
A merika - Ja
. ponva büvük 
tevekkülle 

AMerika 
lngiltereye 

Sanayi Cezaevi 
Ege hapishanelerindeki 
sanatkir mahkômlar iz

mirde toplanacaktır 
~--~---------,~------~~ 

Ceza evinin tehrin merkezinden kal- n nedc.tnl Telilete bir 1rapcu)a bilclir
brak talebe çaym dvanncla bir bina- miftir. 
ya nakli için çalıpnalara duam edil- Ba yeni ceza nl cEae •DaYl ...,._ 
mektedir. Bu binada aondaj 7apılnut h.ne.b oJacaktır. 1200 - ISOO mM
•• temellerinin ve duvarlanmn gayet kGm iatlap edecek •e Ep ımatü ... m 
sailam. bir ceza evi oJmaia elverifli muhtelif 7erlerindeki ceaa e-.Jerincle 
buJundaiu görilanüttür. ~t •natUrı. qnlmü laara7a 

Bu bina 12SOO_O lira aarfiyle ceza ge~~~.,ili..." tahei.ab ~ 
eYi olacakbr. Adliye veWeti nıühen- br. Hazirandan nYel lnfa7a '-tJa...
dielerinden biri plerek tetkikat 7BPmH; .:akbr. 

il 

•• 
Oğre~men okulu 
Bir tehllke atlath. Mtzik 

lonu kısmen yandı 

... 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Amerika - .. Ja
ponya büvük 
tevekkülle 
harbedoiru 
ııitme.Kteclirler 

!'ARJHI ROMAN Yazan: Şahin Alıdıımım 

l'l ebpare . odada yalnızdı1 •• 
Pençerelerla perdesini sımsıkı örttü. Sonra se· 

ldz kollll 8._8' '8•dama .............. yaldl 

-Jt-

OkurlarıQllz 
Diyorlar ki 

Yeni Asır gazetesi Nqriyat mü-
dürlüğüne lZMIR 

lzmirin ilunci karantina Hatay 
i caddesinde: oturmaktayım. iki ay-

ı 
dan fazla bir zamandar ki bu .emt 
gaz yüzü görmemiıtir. Evlerde eski 
zamana avdet edilerek yağ kandili 

Şarabı yuvarlayan .Derv.if lıhhmut - 8 - yakılmaktadır. Halbuki İzmirin 
meze tabaklan Uzerinde bir mUddeıt par- rir banuıın (•) önUne doğru onu çekip bqka semtlerinde haftada bir ol-
snaklannı gezdirdl Sonra aizmdakf lok- götilrmele koyulmuştu.- •un gaz dai'ıtıldığıru aazetelerde 
malan çilneyip midesine indirinceye okuyoruz. Caz dağıtılacağı bildlri-
kadar •bredemiyerek her :kt avurdu da MEHPARENtN ODASINDA OYNA- lerek ikinci karantina ocağı tarafın-
doha olarak tekrar 6e atddı: ND..AN BtR FtNCAN OYUNU dan dağıtılan fitler tam bir ay eli-

- ır.a 1mnetll, en bayilk htlkilmetler l Ayni gOnde, alqam yemeifnden son- mizde eskidikten sonra nihayet dün 
-bile fbndl1e bdar buna hiç bir çare bu- n Mehpare odasına çıktı. .. Genç kız dll- akşam mahallenin yalnız iki bak-
1......,,Jar. §Onceli görOnB,ordu... kalına çok az miktarda gaz verildi. 

lblkm Usanma kUlt takmak için bir Gece karanltlı ortalılı birdenbire bas- Bütün mahalleli ellerindeki numa-
pre tetfolumcak oluna belki de bunun brmıştı. Mehpar~ pencereıerin perdele- maralarla iJd aydır yüzünü gönne-
CSnfl almabiDr. Fabl 0 za!nall da yeni- riıı1 sımsıb örtttl.. Sonra masanın Oze- diğimiz gaza kavuımak ümidiyte 
den yeniye bir çok mllfJdlllt bq g&te- rinde duran sekiz kollu gilmilf bir pm- iki küçük bakkalın dükkanına bü-
recektlr. Tum etmek ft su içmek için danın mumlarım hep birden yaktı... cum ettiler. F11kat soğuktan titre-
181-h, üpm 1aa kilitleri açmak icap Bu işi de yapıp bitirdikten soma oda- terek gaz almak ümidiyle giden ka-
edeeek. lllbmJarca memur kullanılma- nm saf tarafım 1-ştaıı bap qgaI etmiş danlar bakkalıD birinin verdiği g .. 
clm 1la 1f a&ldemn. Qer bumm tatbik olan bilytlk bir 8ed1rln Ozeriııe ,..Jadı. zın yan yarıya suyla karışık oldu-
lrabillrell ~ilk lince Koca Kapril- Bqım ellerinin arama alarak derin bir iunu gördüler. Ve mahallenin za-
lil .,_.. ~ blloprdı. c!flş(ln~ varmlfb- lle1ıl>9renln 1aa te- bıtaalyle vaziyet ele alınıp gaz da 

Her lb tlzlette adamm botnunu fekkOrfl ....- uzua llnnOfttl... mnbürlendl bu suretle de yine ka-
YUl"d~r. ır. atlı. biç bir fe)'den ıö- Genç kız. o dakikada acaba ne dllşU- rantina mahallesi srazsız kaldı. 
11111 ~en mOthif zorbaların gönlüne r.üyordu? •. Hayatta sık sık tesadDf edi- Aylarca beklendikten sonra ni· 
bUe derin bir korku aldı. Buna ratmen len bir aksll~kle karşılqarak ona mı ca- hayet çok az bir miktar olsun ge-
meyhanelerde, kahvelerde yine herkes ~ ~ıkılnuştı! ..• Yoksa Mehpare, aklmı, len bu gaza 8U katan bakkal hak• 
XöprOlfl Mehmet paşamn aleyhinde atıp f.krıni bir aşk hlllyasma mı kaptırmış kında takibat yapılacağına filphe 
tutuywlar .. Bana iaaa ki civanım, ne bulunuyord';1?... . . . . . . yoktur. Ancak bütün bunlan önle-
Japmış olsan nafile!!... Halkı dedikodu . Kızın vazıyetı bu ıkıncı ihtımalin ha- lemek için sayın belediye relaimiz 
Japmaktan ve bir takım suçsuzleıa -.ıi- kıkate daha yakın bulunduiunu anla- Leledln memarlan marifetiyle lıer 
nar-• •n• - .aı.s:r.aia... tıyoıwbL.. ..W..Ueye haftama maayyen dn-

Meı.- Wr .-., mıld eay1-sunda 1erinc:le su ..._... kapı kapa 
Şiııııaı1m arila4ın mı V41bhmı kerrl- sayıklıyormUJ gibi. kesik, noksan lakır- SU claidtnamaz 1ar ma) Ba _. 

kemli!- . dı1- söyliyerek kendi kendilılıne kon\Jf" ıede ne lzdd.am olacak ne allelerl-

Hamiyet Listesi 
---·---

Keresteciler ha va kurumuna yar- uzııqrna ııts,,,.,,,,,,., 
tcunamen.............,.. 

dım bahsında aeri kalmıyacakbr (e.p.nfı 1 
iDd Sahifede) 

~ Wk mevldine ~. Yni As,ada 
lnci1iz bnparatorlaluna tasrl)'e,e. Hot.. 

Daracatçdar ve sanayiciler komiteleri heniz Us· = !!.e~":ı:e:ktr FWpin adalunu 

telerlnl karama teslim etmedll•... O aman Amerika Aim.nn ve Ja-
~ ..w.n.ıara .......... ,. ... 
,.... ............ Waliterleria .aek· 

İzm!r halkının ve hamiyetU tüccarla- duklan Cerl sGrGhnO..W. Bmust tatib- &erine ._ eimektm ..... bir '91' JllP&• 
rının gösterdikleri arzu ve verilen karar bardan ibaret olan bu gibi bld'-Jerin ~. 11.atd .......... ea kl7met-
Uzerine hava kurumuna bir defava tekerrUrUne meydan vermek istemiyen ı. hnln mi ola hlrriJetiae ve lstildi
mahsus teberrüler teslim edilmektedir.. Muaevi vatandaılar hazırlanan ve de- Une de ftda ı•ere•nr. Ufakta 1aeliren 
~5418 lira ~va kurumu veznesine tes- lfşt!rilmesi lmUm bulunmıyan listelere tehlfkelerl bu tlerece b1Qrtik ıörm bir 
lim ~- göre tubhiltlerlnl ifa eylemektedirJer. mUletba elindeki laudatsm ilakinluüD 
Manl~tura W.ccarları. ~lanan Us- Kere.tedler bmi1ml hlmrWıklan iltifaıle ederek mihftftilerin dtlllpyı 

telere gore taahhüt eyledikleri rakam- listeleri kuruma teslim . ._.....__.,_ ~projelerim ilkim ........_.. 
lan peyderpey kurum veznesine ver- ey~. pJqm...... tuaoar edi1-. iste 
mektedirler. Henilz teberrülerini teslım Fakat bu llsteler alAbdar mabmea •· Aaedb .. bana ~. 7.U
etrniyenler yarından sonra verecekler la bir ~ tlbi tutulmuıtur. Gerek lar atılmıştır. Oyun ne kadar miitbq 
ve hafta sonuna kadar listelerini tamam- bu komitenin Azaları ve gerek kereste olana olsan, ......... katlar 0)'1181UlCak
lıyacaklardır. Manifaturacılann bu iç- tüccarları Hava kurumuna yardım bah- tir. Oysa ki Aıneriluı h~ hir suntJe Ja.. 
ten a1Aka1annı takdirle karşılanz. sinde kat'iyen geri kalamıyacaklardır.. ponyadan korkacak '.turumda dejiWir .. 

İhracatçılar, kom!tesl ve sanayiciler Kendileri de bunu arzu elmemektedir- Şartlar Japonyaclan .,.- Amerika le
henüz bazırladıklan teberril listelerini ler. hindedir. Yann, Amerika - Japonya ara• 
kununa teslim etmemişlerdir. Bu zaru- Hava kurumu kuvvetli bir bava kad- 111ula ltarp olana, Japmlar. dem -.n 
rl gecikmeden aoma. bu hafta içinde ih- rosu ve sayısız çelik kanatlar temin et- lmparatorluklariyle bailaruıı koramak 
racatçllar ve aanayiciler hemen teber- mek vazifesini omuzlarında tııı"makta- için fevkalicle biifiik 80l'laklarla Dqa• 
rilata başlıyacaklardır. dır. Bu vazifeyi paylaşmak IAzundır. Bu laşacaklanmlaa ...... Memeder. Ken-
~1enie bazı musevt vatandaşların yapılacaktır. TUcmrlannuzdan mevzu eli denizlerinde bildmiyetlerinl devam 

bu hamiyet bahsinde geri kalmakta ol- azerinde hareket beklenmektedir. ettirmeğe muvaffak olsalar 'bile havalar· 
~~, da tahminlerinin fenm.le teh•e'eıle 

Ml'ıarifte çalışmalar 
-------

..,..,... __________________ _ 
as,ıa. ~ ~ Mab==t ~ _. m;ta ~: mlz 90lak1arda bekle,.ecek n ae 

Wk llMmm .,.. tea- d•am tııttl; - ııkalııa .... '8ft:krt ı. mu?.. de amhtekirlere fmat Yerllecektir. y s k 1 b ı 
- Hani lafı _.eye getırecek idim! .• Tuhaf ş~M Gece, gündilz, her dakika, S.ym pzetenizla heJediye an.- e e a J t o u • a a 

Evet, işte lMı Gevherli hanım için söyle- her saat hep _,nu -..ınuyorum .. Fakat dinde bu 1ııwn teminini badin n 1 n a ID -
nilen ~-de. iwn hf.ı-. dojrudur ömrümde \ııir k~ °'9m. onun yUzU- mahalleli umma undanmla rica 

~. Yine tereddOde mahal 
,.._ IEi AIDeriba - ....... bY· 
vetlerl Japon donanmaa De bt'I bir 
harp yaJlllUlla ~ealdarchr. Karalar
da şaşuüa bidiseler eksik obnl)'aak
tır. 

Modrova saptedllm"· Kafbs)ra 116-
liya uğramış ve Rusya çökmüş olsaydı 
bittin ha ihtimallere ralmen. Ja~r 
harp braı mı daha kolayhlda ittiba9 
elleeekler4IL 

diye i •11a11mtlP.. nü görmilJ deif'ıtn ... 1Mr Mlsan hl~ gör- f'derlm. ı d ld • 
Bu •,adl.Dlll dtlflllanlan tarafından, mediği, tanımadığı bir kimseyi nasıl Sc- 1zmir ikinci karantina Hatay cad- rın 10 yer erı· tespı•t e ı· 1 

hakkında bir takım iftiralar uydurulmUJ vebilir? ... Hayır, bu milrnUkUn degil, desi 279 numarada okuyuculan-
..._ c1a mtlmkUndllr!!. olamaz._ Hanımım olacak erkek delisi, mzdan Mehti Tulanay 

Hem Gevberli hanımın hususi hayatı azgın kocakannın lafian bende büyük ... _____________ 9 

bize lüç 11z:nn deCtJ... i>ir merak uyandırdı.. Bu delikanlı işte 
Bize lazam olan, ortadan kaybolan ba- bunun için bu kadar benı meşgul edl

Mıı defterdar ım...,m efendlyl bulmak- yor ... Onu y~ bir defacık olsun, gör-
taıı ibaret. mek istiyorum. .. 

.. . . f Ona karşı duydulum allka bir aşk 
Bana kalırsa. §ımdi b';ll'adan kalkıp bağlıl•vı değil Adi, basit bir meraktan 

laemen clo9dotru Gevber1i haııımuı sa- ibaret! .. 
rayına nrmalıyız... Mehpare durdu... Kızın ağzından bu 

• Mahsul ___ ... ___ _ 
1 azivet~ bu se-

Göreceksin, bu kadının bize ne büyük laflar dökillUrken içindeki duygusu bat
blr faydası dolmnacak!!. .. Onun derin ka tUrlU btr 11aan kullanıvordu .. Sanki ne • ereketli 
Wr aurette '98kıf bulunduğu bir takım o dakikada içinde bir şeytan gizlenmiş- U 
eauengiz, gizli illm1erin yardımile Hü- ti ... Gözle görUlmiyen bu şeytan ona di- -·--
eyin efendiyi Rlzlendiji yerden bet da- yordu ki : Viliyetin bu seneki mahsul vaziyeti 
lrlhmn fçiade bulup çıbracatına eml- - Yalan!. Yalan!. BiltOıı söyledikı. tetkik edilmektedir. Tetkiklerin ilk 
..._ rin hep yalan!.. Sen onu 9"iyorsun.. verdii neticeden anlaflldığına aöre bu 

Hey Barba Yani!!. Bize Ud bardak Evet. Tayyarzadeyi seviyorsun... aene u~et itibariyle ınahaul rekol-
üha prap s&ıcler- Hem nnin o alık Vakıa •un yilzUnG hiç 86nnilf delil- teai iyidir. tatihnl mıntakalannda çift
tnRttn besabımmr. ne ettiiini d'! haber sin.. Fakat anadan dolma ıtör'lerin de,._ çiler dalaa çok çalıprak daha pnİf zer-
nntn... viştikleri vaki detilmidir? .. i)'ata ehemmi7et •eriyodar. 
Şimdi lralkıp gideeeifz... Bu akşam Yalnız eörmekle dejil. buan kulak Bu aene yalnız tütün rekolteal daha 

lllriilwk P ...&e 1dr Jtiıniz çald;i... dol&wılulanua tesirila de bir dllkan- nokaandır. Ece rekoltesi, inhisar idare-
Dıtnlt llahauda ~· prlD- hya apk olmak mOlnldldllr- ainin hlhitine a6re 28 nıiq.,a kilo-

DUB •llıeele 19tirdlll SDD PrBP bardak- Koeakmmm dedikJeri amin için &de- dur. Bu rakam içinde lzmir vilayetinin 
lannı da bo§alttılar.. ta bir ilham kaynagı oldu... Bunun tesi- hiaaeai takriben oa bir milyon kilodur. 

Dervif Mahmut helaba temye ett1. .rile zihnjrade lf,lzel bir deUkanlı hayali lznıir 'rillyet tlldlnJeri ba w U.tilık 
lleyhaneden çaktılar_ yaratml§ bulunuyorsun... görmediğiııdea çok neli.dr. 
Lfı•zade admı atarken fntmap Yaptıp tablop .. ık olan bir ıwam ·------

:nıu:.~lr gemi gibi yalpa yapmala bq- :: .. ~imdl sen de kendi eserine tapıyor- 90 ton kömür 
Bunu gören denlt Mahmut cWlbn. Fakat bakalm, ı.,,at hakikate teta-

lmuı koluna girdi. .. Ve kulağına ejile- buk edecek mi?... e---
m ona dedi ki: Ya bu leD9 .nı görilpte belenmiye- Yarınaan ıtıbaren 

-A!mn, dikkat et.. Butttm yeri 13- cek olana?- • 
dln glSrmUyor .. w bardak prap ı~k.. ... BITllBDI---. Lal La •atılacaL 
insan ba kadar mastor olur mu? •. Ken- R « R 
c!iDI biraz toparla .. BOyilk tere lldl,o-j (•) Vedr ._ I..,,_,., Çetnberli- -·-
ra!! Sonra mahçup oluruz... , .., awn..ı.ı.r .. K~ Jldtnet PflfC Belediye. tehrin kömür ibtiyacmı te-

Ve clelikanlmın koluna yapışarak, o ....__ ı..ı..1•111 .....ı.nı. ..,car- mln için çalıpnalanna devam etmekte
aman lnşuına yeni başlanmıt olan Ve- •1P'· dir. Deniz yoli:vle tehriınize getirilecek 
-------------------------------kömürlerden büyük bir kıamının halkın 

lza.ir Pamuk mensucatı Türk 
Anonilh şirketi işçilerine 

iLAN 
Pazarte.i 8/ 12/941 tarihinden itibaren fahrlbm tıebu •-•.a..e 

yaeaktır. 
işçilerimizin B ekibi saat yedide A 

bulunmalan rica olunur. 
ekibi aktam saat yirmide .. batmda ... ., .. 

(2S32) 

eline gçemesi temin edilmiıtir. Kömür
ler Karatq iakelesine gelince halka pe
rakende olarak tevzi edilecektir. 

Dün deniz yoliyle 90 ton kömür gel
miıtir. Bu kömürlerin muamelesi ta
me=J'Peuk y.ar~ Jtib..141D K..ı:M.aı 
iıike1esinde halka ;pel'4ende -olank ea
tı1acaktır. 

Bazı kömürcaleda JMll'llk,cn4e .larak 
satılan kömürlerden muvazaa yoliyle i9-
tifade ettikleri göriildüğü için belediye 
riyaseti bana mani olacak ön~i ted
birler almııtır. 

Ticaret Lisesi ln~iz bPht;eşinde, 
Yapı Usta okulv Şehitlik 

civarında inşa edilecek 
lzmlr vlllyetinde lnta edilecek sanat 

okullan için maarif müdürlüğünde etüd
lere devam edilmektedir. Bir heyet 
,ehrin muhtelif yerlerinde tetkkiat ya
parak İnfa edilecek okullar için yer ta-
yin eylemiftir. • 

Ticaret liaealnln karatqta lngiliz 
hahçea1 ada Yerilen mahalde infua dü
tünülmeltedir. Burada 2S bin metre 
karelik ana mevcattur. 1htipo 12000 
metre kare plduğuna göre bu yer ikiye 
tahim edilecektir. Maarif vekaleti bu 
- t.timllk mnaınd-W yapecak
br. 

Bersama. Menemen ve Ödemltte in
.. edtJ..-.k im unat okuDan için ma
hallen analar temin edilmit ve hazırla
nan kroldleri maarif veklletine g3nde
rf1mlttlr. 

lzmir yapı usta oln:ıliyle erkek •nat 
okulu lntuı için Alancak •tadyomlyle 
.,hltllk •1'89111da münuip analar balun
muııtm'· Ba fkt mOe98eH bir yolla ayrıla
cak '" Liıbirinin yalcmmda bulunacak
br. Bu 8Uretle ild olmlua 6iretmenleri 

ve hattı den lenznnı mUftet'eken bbO 
istifade bir ıekilde olabilecektir. 

Bu araalann krokileri vekalete g&. 
derilmittir • 

l•timlik muameleenin vlla,etçe ya
pılmuma tetebbüa ediJmittir. Eaaaen 
arsalardan bir kamu laazlneye alllir. Ka
lan bun he huaual ethaaa aittir. 

Yapı uata ve erkek unat okullann
daa her biri 60 bin metre karelik aealt 
..balar Gzerade bndacak .. ~ bir 
ihtiyaca cevap vereceklerdir. 

Alqam im .. t obJıa içba henüz bir 
karar verllmı. deilldir. Kız emtitüaU
nün inta edildiif ana çok aeııit olduiun
dan ikiye tablm wedy)e akpm oku
lunun da bu ana Uzerinde infUI derpif 
olunmaktadır. Bu it etüd halindedir. 

Bu yeal uaat okullan hlfa ecltliace 
ılmdiki binalan orta okul ve llae ola
rak laallanılacelrtw, 

Tire kazaaı henüz unat okulu için ar
sa ayınn&mlf n Mticeainl vill7ete bll
climıemlftir. 

Salih Palas 
CURAN 

Orkestrası bGyllk bir silkse yaratmış, lzmr kıöar ileminl hayrette 1makmqtır 

Bugün saat 17 de feuJıaltide zengin l'eclansan 
AKŞA.MJ DA DiNE ue SVPE DAlf SAlf .. 
f.ötfen rnasaJC1Pınızı angaJe ediniz... 
-~.~._._.._,, ....... _.,,, •• ~ ................. lllİI .............. ~ 

Bul tahminlere ıire, Japon,a, Pe
ten - Görinr ~lerinin aetk.a.I 
Mlytlk allb ile 1'eklemekWir .. ~ 
edllemes ki, ~ ftZİyette, ....... 
.. donaıunamun mihverdlen ........... 
al, Almanlana DabNa yer~ 
• (ftk tememü eden odur. 

Bülisa Japenya Mko1ra*9 ........ 
Din söyledifi ıibi, tarilünin en t.abranJI 
dönilm noktasmdadar. 

Rmvelt SOD bir .ll1ltkanda Awww.,_ 
lllıllletiae ... hap e&milti : 

•MIUetlerln hflrrtyetlnl mtldafaa ~ 
Japdan harplerin neden mutlaka kala-
nılnwa ieap edea ....... .wvı- lıi-
liyorm. Mazide .......... t.e.' o 
.... ytblndma ı..ıua ~,..... 
... teblike19 lizm. ....... RJD.. .... 
n+lıfaa ..... vazilmlyle _.bD llL-

Diine W. plms AhaQ111'1 ....ı ............................... 
de teşmil edile'•· 
Km AIWika • ........,. ........ 

....... köpdleri ~. 
bd mm.t. taliJ..mla 7ola _. .. .,. 

Wlyak Wr tevekkalle ...... Ulna .. 
nXtdir•. · 

ŞBYKBI' atu.Jı. ___________ ,...... ______ _ 
Pldtinae tekrar yan

gın çılıtı ---Dün gece Jaat 19,45 de limandaki Pla-
tin vapurunda 3 numarah anbardaa kfl
kürt ve ıllt kostik varillerinin tahliyeli 
esnasında variller tekrar ateş almıştır· 
J tfaiye yarım saat çalıprak yangını IÖD· 
dUrmllştilr. 

----
Baymcbrda 7aa11• 

Bayındmn Falaka köyünde Utlf 
oğlu Mustafa Y erdelenia evinde ~ 
çıkarak llÖndürülmüttür. 

DOOUll 
Belediye fen itleri müdür vekili .,. 

yollar tubesi tefi yük.ek mühendt. ar 
kadatımız Behçet O.tayın bir erkek ÇCJ'" 
cufunun dünyaya geldiitni haber aldık 
Nevzada uzun ömürler diler. ana ve br 
bunu tebrik ederiz. 

na neaketli bir tezkere göndermlştl .•. hayatını sürUyordu. Vicdanımda hazan vazgeçmek ihtimalini daha ziyade soğuk değiştirmişsin. Böyle konuştuğum içlO 
Bunda bu paranın onun olduğu kadar bir azap duysam bile, bunu çabucak kanlılıkla gözönüne getirmeğe başladı- beni mazur gören, hanımcığım. 
benim de olduğunu söyliyordu.. Onun yatıştınyordu:n. Çünkil, Memduhu son ğıcı için, Memduhu gittikçe daha fazla KAmil sordu: 
fikrince evlilik bir sergüzeşti ve bu ~ zamanlarda görenlerin söylediklerine ciüşUnüyordum. - Buraya ne yapmağa geldin? 
rayı müştereken hayatımız esnasında ka- göre, hiç te bedbaht bir adam hali yok- Bununla beraber ınaceramn .amı h. Başım arkaya atarak gillmeje başlr 

Değişiklik Ararken ... 
zanmıştı. Bu inceliğine hayran oldum. tu. Bununla beraber, yine düşünmekten nim sandıiımdan daha çabuk plecekti. dı .. 

Benim bu delice hareketimden bir haf- kendimi alamıyordum ki Memduh be- * - Karına sorulacak çok tuhaf bir sU" 
ta kadar sonra tesadüfen Kamille apart- nim kocamdı ve her ne suretle olursa Atelyede Klmille birlikte bulunuyor- al Bir kadın kocasmuı yanına gehneJ 
man sahibinin kira istemeğe gelen me- olsun sıkıntıya düşecek olsam, muhak- dum. Dereden tepeden konuşuyorduk. de nereye gider? 
muru arasında şiddetli bir kavgaya şa- kak bana yardım edecekti Böyle hem Ben, bir kedi gibi, tembel tembel gerini- Kaiıım damarlarımda daha hızla dön
bit oldum. Bu sıralarda Kamil paraca sı- çift, hem tek oynamanın ne kadar na- yordum. Birden kapı çalındı. Hiç biri- meğe başladı. Karısı! KAmile sorar gibi 
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ceğim. Söyled'"imi.z. her ş yin garip ve 
meşum b~r ko ... usu vardı. M mduh b nı 
Kam le karşı sakındırmağa çalıştı. En 
küçük bir mesulıyet yuklenecek bir 
in n oJ adanını öyledi. Düştüğüm ma
ceranın onun içın benim içm olduğu ka
oar kıymet ve eh mmiyetı olmad ğını 
enlattı. Bu tok sozlerinden acı duydum 
Vt ona ih as an g ri kalma 1m. Gizli ka
J.'aklı plmayan, aynı zama da haşm bir 
ş kılde konuşm a devam ettik. Gece 
ıçin ayrı d ğımız vakit bu ayrıl1'ımızm 
kat'i olduğunu h'ssediyordwn. 

Ertesi günü Kimile, onun için kocamı 
bı b karar ftr'dilimi bildirdim.. 

YAZAN : VÇ YILDIZ kıntıda idi. öyle ki, onun itirazlarına fa- mussuzca bir hareket olduğunu anlıyor mizin cevap vermesi veya bir harekette baktım. Fakat o başını çevirmiş ve fıt" 
lan bakmadan, onun yerine taksiti ben ve bir tarafa kat'i olarak bağlanmak için bulunması beklenmeden kapı açıldı ve çalarından birini muayeneye dalnut # 

Resmi bir adres verebilmek için, atelye- ôdediın ve bunun sadece bir ödünç ol- diğer tarafla kat'i olarak ipi koparmağa bir kadın eşikte göründü. bı idi. 
s: yakınında bir otelde bir oda tutmuş- duğunu, imkanını bulunca ödiyeceğini cesaret edemiyordum. Otuz yaşlarında alınalı idi. Çok güzel Kadın d vam etti: 
tum.. söyledim. Benim için paranın hiç bir Manası hakkında bir kadının hiç ya- \•e son derece şıktı. Gözlerinde alaycı - Kamil öyle sanıyorum ki bo anın' 

Kamil hrçasını ve paletini bıraktı ve Jrıymeti yoktu. Yalnız Kamilin saadeti nılmadığı belirsiz ışaretler, Kamilın ben- ve hafifçe mağrur bir ifade vardı. Haya- tb.lebinde bulunmama ıtiraz etmeZSifJo 
şa kın bir tavırla bana baktı : bence ehemmıyeti haizdi. Madcü şeyler- "°en bıkmağa başladığını çok geçmeden tı kolaylıkla geçirmemiş olanlara mah- Bu sahne lUzumuııdan fazla kafi bir S#' 

- Kamil! Diye haykırdım, bu hare- d n konusmaktan nefret ettiği m için, bana hissettirmeğe ba!;ladı. En derin ve sus bir tavur. hep, değil mi? 
ketimden pek mesut görünmiyor<;unuz. ona getirilen faturaları • kendisine bir E:n sürekli hislerin bile dalına aynı de- Çok hoşa giden bir sesle: Bana döndü: 

D<:rhal soğukkanlılığı geri döndü : şey sö~·lemc~c bile lüzum görmeden - recede ateşli olarak kendini göstereme- - Bonjur Kamil! dedi _ Mevcud yetinizden tamamen br. 
-Nasıl sevgılım, mesut olmaz mı- ben döemeğe başladım. Paranın ne yeceğini kendi kendime söyleyerek - Perizat! diye haykırdı, ben seni berdarım Yenel hanım. Avukatım b~ 

yım? Yalnız kararınızın sürati beni bi- ch<.>mmjyeti vardı? avunmağa çalışıyordum. Ankarada sanıyordum. her şeyi haber verdi. Klmil endişeli Pi" 

raz şaşırttı da.. Bizim çevremizi teşkil eden diğer sa- Fakat, itirafa cesaret etmeksizin, his- Gülümsedi: tavurla sordu: 
Klmille birlik hayat bana ilkönce natkarlar bu vaziyeti, hiç hayret göster- sediyordum ki ben Klmilin hayatında - lki gün evveline kadar orada idim. - Neler anlatıyorsun? Bir Rezalet çf' 

pek nefis göründü.. Parasız değildim .. meden kabul ediyorlardı. Onları şaşkın- diğerleri gibi gelip geçici bir hevesten Fakat işte görüyorsun ki döntn~ bulu- karmak niyetinde değil sin ya? ~ 
Zira Memduh benim hesabıma banka- lığa dilşürecek hiç bir şey olamazdı. ibaret olabilirdim. tık defa olarak Mem- nuyorum. Ve seni de tam tahayyül etti- Sert ve merhametsiz bir sesle mu 
ya mühimce bir para bırakmıştı. Bunu Vakit vakit Memduhtan haber alıyor- duhun sağlam meziyetlerini özlemeğe ğim gibi buldum. Daima da böyle bulu- bele etti: 
oelki nefretle reddedecektim. Fakat~ ~..._ O, dalına a,vai akia ve Wııamlı bqladım. Bir sUn Klmili ıönnekteu )'Orum zaten. Yab:z, oyun arkadqmı - atno:ol -
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Lih-vada harekat tekrar başla
mıştır, vaziyet ı?ayet naziktir 

Cenun cephe$inde .Ruslar rnuJıafJil taar.ruzıti bir 
şehri daha istirdat ettiler .. 

Siyasi vaziyet 
---·---

l r zak Sarkta 
) 

~ereinlik de
v.a m ediyor. -·ingilterenin harp ilim 

ve Sovyetler BirliğL. 

:s 

Albay Knoks 
---·---

daha kat'i surette 
silahlanmak lazım 

diyor -·-8 milyarlık munzam 
tahsisat projesi 

kabul edildi Radyo ı.:azctesi...'lc gi.ire Liby:ı harekatı- 2 - E1aden bölgesinde asıl mihver Radyo gazetesine göre uzak doğudan 
mn seyri ~öyledir: kuvvetlerini evvela znvıf kuvvetler ve son 24 saat içinde yeni bir gelişme kay- Vaşington, 6 (A.A) - Bahriye oazm 

Bıında!1 beş gün evvel Romel kuv\'et- sonra asıl kuvvetler, ·motörlü kıta ve dedilmemiştir. Gerek Vaşington ve ge- albay Knoks yıllık programında harp 
lui Sitli Razak batısında bir]eşmeğ'e tc..nklarla mihverin yanlarına Bircleş- rek Tokyodan gelen haberler durumun gemileri inşaat programının daha ziyade 
mımıffak olduktan 3orua Sircnaikad::ıki lapta biiyiik bir kuşatma hareket! yap- ziyadesiyle ağır olduğunu bildirmekle hız.lanclırılmasmı istemiştir. Nazır rapor-
ht>ı iki tar.:f ordularının ne durumda ol- mak. beraber iki memleket arasındaki siyasi da şöyle demektedir = 
dıı 1<ları t ~tkike değer. Bu ikincı tarz, İngilizl~r için daha münasebetlerin kesimine dair bir belir- - ııAmerika donanması dünyanın en 

Tobrukta şimdi eskisine nazaran daha müsbct ve daha parlak bir harckt-t ola- ti yoktur. Japonlar henüz cevabı nota- güzel donanmasıdır. Fakat dünya ahval! 
bi.iyük bir müdafaa hattı kurulmuştur. bilir. · lannı vermemiştirler. Şimdi anlaşılıyor bizim daha kat'1 surette silfilılanmamızı 
Romele iltihak eden kuvvetlerle eski Romel için şimdi en mühim mesele ki japonya cevap verebilmek için gaze- istilzam etmektedir. Hedefimiz, Okya
k'-1vvetler şimdi 40 kilometreyi bulan Bardiya ve Sollumdaki kuvvetleri kur- telerine yazdırttığı yazılarla Amerika~ nuslardan birinde donanma kuvvetleri
bir cepheyi miiddfaa ediyor1ar. Tobruk- tarmaktır. Bu kuvvetleri bu çemberden yı iskandil etmek istemiştir. mizden bir kısmını bırakırken diğer Ok
t;;.ki km'Vetler sadece deniz yolile ikmal kurtarmak Romel için çok hayati bir Fakat asıl notadan başka, Amerika yanusta hareket serbestim'.zi temin ede
E.dilnıektedir. Bunların kaı·adan hiç bir meseledir. Çi.inki Sirenaikanın dörtte Hindiçiniye yapılan japon tahşidatı cek kuvveti elde bulundurmaktır. 
bağlantıları yoktur. Mihver kuvvetleri bir derecesinde olan bu kuvvetler kur- hakkmda ~~ıca bir nota vermiş ve bu- Son bir yıl içinde 325 yeni gemi hiz
burada daha müsait duru:nda oldukla- tarılusa, uzun bir zaman Britanya ktiv- mm .~ı;bebını sorm:ış~r: ! okyo buna. mete konulmuş ve 295 son sistem deniz 
rı~dan dün gelen bir haberde Mihver- vetlerjneo karşı koymak mümkün olur. ve~d.ıgı ceva~~a •. l-Jındıçınıye askeT top- tayyaresi yapılmıstır. Bu sene donan· 
dlerin cephede bazı yerlere girdiği bil- Aksi takdirde uzun bfr müdafaanın ida- lamasının Vışı ile yapılan mukaveleye mam.ı.z 2 milyar 295 milyon dolar sar
di~ilmiş fakat Britanyalılar tekrar yap- mesi çok şüpheli olur, uygun· olduğunu bildi~miştir. Amerika fettik .. a Gelec~k yıl beş milyardan fazla 
tıklan taarruz ile cephedeki vaziyeti Acaba Romel, Sollum' ve Bardiyada bunu boştan savma hır cevap saymak- __ _c d v• 

d B h 1 .. · b A ;:>C:Uıe eceg:z .. n düzeltmişlerdir. Her iki tarafta şimdi çember içinde kalmış olan mihver kuv- t~k ır. u ~ e gore ı.a~on fcekva ıA m~- Vişi, 6 (A.A) _ Hariciye nazırlığı 
birbirlerine az veya çok zayiat verd.ir- vetlerini kurtarmak için tıir teşebbüste rı ayı tatmın etmemıştır; a at merı- Fr s· 1 •. ' betl inin k 

k b h b k b. bb" ansanın ıyam a munase er e-m~e çalışıyorlar. bulunacak mıdır? Buna bu bölge duru- anın u ususta aş a ır teşe uste Ud'V• h b 
1

. . . 
1 1 

tı 
B d daki d b 1 k ı 1 s ıgı a er erını ya an amış r. Sollum ve ar iya · uruma ge- mu müsait midir? u unmıyaca ya nız ası notanın ceva- V . 
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l d k · ~ 1- k b b kl' ek · · asıngton. . - uzve m -lince: Bu b8 ge . e sı ışıp ıtuunış i i tü- Romelin böyle bir harekete teşebbüs lm e ıyec tır. .
11 

r . d "dil 
men, 30 - 40 bin kadar mihver kuvveti edebileceğini pekde ihtimal dahilinde Vaşington ve Tokyo bir uzla$ma im- ~essı er mee :sın en ? nç. ~erm.e ve 
bulunmaktadır. Çoğunu İtalyanlar teş- görmemekteyiz. Böyle bir harekete te- kanını görmemekte her iki taraf ta du- kiralama kanunu çerçıvesi ıcınde talep 
kil eden bu kuvvetler arasında miktarı şebbüs ettiği anda, gayet tabii olarak romu kötümsemeltte adeta yarış etmek- etti~ 8 milyarlık munzam tahsisat -pro
be11i olınıyan Alman tankları da vardır. cenup yanını, Birelgobidı:ki Britanya tedirler. , jesi 37 muhalif reye karşı 134 reyle ka-

Tohruktaki mahsur tngıliz kuvvetle- kuvvetlerine karşı himaye ve miidafaa Söz kavgasının dışında her iki taraf bul edilmiştir. 
rile Sollum ve Bardiyada çember altın- durumunda kalacaktır. Asıl kuvvetli K.ı- ta silahlanmakta ve ha:zırlanmaktll elle- Tokyo, 6 (AA) - Japonyanı~ Mek· 
dalti mihver kuvvetleri ara"mda bir mu- sımlarile SoUuma gitmek isterse. Birel- Tinden geleni yapmaktadıTlar. Diğer ta- S:ko elcisi raporunu vermek için Tok
kayese yapılırsa, Tobruktaki vaziyetin gobideki kuvvetler koJaylıkla Tobnık'a raftan İngilizler de Singapurda yeni de- yova cağırı1mlstır. 
daha eyice oduğu görülür: çünki Tob- !1idebi1i.rler ve ilk günlerdeki vaziyet niz ve hava kuvvetlerini toplamış ve Malezya ve şimalt Borneoda oturan 
ıuk denizden ikmal kuvvetleri alabil- hasıl olur. bütün lzinleTİ kaldırmışhr. Japonları memleketlerine nakletmek 
Jllektedir, Sollum ve Bardiyadaki mih- Biz bu izahları hazırlarken harekat Londra radyosu yalnız Sins:ı-apurla için vapurlar gönderilmiştir. 
ver kuvvetleri ise hiç bir yerden yar- hakkında yeni haberler gelmiştir. değil, Hollanda Hindistamnın da mü- v."JAo9_,_, ___ _ 
dım görmemektedir. Sahillerde. geceli Londra radyosu şu haberi veriyor: dafaası için her türlü tertibatın almdı-
ve gündüz1U devriye gezen İngiliz deniz Üç giinden beri devam eden dur~n- ğmı· bildiriyor. Fakat bugijnkü manza-
kuvvetleri Solluma ufak bir kayıgıı.ı bi- luktan sonra, Libyada harekAt başlarruş- raya göre ilk tehlikeye maruz olan yer 
le yanaşmasına meydan vermiyor. Bu tır. İngiHz kıtaları Alman ve İtalyanları Siyamdır. : 
kuvvetlerin bava yolile yardım gördük- vurmağa başlamıştır. Kahirede neşrolu. Uzak doğudan Avrupaya geçince bu
lerine dair hiç bir haber v~riIİncmistir. nan resmi tebliğde , Sidi Razakın cenu- rada son 24 saat içinde harbin bir az 

Birelgobide duruma gelince: Sidi Ra- bunda, Bire]gobide şiddetli muh~rebe- daha genişlediği görülmüştür. lngiltere 
2ak ve Eladeni terketmek zorunda olan ler olmaktadır. Hint kJtalarının taarruz- nihayet Finlandiya, Romanya ve Ma
astl Britanya kuvvetleri Tobruk'un 60 tarı önünde ltalyanlar kaçm1ş ve 14 tank cıari.,tana harp ilan etmiştir. 
kilometre cenubunda Bireıgohiye çekil- tahrip edilmiştir. Düşman 1azyikimiz al- Maca,r başvekili ~ün a~am parla
miş ve yanm ay şeklinde bir cephe kur- tındadır. Ve düşmanın zayiatı çok .bü- mentonuri önünde İngiliz notası ·hakkın
m~lardır. Bununla beraber · ini<iiyatif yüktür. Taşıtlrın üzerine :nuvaffakiyet- da şu sözleri sövlemiştir ı 
Britanyalılann eliııdedir. 1i hücumlar yapılmıştu-. Britan!-.'aJılar «İngiltere l}Ükümeti, hilkumetimize 

Bundan başka mihver ve Britanyalı- Elga.zzede 100 esir almışlar 5 tank tahrip bir" nota vermiş ve 5 I 12 /941 de yani 
larm oldukça büyük kuvvetlerle bulu~- l'tl!lişlerdir. Sollumu·n batısın~a düşman düri. gece yarısına kadar harbi kesmedi
tluldarı bir cephe .vardır = Bu cephe tazyik edilmiş 15 tank tahrip olun'muş ğimiz takdirde kendisini Macaristaiıla 
Tobruk'un tahminen 35 kilometre dogu- 4.00 İtalyan esiri ve hayli ganaim alın- har'µ h'alinde sayacağını blldirmişlir. 
sundadır fakat İngilizler burada kendi- mı.ştır. Cephe gerilerine 2000 Alman ve «Macaristanın bolşeviklikten çektik
lerini denize vermiş olarak harp etmek- 2000 İtalyan esiı- gönderilmiş buı:ıdan terini Jngiltere her devletten iyi bilir. 
tedirler. Bu kuvvetler, cenuba doöru ba:. bnşka 1500 e.sir daha E)vvel alınmıştır. Bu müthiş tehlike bugün bütün Avrupa~ 
" akınla:rla Sol1um ve Bardfyaya 'giden Havada, ılurumun fenalığına rağnıen y1 tehdit ·ediyor. Macaristan Avrupa 
mih'ver kuvvetlerini hırpalamakta ve üç büyük muharebe olmuş mihverin 19 devletleri ile b~dikte bu tehl~e~ kö
ıayiat verdirmektedirler. tayya:esi dü~ürülmüş.tür. Karşı olarak künd~n .. k~zt~ag~ karar vermıştır ... Ma: 

Solum ve Birelgobideki şabalarda da- 6 İngiliz tayyaresi kayıptır. car hukumetı lngıltere notası~ın mudde 
ha ziyade keşif faall:yeti görülmektedir. Şu vaziyete göre yarın, öbür gün da-1 ti bitmeden bu h~s~s.ta ~at f .kararını 
B~ faaliyet Sollum ve Bardiyaya mihver ha fazla .malCımat alabilecc~W tımu- vermiştir ve kendısmı Jngıltere ıle harp 
yardımını uzaklaştırmaktadır. Netekim yoruz. · ' · halinde ad ediyor.> 
iki giln evvel mihver. Kaput.oodan ol- MOSKOVA TAARRUZU Romanyanın da ayni cevabı verdiği 
dukça ciddl bir teşebbüste bu1unmuş Alınan haberlere göre Almanların anlaşılıyor: Finlandiya ise, cevabını Va-
.fakat 1ngiliz1er tarafından 'hu teşe-bbüs- Moskovaya taarruz1arı çok şiddetlen- şing-ton vasıtasile verecektir. 
ler önlenmiştir. miştir. Moskova cephesinde soğuk sıfı- Bu harp ilAmnm durumda biç lait dt-

Gene] durumu bu suretle izahtan son- t:ın altında 25 derecedir. Bu cephede ka- j{işiklik yapmıyacağı şimdiden söyle~e7 
ra şimdi her iki tarafın asıl kuvvetleri- yaklı Rus kıtaları görülüyor. Mojaiskte bilir. Fakat Rusyamn, ısrarla .istedığı 
nin nerede bulunduğunu ve ne yapmak harekat ve baskı çok şiddetlidir. Klin'de bu durumdan kazancı ne ol~b.i~r). 
Jstediklerini görüşümüze göre izaha ça- Ruslar mukabil taarruzlarda bulunmuş- Bu hususta akla gelen şu ik.ı ihtımal· 
lı.§alım : • J&rdır. c:lir: 
Tobnık ve Eladen arasında birleşme- Cenup cephesinde de mukabil taarruz- 1 - Bu hadise İngiltere ile Rusya-

~e muvaffak olan Romel kuvvetleri şim- lar devam ediyor ve ;Ruslar Taganrokun nın tes~nüdünü göste;ir. .. 
di Eladen ve Eladenin cenup ve batı böl- !:Jmalinde bir nehir geçmişler ayrıca 2 - Rusya ve İngıltere boyle bir ha-
ge)erinde toplanmışbr. Buna ~ı Bri- Ruski şehrini almışlardır. reketle h~.r ü~ me~leke~teld dem~krat 
tanya kuvvetleri de Birelgobide toplan- . Diğer bir kısı:n Sovyetler Sta1ino ta- zümreler uzerınde hır tesır yapılabilece
mış ve her an harekete hazırdırlar. Kuv- arruzuna devam ediyorlar. Kuybişeo ği sanmaktadırl~r •. Ve bu ~uretle bu 
vetli tahminlere göre ilk teşebbüsü lngi- geri alınmışdır. Taganrog Almanlar ta- memleketlerde ik~ıdar mevkıınde ~~l~
fülerin ele alacağı sanılmaktadır. l'afından boşaltılmaktadır. İngilizlerin nan ve Almanya ile hareket eden huku-

1ngilizlerin iki tarzda hareket etmeleri verdikleri bu haberlere mukabil Alman metlerin durumunu zayıflatacaklarını 
beklenebilir: tebliğinde cenup cephesinjc Sovyetlc- umuyorlar. 

1 - Birelgobiden şimale doğru here- rin taarruzlarının ağır zayiatla püskür- .,..-----·-·----
ket ve tekrar Tobruktaki kuvvetlerill' tüldüğü bildirilmiştir. Süy.enen nehrin ltal\ ada 
birleşerek dogudaki mihver kuvvetlerini geçildiği doğru ise Almanların Tagan-
ç~berliye:rek imha etmek; . rogta bir saat bile durmaları hatadır. 
~~~~ 

Paris ha l kına , ---·---P ari s poiıs müdürü~ 
nün bir hr tabes : -·-Paris, 6 (AA) - Faris polis müdürü 

amiral Bork Parislilere aşağıdaki h:ta-
beyi neşretmiştir : . 

.faporı.ya 
---·---

T eca v ü zd t" D kaz.ançh 
olnııvacak -·-Bristol, 6 (AA) - İngiliz bahriye na-

zırı tecavüzün sonunda Japonya iç:n ka
zançlı olmıyacağım ihtar etmi.-ş ve de 
mişC.r ki: 
• •Japonyada kiyasetli görüşün haklın 
olacağım sanıyorum; fakat tehdit azal. 
maıruştır. Tecavüz belki de pek yakın· 
dır .. ıı 

Rus harbinden bahseden nazır Lenin
grad ve Moskova müdafaalarından baş
ka müstevlileri Rostof ve Taganrogdan 
kovan Rusları övmüş ve Almanların 
Mariopo1a doğru kaçbkları haberinin 
cesaret verici b'.r şey olduğunu .söyle· 
miştir. 

~~-~~«t~~~--

---,-&-. ---
Komünist ı.e münev- . 
veri~r grubunun mu· 

· haheme,erı bıtti 

-·~ Tiryeste, 6 (A.A) Tedhişçiler 
mahkemesinde münevverler grubu ile 
komünistlerin muhakemeleri bitmiştir. 
Tedhişçilerin hepsi V enedikte ve Yu
goslavyan~ muhtelli yerlerinde suikast 
yaparak ltalyan birliğini bozmak, as
kerleri firara teşvik etmek, casuslukta 
bulunmak, demir yollarında tah.ribat 
yapmak ve kargaşalık çıkarmak suçla
rile tak.ip edilmektedir. 

Suçlular içinde 1938 de Mussolini 
Kaporettada nutkunu söylerken bomba 
atmakla rnüttehim olanlar da vardır. 
Avukat Covani suikastcilere kolaylık 
göstermek ve İtalyanın Yugoslavyada 
harp haline girmesi üzerine beşinci kolu 
teşkil edecekleri listesini hazırlamakla 
suçludur. 

~---~et"""""""~---

A imanı ara göre -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

düşmana ağır zayiat verdirilmiştir. Le
n.ırıgrad garnizonunun b:X çıkış teşeb
biısü neticesiz kalmıştır. 

Joqiiiz 
············~····· 

1a~·-ıare1er~ 
··········••P"m•••••············· 

llüşiııau genıil~rine 

~ayıpla,r verdirdi 
Londra, 6 (A.A) - İngiliz hava nazır

lığının tebliği: Av tayyarelerimiz dün 
Fransanuı: şimal kıyısı açıklannda düş
ı'nan gemilerine hücum etmişlerdir. Bir 
~ok gemiye bombalar isabet etmiş ve 
bunlar ·hasara uğramışlardır. Fena hava 
yüzünden netice tam olarak göriileme
miştir. Bi:r av 'tayyaresi tahrip edilmiş. 
tir. ·Altı İngiliz av tayyare.Si kayıptır. 

' Ilııid.ra, 6 ·(A.A) - Hava• nazır}ığınm 
tebliği: &hll tayyarelerimiz Norveç, 
Holanda ve Fransa açıklarında sefer 
eden düşrlıan vapi.ırlarına hücumlarda 
bulünmuŞtur. Dlişmanın bir silahlı ba
lıkçı gemisi batırılmış ve diğer bir iaşe 
vapuruna da isabetler kaydedilmiştir. 

Bir tayyaremiz dönmemiştir. 
Londra, 6 (.A.A) - Amirallık dairesi 

Dortzahir · kiovazörünün Cenup Atla
sında bir Alıriaıı ticaret gem~ini batır
dığuıı blldinnektedir, 
~~~-~tt~·~--~-

Jt,. o zor an ôıti münün 
vıld6nürnii 

Viyana, 6 (A..A) - Bliyük mtızl.k üs
tadı Mozann ölümünün 150 inci yıldö
nümü mtinasebetiyle Katedralda dini 
ayin yapılmıştır. 

Führer ve Nazi liderler, mihver dev
letleri, Almanya He diplomatik münase
betleri olan bilfunuro devletJer bunlar 
meyanında Türkiye namına birer çe
lenk gönderilmiştir. 

~·-·-·-·-m-·-·-G_ll_D_Q:_·-· a'-
1 l\ ısa Ha berl~r İ 
••( ... -a- -• ••-c-o-.- -·-•-rı_ıı_n_".• 

Rumen kabinesinde 
Blikreş, 6 (A . .A) - Kabinede şu de

ğişiklikler olmuştur : Üniversite profe
sörlerinden Japon Petroviç milli eğiCm 
ve mezhepler nazırı olm~ ve bu nazır
lık mUsteşarlığına Petresku getirilmiş
t:r. Avukat Driagor Kitos iskan nazırlı
ğı müsteşarlığına tayin edilmiştir. 

ispanya ve petrol 
Madrid, 6 (A.A) - Alkazar gazetesi 

yazıyor : Anglo - Saksonlar, Berlin kon
feransına iştirakinden dolayı İspanyaya 
petrol verilmemesini istiyorlar. Bu bizi 
hiç müteessir etmez. 

· Taymise göre •• 
Londra, 6 (A.A) - Taymis gazetesi 

baş yazısında bir İngiliz - Iran - Sovyet 
anlaşmasının imzası için yapılan müza
kereler'.n uzamasından şikayet ediyor ve 
bunun İngilterede can sıkıntısı ile kar
şı l<1ndığını ve bu halin Büyük Britanya 
ile Sovyetler birliğinin orta şarktaki 
nüfuzlarına zarar getirebileceğini ya-
zıyor. 

zıı::z:::a _ 
1941 

.1942 bütçesi 
--------------~-x•x~-------------------

Y enİ bütçenin varidat ve masraf 
rakamları kabarık olacaktır 
İSTANBUT .... , 6 (Hususi) - Maliye ,;ekaleti 1942 bütçesi etralında tetkiklere 

bugiin]erde başlıyacaktır. Bütçe her yıl olduğu gibi martın bir:nei günü Mec-
lise verilecektiı'. · 

~941. mali yılı bütçesinin şimdiye kadarki varidatı geçen yılın ayni aylan tah
mınlermden fazla tahakkuk etm:ştir. Bütçe bir hayli kabarık olacaktır. 

Bir rüşvet hadisesi 
~----~~--~~~~""""""'~~~~~~~~~~-

tsta n bul, 6 ( Husı..İsi ) - İstanbul po- nın ibta1 edilmesi için Celal adındaki ar .. 
lis müdürlüğü altıncı şube müdürlüğün- kadaşı vasıtasile 150 . lira rüşvet teklif 
de bir rüşvet cürmilmeşhudu yapılmJ§- €-tmiş ve müdür muavini B . Enver hadi· 
tır. seyi derhal ihbar etmiştir. Bunun üzeri-

llya Keller adında bir İtalyan altıncı ne bir cürmümeşhut tertip edilmiş ve 
şube mildür muavinine kamyonunun Celal parayı verirken yakalanmıştır. 
plakasında yaptığı tahrifata ait evrakı- Suçlu adliyeye verilmiştir. 
~~~<~:--,.<:::::,....._:y.,.::::,.;::::..<;:::,,.-.~;::,,;o..:y.0"~~<:::Y~C 

Milli Şefi.o K~stamonuya ~elişle
rinin vıldönün1 Ü törenle kutlarını 

KASTAMONU, 6 (AA) - Milli Şef İnönünün şehrimize gelişlerinin üçün
cü yıldönümü bugün içten tezahüratla kutlanmış ve Milli · Şefe olan sonsuz sev
gi ve bağlılıklar bir defa daha be1irtlm i.ştir. 

Kastamonu, G (A.A) - 40 bin lira sermayeli dokumacılar kooperatifi bugün 
törenle aç.ılmış ve çalısmağa başlamıştı r 
~~~~:><::::..<::::..<:::::.<~::::,..C~~:::::,...;:::,,...ı;;:-.,..o~~c;;::,..<;:::ıi 

Eladuda bazı 
topraklar ~e

r i alındı 
---o---

_' n g tt iz ter dün 22 tay. 
ya>·e aüşürdüier 

·---- --·-

Makine ye 
\~erilirken 

mrrm 

Orta şarkta ıngilizler 
hücumıarını durma

d a n aTttırıvorlar -·-KahireJ 6 (A..A) -:- Orta şarktaki Bri-
Kııhire, 6 (A.A) - Bugünkü resmi tanya kuvvetleri 'umumi karargahu.ın 

tebliğe göre Britanya kuvvetleri Eladu- tebliği : Son 24 saatte kuvvetle.r:ıiıi% 
da düşmanın elinde kalan az mikdar- harekatın cereyan ettiği bölgede ·her ta
da toprağı -da"ger.i. almışlardır. leblığ, rafta düşıı;ıanı ardı ke:$ilmiyen bir ba.s~ 
bugüne kaöar Jngiliz · üslerine getirilen altında tutmuşlardır. Eldudada 4 ılk 
3000 ltalyan ve 2000 Almandan fazla kan~d~ rapılan üçÜncü hücUın~an san~ 
olduğunu ilave eylemektedir. 1 ra düşman ellı,ıe ~eçen , top~d~ 1:5· 

Kahlıe, 6 (AA) - Orta §ark hava tirdat edilmemiş bulunan hslmda gece 
tebliği: . . ' harekatı netic~s~de nr;tan:Ya ViY,~He 

Kum firtınalarına· rağmen av tayyare-, kuvvetleri taraliiidan geri .~$tll'. 
!erim.iz d ün bütün gün Libya meydan Bu hareket esnasında ve daha evveid 
muharebesinin cereyan ettiği bölge üze- hUctimlarda eJe geçirilen Alman Jışrp 
rinde faaliyette bulunmu§lardır. Dü§" esirleri Aıın.Wııarın çok' ağır kayıplar 
manin 21 tayyaresi dü~rülmiiştür. Bir verdiklerini s()ylemişlerdir. Topc;u ni.it
çok tayyareler de hasara uğratılmıştır. ralyöz ve hava küvvetler!ıiıiZ Elduda· 

Başka tayyarelerimiz Kaputzo • T vig nın cenubunda bulunan •oo piyade 've 
yolu boyunca düşmanm motörlü taşıt 150 otomobilden mti.rekkep. düşman ko.: 
kollanm ve mevzilerini bombalamıtlat- luna hücum etmişlerdir. Düşİnana ağır 
dll'. Akdeniz üzerinde de bir düşman kayıplar verdirilmiş ve düşman karışık 
tayyareei düıüriilmii§tür. 6 tayyınemiz bir surette da~. Bu çevredeld 
dönmemiolir. yerler boyunca batıya doğru yer değı.ş

Amerıka l.ngıltereye 

llkbaharda oaker 
göndeı ecek 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Bir suale cevap veren Ruzvelt : cOr
du ve donanma muhtelit komisyonunun 
gizli bir raporunun bir gazetede neşri 
ı:ıtralında > tefsirlerde bulunmamıştır. 

Berlin, 6 (A.A) - Alman siyasi m~
filleri Amerikanın 1943 de Avrupaya hır 
kaç milyonluk bir ordu göndermek üze-: 
re planlar hazırladığına dair çıkan ha
berlerle Ugilenmi~tir, Çünki bu haberi 
Ruzveltin kiltibi doğrudan doğruya ya
lanlaınamıştır. 

Almanya bu planları inceledikten 
sonra bu hususta vaziyet alacaktır. 

Nevyork, 6 (A.A} - Ayandan Veller 
gezetecilere Amerika Birleşik devletle
rınin önümüzdeki ilkbaharda lngiltere
ye ve Şimali Irlandaya sembolik mahi
vette olmak üzere birer askeri müfreze 
~e harp devam ederse ihti:nal 1943 tem
muzundan önce tam kadrolu bir sefer 
heyetinin gönderileceğini soylemi§tir. 

Yugoslavyada 
Londra, 6 (AA) - Gazeteler, Yu

goslav vatanperverlerin!n yaptıkları ha
reketleri ·göriilmemiş bir meydan oku
ma olduğunu söyliyorlar. Belgradla Ar
navutluk. hudutları &.l"asındaki hadiseler 
ne bir isyan, ne de bir saklanbaç oyu· 
nudur. Almanlar bu nevi harbin hak
kından gelememiştir.· 

Patates a lddar 
Helsinlc.,. 6 (A.A) - Helsinki halkı

nın iaşesi için hükümet Almanyadan do· 
kuz bin ton patates satın alm.ı.ştır. 

BU l~AFTA 
MEVSİMİN İLK 

MÜZİKAL FİJLMi •• 

Bir kaç günden beri işgal lotalarına 
karşı bir çok suikastlar olmuştur.. Bu 
suçlan yapanlar Fransaya da fenalık 
yapmak istediklerinden Fransız · sayıl
mazlar. Mareşal Peten s'.ze şöyle söy
lemiştir : Bu hareketler alçakça ve ka· 
ran.hkta arkadan vurmak suretiyle ya· 
ptlıyor. Bu cinayetleri yapanlar işg::ı~ 
kuvvetleı·inin önüne gE>cilemiyecck ted· 
bfrlt>rinin ıstıraplarını sizlerin çekeceğ;
rılzi biliyorlar. Polis bunlara karşı fiman
sız bir mi.ieadelc açmıştır. Bir çoklarını 
e::e gccirdık. Diğerler:ni de yakalıyaca
ğız. Fakat cabuk hareket etmek lazım· 
dır. Bunun cin bütün ahalinin yardımı 
gerektir. Suçluları meydana cıkarmak 
ve ucu Fransaya dokunacak felaketleri 
düsünmiyerek yabancılar hesabına cı· 
nayet yaoanlarını ele gecirmeğe yarıya
cak bütün haberleri getirmeli, bfüün 
şüpheleri b'ldirınelidir. Sizler de bizim 
gayretlerimize katılmalısınız .. Parisliler. 
vatan ~ize emrediyor : Sehrinlzin şeref 
ve itibarını korumnk ve şimdiye kadaı 
lekelenmemiş olan adının y!ne lekesiz 
Kalmasına yardım etmek i~in bütün 
gay-retinizle cahşmalısınız. 

Almanlar ve Polonya
Sovyet yar~ım paktı 

Berlin, 9 (A.A) - Sovyetler birliği
Polonya karşılıklı yardım paktını Al
man mahfilleri ehemmiyetsiz ve mana· 
sız görüyorlar. Bu mahf:ller bu paktı 
hiç bir kıymeti olmıyan maskaralık di
ye tavsif etmislerdir. 
Şu nokta belirtiliyor kj ne paktta, ne 

de söylenilen nutuklarda •Soyyctlcr 
birliğfn:n zaferindenıı sonra Polonyamn 
aJacağı şekilden bahsedilmemi~tir. 

Alman deniz erlerinden bir müfreze 
Finlandiva körfezinde Osmosor adasını • 
işgal eu;uştir. Hava kuvvetlerimiz Vol
oda cevresinde düşman trenlerine, 
Mosk~va dem:ryoluna ve iaşe tesislerine 
hücum etmişlerdir. Vo1ga üzerinde 
Rbinsk tayyare fabrikaları da bombar
<lıman edilmiştir. 

AL'CE 
FAYE" Altın Yıldız 

DON AMECHE 
HENRY FONDA 

tirmeğe çalışan ve piyade ve nakliye 
kıtalarmdan mürekkep diğer bir diit
man kolu da topçumuzun ateş!ne maruz 
kalmış ve bu düşman kolunun da ağJJ' 
zayiat verdiği göriilmilştür. E1aden vt!ı 
Tobruk kesimlerinde dU.ş:man ağır bit 
topçu bombardımanı yapmıştır. ToPÇ\l"' 
muz mukabele etmiştir. Bardiyanın ba• 
tısında Gasrelario çevresinde seyyar 
kuvvetlerimizden biri küçük b!r d~ 
man müfrezesine rastlamış ve 60 nakli .. 
ye va.s;ıtasiyle iaşe deposunu tahrip et
miş ve yüz esir al.mıştır. Diğer başlıca 
bölgelerde zırhlı kuvvetlerimiz beş düş-
man tankı tahrip etm:şler ve her taraf· 
ta çok muvaffakıyetli faa1iyette bulun· 
muşlardır. Hudut <;evresinde cenup Af.. 
rika kıtalan dün Sollumun cenup 'ba
tısında bir düşman piyade grubunu sar
mışlardır, Seyyar kuvvetlerimiz Solltı
mun batısında 300 kadar motörlü nak· 
liye arabası ve 30 kadar tanktan müre~
kep bir düşman kolunu h.ırpalamış~ar ve 
yoluna devam etmesine mfi.ni olmuşlar· 
dır. Bardiyada tecrit ed:lmiş bulunan 
düşman unsurları topc:;umuz tarafındaı:ı 
bombardıman edilmiştir. Şimdi öğrenil· 
diğine göre Elgobiye karşı dün yaptık
lan mesut hücum esnasında Hint kıta· 
lan 15 İtalyan tankı, 150 araba ve 600 
fektolitre benzin tahrip etm.:şler, •OO 
İtalyan esir alını.şiar ve 5 batarya orta 
çapt.a tank karşı koyma topu 50 ia~ 
kamyonu ve külliyetli mikdarda ınu
himmat . iğtinam ey lemWerdir. Bundatı 
başka düşman insanca da çok ağır ka
yıplar vermişt:r. 3000 den ziyade itııl~ 
yan ve 2000 kadar Alman harp esit1 
muharebe bölgesi gerisine gönderiJıniŞ· 
tir. İleri bir kampta da aynca 1000 k8i 
dar Alman ve 1500 İtalyan h.:ırp esir. 
bulunmaktadır. Bunlardan başka ile~ı 
<;evrelerde ve mfüıaka1e yollarında b:f 
çok esirler vardır ki bun1arm sayısı hı; 
nüz malfun değildir. Hava kuvvetierı· 
miz muharebenin cereyan ettiği bölgede 
ve bühassa Eladen çevresinde auşrnafl 
k-ıta1arı ve nakliye vasıtaları toplantıl_'.1"" 
rına karsı şiddetli hUcumlar yapma~a 
devam ediyorlar. Bard~ya - Tobruk ~o: 
lu boyunca düşmanın yaptığı ye~ deg'.ie 
tirmelerine de çok mesut netıcele~. 
hücum edilmektedir. Bundan baska dut 
manın kıta1arım.ızı havadan boınbalarrıa 
ve mitralyöz ateşine tutmak için yapf.1• 
ğı tesebbüslcr hava kuvvetlerimiz ~; 
rafından çok iyi nef.celerle rnütea~ :ı 
defa kırılmıştır. Kara kuvvetlerırı:ı 
diin beş pike bomba tayyaresi dfü~üt" 

Paris, 6 (AA) - Fransız polis umum 
müfettişi Bordo bölgesinde komünistle
re karşı mücadeleyi şiddetlendirmeK 
i~!n yeni bir vıvJfe üe Bordoya ıtitmiştir. 

KuibiŞief, 6 (A.A) - Polonya başve
kili general Sikorski Moskovadan bura
;y·a gelmiştir. 

Denizaltılarımız 25 bin tonilatoluk 5 
İngiliz vapurunu batırmışlardır. 

L İ LİANE R U SSE L L 
İLAHİ BİR SES .. ŞAHANE BİR J{ADIN ••• NE.FİS BİR MEVZU .... 
AYRICA : M. U. M. MEMLEKET JURNALi ·Seanslar: 1,. 3; 5 - 7. • 9 da t' 
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tl . · yar' mek sm·etiyle hava kuvve erımıze 
dıın enniş1erdir. 


