•i (Gmf ,....,-
çarpışacaiız! Bir az evvel balük hocası- NlhQet llıtrcle bir çok atblar tanfm-~ temini, niifuswnuzun ordu - Atet ikinci t•kıml•n karpla,DUf, 8irillci .-,.. .._ ••l ınd - l'tll ft ....... ~ 
nm yanına gitmlfthn. Bizim oda bap dm takip obman ,.cftphı, lldncl defa artmfRnde ~ kıymet ve ehem- Sait ile takviye edilen Albnordu takımı 56 kiloda Kadri Ocakçı (A. O.) ve ne olana°'- - tMilai n içtmai 
Fft'h.t • lwenın yamda leli. Onlar olarak 11frmD1tUm. O dalibda mlhter mlyetl, eocuk ölGmJerinin azaltılmesı 1 - 13 aayı ile salip selmiftir. Kenan ÖDey (K. S. K.) la kaqa1qb. ...... .......... ta••nM,le anrmll~ 
lronupU'laıbn ipe timdi mı dbalqa glgmJarı ıwlcklreleıiul ft mmaJarmı lllıi ilmi bebı.Jert en kıymetli ilim adam- Spoaotif ~ Kenan nldbiDi 6 dakika 28 aaniyede 1'Mc fnlnlibt, :ralia ......,,. 
bu bJak1anmJa d1J7Cfum, Sultan Sellin ötttlrerek botlulu inJetmele 1-fll!!Dlf- luunmn alız1armdan NılJm"laı clln- DGn rin ISlenaacat - Göztepe pnçllk tutla yendl. tepkili ~ M...len deiil. 1*I 
Mimr ......._ ..... dlll mtrlere ya- 1udı. letmek hususunda tedbirler aJdalı albi kulüpleri araanda da Yol.,bol müaba- 61 kiloda Fazlı Arınç (K. S. K.), ay- '!"""'- ................ • ~ 
pılan fena mwmrh .,_lue ç.kes kö- Yavuz, kendlsinJ ilk defa glkdillflm QOeUldanmızm bu bayramı daha ellen- kuı yapdmıt. Göatepe takımı 30 za ni kulübe memup olan Süleymaa Unu- li olarelı kı ılWne ,_. ıl B •• ~ 
lemenleri d,.vJ..tine karşı harp llAn et- zaman hindili Kara ı.ututan iberiDde celi geçirmeleri için daha zengin prog- karıı 40 aayı ile map lr.azannutm. h sünttiler. Fezh 8 cWüka 52 eci IUl- deiet:l1 bir .arlık .la,metiai ••clia; ~ 
mil. bulunuyordu. Bayvanm eten. bethlt, ram1ar tertip etmektedir. Kaıpyaka - Atet sençlik kulüpleri :vede rakiıbinin mtmı yere getirerek sa- ~- hueketidir. F.di " ::t.,Jlf.~ 

Biz flmd1 clojnı Arabiatma Gzerlne )'O: pırlanta ve S!!!Mlarle rUalil idL e arwnda icrw mukarrer henclbol m&aa- lip seldi. ~ilin ..... ,..._W .. 
rUyeeelbl ...- ffa'rbe, ..-. IOllra Sultan SelJmln kıyafeti çok sade görü- Gill ORt' A 0Jr171..11 bakam yapalm••!f, Atet kul•ü takım 66 kiloda~ Mehmet Ali Soker (K. S. içinde bulap incelewlı: nA A•wllr· 
da 1J1ma ftnelia- Ben baıtl)a ae1hW uüyordu. Sırtmda ak renkte bir kaftan I' ,tf,B•••• 
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b8lllr alm Anla ala orta oda 1-pla- tapyordu. Bqındaki kavujun tepesinde w• .,.,. mı.. IQen kazenm11 ilin ohmmllftur. de tutla mailtp etti. Pailıııolojik • ha 1• (""5P) ı• 
.rmı yanım çalmlı ve onlara t.1lmat oıtunada iri pırluta taf1ır bulunan, Gazi orta okulu ölrenci1er1 tarih öl- Altmordv - pamuk memucat takma: 72 Uocla Neceli Ozen (D. S.), Ab- .. 21 ,-rt' ;ı. la 4 ........ ..,_ 
wNi. 8- Jumrlanahm, 10Lt.tlar- Tavu ~ yapdma uzun bir sor- retmenlerinin ve kıymetli direktörleri- lan arumc:la ve hakem Salt Od,.km lcla dullah Seyhan (A. 0.) ile karp1a,b. ""'r • ,,. .., • D Azi .. ı ,. 
Z.Wtler fbndl bid ~- guç takılı bulunmakta idi. nin nezareti altında mUzeyi ziyaret et- reelnde çok ~ ve he,.ec:aaL mGaa- Necati öwı 1'1r daıldka 3 7 ... e ile Mi ,.pn11p dJ l ı ! • Jr 

Bia Çalık x....ım bu 61-iDe ilk ifn- Ve bu .ıer ilk 16riifümde gözümden mifler, tetkikatta bulunup 1nymetli 19- baka yapılm., 20 ye kup 8 -~.O. mll- müMlıek~ tutla bnndı. re ......... il:':I..::..., :..Jı ,,_. 
ce pek de lnenrnem!ftik. KıclemJi Yeni- bçmlf olan Wr fq daha fark eUim. Ya- tifacle1- temin etm.IPer, birinci, ildncl, aabakayı Altmordu lÜJDu kazanmlfbr.- 79 kiloda Muharrem Candat (D. S), _... .;;... FZ fwt. W-
geri veıdlll ba taze laUena dolnalu- vuzun 7ar1 w..- rplm, bunun yu- Oç6ncll amıflarda okmnut oldukları ta- Albn ~ tı8ıı41•• 2 ....... Ziya Elblrler (K. S. K.) ile cünttl ne- w .,. ........ ....;. ... ~ 
jamden bialm pq.helendfihnW lk)eri- karısına nisbetle bir az daha kısa gCSril- rihl bahisleri tekrar)8JDak için notalaı DflnkO atletizm birincilik mRuhaka· tlıcede Muhlınw 12 ad clMlmda ra- ...... 99 ~ ..... ~ .... 
milde beliren teıeddilt Jll8DMJDdan .-. nü,ordu. almışlardar. Ltnna 85 atelet lttirak etmfttlr. Ajan ltibini tutla meiJGp etti. ......... 1 wit ..&' r 
miftl Heyecan içinde bulunduiwm an- Batila Yeniçerileri birer birer ve bil- Ge~ie tarihi lbidelerimizl .Fster- Sait Odyak, Allecldtn Kazanova ve Odnci dnN Halk .ıu,~ tla _, ( ..13ir F .... 
latan buaretll bir tavırla: yük bir dlkbtle ahfen geçiren pediph rnek hareketi beler, gençlerin bu Abi· Vahep özaltayın ic:lareainde ppdan 66 kiloda Ali Çelikkol (D. S.) ile ~ .. ~ -lıılf 

- Vallahi, size verdJiim bu haber yanımızdan ayrılacağı sırada arkasından delerimizle ilgilenerek tetkikatta bulun· nıU..bakalar çok zevkli .. heyecanlı ol· Kar11yakalı Mehmet Ali Paker çetin bir ollnam oJsmWı Nam_ ( ~)it 
tamemiyle cJolrudurl diye .illve ettt. gelen Vedriazam Hadım Sinan paşayı malan ve çalıpnaları da cidden -mucibi mut. atadyumu dolduran halkın dnam- süret yaptılar neticede Ali ÇeMol it- (ldlprWı) .... orıallll'm:illlll: '-
tlmlll nerede iM ld1slerin çahndıiuu yanma çatırdı. Onun snlaiJna dolru memnuniyettir. h alkqlan arumd• nihayetlenmJttlr. ıc. tlfalr.1a bandı. 18ıawıldedil. llati)•'* ........ .. ~ 
lienc1l 1mlalımzle duyacabımz! Aakeri elilerek bir kaç kelime söyledi Hadım zananlardan birinciden 3 diye kadu 72 kiloda: Tahain F'dibeli (D. S. ) d- w n11p dfac oı.aı.r _, ... 
- ... olaak ....... ~ Sbwı pqa da onun dediiini yüksek a. mükafat verilıniftir. Altınordudan Abdullah Şqbam d&rt a tla ola _ ftnfıı Hele - ~ 
iMi.. ı.-Miller• hth+ Rami, le hemm bize bildirdi: DCISıflmr --o· .. , Müaabablarda kazananlar 111n1ardır: dakika ıto ....... tull1a ,..... ........ ........... llPlıiltle .. • 
...... ın .... olaalcma utak bnaat - Şimdi efmıd.imiz size .ııon derecede Vft &' ..-. 100 metre aüratte 1 ncl Atilll 12,1, Oslscl..... '""'-........._ 
......... mlT. güvendlk1erlni 1maa .r6y1ediler ve hepi- Nusret KÖYMEN 2nciTali. 3 ncU Şemi. 66 kiloda (D. S.) ela Al ÇeBlglc.ola ._,_, W ··- 18 lip .. ,J 

ı..tl ı.-. llde'lm! Bili JM1ama7a n1zin ulOfelerinlzin arttmlmaauu da fer- Demuında akan 110 metre maniahda: 1 nci Hilmi (IC. S. IC.) ftu Veli Elmled 7 daldka ..... ft .. h• ..:.. =--- 1ı1f. 111au..-. mm~. Kan, 18, 3/S, 2 ad AeJ&.dclla. 3 adi Nilaat. 17 ....... lUlll ..._. sinll ka- ,_, _,.,...._ ~ _.. .. ~ 
- Y+ ...... s s r • .._ Yana buradaD hareket ebmtrak!.. U.W.ÜDllilr! 280 ~a ilnfte: 1 ad AtUJa 24 ...... • _ W.. .. ·.....,. al • 411 at 
l'lf ~ ftl'..,. lliııluiiiijt fabt kim- Dev1et, bndi1erlJ'Je gthillecek eski bir Dünündür t/S. ~ tlCl Hallt. ' DCll M.tefa. 72 ldWa T ..... FilllNı1l f>kl:> ~ 'ı 1 ı "IWılt -
M INnwm.... lftıe Çahk Kemal de hesabımız olan ( • ), !ııfmr hil1dlmetine Ona nankörlük. ıfOO metre liiratte: 1 nci Halit 54, ni b1öpten Necati OaeDi 6 j5 .. 99 ..nı!.i:. .......:: ..... 
.... wl ~ ,.. ... ••• nrbetlDr brp cenk Jllıı etti. Göreyim lizl, hepi- Körlük 3/ 10, 2 nci Wtender, 3 nci Hüaeyin. U1Ü7ede tuta ptlrcli Ye MiiW,.k•lan Wli Wr •ıetlli !_ ._. ,....._ 
..... ~- idi. nlz, mJDet ft clevletfn y(lbe1mesi yo- Olur &örmemek, 800 meh'ede: 1 nci Ali TUrkü.,. nlbaye& verildi. ........ ,..... .... 99 ... Wr 
.... .... ....... ka. ...-ı itin hmda yüz akhlı g&termekten geri b1- Onu 6vUp l8VID8m8k.. • 2.11. 2 nci S.dettin, 3 ncil Hamdi Neticede pr'bl Anadolu aeıl>eet sil- lrll ..... oliıNlı ..... alta lql • ~ 

ıe...w ...._ W. ...,.alfU. lltpl- mamaJımuz .. KöylOniln topraia akan terini. ısoo metrede: 1 DCi Ali 1'tlrkGat ret pap .............. bmlr hllp- Wncle 191 lal· il, ( ı M k 1 • + 
- .................. -~ Sedıocla 4,30, z ı"1 ~ 3 - M-lı- Ali. - - ...... _ ........................ ) -..: .... ~ 
Ortülda s&Jllll'lı kQewt ..,_ Jfdwd .S.,ad .ı..rWe O..aaalı ffn. &iden yaman~ Dilk abUc:la! 1 nd Abl 32,50, 2 Del bm •ilclelri ""8de ~ .... 1N- tine s1a ıcık ...._ pcf:' • ile 
Jmmtta. S. taaıfta -"•"- ldfvfe • ..,. ~ Clt'Ulnda Ade- n.ıı-n- Nf7azL 3 ndl Baha. ]u.,,,...tadll. 8Wm ... b+lat 1 .!J. · ~ 
laNI. Ycr'111&.r .allaJmm, uda bir_.._,,.. oı....,._ r.ıc.ı o """9'™• C8De a_.: 1 aci Atıf 12,3S. 2 56lklocla1C. S. K. tan Kenan~ Wr mı111.1,.... .::.l ll ıl ., 
te]munM lgla ceıladea , 1f- mmn bir it ~ $ehlrlller, ~ala! el Nt,ui. 3 DCfl BUa. 61 kiloda K. S. K. tan Fuk An.t _. _, 1 rıra .... lir ...._• ~ 
Jedlll ......_. Wll'a ....... flrlvW- ......, B tT M B D t ......, Köye hizmet yoluna... &nida atJ...da: 1 ad Nuri 2,70, 66 idı..la D. S. dea Al Ç P •ot .... • •HSI• ._ ... ;:: ..... . 

Girin köylünün, Koluna 2 ad Şelaep. 3 ld O.CU. 72 klloda D. S. .... T ... Fda..Jl ... mmııı ,..ı " ...... eıll'!: 
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BiR KAÇ A.YDA 

INGILIZCE 
ÖGRE!'EN DERSLER 
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ELLİ Al.2'1HCI DERS 
Some notes on grammatical trcms. 
Gramer tabirleri hakkında bir kaç söz. 
A. scntence - Bir cümle .. 
J\ sentence is an expression which gives a complete ıneaning.. It must contain 
one or more verbs. 
C-.Ue, tam bir mana veren bir ifadediı·. İçinde bir veya fazla fiil bulunur. 

EXAMPLES: MİSALLER.. 
I am alive. 
Ben diriyim .. 

lie heard the birds singing, and saw thc flowers in the garden. 
O, 'bahçede kuşlnrın öttüğünü işitti ve çiçekleri gördü .. 
~ sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. 
Bir cümle büyük bir harfle başlar ve bir nokta ile nihayet bulur. 
A. phrase - Bir ibare .. 
J\ phrase is an expression of an idea, but it contains no verb. 
Bir ibare bir fikir bildirir, fakat içinde (fiil: verb) yoktur. 

EXAMPLES : MİSALLER 
Good morning. 
Gün aydın 
'l'he salt, plense. 
'ruzu lütfen. 
Over there 
Orada .. 
Y es, all right. 
Evet, pek iyi. 

'..\ clause - Bent. 
}'or every verb employed there is a clausc, and every clouse contains a verb. 
Iicr kullandığımız fiilin bir cBenh i ve her 11Bcnh in bir fiili vardır. 
:/.. sentencc may consist of one clause : 
Bir elimle bir bentten mliteşekkil olabilir .. 

I am here. Ben buradayım .. 
A.. sentencc may consist of several clauses. 
Bil' cilmle birden fazla bentten mürekkep olabilir. 
l!e walked into the garden which was very veautüul and he thought that if thc 
fine wather continued the fruit on the trees would be very good. 
llek güzel olan bahçeye yürüdü ve hava iyi olmakta devam ederse, ağaçlarda
ki meyvelerin pek iyi olacağını düşündü .. 
'1'he verbs are underlined, and the end of each clause is marked by a vertical line 
FilJ1erin altlanna cizgi cizllml~Ur ve her aBenbin sonu dik bir çizgi ile göste
l",ilıniştir. 

Spelling and punctuation. 
Ya~ ve işaretleme .. 

A - a capital letter. 
a - a small letter. 

- a full stop. 
: - a colon. 

- a semi - colon 
, - a comma 
? - a question mark 

- an exclamation mark 

·········--
Limon 

-*-ltalyamn çokça limon çıkarmasından 
~olayı limonun ilk vatanı orata olduğu
:hu zanneden haylıca kimse vardır. Va
ltıa bu zamanda italyanlar çok limon 
~eti§tlrirleree de limonun uıl vatanı A.
.. adadır. ltalyada çokça yetiftirilmeaine 
~ büyiik pir Virjil olın~tur. A <?n: 
~n -önce eski Romanın tabıat alimi 

~ni limonun ulı lranda olduğunu ri
yet ederek onu sena etmipe de tabiat 
mlerinln sözlerine ehemmiyet vermek 

~ç bir vakit idet olmadığından onun 
~Özü üzerine limona rağbet eden olına
~ı~tı. Şair Virjil tabiat aliminden öğren
~iğini uzun bir manzumeıınde tekrar 
~dnce İlf deği~miı ve medeni "dünyada 
f mona nğbet birdenbire arbnııhr. Şiın 
~ilci italyanlann çok limon yetiıtirmele
t de hila o büyÜk ıairin tesiriyledir. 

E'.:elti romalılar ve ıimdik.i İtalyanlar 

ear sözüne inanmaktan haylıca karlı çık
biışlarsa da bundan dolayı ıair sözÜnÜn 

alan olmadığı sabit olmz. Çünkü limo-

~
un ilk vatanı iran değil Hindistandır. 
unu geçen asırda nebatat alimi Can
olle de isbat etmipe de şair Virjil da
a meJhur olduğundan onun yalan sözü· 

(;

lt'lebatat aliminin doğru sözünden ziya
Üc inanılır. Bu da yalanın doğruya her 
"akit galebe ettiğine yeni bir misaldir. 

Virjil gibi bUyUk bir şairin medeniyet 
ftlernine tamttırdığı limona hekimlerin 
.rağbet göstermemeleri mümkün olamı
,l'acağından limon o vakitten beri hekim
~kte pek bUyilk bir yer kazanmıştır. O 
~erecede ki kendisine bir şöhret temin 
~trnek ist.iyen her hekim limonda yeni 
ııoir hassa bulmuş ve sıtma nöbetleriyle 

~
l~lucanlardan ba~lıyarak limon hemen 

er yerde deva olmuştu. Bizim büYilk 
ilrk hekimi tbnl Sina da limonu sı .. nn 

/'lteşlerl esnasında gelen yürek çarpın· 
l~a, mide hazımsızlığına, sarılıklara, 
f l>ir de, gebe bayanlann q yemıeler.i:De 
lcarşı ~ayet tesiri• Ullc olarak tav,!lY! 
~derdı 

Fakat zaman, pek çok şcylcrı unut-
ı~urduğu gibi, limonun da o kadar asır
Qan beri sUrUp gelen hassalannı da 
'1nutturrnuş ve nihayet limon, insana her 
~akıt ferahlık verecek bir içki olan li
~onata yapmıya yanyan ekşi bir mad-
i~e olarak kalmıştı. Geçen 19 uncu asır

'1.13 Almanyada Klernperer hekim limona 
1lSki revncını vermiye çalışarak onu ro
r hıatiunalara karşı bir Ufıç olarak tavsi
t ~~ etmişse de günde en az on limon ye-
)lııye herkesin dişleri tahammül etme
Qiğinden limonun bu yeni şöhreti de, 
doğrusu, pek bilyümemişti .. 
!ediğimiz ve içtiğimiz şeylerde vita

trıınlerle mMenlerin ehemmiyeti mey
iıiana çıktıktan sonra, yani yakın zaman
larda limon yeniden büyük şöhret ka
~ndı. Onun A vitamini, b~ka yemişler-
~kine nisbetle ehemmiyetli nisbette C 
b~~mini kaynağı olduğunu şimdi herkes 
~ ~~·- Bundan dolayı ağız ve ~ hasta
ı~da pek değerli bir illç sayılır. 

~l§Çilikte herkesten ileriye gitmek is. 
1~en Amerikalılar çocuklarının dişlerini 
laağlanılaştırınak ve beyazlaştırmak için 
~a her gün barda~ h~t"rlak limonata 
•Çıtirı.. 

T ·inı<>nun daha bilyüıt ceıenuniyeti ani· 

Büyük harf. 
Küçük harl. 
Nokta. 
İki nokta. 
Nokta virgül. 
Virgül. 
Sorgu işareti 
Taaccüp işareti. 
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7.30 Program ve memleket saat a,yan, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.15 - 8.30 Evin saati. 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Müzik : Şarkı ve türküler .. 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : Şarkılar. 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18.03 Müzik : Radyo Dans orkestrası ... 
18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : Fasıl 
heyeti 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Serbest 5 Dakika. 
19.50 Müzik : Şarkı ve türküler 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Müzik Haftanın 
marşı 21.00 Konuşma (Öğretmen saati) 
21.15 Müzik : Karışık şarkılar 21.45 MU
z.ik : Radyo senfoni orkestrası 22.30 
Memleket saat ayan, ajans haberleri ve 
borsalar .. 22.45 - 22.50 Yarınki Program 
ve kapanış .. 

INGİLİZ 
HAVA HtiCUMLARI 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz hava na

zırlığııun tebliği : 
Avcılanmızm himayesi altında uçan 

İngiliz bomba tayyareleri dün Sentomer 
yakınlarında mühim yolları bombala
mıştır. ll İngiliz avcısı kayıptır. 
Beş Alınan avcısı diişürülmü.ştür. 
Vişi, 5 {AA) - Alman radyosuna 

göre İngiliz hava uçaklarının Fransa ve 
Belçikaya yaptıkları akında 12 tayyare 
d ilşürillmüştilr . ----·---Karaip denizinde 
Batan uaparlar-
v aşington, 5 (A.A) - Orta büyük

lükte bir Amerikan vapuru ile bir Leton 
vapuru Karaip denizinde batırılmıştır. --·--~VUS!'RALYA 
Kııvueııerı dönerfıen 
Melburn, 5 (A.A) - Hava nazırı 

Avustralya kuvvetlerinin uzak şarktan 
A vustralyaya gelmesi esnasında tek bir 
kaza ve hata olmadığını bildirmiştir. 

denlerindedir. Bu m.ldenlerin hepsi geç. 
mezse de limonun kendisinde insana en 
lilzumlu mAdenlerin hepsi tamamdır: 
Kükürtten iyot madenine kadar. Limon
daki fosforla kireç arasındaki nisbet 1,20 
olduğundan her ikisinden de istifade ta
mama yakın olur. Çocukların dişlerine 
ve kemiklerine yaraması da C vitamini 
ile birlikte bu iki mlden arasındaki uy
gun nisbetten ileriye gelir. 

Limonun kendLc;i. pek ekşi olduğu hal
de madenlerinin neticesi olarak sonra
dan kanda alkalen olması da büyük bir 
fazilettir. Alkalenlik derecesi 6.46 ol
duğundan ekmeğin kanı ekşitmek hassa
sına hemen hemen tamam olarak karşı 
koyar. 

Ondan dolayı çocuklara ikindi kahval
tısında kızarmış ekmekle, yahut gev
rekle \ıir bardak limonata vermek pek 
iyi blı 3lda olur. Hem besler. hem de 
korur. Yanımda bir parça da kaşar pey
niri bulunursa, onun kireciyie fosforu 
arasındaki nisbet te bire yakın bwun· 
duğundan, çocuğun işine daha ziyad( 
yarar. G. A. 

YENi ASIR 

lla n 
1 - Elinde Alaturka ve Alafran

ga hazır nal ve mıhı olup da satmak 
isteyenlerin. 

2 - Alaturka ve Alafranga nal 
imalinde il.~ısası ve bunları yap
mak için imalathane ile düzeni 
olanların - malzemesi verilmek su
retiyle - bu işi yapmak isteyenlerin 
8/Nisan/942 tarihine kadar İstan
bulda posta kutusu (175) ve Anka

' rada Orman Çiftliği posta kutusu ı 

~ 
(1) e sarih şekilde müracaatları ri-
ca olunur. 5, 6, 7 (802) 

~~..<::>~~><:::><:><~~.<::><~~ 

tZMtR BELEDlYESlNDEN: 
Karşıyaka küçük yamanlar gazinosu

nun tevsian inşası, fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve §artnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ke§if bedeli 
18 35 lira 1 ' kuruş muvakkat teminab 
1 3 7 lira 65 kuruştur. Taliplerin temina
tı iş bankasına yatıratak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 8/4/942 çarşamba gü
nü saat 16 da encümene müracaatları. 

ım:-;:--:;~~y:-;;~I 
§s Çocuk bakmak ve ev hizmeti gör· 
S mek üzere bir kadın aranıyor. 
§ Taliplerin Yemiş çarşısında (50) 

1 §numaraya müracaatları. 

§J«cıı::ıcı::ıı::ı~..c~~ 

Şark 
Anonim 

sanayi kumpanyası Türk 
şirketinden: 

Şirket hissedarlarının 18 eylül 9 39 tarihli fevkalade heyeti umumiye 
toplantısında şirket sermayesi bir milyon liraya ve her hisse senedi elli lira-
ya iblağ edildiğinden elinde şirketimiz hisse senedab bulunanlarm keyfiyeti 
şerh ve kayt ettirmek üzere 1 /nisan/941 tarihinden itibaren 1zmirde şehit
lude kain §irket merkezine müracaatlan ilan olunur. 

19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 1503 (642) 

Sıhhat ue İpimai Muauenet Vefıaletinden : 
GözlüJıçü olınaJı lstiyenlerfn difdıat nazarına 
3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 inci maddesi mucibince gözlükçülük 

kursu 1 /7 /942 tarjhinde 1stanbulda açılacak ve iki ay müddetle devam ede
cektir. 

Kursa iştirak. etmek istiyenler kursun açılına tarihinden en geç bir ay evvel 
bulundukları mahal sıhhat ve içti.mai muavenet müdürlükleri vasıtasile veka
letimize bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dilekçelerine aşağıdaki vesi
kaları bağlamı§ olmalan lazımdır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Orta tahsil,ahadetnameai veya bu derece tahsil gördüğüne dair ma

halli maarif müdürlüklerince musaddalıc vesika sureti 
3- Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir arızasının bulunma

dığıru bildirir mhhi heyet raporu 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı 
Keyfiyet ilin olunur. 25 27 30 3 

İS!'ANBUL BELEDIYESJNDElf: 

6 1648 (692) 

Temizlik işleri hayvanab için alınacak 50 ton saman ve 140 ton :kuru 
ot kapalı zarf wuliyle eksiltmeye konulmuftur. Mccmuunun tahmin bede
li 19900 lira ve ilk teminatı r 492 lira 50 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

ihale 13/4/942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende yapılacak· 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplann 941 yılına ait ticaret 
odası vesikalan ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde huırbyacaklan teklif mcktuplannı ihale 
günü ııaat r 4 c kadar dalmi encümene vermeleri lizımdır. 

29 2 6 10 1693 (727) 

izmift Defterdaftlığından : 
A. Sabrinin Başdurak tubeaine Milli Emlak .&atıf bedelinden olan em' aıı 

l 046 lira 8 kuru~ borcunun temini tahail.i zımnında haczedilen kardefi Ha.an 
Tahsinden müntekil 3 ncü Karatq mahallesinin Halil Rifat pqa ca<!deainde 
kain kapu No./322 No. taj/298, pafta/117 kütük/280, ada/682, parscl/3, 
eayılı evin.in kat'i ihalesi için müzayedeai t O gÜn daha temdit edilmiıtir. 

Taliplerin 17 /4/942 cuma günü ııaat 15 te vilayet jdare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1876 (789) 

İzmir Defterdaftlığından : 
Mehmet kızı Münirenin Başdurak ıubeaine Milli Emlak satış bedelinden 

borcu olan 4 79 liranın temini talıaili zımnında haczedilen birinci Jı:arantina 
mahallesinin Mithat paşa mecidiye iskele yo'kutıı aokağında kiin kapu No/24/ 
1, yeni K. No/16/J ada/737. parsel/3, tapu kütük sahife/512 sayılı arsasının 
kat' i ihalesi için müzayedesi 1 O gün daha temdit edil.rniltir. 

Taliplerin 17 / 4 1942 cuma günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 1877 (604) 

lzmir Esnaf ve 

SAHiFE 3 

tZMtR StCtLt TtCARET MEMUR- Murakıp intihabına ,geçild1 ~·e geçen 
LUGUNDAN: sene mürakabe vazifesini ifa etmeyen 

Tescil edilmİ§ olan (Endüstriyel Türk murakıbın yerine İzmir esnaf ve ahali 
Anonim Şirketi) nin 23/3/1942 tarihin· bankası müdürü B. Kemal Talat ittifak
de adi surette toplanan umuml heyeti la murakıp seçildi. Ve ayda 40 lira olan 
zabıtnamesi Ticaret Kanunu hükümle- aynı ücretin verilmesi tensip olundu. 
rine göre sicHin 4307 numarasına kayt Esas muukavelename veçhile kura ile 
ve tescil edildiği ilan olunur. idare meclisi az.fu;ırulan ikisi yerine yo-

l - 2'.abıtname nilerinin intihabına geçildi. Kura ile B. 
2 - Hissedarlar cetveli Kemalettin Serbes ve B. Çapele isabet 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi ettiğinden yerlerine yapılan intihapta 
mührü ve F. Tenik imzası. yine B. Kemalettin Serbes ve B. Çapel 
Endüstriyel Türk anonim şirketinin i~are meclisi a1.tılığına seçildiler. 

23/3/942 tarihli umumi heyet toplantısı ldare meclisi azalarına geçen sene ol-
zabıtnamesidir. duğu gibi 10 lira huzur hakkı tesbit 

Şirketin 23/3/942 tarihinde umuınt olundu. 
heyet içtimaı saat 10 da şirketin merke- Ruznamenin son maddesi veçhile ilca. 
zinde a'ktedildi. Hazirun cetveli muci- ret vekaletinin 10/3/942 tarih ve 4/1700 
bince hisselerin yüzde 100 nün asaleten sayılı tebliği mucibince esas mukavele. 
veya vekaleten hazır bulunduğu te.sbit nameye iki maddenin i1Ave.ı;i görUşUldU. 
edildi.. Ruznameye alınm.1§ olan bu cihetin ~sa-

Riyasete idare meclisi reisi B. Tal!t sen nisabı ekseriyetle belagan mabelAğ 
Muşkara, katipliğe. B. Feyyaz Savut rey mevcut bulunduğundan bu içtimada gö
toplanıağa B . İsmail Nişli ve B. Knzım rüşülmesinde kanunen hiç bir mahzur ol 
Musal ittifakla .s~ildiler. madığı vekalet komiseri tarafın.dan be. 

Ticaret vekaleti namına komiser ola· yan olunması üzerine şu iki maddenin 
rak B. Ekrem F.cliı hazır bulunmakta 49 ve 50 numaralı maddeler olarak e.ia.s 

idi. rr.ukavelenameye ilavesi ittifakla tensip 
İdare meclisi raporu, şirket murakı- olunöu. 

hının mürakabe vazifesini ifa etmemesi Madde 94 - Şirket ticaret vekaleti 
üzerine murahhas tarafından vaki dnvet tarafından her talep vaki oldukça mua.. 
veçhile şirket hissedarlarından B. İzzet mclatı hakkında malO.mat vermeğc mec
Ayaydın ve B. Kazım Gürel tarafından burdur. 
verilen rapor şirketin 1941 senesine ait Madde 50 - Şirket sermayesine tesis
bilanço ve kar ve zarar hesapları okun- ten sonra iştirak edecek olan ecnebilerin 
du. B. İzzet Ayaydın bil5.nçoyu tetkik bu iştirak.mı kabul etmezden evve-1 t!
cttiğini söyledi ve gördüğü intizamdan caret vekaletinden müsaade almağa 
dolayı beyanı memnuniyet ve teşekkür mecburdur. 
eyledi. B. Talat Muşkara da bu netice- Başkaca görüşülecek bir şey olmadı-
nin i.'itihsalinden en ziyade gayreti seb. ğından toplantıya nihayet verildi. 
kcden murahhas aza B. Kazım Musala Reis Küçük Talat, Muşkara, Katip 
teşekkür etti. Raporların bilanço ve kA.r Feyyaz Savut, rey toplamağa memur 
ve zarar hesapları aynen kabul ve idare İsmail Nişli, Kizım Musal, vekalet ko
meclisi ibra edildi ve B. K!rz.ım Musala miseri Ekrem Ediz imzalan. 
uınuml heyet namına teşekkür edileli. Endüstriyel Türle Anonim şirketi 

Temettüün 25/3/'942 den itibaren tev- 23/Mart/1942 tarihinde toplanacak ale-
zii ittifakla karargir oldu. lade senelik heyeti umumiye içtimaı. 

HAZ1RUN CETVELİ 
Temsil ettiği hisse mikdarı Hissedarın ismi 

ve adresi Asaleten Vekileten Yek<Uı Rey adedi imza ........................ ············ . ........... 
B. K. T. Muşkara 
Karşıyaka Suadiye S. 16 16 3 okunamadı 

Bay İsmail Nişli Ankara 
Kavaklı dere (199) 122 122 10 > 

Bay Kazım Musal 
Atatürk caddesi (326) 163 163 10 

Bay Nazmi Topçuoğlu Vek. 
Fadıl Çetingün 50 50 10 • 
lzmir Sanayi Şirketi 
Vek. J. Donoacı Karşıyaka 
1741/1 109 109 10 

Bay İzzet Ayaydın 
Kurtuluş 855/4 44 44 8 

Feyyaz Savut Atatürk 
Cad. Krıdoğlu Ap. 27 27 5 > 

Bay K. Gürel Karşıyaka 
Berin Ap. 27 27 

Bay Kemalettin Scrbes 
Karşıyaka DiHU (1) 10 32 42 8 > 

518 82 600 69 
Meclisi idare reisi K. T, M.uşkara Katip Feyyaz Savut 

15 kuruşluk damga pulu üzerinde 23/ Mart/l9i2 tarih ve EndUstıiyel Türk 
Anonim şirketi mührü 1892 (803 

AhaJi Bankası 
31 8irıncikô.nun 1941 .tarıhii bıtancosu 

' 
AKTiF 

TUrk Lirası Krş. 

ÖDENMEMIŞ SERMAYE 44496 35 
KASA VE MERKEZ BANKASI 261370 01 
KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI (Bankalar kanunu mucibince)222497 63 
BANKALAR 1089764 
SENEDAT CÜZDANI 368958 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 13304 40 
BORÇLU CARI HESAPLAR 1041650 68 
MUHTELİF BORÇLULAR 481811 25 
EMTEA MEVCUDU 66264 '78 
İŞTİRAKLERİMİZ 96000 

SABİT KIYMETLER : · 

Menkuller (22500 lira üzerinden sigortalıdır) 1371! 75 
Gayri menkuller (30000 lira üzerinden sigortalıdır) 36718 01 

SAİR AKTİFLER 

Yektln 

NAzIM ~APLAR 

İZMİR ESNAF VE AHALİ BANKASI 
İdare Meclisi Reisi U. Müdür 
K. Talat Muşkara Atd tnan 

50430 76 

147661 '7 

280534.2 97 --------
2201736 •5 

lzmir Esnaf ve 

SERMAYE 

İHTİY ATT...AR: 

İleride vukuu muhtemel 2.llrar kn rşıl~t 
(Bankalar kanunu madde 31) 
Kanuni İht:yatlrır 

KARŞILIKLAR 
TAAHHÜTLERİMİZ 
MEVDUAT VE CARi HESAPLAR : 

Tasarruf mevduatı 
Diğer me,·duat 

TEDİYE EMİRLERİ 
MUHTELİF ALACAKLILAR 
SAİR PASİFLER 
KAR 

NAZIM HESAPLAR : 

1 - Cirolanmız 
2 - Kefaletlerimiz 
3 - Sair nhım be.cıaplar 

MURAKIPLAR 

PASiF 

30040 92 

111241 37 

374893 29 
595309 95 

Yekim 

20000 00 
865689 95 

1316046 50 

T. Lirası Krş. 

1000000 

141282 29 

2126 47 
1(2461 14 

970203 24 

1372 85 
423494 91 

16098 64 
108303 43 

2805342 97 --------

2201736 45 

Forbes ŞU-keti Alaşehir Ş. Müdiirü İzmir : Manifatura tüccnrı 
KAmil Ocak<lğlu Kemal Akpak 

Ahali Bankası 
31 Birınc,kanun 1941 tarihti ıu.ir ve zarar hesabı 

ZiMMET 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve komüsyonlar 
Amortismanlar 
Karşılıklar 
Muhtelif zararlar 
KAr 

YekUn 

T. Lirası Krş. 

88287 72 
2069 23 

10201 89 
76456 90 
1345 24 

19112 37 
56754 50 

108303 43 

362531 28 ____ .,... __ _ 

Alınan faiz ve komüsyonlar 
Banka hizmetleri mukabilinde alman ücret ve komüsyonlar 
4tiraklerlntlz kAn 
Muhtelli klrlar 
Geçen seneden müdevver kir 

T. Lirası Kış. 

157669 42 
40379 22 
93540 58 
70938 27 

3 79 

362531 28 --- -----



rnf ASIR 
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ALMAN SOVYET HARBi 
-

ARICIUK AFRiKA VE AKDENIZDE Alman kini 
z 

• . • • . • . . * * -*-
Nisanl~a yabpıl- Havada, ka- Brezilyaya Rus nıinc- . . 
ması BZIDI aş- d h '' . . Suıkast maznunu de alakalı bir hadise 

Iıca işler ra a are- mım,, koy- vıyatısarsıl- Abd h •
1
• 

Herııo-~lıllfWı ketler var dular miş imiş! urra manın sevgı ı-
11ır defter ıaıaJmalıdd' -*- -*- s· 1 t b 1 d d w ş m~":.:.~":ı'.::d~~ren ancınm çııbş- BlrelltamamJde mill11er BREZiL YANIN AMERIKAYA Souyet endastrbt de ,,.,. ı s an u a ogurm u 
Mart ayına nazaran bu ayda havala- de11rlyeleri çelıilmelı lıayıplarını telôfi İstanbul, 5 (Telefonla) - Süikast te- c - ömere bir kerre sokakta tesaduf 

rın biraz daha ısındığı, ayni zamanda zorunda lıaldı.. BOYUN EGMESINI UNUT· şebbüsü maznunlanndan Abdurrahma- etmiştik. Abdurrahman beni onunla ta-
ova araz.isinin sürülmemiş kısımlarında edemezmiş.. nın sevgilisi Perihanın evvelki akşam nıştırdı ve ömerin en çok sevdiği henı-
(Balcık olu namiyle tanınan ve emsali Kahire, & (A.A) - Orta şark İngiliz MIYACAKLAR Lizbon, 5 (A.A) - Portekiz. General- Hase-ki hastahanesinde bir çocuğu dün- şerisi olduğunu söyledi. 
nektar ifraz eden ilkbahar nebatlarının tebliği : LibyaJ.ı sava!: devriyelerinm --*-- ]erinden Baso doğudaki durumu tahlil yaya gelmiştir. Çocuğun ismi Kenan Abdurrahmanın fevkalade zeki olduğu· 
çiçek açtıkları görülür. İyi bakımlı, kuv- faaliyeti dün de devam etmiştir. Topçu Berlin, 5 (A.A) - Alman sözciisU eden bir ya21Sında diyor ki: konmuştur. Perihan gazetecilere beya- nu, her zaman kitaplariyle meşgul oldu-
vetli kovanların arılan bu ayda kafi ve tanklarla mücehhez: bir düşman kuv- Brezilyada Alman tebeasına yapılan cRus ordusu şiddetli bir kışta harp natında Abdurrahmanı bundan üç sene ğunu, her zaman okuduğunu, çok az ko
mlkdarda nektar topladıklarından Ana veti Mckilinin takriben 25 kilometre tazyiklerin arttığından bahsederek de- etmekten çok zarar görmüştür. Kazan- evvel tanıdığını, miinasebetlerinin git- nuştuğunu, hele zon zamanlarda dalına 
arılar da yumurtlamalarını 0 nisbctte kadar cenup batısında Birelhamamide miştir k.i: • dığı toprak ve elde ettiği netice sarfet- tikçe ilerlediğini ve nihayet Abdurrah- düşündüğünü ve dalgın bulunduğunu 
z.iyadeleştirirler. devriyelerimizin taarruzu üzerine geri B .1 da b k 

1 
tiği muazzam gayretlerle mütenasip de- manın kendisini alacağını söylediğini .. 1 p ih d . tir k' 

çekilmek zorunda kalmıştır. - reı.ı ya ir ço Amanlar tevkif ğildir. Bu yüzden Kızıl ordunun mane- ve bir glin kendisini hastahaneye getir- soy eyen er an emış ı: 
Nisan ayı ancının çalışma zamanının BİNGAZİYE VE DERNEYE HÜCUM edilmiştir. Alman tebeası fena hamleye viyatı sarsılmıştır. Bolşevikler Lcningra- diğini ve muayene edildiğini, bundan c - Bana geldiği zaman hatırımı sor· 

yegane başlangıcı olduğundan bu ayın Kahire, 5 (A.A) - Orta şark hava uğramış, mallan yağma edilmiştir. BU- dı saran kuşağı ne kırabilrnişlerdir, ne de sonra evlenme karan verildiğini, Ab- duktan sonra bir kaç ehemmiyetsiz şey· 
giineşli ve sıcak günlerinde kovanların hl.. C , bo ha kl tün bunlar Amerikan baskısı altında ya- durrahmanın kendısın· · e ı'ki u··ç gline ka- den bahseder ve hemen hemen hiç ko-
'lkbah l lm lıdı te igı : uma gecesı m uça an- lm B kd Harkofu, Taganroğu alabilmişlerdir. ı ar muayene eri yapı a r. Bi· B 1 esis1 1 1 pı ıştır. unu ta ir etmekteyiz. Bel- dar evlenme ka~g-ıtlarının asılmak uz·· ere nuşmazdu · . ed k da mız ingazi iman t eriy e vapur a- k. hakiki 1. R el Kerç yarım adasında ve Kınmda Al- ,_1 nncı muayen e ovan ana arının b ı mesu ıyet uzv ttedir, Fakat oldug·unu so·'yledigwını• · anlatmış ve _,,___ Perihan, Abdurrahmanın kendL<11iıu 
b 1 bul dı - ra hücum etmiştir. Timimi; Martu a ve Alın b k manlar mevkilerini muhafaza etmişler- .ı.wıa 

u unbaharınup d umnla kıgı, geçen senenin Demedeki düşman mevzileri bombalan- anya unu unutmıyaca ' Brezilya- dir. Darmadağınık bir hale gelen Sov- yet son gUnlerde Abdurrahmanın orta- ilk evvel Yedikulede bir madamın e'\fi. 
son a arı ar ş istirahat devre- nın Amerikan tazyikına boyun eğmek- l d dan kaybolması üzerine meraka diiştü- ne götlirdüg·linü, bilAhare Fatihte bir 
· k d'ldil<l k la d nuşhr t ld • dalın h ı cak yet endiistrisi Kızı or unun kış kayıp- ı. sıne ter e : eri zaman ovan r a . hl e o ugunu a atır ıya tır. 1 gu···nu·· ve hıı.dıs' .. .,ı· gazetelerde go"rdu"gu·"- eve nakledı"ldı·g·ını· . so""ylemış· ve çocu~ 

b kıl l Kahire, 5 (A.A) - Te iğ : Tayyare- arını telUi edecek halde değildir. " •J 
ıra an çerçeve erin hepsinin de arı- 1 şl d -·- nü söylemiş, Abdurrahmanın bavollan- hakkında şu sözleri ilave e....,;.,tir: 

l fı erimiz Demeye taarruz etmi er ir. M METHüSEN ~ 
ar taral ndan işgal edilip edilmediği Sirenaikada düşmanın ileri kuvvetle- ALMANL lff VE DURUM ACARLARI A nın polis tarafından alınmasından hAdi- c - Hiç kimsem olmadığı için çocuğu 

çek rçevdae erkagözdkilen balgeçirilerek tahminen rine hücum edilmiştir. R Budapeşte, 5 (A.A) - Naip Horti seyi büsbiitiin anladığını bildirmiştir. onun Yugoslavyadaki ailesine yollamak 
ovan ç · 0 bulunduğu Ana MALTADA * Ukraynadaki Macar kuvvetlerinin cesa- Bombadan parçalanıp ölen ömer hak- istiyorum. Allah benim yardımcım ol-

arının amele yuvalarına muntazaman Du"n gun·· duz·· du"şman tayyarelerı' Mal AJma t retini öven mesajında diyor ki: kında da Perihan şunları söylemiştir: sun.> 
Yumurtlayıp yumurtlamadıg~ı gı'bı· ehem· - n gaze e-

ta bo bal 1 d P be Macar kıtaları Sovyet topraklannda miyetli noktalara bakılmalıdır. yı m amış ar ır. erşem ve cu-
N' nların d ma günil yapılan bombardımanlarda 4 üç aydan beri asayiş temin etmektedir-
ısanm so a oğru kovanlardan Yunkers düşürülmüş, karşı koyma ba- )er• •• f ler ve klitle halinde baskınlar yapan çe-

oğul anlarının çıktıkları görülür, bu- taryaları da Ud pike tayyareyi tahrip et- Jfte gore Jr- tecilerle muharebe etmişlerdir. Bunlar 
nun için arıcı her kovanına ait arıları- miştir. Dün bir Yunkers 88 daha düşü- çok şiddetli bir kışa ve mUnakale zor. 

B./ ... dada feci bir cinayet 
nm yaşayışları hakkında lilzumlu ma- rUlmüştür. tına yakın luklanna rağmen vazifelerini bir örnek 
ltimatı daima göz öniinde bulundurabil- Malta, 5 (A.A) _ Resmi tebliğde de teşkil edecek derecede yapmışlar ve Ma- İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün 
mek maksadiyle arılığındald kovanların * car ordusunun şöhrete llyik olduklannı (DUn) Büytikadada feci bir cinayet iş-

otel:nde kalıyorlar ve giinde 50 - 100 U· 
ra kadar masraf yaparak beş gUn bu 
suretle yaşıyorlar. adedine göre birinciden son kovana ka~ bildirildiği gibi düşman hava kuvvetle- -- -- göstermişlerdir. lenmiştir .. TafsilAt şudur : 

dar her kovanın numarasını taşıyan, ri cumartesi günü üç akın yapmıştır. 'J'efefllllls lıaJa ellndzde • 25 yaşlarında Fatma adında bir bar 
kabının ,, __ _._.e etiket yap·.,.·-'-·- hı·- Cumartesi gecesi de düşman uçakları •- adaJ_. f Jl •--..a d d ~.aı ~~uuuq d d. h umlar .,.,._ s• namına ZG eP o-•...- •NHtı-....-..... an artisti bun an bir mil det evvel Mer-rer kü..:u .. defter bulundurmalıdır .. Bu a aya mütema ı surette üc yap- .-.,.-7 --r--..,ua. "oluna dnam d .w.. K ·-•ıı nl sinde Sedat isminde bir gençle tanışı-

DWı Sedat Fatmayı yanına alıyor, 
adada güvercinlik mevkiine gidiY.orlar .. 
Oradan Fatma ile bir dağın kayalıkla
nna doğru gidiyorlar ve Sedat, Fatma· 
yı öldilrüyor. 

defterlere nisan ayından itibaren mua- mıştır. İ ,,, e ece.-, a~uu e fi'- yor. Sedat Mersinde Silmerbank satış 
yene edilen kovanlann muayene tarih- Martta ngiliz. avcıları Malta üzerinde dfyOPllll'- Stokholm, 5 (A.A1 - Goteburgt:m memurlanndandır. Bir mUddet beraber 
leri, kovanların oğul vermemesi arzu 31 i muhakkak ve yirmisi muhtemel ol- Berlin, 5 (A.A) - Berlin gazeteleri kaçan on Norveç vapurundan iltisi İn- yaşıyorlar ve sevişiyorlar. Nihayet Se-
edildi;;.; tak..ı:_..:ıe oğul mevsımı' . g<M';nce- mak Uzere 51 tayyare dUşUrmiişler ve kal ..:ı._ :L•-' ba._ ... ikisi Go- Sedat cinayetini işledikten sonra ote

le dönüyor, yemeğini yeyip traş oluyor 
ve merkeze gidip kendisini teslhn edi· 

,... ~ -~ 63 d d pas ya pazarı .sayılarında harp ve şiın- .,u~reye varmış, l.IUl9l ~· dat Mersindeki vazifesini terkederek 
ye kadar birinci muayeneden sonra her tayyareyi e ci di hasara uğratmış- diki durum ile meşguldür. teburga dönmüştii.r. Diğer dördünden sevgilisiyle İstanbula geliyor. Tarlaba-
14 günde bir kovanlann açılıp muaye• lar1*1°ALYANLARA GÖRE Berliner Çaytung diyor ki : •Paskal· haber yoktur. Bunlann Almanlar tara- ımda bir evde pansiyon tutuyorlar ve 
nesi zaruri olduğundan diğer muayene Roma, 5 (A.A) _ Tebliğ : Sirenaik ya çanları yalnız bahan değil, fakat pek fından yakalanarak Norveç limanlarına orada bir müddet beraber yaşıyorlar .. 
günlerinin hangi tarilılere tesadüf ede- cephesinde devriye hareketleri olmuş- yakında patlıyacak olan fırtınayı da ha- getirilmesi muhtemel o1dujhı gibi kendi İki üç gUn evvel Sedat Fatma ile BU
ce~, kovanlardaki ana anlann kaç yaş- tur. Düşman tayyareleri Deme ve Bin- ber veriyor. Vaziyet çok ağırdır. Acaba kendilerini batırmış olmaları da muh- yükadaya gidiyor, orada Akasya palas 
lannda oldUkları, anlıkta ayni şerait Ruzvelt Avrupaya geçen harpte olduku temeldir. 

yor .. 
Tahkikata müddeiumumi muavini lJ. 

P.dip el koymuştur. Tabibi adli Enver 
cesedin defn:ne ruhsat vermiştir. 

dahilm' de bakıldııır.. halde ı'çlenn' den ba- gaziye akınlar yapmışlardır. Askeri he- 'b ask ık ---·---,,. d fl d h lm li ah l' gı i er ç aracağını, Rusyanın sonu-_.1 _____ bal hasıJAtının f'--ı- olması ve e er e asar o amıştır, yer · a ı k d A .. E R j K A H 
......cııun H. ~ d b. k 1 ardır B' na a ar mukavemet göstereceğini ve ı. 
sebeplerinin araştırılması gibi mühim arasın an ır aç yara ı v · ır tay- lng:Iizlerin ikinci bir cephe kuracağını 
notlar yazılmalıdır. yare düşürillmUştlir. Alman av tayyare- mı sanmaktadır? 0Pdusanan dimağı 

Bu suretle bahsı· I°"°" defter]erı·n leri de bir hava muharebesinde üç düş- E 1~ 1 Vaşington, 5 (AA) - Amerika ge-
- ... -~ i d ı d' vve ıı Yugos avyadan mukavemet kullanılmasiyle hem ancı ı' ,.;n hır" kolay- man tayyares üşürmUş er ır. bekl d d d nel kurmayı p~anlar dairesin!n Amiri """ Mal d v L k h en i; şim i e Rusyadan mukave-

hk ve hem de arılığın muntazam bir ta a enezya ve u s ava mey- met bekleniyor; halbuki teşebbils hAJa hareket dairesi reisi olmuştur. Bu daire 
program dahilinde idare edilmesi temin danllmarı bombalanmlıştır. B:r çok hasab r Almanların elindedir. Alman ordusu, Amerikan ordusunun dimağı vazifesini 
-..ı'lmi• olur. yapı ış, top mevzi eri, ışıldaklar ve i- A görecektir. 
~ ~ nal tahri ed lm vrupaya adalet getirmek için zafer 

Gelecek yazımda yine nisan ayında ar P i istir. yoluna devam edecektir.• ----·---
arıcılara ltlzumlu bilgilerden bahsedece- ---•--- -·- J ) d 
~m.. Ancı:NAZiFBiLEN An:.erikadaharp Hindistan meselesi apon a:-ın e-

-• • ·h I" -*- nizlerdeki 
Su••kuA te ve ıstı 58 atı (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Çok arttı Bunun.,böyle yapılması bahis mevzuu kayıpları 
değildir. Fakat bu hakkı biz alacağız ... 

So•• ze daı•r Müslüman birliği buglin yüz binlerce -*--*- değil, fakat milyonlarca insaıu s!nesinde ... ERIKALILARC· VERiLEN BU H~RBIN TARiFi ICIN B. toplıyan biiylik bir teşkilattır.• m ~ 
--~---#T'-----

H ayatta mıwaffalı olan· 
kır, ••lal'lllı süfıtit maJt
fazaJaıtı içinde saJıla· 
ınasını IJUenlePdil'. 

YAZAN: SADRi ERTEM 

SükUt altındır, derler. Susmak sanatı 
söylemek sanatından daha çok itinaya, 
dikkate ihtiyaç gösterir. Sükut sözden 
dalına daha manalı olmuştur. Söylenen 
aöz fikrin son şeklidir. Slikut kabuklaş
mamış, yumuşak, ele avuca sığmaz diı
ıünceler için gebe bir .kadındır. Söyle
nen bir fikir insanın eli, bumu, yilzü, 
gibi ortaya atılmış çıplak bir vaziyethr. 
Onun sırlan ifşa olmuştur. Onu gizle
mek milmkiin değildir. Sözün vuzuhu, 
hudutluğu yanında sükOtun derinliği, 
azameti. imkinlan hahrlatması daima 
kendisine bir kudret ifade edilmesine 
vesile olmuştur. 
Susmasını bilen adam, düşünmesini 

bilmiyen adam değildir. Fakat slikOtun 
sihirkir gölgesinde düşünmez gibi gö
zükmek ne harikulade bir sanattır. 

Sükftt insana dışarıdan gelecek Ani 
darbelere, hücumlara karşı kurulmuş 
bir kaledir. En küçük hizmeti bir bari
kat olmaktır. 

* Hayatı muvaffakıyet adlı sihirli kale-
tıin muhafazası, elden çıkarılmaması ve 
sırtı sıra yeni fetihler vücuda getirmek 
diye tarif etmek hiç te hatalı olmaz. 

Kavga, muharebe, en iptidaisinden en 
ha~itinden, en müthiş!ne, en muaddalı
ı a kadar tek bir esasa dayanır ~ Sır tut
mak .. 

Hayatta muvaffak olmuş insanlar sır
lannı slikut mahfazaları içinde saklama
sını ve zamanı gelince onu bir mücev
her gibi ortaya çıkarmasını bilenlerdir. 

Hangi harp sırsızdır. Hangi kavgada 
insanlar kudretlerini ulu orta meydana 
dökmüşlerdir? Ruhunda bir gedik açan, 
ruhl.ınu her kesin öniine seren adam ru
hunda açtığı gedik kadar zaaflarını da 
ortaya atmıştır. 

Eser veren adam, sükutun sırrını an
lamıyan adamdır. Onun içindir ki eser 
her znman esersizlik yanında bir maraz, 
bir kabahat, bir bedbahtlık alameti ol
muştur. 

SükCıtun esıri perdesi arkasındaki 
adam. cehaletini süklltun sihirbazlığı ile 
ilim, hiçl"ğini derinlik şeklinde göstere
MHr. 

1htis:ıss1zlık. h:ırikuladclik. budalalık, 

RUZVELT N SOZLERI 
İNGILIZ TEKLİFLERİ KARŞISINDA YENi RAKAMLAR 

İngiliz. tekliflerinden bahseden Jin- ••• 
nah sözlerine şöyle devam etmiştir : --+---*-

Vaşington, 5 (A.A) - Amerika 
harp istihsal Nazırı NelsQn, Sonkt\nun, 
Şubat ve Martta uçak istihsalatının Ruz. 
veltin tayin ettiği dereceyi bulduğunu, 
tank istihsaltıtının da tayin edilen haddi 
geçtiğini, ticaret gemisi, uçak ve tank 
savar istihsalatımn da tayin olunan had
de göre yapılması lüzumu ve patronlar
la işçiler arasında yeni bir devre açılmış 
bulunduğunu söylemiştir. 

Vaşington, 5 (A.A) - Reis Ruzvelt 
şimdiki harbi vasıflandırmak için ikinci 
diinya harb! tabirinin yetmediğini ve 
başka bir t.Abir bulmak gerektiğini ga
zeteciler toplantısında söylemiş ve de
miştir ki: 

•Bu müd'adclenin küçüle milletlerin ve 
diinya Demokrasilerinin korunması için 
yapıldığını anli'tacak kısa bir cUmle 
bulmalıdır.> 

Bir gazeteci papalıkla japonya arasın
da karşılıklı mUmessiller tayinine dair 
malQmat alıp almadığım Ruzveltten 
sormuştur. 

Mister Ruzvelt şu cevabı vermiştir. 
cöyle sanıyorum ki papalık hem Tok

yo ile, hem de Çung King ile siyasi mü
messiller teatisini müzakere ediyor.> 

• - Öyle bir mesele arasındayız ki Vaşington, 5 (A.A) - Japon bahriye-
teferrüata ait bazı noktalar b:r takım sinin harbin başladığı günden beri ka
prensiplerin ifadesinden çok daha ehem- yıpları şunlardır: 
miyetlidir .. Pakistan prensibi bizim için Batırılan, 1 uçak gemisi, 9 muhrip, 3 
bir hayat, memat mcseles!dir. Bu se- denizaltı, 1 topçeker, 1 mayin tarayıcısı, 
heple bu prensibin gayet seri bir surette 2 torpito, 22 yilk, 13 taşıt ve 6 sarnıç ge-
tanınması için gayret sarfediyoruz. misi, 

Filistin hikayesinin tekerrürünü gör· Batınldığı muhtemel olanlar, 1 uçak 
mek istemiyoruz. Kendi kendimizi ida- gemisi, 2 muhrip, 1 mayin tarayıcı, bir 
re hakkı hiç bir tereddüde mahal bırak- torpito, 
mıyacak şekilde tanınmadıkça ve yü- Batırıldığı sanılanlar, 1 muhrip, bir 
rürlüğe konmadıkça müslüman birliği uçak iaşe gemisi, 3 yük gemisi. 
tatmin edilmiş olmıyacaktır. Hasara uğrayanlar, 1 uçak gemisi, 7 
Yabancı bir tecavüzün teşkil edeceği muhrip, 3 uçak iaşe gemisi, 1 denizaltı, 

tehlikenin ehemmiyetini idrak etmekle 1 topçeker, 3 ticaret, 5 taşıt ve 1 askeri 
beraber bugünü kurtarmak için istikli- nakliye gemisi. 
Umiz hakkında pazarlığa girişemeyiz.. 

Hindistanı müdafaa ve harbe devam tekliflerini kat'ı surette reddetmiştir. 
hususundaki ha1'81'etli arzumuza rağ- KONGRE KOMİTFSİNDE 
men bunu yapamay-.z..• Yeni Delhi, 5 (A.A) - Hint kongresi 

B. RUZVELTİN MESAJI komitesi Bingal ve Assam durumunu 
Nevyork, 5 (A.A) _ Reis Ruzveltin gözden geçirmiştir. Kongre reisi Mev

lana Azat komitenin çalışmalanru ko
şalwi mümessili ile Hindistana ıönder- laylaştırmak için Gandinin Yeni Delhi
miş olduğu mesaj, doğrudan doğruya den dönüşlinU geriye bıraktığını söy-
Nehruya hitaben yazılmıştır. !emiştir. 
AMERİKALI MV:ME.~SİLİN GANDl GITMlŞ 
~Ti • Yeni Delhi, S (A.A) - Gandinin 

• ~ Delhi, 5 (A.A) - finıted Pres ıritmeai. hiç bir hususi manada değildir. 
bıldiriyor • G d' k · · k mi • " " -----·- s· staıi rd • . " . • an ı ongrenın ıcra o tesıne gorut-

fd fi• ır • o Kri~. dün .o~le .üzen bay }erini bildirmittir. Bir kiti müstesna ol-
MUPnlansfıa g en Jıa R~eltın ~~susi l!'um~~·li 1D1Steı: Con- mak üzere kongre azalan Vavel ve 
leye flücuında Jıayıplar- son ile ~liz .: Hınt müzakerelen hak- Azad müzakeresine taraftardır. 

Londra, 5 (A.A) - Rusyaya giden kında goruşmuştür. .. • KONGRENiN KARARI YARIN 
İn iliz ve Amerikan kafilesine Alınan M'ıster Conson bu mulikattan sonra BELLi OLACAK 

g . . . demt?(te bulunarak B. Ruzvelte derhal y i Delhi S (AA) K · harp gemılerıyle denızalblarının yaptık- . .. ~· . .. . • en • · - ongrenın 

1 h .. d Tr' ·d t kru .. bll' rapor gonderecegıru soylemıştir. te•kilit komitesi bugu"n iki saat süren 
arı ucum esnasın a mı a vazo- AM ... " HİNT ., 
" 1 Ekl uhr'b' d 37 ki · "hnilş ERın.ADA ALEYHTARI bir toplantı yapını• ve yann (bugün) ruye er m ı ın e şı o ~RİYAT . ..v • 

ve 5 k!şi yaralanmıştır. .,""'~ .. . • . yıne toplanın~~ uzere dagılmıotır. 
j s v E ç r E Bu ıorüşme Amerikada Hint mılbyet- Kongre reısı Azad kongre tarafın-

~rverleri aleyhine neşriyat yapıldığı dan verilecek esas kararın salıya neore
ff GIHIJGI' soğudu.. bır zamana rastJamıştır. dilmesi muhakkak bulunduğunu ve o 
Stokholm, 5 (AA) _ Bir soğuk dal- H.i.ndist~n Taymis gazetesi bu husus- güne kadar lnsriliz harp kabinesindeki 

gası bütün memlekette havayı birden ta şoyle eliyor : aksülameli Stafford Krips vasıtasiyle 
b:re soğutmuştur. Suhunet derecesi sı- •Hint liderlerine göre Amerikalılar öğrenmek ümidinde olduğunu Sliylemit-
fırın altında altıdır. ulu orta neşriyata başlamadan evvel tir. 
Amerffıa f11~fstlerfnln kendi menfaatlerini Amerika gazetele- V AVEL - AZAD NEHRU 

-., rinden hiç şüphesiz daha iyi takd!r ed~n MOLAKA TINDA 
Reisi ıeufıif edildL kimselerin mufassal demeçlerine intizar Yeni Delhi, 5 (A.A) - öğrenildi-
Vaşington, 5 (A.A) - Adliye nazLrı elc;eler daha iyi olnr.• ğine göre dün Vavel. Azad ve Nehru 

gümüsü gömlekliler fa~st tc.<;ldlabnın ÇAN K.A Y $EK1N MEKTUBU arasında yapılan görüşme samimi bir 
reisi Vilyam Dobelin Bolimanda tevkif Öğrenildiğine göre Nehru, mareşal hava içinde cereyan etmiştir. 
ed:ldiğini bildinniştir. Çnn Kay $ekin mektubunu almak iste- Dolaşan şayialara göre umumi vali

dcht\ ile milteradif kelimeler sayılabilir. 
Mektepler söylemeyi öğretir, söz sa

natını sanatların şahı halinde ta_avvur 
eder. Faknt hayat sükOt sanatının en 
zeki Ustadıdır. 

memiştir. Çan Kay Şek bu mektubunda lik müdafaa meclisine bir Hintli üye gc
Hintlilere İngiltere ile anlaşmnğı tavsi- tirildrP,i takdirde bu zatır. vazife ve sala-
ye etmektedir. hiyetiyle baş kumandanlığın vazife ve 

RED KARARI salalıiyetleri arasındaki hududu tayin 
Hint partileri içinde ehemmiyetçe etmek bu görüşmenin esasını teşkil et

Uçiincü gelen Masahab partisi İngiliz. miştir. 

Ankara ve Istanbulda diinkü maçlar 
Ankara, 5 (Hususi) - Bugün 19 Ma

yıs sitadında yapılan A takınılan maç
larının neticesi şunlardır: 

Gençlerbirliği Ankaragiiciinü 1 • O 
yenmiştir. 

Maskespor Kırıkkale takımı 6-0 mağ
lQp etmiştir. 

Makineye 
,~erilirken 

BİR JAPON AKDiL. 
Kolombo, 5 (A.A) - Japon hava akı

nına nisbeten hatif olduğu fakat bazı si
villerin öldüğü bildirilmektedir. 

~·.., 

em ÇIKARTMA PÜSKÖRTtiLDtL 
Vaşington, 5 (A.A) - Japonlar tara

fından dün gece Bataan yarını adasının 
doğu kıyısına yapılan bir çıkarma te
şebbüsü püskürtülmüştür. 

NORVEÇ VAPURLARI 
İNGiLTEREDE .. 
Londra, 5 (A.A) - Salahiyetli Lon-

1STANBULDA 
İstanbul, 5 (Hususi) - Bugün yapı

lan lik maçlarının neticeleri §Unlardır: 
mişlir, 

Kasımpaşa lstanbulsponı 1 - 4 yen• 
Galatasaray Beykoza 1 - 2 galip 9el

miştir. Süleymaniye takımı Tak.siınl 
3 - 2 yenmiştir. 

'l'URK HUKUK 
KURUMUNDA.. 
Ankara, 5 (Hususi) - Türk hukuk 

kurumu umumi heyet toplantısı bugUlt 
İzmir mebusu Rahmi Gökçenin riyase
tinde yapılmıştır. 

Kongre görüşmelerine Ebed! Şefin 
manevi huzurunda eğilerek ve millt Şef 
İnönüne saygılar sunularak başl~· 
Dit ARBAKIRU.LAR 
Ve elledi Şef-
Diyarbakır. 5 (Hususi) - Ebedt Se

fin Diyarbakır fahri hemşehriliğini ka
bul ettiği günlin yıldönümü bugün be
lediye meydanında heyecanlı törenle 
kutlanmıştır. · 

Almanlara ~öre 
dra mahfilleri Alınan ablokasıru yara- (Baştarah 1 inci Sahifede) 
rak Goteburgtaıı çıkan Norveç vapur- dır. Bugünkü sıkıntılı durumda Sovyet• 
!arından bir kaçının salimen bir İngiliz ler kayıplarını telafi edecek mevlı:.i-
limanına girdiklerini bildirmişlerdir. de değildirler. Alman cephesini yarmak 
AMERİKA HOR FRANSIZ için sarfettikleri bütün gayretler alliın 
AFRİKASINI DA TANIDI.. kalmıştır. 
Vaşington, 5 (A.A) - Har!ciye nazır- RUSLAR MtHVER ZAFERiNi 

lığı birleşik Amerikanın hür Fransa AI- KOLAYLAŞTIRMIŞ 
rikasını da Pasifikteki hür Fransız top- Berlin, S (A.A) - 1 son lı:lnundaa 
raklan için kabul ettiği esaslar içinde mart sonuna kadar bolşevilı:lerin u.ğra-
tanımış oldu~u bildirm!ştir. dıkları kayıplar hakkında Alman bat 

- •... kumandanlığının tebliğinde verilen mr 
ALMAN RESMİ TEBLf(;t liimattan bahsec:{en gazeteler uzun boy-

Berlin, 5 (A.A) - Tebliğ : Doğu cep- lu tefsirler yapıyorlar. 
hesinin cenup ve merkez kesimlerinde Lokal Anceyger diyor ki: 
düşmanın mlinferit hücumları püskUr- Düşmanın uğradığı kayıp rakamlarl 
tiilınüştür. Cephenin merkez kesiminin Stalinin bu kış aylannda sarfettill gay• 
geri çevrelerinde yapılan tem!zleme ha- retleri gösterir. Sovyetler bu kayıpla
reketleri sırasında çete gruplarına men- riyle Almanya ve milttefik1erinln We
sup 3000 kişi öldürülmüştür. Savaş ve rini kolaylaŞtırmışlardır. 
pike uçaklarından mürekkep kuvvetli BOLSEVtKLERtN 
teskiller şimal kesimindeki savaşlan te- 'OMtTLERl KIRILMIŞ 
sirli bir surette desteklemişlerd!r. Sov- AJgemanya Çaytung diyor ki: Stali-
vetler hissedilir insan ve malzeme kayı- nin feda ettiği insan mikdan ve günde 
hı vermişlerdir. Tayyarelerimiz ve kar- verdiği muazzam maddi kayıplar AlınaJI 
şı koyma bataryalarımız 47 dUşman uça- teşebbUsünU sarsamamıştır. Alman eıı
~ı dUşürmUşlerdir. Buna karşılık bir tek düstrisi sapasaiJam kalmıştır. Bu duruın 
uçajbmız dahi kaybolmamıştır. Ayni ha- mlittefikleri hayal sukutuna uğratacak· 
va f!losuna mensup teskiller Baltık fi- tır. Geçen senekine nazaran yUz bin eslt 
losunun Lenin~d ve Kr , ,c;tad liman- büyük bir rakam değildir. Fakat dtışma
lannda Reri kalan kısımlarına hücum nın uğradığı kayıplar bizim sarsılmaz 
etmişlerdir. 2 zırhlı ve 2 ağır kruvazöre azmimizi gösterirken Bolşeviklerin Umlt.. 
ai;r ~apta bombalarla isabetler kayde- lerini kırmıştır. 
dilmiştir. Bir mayn gemisinin de hasara BtR ALMAN TOMENtNE 
uğratılmış olması muhtemeldir. En ağır 200 HO'CUM 
toplanmız düşmanın karşı koyma ba- Berlin, 5 (A.A) - Brandenburg tU· 
taryalanna ateş etmek su~tiyle ba\'a meni iki yilzden fazla Sovyet taarrusu
hücumJarını desteklemişt!r. Balıkçı ada- nu pliskürtmliş 2250 esir almış, 25 zırbb 
lan bölS(esinde ve Murmansk kıyısı üze- otomobil, 11 tank, bir çok harp malzeme
rinde savaş tayyareleri 1200 tonluk bir si iğtinam etmiştir. Aynı tümenin mUda· 
ticaret vapurunu batırmış ve 5 vapuru faa ettiği kesimde 11 bin dUşman ö1Usi1 
hasara uğratmışUr. $imal Afrikasmda harp sahnesinde sayılmıştır. 
İngiliz kesif unsurlarının bir baskını da ---------------
püskürtülmüştür. Marmarikte hava kıyısı üzerinde Alman savaş uçakları 
meydanları ve motörlü kollar tesirli su- bir İngiliz. uçak fabrikasını bombalamJŞ
rette rombalanmıştır. La valetta lima- lardır. Avcılarımız ve karşı koyma _.ba
nındaki a~kerl hedeflere ve liman tesis- taryalan işgal altındaki bölge üzerine 
lerine karşı hticwnlar gece ve gündilz bir akın yapmak istiyen ve avcı birlikl7 
büyük bir muvaffakıyetle devam etmiş- ri tarafından kuvvetli himaye edilen bit 
tir. Tersancsıe bir kruvazörE: bombalar İngiliz bomba filosundan l4ı ünU d{ıştlr
isabet etmiştir. İngüterenin cenup bah mUslerdir. Kayıbımız yoktur. 


