
, 

H11111111•11111•11111nnı-ııııınıısssı 1111111111 ""'"11m ne. Bo. 11408 Kıl'lı SeJılslndTıl PJTA2'1 (~) KURl7S2'11R 'J4 lllı ,,....... P....,nl 1942 1•fmı•ııı11111111ııınıı1111sssnıııııısssı1111111111•111R 

111. GAZİ BULVA&l IZMhl. lll ~ 
İmtlyu Sahibi : ŞEVKET BİLG tN 5 

Başmuııarrirl ve wnumt neşriyat !E • 
MUdUrü : HAKKI OCAKOOLU E 

ı Singer 
ABONE şeaAtTt ! 

•-~~~~~~~~~~~~-~~-! 

OEV AM MUl>DETl Tllrkiye ~ Haric ~ i 
Senehk ...... """ 1400 2900 =_== 
Altı Aylık."-..... - 750 1650 = Günü ııecmis nüshalar (25) Kuruştur •. 

t flo:Lt:FON:2697 ~ 
ı: = 
c.ıııı ı ı: ı • ı ı "ıı ı•, ı 111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111 ı:ı 

1 "Ankara Palas" ın 
İ üst Salonlaı·ıuda teş· İ 
i bire başlanılmıştır ı 

ilan m :.inderecatından mesuliyet kabul edilmez... Cümhuriyetin ve Cümhuriyet uerler inin ~kçi.!i aabahlan gıkar siyllli "'1U tedh'. 
iiıtıtıııııııııı 111111ıı111111111ıı1111111111111111111111m111111111111111111.İ 

YENt ASm Matbaasında basılını.ştır. 

Sovyetlere ve lngilizlere göre Taarruz başladı mı? -
Almanların ver iği k· •• ihyada büy·· yipler pek müthiş ... 

başladı 
oe r 

t 

o&;nya 
Jetinin 

sefa-
•• •• onu-

ne nasıl ıre-
ç·lebilir? 
~~~~-.~~~~ 

Bunun teıı t;aresi 
'Avrupa haricine de 
lnsanıııı ve hürri
yet prensiplerini 
tntl1i1ı etmefıtir-
Avrupanın 11f'faleti artık bir mü

ııe.;rıreaıf: D-. dllpnan Mltiln 
lıe;,ehelerde Avrupa meıelesini 
lıtılletmek içjn formüller a.ramalr.
kclırlar. Hatta içjnde bulundci!u· 
8>'.z harp de bu Avrupa ııefaleti· 
9t.İr. neticelerinden Ye !llebep]eTİn
~ ~ biridir. 

. \vrupanın aefa.]etini önlemek. 
~vrupayı yeniden tanzim etmek 
ip zannolunduğu kadar kolay de· 
fil 1 ir. Çünkü Avrupanın bundan 
9\''\ "lki asırlarda kurulan nizamı 
tar.!:ıi bir hak kat olarak diinyanın 
Ye nihayet kendi inin ~l"'faletine 
HL p olmu ... tur. 

ı\vrupanın bazı asırlarda göze 
car;.>an re-f~h.ıı 16 ncı asırdanberi 
CÖZı- l"'<ıfpBn ihtİAAm '\'C refah ~evi
,.esi A\7Uparu"!'\ bu kıta hericine iş 
luvv~ti sevkettne9İ, kıtanın hari
Iİnrf~ ki ins:.nlar1 k,..ntl' hesabına 
çal •ırma ı. ~'ne bu kıta haricin
Clt-ı ~ h:ım m d...l• \'C gıda knynak.-
)ar .111 A'"·ru a ucuzca nakH, 
A.., rup ..,,~ l.ı haricine J'ahalı 
eş)a ıetm 1 ·1 z h olunur. r:'aknt 
AH••p nı~ b ı r f h v iht'. "1tn 

(f, .. ,.e .. ; b"ti;, ıh•imarnJ r::ı ıa .. -
mc~ uzun U m mi ir. Cünkü mü
brır:!e1<' (';! ·n flayan 'l l 'r dünya 
ye.ı lZ k nr:r :Oı' Yt' kendisinin de 
nu:hdut bir z;iı:!lr ~in· Zf"n in f"'4'

mrkl• 'ktif •tti 
\vrunarl r,.fnh Hevıyesi Üstür 

b1r meYki nldı .. 711.m:\nda nvni kı
ta "rJrıde i izlik sefalet :llkolizm 
intihar verem d"" ..:ıal "'Jn halinde 
ar•• .Avıupa har!C"~ndP • f! hayat 
9"'' · r. i dü mf" .. e devam etti. 

T ı,.;~ b•1"acl kıl'1 harici d ... rkl"n 
Ame .. ika 'e \v~• tralyanın Avru
p&lln niifu5 "e külti.irü taraf?:ıdan 
btila ccfil.-rı ı-R 1 ... .., vrnpa art

drOiyoruz 
;\vrupada t h al i'rttıkra dün 

yp,., '1 "ıi'lrn maddeleri i lt'n*"rck 
Avruna haricine da.ha p h"'h h"r 
ırk:ld,.. nn.kled· 1mio.tir. Bunun bir 
takım nf'ticeleri hu.,.ün \vrupanın 
Yf" Av ... upa haric!nrleki d;.inyanın 
m~nz re. ı'lı yara'nll!l+ı·· Ciinkü bir 
IE::t!r. nla.r r\\.'T\l!'la. A..vrupa harici
ni vi,·ert>k. onun haya f!ev;y~,jni 
Clü Ür re.k, o u f irle tire!" k Z*"n
cin n1mavı tr~rühe etml~t!r. 

A\~rurıannı 8':'\~İ. ı vrupa h •'.
cinin h1!"'1 M dı1e ve ziraat ıııah:tl~
n h 0 "ld k 1ma~ A.vrupa niı(l.m:
nın e~aslı p"'en i ll"!rir~len bir:;J,ir. 
Ko oni · a .. b"r k · e üzcrirde 
ayakta dn~ur. Yi\n ko1oni cndii:;
trinin Avrup haricine srzm ma ı 
pren '.•)n; ·kı l :r 8"rettP muhafe
h N.J,..r. 

'·rupa kıta hilrİci ile müna e
bı::. 'e d~ima endü•triyi kolonilere, 
yn ı kcloniJ .. rc yasak etmeyi ııar 
edinn1İ .. t;r. \sırlnrc:a hun<l<ı mu
vaf{ l. ta oldı.ı:. 
Fa.Laı Avrupd hu ~t ıç;nde k('-n· 

Cli v e e~inı J ·rülcri beılf"nıey~rı 
onl rı şişnıanl tm y~ın bir ıürii sa
lübi halini aldı. Avrupanın ku-

nu Sahife 2. Sütun 7 de) 

~~~~·-k~~~~ 

){uslar Stalirıgrad
da i !erledi let· 

-*-jeama batismda ııı-
man ia::afllas--ı tahr~ı> 

ediHdi.. 
Mo kova, 13 (A.A) - Sovyet 

iebliği : D'in gece kıtalarımız S•a
lingrad ve' ınerkez çevrcl,.,.rindc 
Leş lı:tikaınette taarruz nluh11.·c
belerinc dovam etmiştir. 

STALiNGRADDA 
l\foskova, 13 (A.A) - Sov~·et 

tebliği : Stalingrndın şjmal kesi
minde çıkış yapan Alman kuv\·et-
1•ri ağır kayıplarla püskürtülmüş· 

(Sonu !>ahde 4, Sütun 2 de) 
----------------

Çorumda zt>lzeJe dev.tın edıyot· 

aruz 
Taarruz başlıca üç 

devam ediyor 
irırıu~·zıer t~arruzun Hs~ladığını res

ınc;ı llildirme~iler-. 
Be J;n, 13 (AA) - Berlin rad

yoswıa bildirildiğine göre gene
ral Mongomeri ge~ bir cephe 
üzerinde şiddetli bir hücumda bu
lunmuştur. Sekizinci ordu Mersa 
Brega hatlı boyunca hücum et
mektedir. İki piyade tümeni, bir 
tank tümeni ve bir çok uçak bu 
harekete istirak etmiştir. 

TAARRUZ iSTiKAMETLER! 
Londra, 13 (A.A) - Berlin 

radyosunun verdiği bir habere &Ö

re resmi Alman ajanm Libyada ae~ 
kizinci lngiliz ordU&UDun büyük 
taarruzunun başladığını bildirmiş
tir. General Mongomeri kuvvetle
ri sahilde ve bilhassa Menalviego 
da ve cenupta mihver kuvvetleri
ne karşı taarruza girişmişlerdir. 
lngilizler, bu taarruzda pek çok 
tank kullanmaktadırlar. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 
~~---~~~~~~ ........ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· Veni insan ka 

yıpla. 1 .. ALMANL M\l GÖRE 
*---

Alman 
Tunusta harp durumu 

BiR COK KOYLEROE YIKILAN E LERIN MiK 
TARI VE HAYVAN ZAYIATI YÜKSEK 

Çoı·um, 13 (A.A) - Evvelki 
gün vukua gelen yer sarsıntısın
dan sonra yeniden zelzeleler ol
•...- s •? a...n~da 
olduğu teessürle haber alınmıştır. 
Alınan resmi ma!Omata göre mer
kez kazasının Ladin köyünde ge
ren er sa n, ı mı.lan kalan 60 ev 
tamamen harap olmuştur. 4 ölü ve 
2 yaralı vardır. 

Kavaklıçiftlik köyünde 69 evden 
on beşi yıkılmış, dördü hasara uğ-

ra~tır ve 2 ölü ile hayvan kayıp
ları vardır. 

Simitli köyünde evler tamamen 
ydalnufbr. OkhikÇ.- !ı 
yıbı vardır. 

Çamlıca köyünde 80 ev, Kara
pınar köyünde 29, Ba1tın köyün· 
oe 18 ev yıkı 1 ·n ıst,r. Bu köy
de 15 ölü, 9 yaralı, 142 hayvan ka
yıbı vardır. Osmancık kazasının 
Dudurga köyünde 180 ev yıkılmış
tır. Bu köyde de 4 ölü vardır. 

hatları 
yarılmadı 

-*-
Berlin, 13 (A.A) - Tebliğ: 

Dün bütün gün Tuap.se çevresin
de göğüs göğüse muharebelerden 
sonra bir Alınan av tümeni Rus 
hücumlarını püskürtmüştür. Düş
man Terek çevresinde tanklarla 

(Sonu Sahife 4, Sütun 3 te) 

---- ---------------

m arı hü • 
1 av e 

ı l ''D . . ngt.osa tsonıar anzıg,, ı ve 
''Ruen,, i şiddetle bombaladı ar 

Londra, 13 (AA) - İngil'< 
ağır bomba uç-e.o.kları dün gece Dan 
zig !t~hrinc hücum elmi~ler ve ~eh
rin ortasına yangın bombalan at· 
nıışlardır. 

Londra, 13 AA) - Resmen 
bildiri!d;ğine göre dün öğleden 
aonra müttefik hava kuvvetleri 
F ransada Ruen prhrine hücum et00 

mi§lerdiı. 

«YE 1 ASIH>) 1 ASKE f ~~UHARRIRI Y ·ZIYO 
---------

Londra. l 3 (A.A) - Ameri
kan uçaklan dün öğleden eonııo 
Fransada Ruene kütle halinde hü
cwn yapmışl:ırdır. Diifman ncıla-

(Son11 S:ıhüe (, Sütuıı 2 d&) 

DENiZDE ClRPISMA 

A.lnıan hft.~nnı· 
ları kıı·ılıyo · 

An lo Saf:sonıarın laa11a taarruzları şid· 
det enmeğe ve ağırıaşmağa b~ladı.. 
Londra, 13 (Radyo) - Dün 300 muharebelerinde 14 Mihver avın· 

avcı himayesinde Amerikan bom- sı dilfürülmüştilr. İngilizler de bu 
ha uçaklanndaıı kalahalılt bir grup muh&l'ebelere i§tirak etmişlerdir. 
Tunus ve civarındaki Milıver kuv- 1n.gilb: uçaklarından yalnız ikisi 
vetlerine ve uçak meydanlarına kaybedilmiştir. 
şiddetle taıuruz etmişlerdir. Hava (Sonu S•hifo 3, Sütun ( le) 

Fran"'z Afrikaft Başkumarulanı General Ayzen Hover 
lwl"'1 lcu.....ıleri KW114rulatdııie ııörilfürken 

usya ve fr·ka mu
harebelerine bakışlar iki ~?raf Afrika da zafer 

t-a hucum -·-- ___ _ 

iZ !.iRiN DUYGULAR! 
----*·----

MilliŞef 
karşılık 
verdiler 

-*
Ticaret veııiıı yafıın-
da şehrimize geliyor 

C. ·H. P. İzmir vilayeti kongre
ainin tazim ve bağlılık duygulan 
lıongre reisi tarafından milli Ş • 
funiz İsmet İnönüye telgrafla 1 !
dirilme!ıi üzerjne dün ıeisicüm~ı -
rumuzdan ~şağıdoki kar;ılık ı:~·
mişfü: 

•Galip Bahtiyar Gökcr 
C. H. P. Vil~yet kongresi re. 

İZMİR 
•Kongrenin temiz duygula~ · 

tefekkür ederim. 
i MET İNÖNl 

* TİCARET VEKİLİ GELİYOR 

Haber aldığunıuı göre Ticartt 
vekili doktor Behçet u, yakında 
İzınire gelece}t ve bazı il:tisadl 
meseleler üzerinde tetl-ikatta bu
lunacaktır. 

kimin? 
!!f 11111111 11111il1111 11111111111111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r: 

~1AZA ,: EMEKLi GEf E~.AL HUSNU EMiR ERKILET~ 
::; il il 1111111111111111111111111111111111 il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllR 

A_ınerlk&fJ}ftr VAZIYET V~ ALMANLA~ ediyor 
Doğu cephesinin cenup, merkez yetle Tuapsenin cenup doğusiyle 

\e İlmen gölü kesimlerinde şid- Terek şimalinde çarpışılmaktadır .• 
detll muha:.-ebcler devam etmek· Ruslar Kafkasyadaki mevzi ve kı· 
tedir. Şimal Kafkasyada umumi- (Sonu f:ahife 3, Sütun J de) 

A 1',/eni:de Anglo Saksoıı. tayyattleri 
ana gemilerine dötı..-lerice.. 

• 

Batan Amerifıan 
vapurundalıi 

zaferden eınln Uç cephe
asfıerden yalnız Anglo Salısonlar lacwa meydanları llazır· 
dördü !JoğuJdu ladılıtan sonra rumısıa taarruza g~eceıı 

• ~n~ ~3. (A.A) ~ AmiraIWt V.Şngtoıı, 13 (AA) - HaıbiF.~~~~~~~~~~= oaıresı bildirıyor: . . . ye nazırı Sıinwon T un..ıaki muha-
Cwnartesi gecesi İngiliz c!en:z reheler haldtuıda müttefik kaynak 

kuvvetleri Dıppo açıklarında bir Janndan fazla haber alınamadıiı-
düşmaıı k~ilesiDe hü~~ etmiş- nı Ye durum halr.kında bugün bir 
!erdir. 2 dUşmaD ıı-wm betırıl- tahmin yapmak doğru oqadıimı 
ınıştır · .,..,. oöyliyerelc demiştir ki: 
BİR İNGİLİZ nvCUMU DAHA _ Mütt-efilr.ler harelitın m....f 

• •••••••••• 

Al an ümidi Lond.ra, 13 (A.A) - Cumartesi falayetle den.m etıtiğiN biliy,,_ 
günü hafif deniz kuvvetlerimiz "' bundan emniz. k J 
Maıı.ş d~~e -~~t ~~e DARLANIN YARDIM! ın ıyor 
b~unan liri.~ ııemısıyle dört Fransız mukavemetini ıPmal Al· Stolıt.olm ıs (A.A) - J'rankfor-
lı.imaye ~~e rutlamıfludır. rA:.ada dUTdunnUf o:ı... .,.Jral Dar &er ~ ı ıe.ı Bqmakalt>-

ta.., gemilerinden biri ıı.tınl· l.uım da a...-tlerimlzba Tu- sinde diyor ki: 
-.ş, 4 himaye ııemlslııden 'biri de m!hY<re ı...., lll!raıle -.l>ir a1- cıw.,.nm u _,. içinde mağ
tahrlp edilmiştir. Btr düşıMn ge- .ada Amil olcluğanoa ~na. ~ lap .,ııı-n;yeee11n1 he:r Alman bl
mlsine de bir torpil lllabet *ii! - • •lrkn11r ld Darlıuo o~clı liyor. Son bir Uç bııitalık bAdise
tesbit ohmmUJtu;r. '" Ameriba lanvetled kom- ı.r bCltlbı :veni 9mitlerimbl kımuJ.. 

Bu harekete lfl;lrU eden 1ıetön 1lii7le enl•p=-yda """'1 Afrib.. b" 
Britanya pmlleri lıaftf lıw 'ft ,. ltla1 ~ bO;,Gk -· hl I• - · 

aı- ...... a. ..... •w uı- ...... .,.._ı~ 

deki duru-
•• •• mu oruş 

-*-Berliıı, 13 (A.A) - D. N. B. 
ajansının uıkerl muharriri töyle 
diyor: 

Doiu cephceindeki durumu el· 
•erifli, timal Afrikada vaziyeti 
memnuniyet verici ve Atlantikte• 
ki vaziyeti mükemmeldir diye va
nflandırmak mümkündür. 

ESiRLERiN ZF.NCIRLERI 
Berlin. 13 (A.A) - Yan ~.

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Dün Alman hariciye nazırlığın· 

da sorulan bir suale verilen cevap 
ta harp eaiılerinin zencire YUrul• 
ması meeeleainin henüz alakadar• 
!ar aruonda müzakere salha01nda 
lıuluncluiunu bildinniftir. 
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Nevdi o eski mesire.er! 
Serin gölgelerde fıuzu dolmaları, helva· 

ıar yenilir ve nefis sular içilirdi 
Vapur yolcularından bir çoklan 

gilverteye çıkmışlardı. Bunlarm 
arasında Hacı Ru•en efend; de 
vardı. 

Şimdı bütı.-ı gozler vapurun her 
ı: 1 tarafını saran güzel manzara
la.ra saplanmış hulunuyordu. Ana
dolu ve Rume t Kavakları arkada 
hirakılmıştı. Bunlar geçildikten 
s.ınra görünen tepeler baştan ba· 
şa çam onnanlariyle silslil dun:
y<>l"du .•. 

llir taraf Z"'1Ill'wt g. · yemyeşil 
bir renge boyanmı~tı. Bu yeşillik 
bayırlardan başlıyarak deniz kı
yıııma kadar uzanıyor ve orada de
nizin mavi rengiyle birlesmis gö
rünüyordu ..• 
Boğaz mları sakindı . Bosfor 

durgun vaziyetiyle adeta bir gölü 
ındınyordu ... 

Bir az sorı.ra güneş d~u ve ma
yi suların IL<"fünde altın parıltılar 
bellrmeğe başlad1 ... 

Yolcular arasında hem lstanbul
lu!M, h<!'m de yabancılar ve dişar
lıklılar vardı. Güvertenin demir 
pannaklıklarına dirseklerini dayı
yarak hayran gözleriyle bosforun 
derin güzelliğini temaşaya dalan 
iı..tll, ba.şı temiz bir yabancı yanın
daki arkadaşına Fransızca bir şey
ler anlatıyordu. Bunlar. aralarında 
her halde !stanbulun güzelliğinden 
bahsediyorlardı. Çilnkil söz söyle
yen yabancının vaziyeti gördüğü 
güzel manzara karşısında derin bir 
hııyrımlık duygusu "'"diğini anlat
makta idi ... 

Dol!ma bilyUme !staİı bullu olan
lar bile, sanki bosforu ilk defa gö
rilyorlarmış gibi gözlerinin büti'n 
diltltatinl önlerinde beliren tabiat 
levhasının eşsiz güzelliğine vernUş 
bulunuY<Jrlardı ... 
Boğazın dünyada bir misli daha 

olmayan milsteıına şi'rlyeti yolcu
ların hepsini de baştan ba.~a büyü
leml~i. .. 

htanbulu taruyanlar yanlarında 
duran ve onu ilk defa gören adam
lara malOmat veriyorlardL .. 
Kır sakallı bir !htly&r yanındaki 

genç delikanlıya eliyle uzakta bir 
yeri ırllsterdi ve ona dedi ki: 

- ~te BtıyOkdere burasıdır. 1s
tanbulun en şirin, yazlık köşele
rinden biridir. Zen!(lnler vaıın bu-
rada otururlar!.. · 

Deniz kıyısında şu saray gibi 
muhteşem bir görilnllşil olan ya
lı1arı ırörUvor musun? .. Bunlardan 
bir colhı Sultan Hamit devrinde 
vu~nlar vuran açık ıröz yabancı
lara aittir. O devirde 0"'11anlı tm
paratorlulhınun bütün ,ııelir geti
ren kavnakları Türklerden ziyade 
ecnebflerin elinde bulunuvordu. 
O !!:llman devletin başında kapitö
IM:von denilen mtith'.< bir püskül
lü b<>lA vardı! 

Ecnebi devletlere eskiden bir 
~k imtiyazlar verilmMi. Osmanlı 
fmparatorluihı yabancılardan veNi 
alamazdı. Onlan bir suc isledikleri 
vakit yerli mahkemele..;;e· <;or:nıya 
ç•k•mezlerdi... 

fı::in d~a fena~ı, devlet gümri.ik 
Verı?lleTlnl lst~d'{d yibi artıramadı
fıı ·rın Avrııua kM-li çürük ma11a
rlyle T'lr ·iyenin her verini dol
durmal!a <l"V•m edivordu. Bu va
ziy0! "Dl"" ·n<la yeril ticaret ve sa
n ,,.i h1r,_1·cti dıtrdr2 ... 

l\.{ "'1
1<"k ·•in S"rveti ecn ,,i!erin 

el 1 n~ v~cti. l3iz le:.., ftı ı~tr diistük .. 
Simd o bron'·k ,<1foleri l'or'.-le 

birakt Tilrkler ar•ık yabanrı
lar.:ı kP~et rinin a~z1arınt acmıyor-
1.ar ve kPndi vurtlarıııın b!ltiin ma
na~lvle c:c:ıhibi hn oııuvorJar ... 
Kı ~ sa1 -,nı rlan1 sustu: 
Van11r Tnıhvn önt~r!le vaklac;-

11'' •ı. Kır .. kallı •damın yanırda 
duran V(lo onun söyJp,.Ji~i c;;öz?Pri 
duV'ın 1-Tar-ı Rııst>n p(nnrlin~n zih
n r•]n 0 t I İ~" ı 1 fr~Pn hirC' J!'f"l"l~-
1ik z:. Tianında f!~ ... pi~j gfl..,lPrin 

t'ı h:ıfı~ları 11vcnn1L-ı::tı .. 
r. .. nrliffinde t t;J 7~!T':ını olan 

C ·:-na (fn,,ı"....; ..ı .. !'; i.;. ~ k p,,3'a7.İc-i
ne ,,.,.J"rdi ~;t""''' r frl"tnhuhın rn 
parlglc rrı ~·re v "rlorintlftn m11h
d·1ffıı. O '!ev"rdr K~;.ıthwn~ jf.a 

b ~1 ' ·~ S ~ıvrrc'• • nl:ıul nhali
sin n pn .,·,.o#l co "'""" 1,.,r1 ö, hir me
st""" vrri irli 

kalar adamcağızın gözünün önün
de canlandı ve blitün benliğine ya
yılan büyük bir sevinç duydu .. 
Şimdi gördüğü şeyler ona latif bir 
rüyadan farksız gibi geliyordu. 
Uzun yıllardan beri hasretini çek
tiği güzel yurduna nihayet kavuş
mak üzere bulunuyordu. Fakat 
bunun hakikat oldu~ndan şüphe
ye düştü ... 

Hacı Ruşen e!enru gençlik hatı
ralarını bağrında saklayan İstan
bulu o kadar özlemL<;ti ki şimdi bu 
saadetinin gerçek olduğuna ve bu 
kıymetli hazineye artık kat'i ola
rak kavuş uğuna bir türli! inana
mıyordu. Ve bird•n bire ya•aran 
göz.!erini uvuşturdu ... 

Bacasından siyah dumanlar sa
çan vapur geçtiği yerlerde h<yaz 
köpüklil uzun bir iz bırakarak, mu. 
!edil bir yürüyü.şle RumelihL<.'Tı 
önüne doğru ilerlcmeğe dovam edi
yordu ... 

Demin yanındaki Anadolulu 
gence memleketin eski devirdeki 
durumunu anlatan yaşlı adam yeni. 
den söylemeye ba.oılamışh: 

- Önümüzdeki şu yüksek tepe
nin etrafını ku,<ıatan Hisarın uzun, 
beyaz duvarlannı görüyor mll!:un?. 
Burası Rumelihi.c::arıdır .... 

Fatih Sultan Mehmet lstanbulu 
alınağa brar verdilli va-kit ilk ön
ce bu H'"8rı yaptırdı. .. 

Çün.1<ü Boğaıın öteki taraflan
na nisbetle en dar geçit noktası i~
te bu mc,·kidir. Kaııı kıyıda da 
Anadoluhisarı bulunmaktadır, tki 
Hisarın arasında kalan geçitten ar
tık hiç bir gemi öyle kolay kolay 
geç~miyecekti. Bunu dü.ştinen Fa
tih İstanbulu muhasara ettiği va
kit Karadenizdon gelecek gemile
rin şehre erzak ve yardımcı asker 
getirmelerine mani olmak için bu
rada bir Hisar inşasını çok lüzumlu 
bulmıL:;tu. Bılmem, uzaktan fark 
ediyor musun? .. Kale duvarlarının 
toplu olarak görünii,Une bir az 
dikkat edecek olursan bunun bir 
yazı şeklinde okunduğunu göre
ceksin! .. 

Evet!.. Bu kaleyi yapan mukte
dir mimar bunu çok iyi düşün
müş!.. Surlara öyle bir şekil ver
miş ki bunu dört harften mürekkep 
bir kelime suretinde okumak müm
kün bulunuyor ... 

Bak, birinci Hisar toparlak şek
hyle tıpkı kıvnk başlı bir mim har
fini andırıyor!. Onun bitişiğindeki 
duvarların kıvrmtılan ise kos koca 
bir ha harfi çızmış! Sonra yeniden 
bir mim! Daha sonra da duvarlar 
tekrar bükülüyor! Bu da bir dal 
harfi şeklinde görünmektedir!. 
Şimdi bu dört harfi biribirine b;ığ
l&da oku bakayım! .. 

İstersen eski mahalle mekteple
rinde okuduğumuz zaman yaptığı
mız gibi seninle birlikte bunu he
celeyelim: 

Mimi haya vur meh, mimi dala 
bağla met ... Ve iki heceyi birden 
okuyalım: Mehmet!.. 
Şimdi anladın, değil mi? .. Rum

elihisarını yapan Zeki Türk mi
marı ası.rlarca zaman evvel bizim 
için ne kadar sanatkarane bir süq>
ri.s hazırlamış!.. Bugün bile bunu 
görüp anladığımız vakit birden bi
re şaşı.rmaktan kendimizi alamı
yoruz! .. 

Fatih için bu hıs:ırdan daha bü
yük bir anıt yapılabilir mi? Dört 
yüz seksen dokuz sene evvel yapı
lan bu bina bala ayakta duruyor!. 
Ve on bir sene sonra tstanbula gi
rişimizin beş yüzüncü yıl dönümü
nü kuUayacağız .. Bunun için bu 
son günlerde gazete sütunlannda 
bazı kalem münaka,:ılan yapılı
yor! .. 
Yapılmak istenilen Fatih heykeli 

için İstanbulda mnasip bir yer arı
yorlar! Bana kalırsa, Fatihin mu .. 
>zzam heykeli Rumelihisarmın aşa. 
!!;ısında. deniz kıyısında yapılacak 
ye<il bir parkın ortasında tesis 
edilmelidir!.. 

- BiTMEDi -

~i'.lrıvcrc vak n m"'v1ı::Herde <ltjn- p 
yanın en f,ı.miz., Pn .ı::tıf ;vj ~ı Y~v- ::t ı·ti kongreh·ri 
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HEP BOYLE ÇALIŞSAK,.· 
----*·----
Kayılı 

( ŞEDiR DADERLERi) Dünya 
le tinin 

sefa-- -onu-
Dört köyü- Dünkü lik maçları gelin .. ne nasıl 2'e-

müzde tetkik- K -· k-- D • 
lar yaoıldı arşıya .... a "'!e emır-

--*
ul'ürfı hızlarının 

çnPebilir? 
müstesna haysiye· 
ti (* )n nden bir mandasına tabi olan kıtalar ....... 
ö,.nelı-. lardanberi sömürüle aömüriiJe za-Köyıüıerı":..izın ilıtl· Spor mag 1 up 0 ldula r 

( Başıaralı l ınci Sahifede) 

yaç ve arzuları 
tesblt o!undu •• 
İzmır Halkevi köycülük kolunu 

teşkil eden kıymetli arkadaşları
mızdan Doktor Sıtkı Şükrü Pa
mı.rtan, Mazhar Edgüer, Didar 
Güllaç ve Osman dün yakın köy
.Jeriınizde bir gezi yapmışlardır. 

Heyet evvela Doğanlar köyüne, 
sonra Naldöken. Kavaklıdere, ve 
Pınarbaşı köylerine gitmişlerdir .. 
Bu köylerde okuyan çocuklara İz. 
mir Ha1kcvinin gönderdlji ğitap
lar hediye edilmiştir. Bundan baş
ka köylülerimizin ihtiyaçtan, ar
zuları tesbit olunmuş. köy muh
tarlariyle ve Parli i<lare heyetle
riyle temaslar ;·npılınış. köy kal
}...ınması için r,ercken yar-dımlara 
b~ş vurulması hakkınd<ı fikir bir
likleri kurulmu•tur. 

H 'kevimlzln köyler~-nizde yap
'Jlakta old1'ğtı bu gibi faydalı, ya
lcın temruı ve etüdlerin alakalı 
r-.akarnların yardımını tenıin ba
kLm1ndnn 1~·i neticeler vereceği 
rr.uhakkoktır. 

Eınt-kli, dul ve-> )'f>· 

ti ın lt>rt> ucuz st•kt'r .. 
----*·----

Kültür mahallesi 
dağıtma birliği 
tevziata başladı.. 
Alsancal< KU!tür mahallesinin 1 

numaralı dağıtma birliği mınta
kası dahilin,!e ikamet edip emekli, 
ciul ve yethn nıaaşı alan aile re
islerine ilk kllnun ayı şeker istih
kakları her gün öğleden evvel sa
at 10 ile 12 arasında Gazi okulun
da. tevzi edilmektedir. 

Bu kabil aile reislerinin fotoğ
rn!lı memur karnesi, maaş cüzdn
ru ve şeker bedeli ile birlikte he
men müracaatla istihkaklarını al
maları lazımdır .. 

Vali, Parti müfettqi 
11e belediye reisi 
Karşıyalıada._ 

Vali B. Sabri Öney dün saat 
15.30 da parti müfettişi ve beledi
ye reisi ile beraber Karşıyaka kız 
ôğretınen okuluna gitmiş, okul
ca yeni izciler ocağı törenle açıl
mıştı.r. 

Okul müdürü B. Rahmi Bala
ban izcilik hakkında izahat ver
miş, talebe de izci şarkılan söyl~ 
miı;lerdir. 

ÇOCUK YUVASINDA 

Vali, parti müfettişi ve beledi
ye reisiyle beraber Çocuk yuvası
nı da gezmiş, tetkiklerde bulun
ır.uş ve yuvadaki altı yavrunun 
hatırlannı sormuştur. 

HALKEVİNDE 

Daha so:ıra hep beraber Karşı
yakiı Halkevine gidilıni:ı ve geç 
vakte kadar orada meşgul olun
m~tur. 

Evinde ilıi el:melı 
hartı bulunan lıim1 
Muhterem gazctenızin 12/12/ 

942 tarih ve 11406 sayılı nüshası
nın ikinci sahüesinin 4 üncü sü
tununda (Yeni mahkümiyetler ve 
maznunlar) başlığı altında neşre
dilen bir yazı arasında Bayraklı
<ia 287 numarada Halk dağıtma 
birliği az.ısı (Durmuş oğlu Ziya 
Çelik) in ~vinde büyüklere mah
sus iki adet ekmek kartı bulun
duğu yolu:ıda bir haber ve cümle 
ınanzurumuz olmuştur. 

Bu çirkin hareket ve suçun mür
tekibi olduğu gösterilen kimsenin 
köyümüz ve muhitimizle olduğu 
kadar çok temiz ve nezih arkadaş
lardan terekküp eden ocağımız 
tahtı mür.ıkabesindeki köyümüz 
Balk dağıtma birlikleriyle de en 
küçük bir alaka ve münasebeti 
yoktur. Binaenaleyh suçun mür
tekibi olan bu şahsın Bayraklıda 
cturdui','U ve bayraklı halk dağıt
ma birliklerine mensubiyeti zeha
bını veren bu yazının gazetenizin 
ilk çıkacak nüshasiyle tashih ve 
tavzihi • lütfunun esirgenmemesini 
saygı ile rica eyleriz.. 

C. H. P. Bayraklı OCak 
idare heyeti N. Reis 

TOSUN ÖZMAN 
~~~-,---~-

Bütün yurtta 
'-'P~nrr f ha§tas;a 
Ankara, 13 (AA) - Aldığı

m<z telgraflar dün (evvelki gün) 
Ba1vckil B. Sükrü Sorneo~lunun 
biT söyleviyJ ... ~ açıl.:ın 1 3 ü~cü yerli 
m lı hafı~ . ·n her ye•de toplantı 
ve törenlerle b 1 mı, olduğunu 
bildirmektedir. 

İllı deVl'enln sonunda Altınorda blrlnclliğl, 
Göztepe ifılndllğl, Karşıyalıa da iiçiinc:ii· 

liiğii lıazanmış bulanııyor-
Dün çok güzel ve müsait bir ha

vada lik •maçlarına devam edile
rek. birinci devre sona erdirilmit"" 
tir. Dün Alhnordu - Kar,ıyaka 
maçı çok heyecanlı olmut. Gözte· 
pe de rakibini 0-1 O sayı ile yene
rek senenin gol rekorunu tesis et-
mi~tir. 
Albnordu ve Göztepe tak1mlann
dan sonra en münit vaziyette o]an 
Karşıyakalılar dün seyircileri he
yecana veren ve bir aralık ümit
lendiren bir oyun çıkardılar. 0-2 
~alip vaziyete geçereok r~kiplerine 
korkulu anlar ya!tattılarsa d:ı sonu ... 
nu getireme-diler ve 15.yık oldukla
rı ücfincülüğe düştüler. 

Dü.,kü mar.lardan ~onra tki~r 
puvan farkla Altınordu birinci. 
Göztepe ik :r.ci, Kar~ıya.ka üçüncü 
olmu~lardır. Bunları sıra"'iyle Ate~. 
Altay takip etmekt~. Demirspor 
da en sona kalmış bulunmaktadır. 

Dünkü oyunlarda· Demir!llporlu
lor on gol yed'kleri halde ayni 
tempoyu muhafaza ederek oyunu 
bitirdiler. Karşıyaklılar i'e mağ
IGp vaziyete dü!'ltülcten sonra bariz 
bir asabiyete kapıldılar. Takım 
iç.inde di..ctiplinden eser olmadığı 
hissini verdiler. Karoıyaka takımın 
da eskidenberi göregddiğimiz di
siplin ve ahengin bozulmaı1ını biz 
hiç te doğru bulmadık. 

AL TINORDU • KARŞ!Y AKA 
Altınordu da. Kartıyaka da da

ha başlangıçta var kuvvetleriyle 
oynamağa balşadılar. Bu rrunval 
üzere devam eden oyunun yedinci 
dakikasında Altınordu müdafaa
sının bir anlaşamatnazlığı Karşıya
kalılara bir gol lı:azandırdı. Gol 
tesirini gösterdi ve üç daldka son
ra Altınordu 0-2 mağlup vaziyete 
düştü. Eğer bundan sonra Kartı· 
yaka bir gol daha yapabilseydi 

Altınordu çok mü,kül bir -nziyete 
düşecek ve belki de mağ)Qp ola
caktı. 

Bu nazik ve heyecanh durum 
yirmi beş dakika sürdü. Bundan 
aonradır ki Albnordu ille golünü 
atabildi ve devre 1-2 Karşıyaka
nın galibiyetiyle bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Bu devrede Altınordunun vazi

yeti kurtaracağını wnanlar ekseri· 
yeti le~kil ediyordu. Netekim daha 
onuncu dakikada Altınordu bera
berliği temin etti ve bir az sonra 
üçüncü golü atarak galip va~İyete 
geçti. Artık Kar,ıyaka için mağ
lubiyet mukadderdi. Zira yukarı
da da kaydettiğimiz gibi Karşıya
kaLiarın ahenk ve intizamları da 
bozulmuştu. iki gol daha yediler. 
Maç bittiği zaman Altınordu 2-5 
galip gelmiş bulunuyordu. 

GöZTEPE • DEMIRSPOR 
Göztepe - Demirspor maçı, galip 

ve mağlup heman heman belli ol
duğu için al?.kasız ve heyecansız 
oeyredildi. Bir çok seyirciler neti• 
ceyi beklemiyerek stadı terlcettl
ler. rılhakika oyunun .onuncu da
kikasında gol atmağa ba,lıyan 
Göztepeliler devreyi 0-5 galip bi
tirdiler. 

ikinci devrede oyım Demlrspor 
luların yılmadan oynamalan yÜ· 
zünden zaman zaınan heyecanlı 
safhalar aruderek geçti, fakat De 
minıporlular ele geçirdikleri bir iki 
çok müsait vaziyette hile gol ata
madılar ve buna mukabil beı gol 
daha yiyerek oyunu O- 1 O mağlup 
bitirdiler. 

Haftaya lik maçı yoktur. ikinci 
devreye öbür hafta başlanacaktır. 

M. ALI ORAL 

Çimento satışının kontrolü 

Yürür üğe giren yeni 
kararname sureti 

---------
Be31anname uermeh mecburiyeti • Alınan 
çimeııtolar ihtiyaç gösterilen yerden baş· 
ha işte ııuııandamıyac:alı • hontrol tarzı.. 

Çimento tevzi ve satışının İldi- tıyaçlar için lmllanılabilir.. Bu 
sat vekaletince tanzimine dair ye- çlınentolann İktisat veklletinin 
ni kararnamenin esaslarını Anka- veya memur edeceği vilayetin ya
ı adan aldığımız malOmata atfen z:ılı müsaadesi olmaksızın satılma
yazınıştık. Ayın 12 sinden beri sı rehin edilmesi, her hangi bir su
tatbik mevkiine geçmiş olan bu retle başkssına devri veya tahsis 
kararname>ıin sureti aynen şöyle- edildiği işten başka bir işte kul-
dir: larulması '!asaktır. 

1 - M~ınleket clahilinde islıh- Vekaletlere, hususi idare ve 
sal veya hariçten ithal edilen her belediyelerie bunlara bağlı mües
ı:evi çimentonun ihtiyaca göre tev- sese ve teşekküllere, istimal ma
z.i ve satışını tanzime İktisat ve- halleri gösterilmeksizin toplu ola
kaleti salahiyetlidir. r-.Jı: tahsis €dilen çimentonun bun-

2 - Çimento talepleri hakikt lar tarafından kendilerine ait 
ihtiyaç mikdarını gösteren beyan- muhtelif işlere tahsis ve taksimi 
rameler ÜLerine karşılanır. Bu yukariki fıkra hükmüne t5bi de
beyaıınamelerde iş mahalli ve lü- ğ,ldir. 
zumlu çimento mikdarının göste- ~ - Bi!Wrıum hakiki veya hük
rilmesi ve bu mikdarın hakiki ih- mt hususi şahıslar (Vekaletlere, 
tiyaca tekabül ettiğini gösteren hususi idare ve belediyelerle bun
ıesmL vesıkaların beyannamelere !ara bağlı daire, teşekkUI ve mü
eklenmesi liizıındır. essselere karşı bir iş taahhüt et-

Devlet, hususi idare ve beledi- miş bulunan müteahhitler de da
yelerle bunlara bağlı teşekkill ve h!l) bu kac..rın neşri tarihinde el
müesseselerin talepleri hakkında- !erinde satı~ık ~eya kendi işleri 
ki resmi tezkereler beyanname veya taahhutlerınden artmış bu-
mahiyetindedir. iunan çimento mikdarını bu ka-

3 _ M h lll b'"yük" millkiy rarın neşri tarihinden itibaren bir 
aa en u elft .. d d tmkt • · l · t vzif dil ek mem uı a ıçın e ve evam e e e 

aınır erınce a e ec ur · ı · d ·1 "d art ak · 
!ar, hakiki veya hükm1 şahıslara oıant 'f erıdae~ lı e~ı. e h't ac dçı-
ait inşaat mahallerine giderek bu mt.enb o arıb. haftış ennınarf dı amın ban 

1ıaren 1r az ınave u 
mahallerde kullanılan veya, mev- karar mucıbince kendilerine tah
cut bulunan çimı:ntonun mikdarı- sıs edilecek çimentodan ellerinde 
ru tesbıte ve bu çımentoların men- kalacak bakiye mikdarıru da çi
şelerini tetkike ve ne suretle te- mentonun muhassas bulunduğu 
darik edildiklerini gösteren fatura ;,şin hitaııu tarihinden itibaren ke
ve sair vesikalan talebe salahiyet- za bir hafta içinde kendilerine 
lidir. tahsisi yapan yere bildirmeğe 

4 - Tevzi edilen çimento kim- mecburdurlar. · 
\ere ve bangi ihtiyaç için verilmiş- 6 - İşbu karar neşri tarihinden 
se ancak onlar tarafından ve o ih- itibaren m~r'idir. 

T rakyada teşcir ve 
arıcılık çalışmaları 

Ispartaya giden şimendüfer yol- yıfladılar. O kadar ki Avrupaya 
cuları şehrin bulunduğu ovaya gir- baraç veren müşteri olmak kabill
meden etrafı dağlarla çevrili olduk. yetini kaybettiler. 
ço geniş bir ovadan geçerler. Bu Dünyanın pamuk yetiştiren mıo 
aüzlüğün şimalinde günün saatleri takaları halkından olduğu baldo 
ne göre moraran, bakır rengi alan henüz pamuklu kumaş iatihli.k et
ve tepeleri çok zaman karlı yük- rruyen büyük bir beşeriyet züm· 
sek dağlar vardı.r. Bunların ete- resi vardır. Buna benzer daha bit 
ğinde yeşilliklerin koyulaştığı yer- hayli mi•aller ilave edilebilir 
!erdeki köylerden birinin adı Gö- Avrupa dünyanın köşeJe,ini. 

bucaklarını i~ti;ımar ederken kıta· nendir ve ova bıı adı taşı.r. 
Gönen ovasının ortasındaki çıp- da bir sulh devre!'İ hüküm sürüyor

lak ve boz sırtlı dağ parço<ı tarih- du. Fakat kıtanın harici Avrupayı 
ten önceki hayvan1ardan birinin besleyemeyince Avrupanın içinde 

mücadeleler başladı. Son harp 
cturusı.ınu andırır, onun batı ya-
macındaki Senirce köyü toprak te Avrupan1n bu hale dümiğiinii 
damlan, kerpiç duvarlariyle darın göstermektedir. 
boz rengi içinde kaybolmuş gibi- Avrupanın yeniden nizama kon 
dir. Bize burada bir köy olduğunu, ma51 yalnız ba,ına. yalnız bir Av· 
dağın cenup eteğindeki oldukça r~pa "!esele•i deği~dir. Kendi ken· 
geniş bir ağaç kümesiyle sırtın ba- ~ıne kıfayet edem~e.n Avrupa. i~
tı)·a bakan bir yanındaki dört ta- h~açlarını kıta harıcınden getırır, 

r T h f'f b' "ll'k h be lbtnaenaleyh bu •abalarla Avrupa 
rv. 1

• çevn 1 3 1 ır VE'$! 
1 a r &ra~n~da bir i~birliğine ihtiyaç var-

venr. d B · .. L· !'"" k h ] · d" 
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Kayılı gelin Senircede ağaçsız- Bu ekonomik nizam artık ko)o.. 
lıktan bunalan ilk insan değildir. nilerde ve yan kolonı1erde endü.
Ancak o, evlerin ve havvanların 
suyu ic .ı verimsiz bir ·kuyunun tri yasai!ına değil, bilakis bunu11 

ihyasına dayanır. Evvelce dün,..-
1>3$1nda geç vakitlere kadar dldi- yı ticaret kredisi açarak ;~birliğine 
şen köyün içinde bir yeşillik yarat- davet eden devletler bugün dünya 
mak azmini kendinde bulan hirisi- ya endüstri kredioi açırak yeni Mr 
dir. Bütün çocukluğunu koyu ağaç hayatın esasını kurabilirler. 
gölğeleri altında geçiren Kayılı Bu suretle hareket ettikleri tak
kendisini kuvvetLe saran yeşillik takdirde büyük mikyasta bir dün
hasretini, yeni ocağında yarataca- ya mübadele hareketi meydana Çt

ğı baf(, bahçe ile dindirmek isti- kacaktır. Ru mübadele, ;, bölümü 
yor. llk tecrübelerini köyün bir az kuvvetli. ileri teknikli, sivn1miş 
üstiindeki yamaçlarda yapıyor bu- zekalı Avrupalıya daha insanca, 
rada yetiştirmiye başladığı bağ, ve insan ~erefine layok hinnetler 
köydeki yaşlıların bile ümitsizlik- verecektir. 
lerini giderecek güzellikte Bıı iş Avrupa meselelerini Avrupa 
olmaz, diy~ tepinenler artık susıı- haricini insanlık ve hüniyet pren
yor. yazık ki muvaffakıyet pek aipleri ile mütalea etmedikçe hal
geçicidir ve ikinci baharda dallar Tetmeğe imkan yoktur. 
yaprak vermiyor Kökleri sert ka· SADRI ERTEM 
yalara 11l0<an kütilkler <ararıp 

kuruyor. x;;;;;;;;;;;;;;;;;;;CiCCiCOCiOCiöC;a 
Kayılırun yalnız emeklerine yan- ~~ 

madığını, ümidinin kırıll{lından bu. J 
yük acı duyduğunu tahmin eder- ., 

.... 
ı e 

siniz. Hatta onu, bu güzel isten 
vaktiyle alıkoymak isteyenlerin 
şimdi sitemleriyle, alaylariyle gay
retli kadını ne kadar bunalttıkla
rını da düşünebilirsiniz, 

Kayılı o senenin yazım ve kışını 
sıkıntı içinde geçiriyor. Bütün ça
lışmalarına durgunluk veren bir 
düşüncenin yükü altında, aklından 
geçenleri kimseye, kocasına bile 
söylemiyor. Karlı ovaya her ba
kısta içindeki onulmaz yara bir az 
daha kanıyor. Toprakla mücadele
ye daha gireceği gün gelmiyecek 
mi? 

Donan topraklar biraz çözülü
yor .. Kayılı bu sefer dağın cenup 
etei;inde düzlükteki tarlasına ko
şuyor. Eşeğıyle günlerce taşıdığı 
calılarla orada çitler yapıyor. Dört 
tarafını çevrelediği toprak parça
sında hendekler açıyor.. Mevsimi 
gdince yakın köylerden meyva 
fidıınları geliriyo,- ve dikiyor. Ka
l·ılının yakın n1uvaffakıyetsizliğini 
bilenler, y~ni çalışmaları çılgınca 
buluyorlar. Çünkü orada yet~e
c~k ağaç içın bir damla su yoktur. 
Haydi köyün kuyusund•n zahmet
le kova kova çektiği suyu buraya 
taşısın .. Bir&z yeşercc•k fidanian 
ovaya ba~ı boş bırakılan hayvan
lıırdan, köyün haşarı çocukların
dan nasıl koruyacak? 

Kayılı, köylüler;n tahmini gibi 
l:ütiin yaz kuyudan su çekiyor, 
buraya taşıyor. Çalılardan, diken
lrucden yaptığı çitle fidanları hay
vanlardan ve çocuklardan koru
yor. Ancaıı: burada uğraşan Ka
~ılı ekim, orak, harman işlerinde 
kocasını yalnız bırakmış değildir. 
E. vine, birıcik kızına ve evdeki 
hayvanları:ıa bakıyor. ~hk yi
}eceğini hazırlıyor. Hulasa her 
şeyi yol undadır .. 

İkinci, ıiçüncü yıllarda emek 
biraz daha hafifli: •r. Ağaçların 
uzayan köıderi toprağın derinli
ğindeki suyu bulmuştur. Çiti ya
ııp giren hayvanlar, köyden yeti
şı !inceye kadar artık kalınlaşan 
ağaç gövd"1erini kolayca kopara
mıyorlar. Zaten Kayılı evinin av
lusundan bahçeyi gözetler durur. 
Oraya bir hayvanın girdiğini gö
rünce arası epeyce uzak olduğu 
halde ya '<endisi koşar, yahut bi
risini gönderir, hayvan kovulur 

Ankara va 
döndü 

Ankard, 13 (AA) - Cüm
hurreisi Milli Şef İsmet İnönü 
Çorum bölgesinde yaptıklan 
seyahatten bu gece saat 23.45 
te hususi trenleriyle Ankara
ya avdet bu urmuşlardır. 

üstün bir hürmet duygusu taşıya
caklardır. 

Kayılı'dan sonra bir başkası Se
ı>irce köyünün batı yamacındaki 
etrafı çevrili bağı yapmıştı.r. Artık 
Senirceli'le•, şimdi tarlalaında 
ağaç yetiştirmenin kabil olduğuna 
inandıkları gibi Kayı'lı geline say
gı gö•tenneyi de borç biliyorlar. 

* Kayılı gelindeki yeşil hasretinin 
kuvvetini yaptığı tecrübelerden 
öğreniyonu. Ancak bu kadar şid
detli bir istek, ona kurduğu aile 
ocağını bıra.ktırmamış, uzak olrnı
yan köyüne döndürmemiştir.. O, 
haysiyetli bir Türk kadını olarak, 
evine erkegiıı,, bağlı kalmış, ye
nilmez ağa~ sevgisini de ümitsiz 
topraklardaki çetin didişmeleriyle 
tatmin etmiştir. 

Bir kalbe yüklenen iki ayrı sev
ginin ne fırtınalar yarattığını bili
riz. Tarih boyunca bir çok sanat
kllrlar, birbirine uyamıyan ayn 
sevgilerin bjr in~an benliğini nere
lere sürüklediğini tasvire çal~ 
mışlardır. Kayılı'nın kalbinde de 
iki kuvvetli duygu, yıllarca çarpı
~ıyor .. O, ağaç hasretine kapılarak 
doğduğu köye gitmiş olabilirdi ve 
biz bunu ö~enince masum ve hat
t5 asit bir sevginin rüzgarına ka
pılmı:ı ince duygdu bir kadın ola
rdk onu mazur görmeğe bile çalı
şırdık. Hayu, o bunu yapmamış.. 
ı.Tür1 • kızlarının mü.o;;tesna haysi
}·etiı ni taşıdığını Senirce köyil
niln kerpiç duvarlan ve toprak 
damları araSlnda kahramanca eme4 

ğıyle ispat etmiştir. 
Bu yurtta bizim eserlerin~ 

emeklerini tanıyamadığımız ne 
kador çok Kavılı ~elinler var. 

KEMAL TURAN 

ve çit onarılır.. <·---·---------·----t İşte Senirce köyünün biraz ile- 1 
-------,-- risinde, şu boz renkli çıplak da- Gazt>tf"nlİZ ht"r 

Edirne, 13 (Hususi) - Trakya ~alarmda iidanlıklar tesio edecek- ğın eteğindeki tek bahce böyle 
umwnt müfettiş vekili Salim Gün- t·r. Lüleburgazda da bir fidanlık yetişti.. A]:ıçsız köyün ilerisinde. v t' rd f" "5,, k U f'UŞ 
doğanın ve Kırklareli valisi Kazım ve bir :ın istasyonu lrurulacaktı.r. sarı ekin !arlalarının ortasında bu J ·- _ 
Demircrin !ştirakiyle Lüleburgaz- Edirne arıcılık kursundan yeti- ufak yeşilliği görenlerin burada Bazı yerlerde gazetemizin be 
da bir top~antı yapı~tır. .ecek ancılar Lüleburgaza gönde- bır bahçenın nasıl yapıldığını sor- kurustan fazla<ına sat:lmak 

Ziraat müşa'."İr ve müdürleriyle '.lecek, orada ameli tatbikatı arı maları hak•ız değildir.. Bunun ı i teniİdi~i haber alınmt~hr. 
Laymakan,'arın da iştirak ettiği ta.•ronundii göreceklerdir.. Bu hr kad•n -~lıyle yaatıldığını _ö!{ıa- Gazete~iz her yerde (5) ku· 
lou toplantıda Kırklareli vilAye- ı;tasyon~a uretılecek. arılar Trak- ı ncnler, $uplıesız hayrc•lerınden 1 rı.-tur, !azla fiyat istiyenlerin 
t ndc blr birlik kurulmasına k:ı- yanın bı.r çok ycrlerınde kurula- 1 derhal ıdarehanemize b:Idiril-
r:ır verilmiştir. c~k diğer ıotasyonlara tevzi edile-1 (·r.) l\1t!li Şef'iıı San'8ım halkına 1 es· . 1 Bu birlik Babaeski ve Vize ka- cektir. hitııbelerinden.. m ı rıca 0 unıır. -
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ıNGiL!ZLERiN Kahire, 13 (A.A) - Tebliğ: 

h • • SöYLEDJKLERı Hava kuvvetlerimiz dün gece mu arr r yazıyor Londra. 13 (A.A) - R0yter J~;~~~h~ca;,, ~~~\=ti~~ diğer he-

(Ha tarafı 1 inci S3hifede) 

talarım kuvvetlendirmiş oldukla
rından, Stalingrad çevrelerindeki 
Sovyet taa,Tuzlan dolayısiyle Al
ı:ıanlar şimal Kafkasyaya yeni 
kuvvetler göndermek şöyle dur
sun belki, bu kesimdeki ihtiyatla
rını şimale kaydırmak zaruretin
de kaldıklarından, ayrıca kış la 
bastırmış olduğundan buralarda 
ilkbahara kadar ehemmiyetli sa
vaşlar olm:yacağı tahmin olunur. 
Stalingradın cenup batısındaki 

tehlikeli Rus taarruzu Alınan kar
şı tedbir ve taarruzlariyle durdu
rulmuştu. Fakat Moskovanın ye
niden verdiği bir habere göre Rus 
kıtaları, Stalingrad - Novorosisk 
demiryolu boyunca Kotelnikovo 
istasyonu 'stilrnmetinde yeniden 
hıarruza geçerek Alman ınevzile
rini. bir yerde yarmışlardır. Teyi
de muhtaç olan bu haber chemmi
:Vetll ise de Ruslar, elde eltikkri 
taa.rruzt mavaffakıyetlerinden ek
seriyetle istifade edemiyorlar. Ni
tekim 19 ıkinci tesrinden beri, 
Stalingrad çevrelerinde süre gelen 
büyük Rus taarruzlarının ilk he
aefleri Stalıngradı kurtarmak ve 
Volga ile Don arasında ve ayrıca 
Don kavsinde bulunan Alman ve 
diğer mihver ordularını çenber 
içine alarak imha etmek olduğu 
halde bu maksatlar elde edilemc
tnişUr. 
, Ruslar, hemen her gün Stalin
grad şehrinde Almanlardan bir bi
r>ayı, bir köşe veya sokağı tahki
lnatiyle birlikte zaptettiklerini bil
dirmekte iseler de şehrin tahkim 
c.-dilmiş esaslı dayanma noktalan 
anlaşıldığına göre Almanların elin
dedir. 

Volga ile Don arasında ve bil
bas.sa Don doğu sahili boyunca 
Ruslar taarruzla bir mikdar iler-

1 liyebilı:nişlerd.i.. Fakat Almanlar 
. bunlara karşı taarruzda buluna
rak Rus taarruzunu durdurabil
lnişler ve şimdi de Rusları bura
da geriye ıtmekle meşguldürler. 
Bu kesimde hüküm süren kar 
fırtınalarına rağmen ehemmiyetli 
11\.!man-Rumen kara ve hava kuv
vetleri Ruslara karşı şiddetle sa
vaşmaktadır. Don kavsi içinde, iik 
Rus taarruzlarının hızı karşısında 
ıtayiat vererek tA Çir ırmağına ka
dar gerilemek zorunda kalan mili
,,.., kuvvetleri, Sovyet kıtalarını 
h"'1ıda durdurduktan sonra onla
rı geriye ,üpneğe baslamışl.ardır .. 
.Bu maksatla şiddetli muharebeler 
\!evam ediyor. 

P.uslann merkezde, umumiyetle 
Riev ve Velikilukinin 70 kilomet
re kadar ~imal doğusunda bulu
llan Tropetz istikametinde giriş
tikleri büyUk. ve şiddetli vasfını 
Verdikleri taarruzlardan da kendi
lerine yarıyacalı: mühim bir neti
ı:e çıkmamıştır. Ruslar merkezde 
ki bu taarruzları, esas itibariyle 
'Almanların buralardan cenuba 
ruvvetler kaydınnlarına mani ol
ınak için yaptılarsa da kullandık
lacı kuvvetler büyük ve ehemmi-
5'etlidir. Bu sebeple mesela, Tro
petze nisbetle çok ileride ve he
ınen hemen b~lı başına bir da
;vanına noktası halinde kalmış bu
lunan Rjevi pek ala zaptedebilir
Ierdi. 

Bahusus Viazmadan Rjeve doğ
ru uzanan Alınan müdafaası cep
hesi Rjevde birden bire batıya 
dönerk Tropetze gittiği için Rjcv 
keskin bir köşe halinde ileride 
kalm1ştır. Bundan başka Rjev ile 
Tropetz ardsındaki takriben yüz 
yetmiş kilometrelik alanda lıer 

hangi biti•ık bir müdafaa batti
nın mevcut olmadığı da dikkate 
alınmak iktiza eder. 

Ruslar bu derece yalnız ve sa
rılarak. zaptı kolay bir durumda 
olan Rjev ile Viazmanın Veliki
lukinin demiryolu muvasalelerini 
kestiklerini iddia ettikleri halde 
Jnüstahkem Alınan dayanma nok
tasını dü.şürememişlerdir.. Çünkü 
anlaşılan, Almanlar Rjeve hava 
yolile erzak, mühimmat ve takvi
ye kıtalar1 gönderdikleri gibi bu 
mevkii sarsmağa çalışan Rus kıs
kacını karşı taarruzlarla açabil
ıniş.lerdir. Ruslar Trpetz Ve İlınen 
gö!U kesunlerinde ehemmiyetli 
muvaffakıyet kazanamamışlardır, 
Bilakis ıne ,·kez bölgesinde Alınan 
taarruzu ;nkişaf halindedir. Vel
hasıl geçen ~ta olduğu gibi şim
di de Rus taarruzları kati bir mu
vaffakıyet elde edememiştir. Hal
buki hiç olmazsa Stalingradı kur
tarmak ve Rjevi zaptetmek gibi 
iki muvaff.ıkıyet kazanabilirlerdi. 
Bahusus Almanlar doğu cephesin
den Tunusa büyük ölçüde uçak 
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Lale VE TanCJ' 
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:ı - .HlT{f Çapkın ihtiyar ~ 

Altın ıırogramı, ıııuvaffakı-
yetle devam ediyor.. § 

kuv\·etleı·i göndermek dolayısiyle 
f~us hava 1->.uvvetleri de ç.::..C~ı!lağa 
meydan bulınuşlardır. R.ınun:a 
beraber bütil.n bu taarruziarın te~ 
neticesi şimdilik şimali Kafkasya
c'aki mihvçr trıarruz hareketlerini 
cıurdurmak ve Stalingrc:ı:Ha a.~.:ığı 
Volganm Almanlar tarafından wp
hnı menetnıek ol;,nu~tur. Filvaki 
€ğer bu Rus taarruzu \"e kurşı ta ... 
urruz]ariyle çok kanlı !ed.::.!r<1rhk-
1ar yapılm::tını!:i o1sayclı ..:\hn<.ınl:ı-;.· 
Stalingradla Tuapseyi. \"blikaf
kası, Grozniyi, a~rıfrı \Tolg:-ıyı bel· 
ki de Ejderhanı ZC'..ptedc ... ek Ifa 2r 

ci.enizinc varabilirlerdi. 
Şİi\'!AL AFRİKADı\ 
Mareşal Rornn1el taze kuvvet~ 

ler alara~ E~ageyla mevkiini i)
gal ve tahkim ettiği g.ibi Tunus li
ınanlarına cıhan veni bir Ain1an, 
İtalyan orJuı:;u da bu evalcti tıı
tarak müttefilderin sim~1i\·e l··a
c!arki t~arruzlarını geriye . a1 '1.~:'l~;a 
murnffak olnıuslur. 

Mihverin Elageyladaki yeni mü
dafaa ınevziinin tabiatre col~ ku\·
vctli oldu(j"u bildiriliy~r. Cün r;.ü 
bu meVZiin soJ kanadı df'nize da
yandığı gibi ön \'e sağı da kum 
~al1raları ve tuzlu b:--taklıkJarla 
korunmuş bulun.maktadır. Elagey
lanın G5 kilometre kader doğu
sunda ve s:ihilde Mersa el Brega
nın bir ileri me\7.i olarak tahkim 
edildiği ve burada ehemmiyetli 
mayo tarlaları vücuda getirildiği 
anlaşılıyor. Sekizinci İngiliz ordu
sunun keşif kolları, ileri mevzill".ri 
tesbit etmekle ıne5gul oldukların
dan asıl ınüdafaa mevt.iinin önüne 
gelmeıni~leı·dir. Bununla beraber 
İngilizlerin taarruz hazırlıklarını 
bitiı·ir bitirınez harekflo1.e g('çccek
leri şüphesızdir. 

Tunustaki askeri hareketlere 
gelince mihverin hava \·e deniz 
yoluy!e buraya kafi kuvvetlerle 
iki zırhlı lümen getirebildikleri 
anlaşılıyor. Bu sayede Bizertenin 
cenubunda Matör \'e Tunus llınan 
şehrinin 25 • :::o kilometre batısın
da Cüdeyda istasyonuna kadar, 
taarruz! muharebeler vererek iler
lemiş olan birinci İngiliz ordusu
nun zırhlı kuvvetleri geriye atıla
bilmiş ve Cüdcyda istasyonu ile 
Taburba ve Matör kasabaları ge
riye alındıgı gibi Alman - İtalyan 
lntaları mütte!ikleri Tunusun alt
mış, yetmiş kilometre batısındaki 
Meceselba~ istasyonuna kadar 
;ürmüştür. Mihvereiler Bizerte, 
Tun.U!I ve Su.sa llıııanlarına aled
devam hava ve deniz yollariyle 
t.ıze kuvvetler göndermekte ve 
bunlar arasında zırhlı teşkiller bi
rinci derecede ehemmiyetli olmak
tadır. Müttefikler mihverin hava 
ve deniz taşıtlarını uçak ve deniz 
altı taaruzlariyle rnciz edebiliyor
larsa da tamamen menedcmiyor~· 
!ar. 

Cezayirle Fasa çıkan İngiliz, 
Yeni Zelanda ve Amerika kuv
vetleriyle müttefiklere katışan 
Fransız kıtalarının yeki\nu Tunus
taki mihver kuvvetlerinden her 
halde çok üstündür. Fakat Al
manlar Tunusa kafi tank ve top
çu getinn,kle beraber uçak cihe
tıyle müttefiklere üslünllik temin 
etmişlerdir. Evvela Tunusun en 
iyi uçak meydanları mihvcrcilerin 
tllerinde ojduğu ve bunlar da sa
' aş yerlerine pek yakın bulundu
ğu için Alm:ın ştukaları bir haf
tadan beri şiddetlenen Tunus mu
harebelerine tesirli bir surette 
ı•ıüdahale edebilmişlerdir.. Bun
dan başka müttefiklerin kafi bom
bGrdıman uçakları varsrı da avcı-
1.ırı olmacLğı anlaşılıyor. Bu se
beple müttefiklerin uçak kuvvet
leri muhaNbelerde kendi kuvvet
lerine ve bilhassa tanklara yardım 
edemedikleri gibi mlittefiklerin 
hara kuvvetleri de Alman ştuka
krına kar;ı kM.i surette koruna
maınışlardır. Şimali Alrikaya şid
detli yağmurlar düşmesi dolayı
sıyle de m\.ıttefiklerin nisbeten fe
na uçak meydanları batak haline 
geldiğinden bu da müttefiklerin 
muvaffakıyetsizliklerind., ayrıca 
amil olmu.:;tur. Tunusa pek yakın 
olan Sicilya ve Sardonya adaları
nın uçak meydanları da mihvcr
cilerin elinde bulunduğundan bu 
da onlara 2yrıca üstünlük ver
mektedir. Hele Sardonya mütte
fiklerin çıkarma iskelelerine yakın 
ve hakim bir vaziyette olduğun
dan buradan oralara hücum et· 
mek kolay olmaktadır. 

V: e~a~ıl ş.imall Sirenaykadaki 
sekızıncı lngıliz ordusu henüz El
ageylaya t.aarruz etmediği için Bi
zertenin cenubunda Tun us istika
ruetinde ilcrliyen birinci İngiliz 
ordusuyle müttefik kıtalar mihver 
ordusunun bir karşı taarruzuyle 
gerilemiştir. Bunlar tekrar bir ile
ıi hareket tecrübesinde bulunabil
mek için takviye kıtaları bekllye
cekler ve bilhassa müttefiklerin 
havaya hil.kun olınalarını istiye
ceklerdir. Fakat göri!lüyor ki 
mihver devletleri de Tunusa ve 
şimali Afrıkaya !Azımı gibi önem 
veriyor. 

Amerikalı kıtaların tecrübesi>/ 
l.'ği karşısında Alman kıtalarının 
çok üstün talim ve terbiye ve sa
' aş tecrübeleri ve kumanda sevk 

ajanc.mm Kahiredeki hususi mu- «BON• DA KAYİPLAR V/,R 
ho.biri bildiriyo" Londra, 13 (A.A) - Fas rad~·o-

Sirledc s<.:.ki:z.inci lngiliz ord'.~oı;u- fUna göre l\IIihver uçaklar-ının Bon 
nun taarruza geçti"i hakkında Ber- }im;::nına yaptıklar1 taarruzci.J bom
lin rad~:o.:unun dü,ı sabah verdiği balur husu.si b~nalarn düşn1ü~ ve 
haber henüz teyit cdnmemekle nıaill~sef ye:·li halk arasında ka
beraber sck:zinci o-du devriyeleri- y:p1a1·a seb~p olmu.ı;:f.ur. Li.manın 
n:n El -ı:e/lada 4 ki'o"!"?'l.etre iç"?rid:! k<!pnr.dığı h~ k~,1 nda1~; n..fjh\•('r hrı
\:r no!ctaya ~·ad3r ,·ardıkl"rı Ö~re- l' . i.•.:ın13mi_vle 2.S1lsızdır. 
ci'•-.i;li:. .ALMAN LüCU~>LARI 

Lonclra, 13 ( .\.A) - Royte- L,ndra. ı:ı (i\.A) - ŞL'l1al .\i-
rin l(rıhirc muh?.biri bildiriyor: ıL~a l"""rans -. ·rı.·.:nıi k.oı.,.;rı-fıhınıi 

f-terıüz tıf'J'İt edilrniyen b!r ha- L.'l~J;ği: 
ı,f'r•• örr l:ı?'liiz d"'vrlye müfr~ze- l\_r,.::zetclbrlı k-: .... ::nindcı dUsnı~n 
1
eri h-~, d.i"m"'n m<"v1:i1t!rİn? ..,ir- .:-'i.inl·ü hi.ictırnlarının al..2nıet~ u~-

,,,;,· .... ,...d;,. ~ 1 h h . 
rc.:.;nfis:na r.:".t r."!en JU .ca .a y •n:-

Kah:·.'. 13 (AA) - Orto ş"rk 
,:~ r-t.': tebliP,i: 

!'•ri unsurl:ır·~ .. ı..:.-:. Eln--:ey13.d.:ı 
cl~i-:: 111~n miid;;ıfaa1eırınt yokl::::m..l:Ya 
~ ·· p.,.._1 etmi!"tir. .., 

Liby.:..da muh"lrehe meydanı 
::ıöl··c~i üzerincle f.-ii-:~•k ölç-tide ha-

clen h;i~uma bac:Iam1c:tır. 
Londra, 13 (A.A) - Şimal A >

::.<ka umunıi k:ırar~.3hının sözcü.sU 
.. \Irıı· n!arın .ilJ.,. 1'..teczctcibah hücu
nıt:'ldan !:0111 cıki hücnınla.rın!n C'V

vclki~er ka.d~-:r siddetli olmc;:dırı n 1 
1-:lcJ;rıııi.ştir. 

HüCUMI .R PüSKURTOLDü 
Lonclra, 13 (A.A) - S:mal 1'-'-

.r .. , r;ı.~T·ı·~Iİ O)f!"'~.,'.'tt•T. r'.~:d~ki ,..,.;.İ~ 1 ~f~k tın1.U'.lli ktı.!"<'l"-
f.' er""J koym~ t""T"oları bir bomba r;fıhın 1 n tf'bHfVi!!e gö!'e müttefi1t1rr 

0-:-ta b,-,mb:ı t.,..-J,..1arımız d·'.1n 
,~r:--.b!usu hC'lmbal"1mı~ ve yollarda 
' ult:no.n t"'"'·•laT' mitralyöz ~tc. ine 
· "'f'."l•·~tu1·. 

dün lVrihver .kuvvetlerinin iki hU
c-unıunu püı:ki.irtmiislcı·dir. 

AKDENtZDE 1 
Bir İn?;\iz d~niz.al!ı.sı 'funusl.:.

ki Jl.Iilıver kuvvetlorine yiyecE>k ve I 
malzeme taşıyan 2 vapura torn;l
ler atarak isçılı:-tler ten1.in elm!!-'.:tir. 

.4UYTA1'T,\RA GöI?E 
B 0 rlin, 13 (A.A) - ·D. N. B. 

A'.ansının bildi!"diğine göre evvel
ki gün Tunus1a muh,;:ıreıbe bütün 

INGiU7 Cı\ZETELERlNIN ~lh devam Pt~tir. Alman hava 
NF5RıYATI kuvvetleri M>czetclbah istikamc

Ce-nup i~t;kamet'e ilerleyen bir 
d\icım:\n horıba ur~~ Pantelarya 
.:!r.ıkl;ırında avc1lar 1mız t.'."lrafından 
rleniı:e d~l!'ıüriilmü~tUr. Avcılarımt-
7ın lıl'.'psi d~ ü~lerin ... dö,,rn::c;tür. 

Lonclra, 13 (AA) - Sekizin
ci İngiliz ordusunun Libyada taar
' uza ba,]a.lı.ö;ı hokkında D. N. B. 
;ıjansnun vercli.~i haberler Pazar 
PA:!cteler-inin Pn bag sahlfe1e:rinde 
\'c-r almıştır. 

Re!'l:mİ bir haber henüz veriJmjş 
olmf'dı?hnrlan g.:ızctelcr hu habeT
(,.ri üzerinde mi.italea yürülıneden 
nf'şretmic;lt::rdir. Burıunla. beraber 
bütün cl;kkat, Akdenlzin cenup 
kıyıları Ü7.eTinde <:~vTİ]mi~ bulun
F.t->l~ı ... rJ•r. 

~UNDA Y TA YMi'>IN 
Yt..711./\RI 

Sunday Taymis o-~zet~si 'a~ıl 
dü~man» adını Yerdi~ Almanl:ııırın 
bomb'.llanma.sı bac;ka bir y~rin 
~ombalanması yüziinden gcv~ctil
rllği•li tenkit ec!erek: ,:Hava bom
bnrdımanlP..n d.Unıa olmalı. ve 

düşmana hiç nefes aldınnam?tlı~ 
dır.> diyor ve 1talvanın bomba
~ilnmasından ,da bahsederek şun-
J..,rt vazıvor. 

« Ya Romadaki Sen Piyer mey
d3nında geçende yapılan •ulh te-
mennileri bütiin ftalyan milletinin 
r:cası mahivetinl almah vevahut 
ltalJraya Aulhun nasll yapıla~~~ın1 
h0""' 'hrı rrl' 1 '11:ınla rla atı lıh lrı:ılıdır ... 

TUNUS VE Bf7ERTE NE 
7,\M. ~ ALINACAK~ 

~ .. nde:: Ek~pr~ı D~ Gavrin di
yor ki: 

rnde çekilen tn!'iliz ve Amerikan 
tank kollarını a;!ır byıplara uğ-1 
r~tınış1ardır. 
Alınan uçaklan Bon limanını 

booı balamıştı.r. 
ALMAN TEBL!Cl 
Bcrlln, 13 (A.A) - Tebliğ: 
Düşmanın son günlerde Tunusta 

kaybettiği araziyi geriye almak 
için yaptığı hücumlar püskürtül
nıti~tür. Bir düşman grubu ve J3 
tank yok cdilın~tir. 

Dl.in gece uçaklarım1z Bon lin1a
n n1ı bombalanus ve 8000 toni1~to-
1uk bi.r düşrnan~ ticaret gemisini 
yakmıştır, 

OENlZOE C~RPIŞ .• 1ALAR 
(lla~lara[ı ı ınci s~bifede) 

kayıplarla limanlarına dönmüşler
dir. 

BALIKÇI GEMİSİ KAYIP 
Londra, 13 (A.A) - İngiliz 

aınirallığı Golster adlı Britan;•a 
Balıktı ,eemWnin .lc.aybolduğunu 
bildirmiştir. 

Va.~ingtmı, 13 (A.A) - Ameri
ka bahriye nazırlığının bildirdiği
ne göre as'<:eri nakliye gemisi ha
line getirılcn Prezidan Kalaç 
'I ransat!antiği. Atlas okyanusunda 
batmıştır. İçinde bulunan 4000 
askerden yalnız dördü kaybolmuş
tur. Harbin ba5langıcından şimdi
ve kadar düşman tara[ından ba
t:nlınış olan asker nakliye gemi
leri bu son1n1cu ile on taneden 
ibar~ltir .. 

M!HVER 3 GEMt 
KAY'BE:ITI 

Tfnli-s f'lRtin 11p· rın'a He n1iizcvycn ''C I!}·t~ ınodcl1cri albndaıı p1rlanta ve eln1asla müzeyyen bayd 
'~rıJ s~tlcri. bay~._ yilziiğii ye ~(1valye, I{lips. ~i~ek ve pliık!~n. kiipe1eri 

~u~2·ün .... :en itibar.en "Ankara Palas" ın 
;·st sa:onıa~ ında teshii" edilivor 
~ER ATLEBI • 

ı 

,-~-A-~f-,!-T_i_~-s-~-I-~-~~-~-1-!-:f ·~---niiiii-K•ımıziiii••, a•_•v•t;a~l_)··:ı·_•siiii .. o_:d:a:iiiis_,:"iiii'iiiiiiiil•. çiiiiiiiiin•iiiiiziiiiiiii~ 

1 
737 No. S LQkantalarda, Kahvelerde, Gazinolarda her yerde tabii Soda 

Alt kata ınüracaat.. § için.iz. 
1 - 3 (3171) R ------·-----

xı=--..ıxıcccc~..-.-~~11 Evinizde, yemekte tabii Soda içiniz iyi hazım ..dersiniz günll-

~.ı:~~=~~.,..~~~==~.co:;o: 

ASKER HASTANESI ı· 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 

Dff. FfA.Lİ-!: TEMEL 
İkinci beyler sokak 81 No. § 

da yeni açtığı muayen€hanede § 
her gün ha•tahrını kabule 11 
başlamıştır. 8 

TELEFON No. ~465 !~ 
Y~J.Y.r.r~~ 

[
::r..=~ff""'cf"iı"'".'-): :ı:ı~ 

Hiitm~ı Aladağ 3 
Kadın hastalıkları operatö-

Memleket hastanesi nisaiye 
§ve veli.diye servisi muavini 
8 Birinci Kordon Tayyare si-
8 neması biti§iğinde No. 206 .. 
~ TELEFON : 4032 R 
~KGCCCUl 

~~~·~ 

OOL'N İSTİYENLERE 
MÜJDE ... 

Fabrikalar, nıüesseselcr, otel· 
ler, fırnılarla evlere çanıa.,"1"· 
Iık, sob:ılık her nevi kesilmiş 
muhtelif cins odunlar .. 

nüz neşeli geçer. 

--------·-----
DEPO: Yeni İzmir Eczanesi Hatuniye. 

(TELEFON 2067 ) 

Ucuz Pekmez 
Sureti mahsusada iınal et t!rdigimiz nefis 35 derecelik PEK

MEZ bugünden itibaren kilosu 110 kuru.'?tan pentkende ola
rak mağazarruzda satılmaktadır. 

1ZM1R: Eski Kasaplar 905 nci .sokak numara 3 
AYVALIK T1CARETHANESt 

Türh Hava Jıurwnu Nazilli snltesinden : 
l - Şubemizin 942 yılı kurban deri ve bağusaklarırun fiyatı layik 

had görülmediğinden ihale müddı!tinin 15/12/ 942 Salı gününe talik 
cclildlğin.i. 

2 - Yine şubemizin 942 yılı kurban deril<>rini kurutma işi 10/12142 
tarihinden 15/12/ 942 tarihine kadar açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - İsteklilerin şartnameleri şubemiı.de her vakit görebilirler. 
12, 13, 14 6970 (3166) 

İzmir VUôJı,1eti Defterdarlığından : 
Kazanç vergisi mükelleflerinin na

« Ne Tunus. ne de Bizertenin 
müttc F;kl~r içi!1 bir p~ka1ya h~di

yesi o]amıvacağı anla~ılıyor. Fa
ki!t b:ı gecikme, sekizinci ordunun 
bü:-.,ük t'larn.!zundan evvell:i hazır 
Tıklan d:: 'Ü'!;ü1ür~c- t?.bil görülmek 
·r~p ("C"ler.~ 

Al 'l.\."J TEflLiôi 

Berlin, 13 (AA) - Tebliğe 
Sirenaik körfezinde Alınan zırh 

h kuvvetleri şiddetli kRTŞl hücum
larla !ngiliı:: kıtalarını püs-kürtmüş
'Ü :. 

Londra, 13 (A.A) - Resmen bil
dirildiğine göre Akdenizde faali
yette bulunan İngiliz denizaltıla
rı bir düşnan muhribiyle iki tica
ret gemisini batırmışlardır. 

B!R 1NG1LlZ GEMtS!NE 
İSABETLER 
Berlin, 13 (A.A) - Tebliğ: 

\ Depı>wuza bir defa müracaat 
(' fayda iktizasıdn». 
Q İzmir Bahçe anbarı yanında 
~ 1251 ~ci sokak 1 Numarada 
<( Ziya Ibrahim Kiremilçioğlu., 

zarı Difılıatine .. 
1 - 942 yılına ait kazanç vergisi ikinci taksit tediye zamanı hulul 

etmiştir. 
2 - 1 nci kllnun/942 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit kazanç 

vergisi borçlarını mensup olduklan maliye şubelerine tediye ~tmeleri 
lazımdır. Bıı· Alman donizaltisı Oran açık

ların<la bir İngiliz muhribine 2 
torpil isabet ettirmiştir. 

Q TELEFON . 3917 

3 - Her ne sebeple olursa olsun Birincikfuıun ayı içinde borcunu 
ıı:ı.=c=:x= ::1:'..ı:.?..o=;:ıcı:ı:ıo, ~, nl hakk d hs'li l kan t tb'k· ~· 

Tcbruk limanı, dü!':man motör
lü nakliye kolları ve bir düşman 
hava meydanı savaş tayyareleri
miz tarafınd-ın bombalanmı§lır. 

1 1J KP.MA.L ~ § te"'ye etmeye er ın a ta ı em.va ununun a. ı ı sur~,ıy-
" • ' ' • le ve % 10 cezasiyle birlikte tahsili için maJiye daireleri lazım gelen 

!ı' ~'·'~-~~=-::r..c? - · S fl'IAN .PO?KllJRT ~ tertibatı alı~ bulunduklarmdan mükelleflerin kendilerini hem % 10 
~An kaı·a Hadvosu. a İzmir Memle~et Hostanesi cezadan ve .hem .de cebri tah~illit ~b!n<len. vareste bulundurmak ve 
fl . · ; 8 A.sabıye Mutehassısı ~! ayın son gunlennde şube ktşelen orumde 12dtham ve saatlerce sıra 
~ - _ . ~ 9 ELEKTR!K TEDAVİLER! ~ beklemelerine ve binnetice kendi işlerinden kalmalarına sebebiyet ver-
§ 'JLJ,~l;f K. lJ fft:SA!YAT § ~ Her gün öğleden sonra has-8~ memek üzere taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılrntyarak şimdiden 

cle çok yardım edecektir. ~-~fl"AJIY~".':<~ .,. 1 talamu kabul eder.. mensup bulundukları maliye tahsil şubeleri veznesine tediye etmeleri 
7.30 Program ve memleket s;- § YEN! ADRES! : .ikinci Bey- ilfilı olunur. 14, 21, 26, 6955 (3173) UZAK DOCU 

Yeni G:nede, Guna müttefik 
kuvvetler tarabn<lan zaptedilerek 
J ~ponlar Eunaya sıkıştırılnuştır. 
Müttefik kuvvetler şimdi bu son 
Japon mevkinin 10 kilometre ba
tısında bulunuyor. Salomonlarda 
umumi durum değişmemiştir. 

at ayarı, 7.32 Vücudumuzu çalış- S !er, Hacı Mahmut sok. No. 71 ı;ı 
tııalım.. 7.40 Ajans haberleri 7 55 R 1 - 13 H.3 il 
830 M" 'k Radyo s ı k. r: ==0======:::c:cc~.,ooo: 

Birmanyada.ki Japon kuvvetle
r'.nden bir tuğay Çinde şimale 
C'.oğru bir taarruzda bulunmuştur. 
Bunlardan b~ka ehemmiyetli 
bir harp hadisesi olmamıştır. Ja
ponya Guadelkanardan Amerika
L ]an çıkaramadıktan başka şimdi 
de, Yeni Gineden çıkarılmak tehli-
1.cfilrıe dilş!.llüştü.r. Bundan sonra 
japonların buralarda yeni büyük 
bir teşebbüste bulunmak kudret
leri de kalmamış görünmektedir .. 
Bu sebeple Japonya, şimdilik Çin
ae ve zaptettiği yerlerde teşkilat 
yaparak, gemi, uçak ve tank inşa 
~derek kuvvetlenmek ve hazırlan
mak mecburiyetindedir. 

. uzı : aon or es-
trası 12.30 Pı"Ogram ve memleket 
saat ayarı, 12.33 Müzik pl 12.45 
Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
zik : Şarkı ve türkUler 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayarı, 18.03 
Müzik : Fasıl heyeti 18.45 Müzik 
Radyo dans orkestrası 19.30 Mem
leket saat ayarı ve aians haberle
ri 19.45 Konuşma (13 üncü tasar
ruf ve yerli mab haftası münase
betiyle) 2C.OO Müzik : Karışık 
makamlardan şarkılar 20.15 Rad
yo gazetesi 20.45 Müzik : Bir marş 
öğreniyoruz .. 21.00 Konuşma (gü
nün meseleleri..) 21.15 Müzik pl. 
~l.30 Konıcyrıa (Kitapsevenler sa
ati) 21,30 Konuşma 4 
eti.) 21.45 Müzik : Radyo aen.foni 
orkestrası 22.30 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri ve borsalar 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve 
kapanı§.. 

DOKTOR, SIHHAT MEMURU, HEM· 
SİRE EBE ARA.NIYOR-

zoNcuLDAKTA ERECU KöMORLERI IŞLETMFSI ı SAö
LlK TEŞKILA 11 

Merkez haatanesi için 300 ima OcretB 1 asa.biye m~ 
c c c )00 lira c 1 cildiye c 
c c c 1 00 lira c 2 hemtiN 

Nisa.iye oervia! için 1 00 !in c 1 ebe 
Kandilli hastanesi için 70 !in c 1 ıııhhat memunı 
Ahnacakbr. Aylık Ücretleri üzerine ~ pahalılık zammı ......nınelc
tedir. Taliplerin 21/12/942 pazartesi gilnii akşamma lcad.r Zon
gu]dakta işletme umum müdürlüiüne müracaatlan illn olun-. 

1 ll l3 !J !1 lQ 6942 -U.ınl 

T. iş Bankası tZMffi BELED!YEStNDEN : 

• 1 - Tepecik Tebhirhane ittihaz 
edilen binada bazı tadilat yapıl-
ması, fen işleri müdürlüğündeki JCliciifı tasarruf hesapları 1942 
keşif ve şartnamesi veçhile kapalı - iJtrnmhıe p!'!ni 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. K~deler : 2 Şubat, 4 M'.ayıs, 3 Ağustos, 2 ilrinci 
Keşif bedeli 12600 lira, muvak- •o·rin tarihlerinde yapılır._ 

kat teminatı 945 liradır.. !halesi ...., 
1s;12;942 çarşamba günü saat J 9 • 2 IKR..1f\:'1'"-'ELERl-
1s.3o dadır. 2490 sayılı kanunun 1 adet 2000 Liralık 2000 Lira 
tarifatı dahilinde hazır!~ tek- 3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
lif mektupları ihale günü azami 2 adet 750 Liralık 1500 Lira 
saat 15.30 a kadar encümen riya- 3 adet 500 Liralık 1500 Lira 
setine verilir. 10 adet 250 Liralık 2500 Lira 

2 - Behçet Uz Çocuk hastaha- 40 adet 100 Liralık 4000 Lira 
nesinin giriş bahçe kapıları ile te- 50 adet 50 Lirah.k 2500 Linı 
sisat kanalının yapılması, fen iş- 200 adet 25 Lirahk 5000 Lira 
leri müdürlüğündeki keşif ve 200 adet 10 Liralık 2000 Lira 

sartnamesi veçlıile açık eksiltme-!~~~~~~~~=~~~~~~~'.:"::"':·~~===~~~~~~ ye konulmuştur. Keşif bedeli 6610 1 
Hııı. 56 k~, muvakkat teminatı 
495 lira 80 kuruştur. Taliplerin te
minatı İş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 
16/12/942 çarşamba günü saat 16 
de encümene müracaatları. 

3 - Kültürark hayvanat bah
çesi yanında.ki Şaşal suyu satış 
yeri bir sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Muhammen medeli ica
n 150 lira muvakkat teminatı 11 
lira 25 kuruştur. Taliplerin temi
natı !ş Bankasına yatırarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 16/12 
942 Çarşamba günü saat 16 da 
encümene müracaatlan .. 

ı. 6, 10, 14 6139 (3063) 

r. H. KIU'IUlla İzmir Şubesinden: 
Kurban deri ve bağırsakların satışı 15/12/942 Salı günUne 'bırakıl-

mıştır. · 
O giln saat 14 • 17 kadar alıcıların şubemlıe müracaatları. 

Topralı Mafl.sulle~i İzmir şubesinden : 
1 LAN 

Günde azami 2 1 O !<>na erişebilecek olan Alsancak i•ta!)"On ve 
deposu ve limana vurudu halinde gümriiktn değirmenlere hububat 
nakliyat işi 17/12/942 günü saat 15 te şubemiz binasnda açık ek
•iltme ile ihale edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek ve ebilt
meye iştiraki için tevdii müktezi 5 00 liralık ilk teminat akçesini ya· 
t~rmak üzere şubemiz müdürlüğüne müraeaatlar1. 

10 11 12 13 14 6943 (3144) 
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e Altın alıp satanlaıc! _mı_HV_ER *G,_O_RO_s_o E_,s_r_aı_''~._te_vı_,if 

Şilide yabancı açık
gözler tevkif edildi 

lberikli- Vişide 
ler ve Al.. kil in A ma-

ma.nlar 
ŞeH~e ı em gizlice girmişler, hem de eop- -*-

ladJıfıHarı altınları telıı•ar, faDıat pahalı 

nası ne? 
--k

Yühselı flcmiserin 
spo!'n siyaset 
r2~1!t8sr~~mama~ıı nıı? 

ola?cılı satı)iorıarmış... is~anya ve Porteh~z 
ŞiH, 13 (A.A) - merkezinde büyük binalara ye1·le- de ab8€.!Jf:!ad!an S nfy< ,1 dö 

Bu;>iin yG!Jl c n araştınlmalar neti
ce!''ndc men 1 kete geldikleri za
man yapılm~sı icap eden merasimi 
yapmamıc; :1500 yabancı keşfedil
mic:lir. Bu yabancılar hi.ikümet 

serek aHın toplamak ve halka tek· ır~ "iitee.~snrmB~ •• 
;ar pahalıya sııtnıak i1e 4tigal et- B rl:n, J 3 (A.A) - Berlin si-
1!'"'-tedirler. . ·yası mahfilleri ispanya hariciye Londıa, 13 (A.A) - Ofi bildiri-

Nasyin gazetr·si bü.tün ınill.'.:h, nazmnın pek yakında Lizbona ya- yor: 
fiyatları yük_;;elte? bu ya?a~1cı1an pacağı seyahati alilka ile kaydedi- Resmi Alman Ajansı Jan Borot· 
haber vermegc davet etmiştır. yorlar. lspanya ve Portekizin ik· ran'ın tevkifi şayiasını teyit ve tas· 

tisadi sahada olduğu kadar siyasi dik etmiştir. Mahiyeti henüz tama· 
sahada da bazı meseleler üzerinde miyle takdir edilmemi§ olan bu 
görüşmek arzusunu duymuş olma- tevkif hakkında Fransadan gelen 
lan burada tamamen tabii bir key- bi.r yolcu malUınat vermiştir. 

Jlindistan ve An1Pr;ka 
~~-~~..,._,...,.,.,..~~~~~~~ 

B. "Ruzvelt,, yeni bir 
rr.ümessil gönderdi 

~~~~-ltNW~~~~-

Amerilıa Bindistanın müdafaası ve ciua· 
rındalıi yerlerin .J aponıardan 

istirdadi)'le a lôlıadaı• ••• 
Yeni Delhi, 13 (A.A) - Yeni tcdir. Hindistanın müdafaası ve 

Delhi resmi mahfilleri B. Ruzvel- düsmanın ışgal ettiği arazinin ge
tin buraya mümessil olarak kendi riy~ alınması Ruzveltin planları· 
yakınlarından B. Filipsi tayin et- na dahil bulunmaktadır. 
mL'l olmasını memnuniyetle karşı- B. Ruzvelt Hindistanda bulunan 
lıyorlar. Corç Moteli şimdiki mümessil 

Bu tayin Ruzveltin şimdi Hin-
distan iŞlel"ine karşı gösterdiği il- Filipsin hususi katipliğine tayin 

giye bir delil olarak göstennek-_e_tm.ıŞ_· _tir_. ----------

ltusvada Almao 
.1 

kayıpları 8 milyon 
~~---k·~---

Mos kova, 13 (A.A) - Pravda 
gazetesine göre harbin iptidasın
dan beri Almanların doğu cephe
sinde k<ıyıpları 8 milyonu a~mış
tır. ...... 
Lituinofun bir niü· 
lahntı ve yahadilere 
yaı,ıBlan zulüm •• 

V:ı!':im(tı):ı, 13 (AA) - Sovyet
ler Birliğinin Amerika nezdindeki 
büyük elcisi Litvinof dün Amerika 
Hariciye Nazır muavini Sümner 
Velsle görüsmüştü:r. 

Birleşik milletlerin Avrupaclaki 
yahudilcre yapılan zulüm hakkın
öa bir demeç neşretmesi beklen
mektedir. 

iissii Ame· Da kar 
rikalılara açıldı 
--~-*·~---

Londra, 13 (A.A) - . Fiç Jeral· 
din reisliğinde bir Amerikan heyeti 
Dakara gelmiştir. ___ ,,,,.,,,,._ __ _ 
$0VYETLERE VE lNGl· 

LİZLERE GCRE 
(llaşLarah ı mci Sabıfede) 

tür. 16 blokhavz Rusların eline 
geçmiştir. 

Stalingradm cenup batısında 
Nazi k~vvetleı•i tahkimli mevzile
rinden çekılmeğe mecbur edilmiş
tır. 

KAFKASTA VE MERKEZ 
CEPHESİNDE 
Rjevin cenup batısında 17 mih

ver tankı tahrip edilmiştir. 
Kaikasyada Mozdok bölgesinde 

---- bir iskan noktası, bir çarpışma 
AFRIKAOA ZAFER neticesinde geriye alııunıştır. 

ALMAN KAYIPLARI K 1M1 N? Londra, 13 (Radyo) - Mosko-
(Baştarah 1 inci Sahifede) vadan gelen haberlere göre 25 

k 1 ktık T Yda son tesrinden şimdiye kadar Sta-
ıuz a aca . ayyare rne n- · k . . d 0400 Alm n 
!arımızı hazırlamadan şimal Afri- =ad ~s~lr:.' f M k a 
icada kolayca muvaffak olamaz- · a ".c esır. e 1 .~ş ır.. °ı: o~a 
Bık Kuvvetlerimiz Darlanın aös- cephesıode ıse duşmanın ayı ı 
terdiği kolaylıklar sayesinde bir- 16900 subay ve erdir. Bu keslınde 
~enbire ilerlememiş olsaydı Al- l?OO uçak, 40~0. top, ~600 ~an~, 50 
ı111an kuvvetleri, Tunustaki mevzi· hın top ~e~ı tahrıp. e~ılmış ve 
lerini kuvvetlendirmiş olacaktı. Sovyetlerlll; e~~ geçmıştır. .. 
Şimdi bizim küçük kuvvetlerimiz Merkez Kesımınde son.~~ gun 
mihver kuvvetlerini takip etmek- zarfında Almanlar 7500 kişilik ka
tedirler. Bi.iyük kuvvetlerimiz de yıp vermiş~ mühim mikdarda harp 
yapacakları büyük hareketler için materyalı bırakmışlardır. 
hAı:ırlanıyorlar. Stalingrad kesimindeki Alman 

TAARRUZA DOöRU kuvvetlerine yardım taşıyan 350 
Meydanlarumzı hazırladıktan taşıt uçağı tahrip edilmiş, 150 ta

eonra büyiik haTeket ve taarruz şıt uçağı da Ruslann eline geç-
ba!'llıyncaktır. Fransızlarla yapılan ~tir. • 
lşbirli6.-i cok iyi ve ,ayanı memnu- ~yrıca 200~ tank~ 400~ t~p, 20 
nivet ~eklde olmuştur. Tunusta bü mılyon mermı tahrıp edilmış ve
yük hareketler İngiliz birinci or- ya Sovyetlere geçmi~tir. 
dusu tarafından yapılmaktadır. ltNW---

Biz de küçük kuvvetlerle İngiliz YEN( HAt'A HLCU "LA 1 
lıar("ketini destekliyoruz. Burada-
ki mihver kuvvetleri müşkül vazi- (Ba.şfarafı 1 inci Sahifede) 
yettedir. xından 18 i düşürühnfü:, 6 Ameri-

5 ilk kamındanberi mu1 e- kan uçağl kaybedilmiştir. 
lerde 42 m'hver uçağı n 1 k Bu hareket esnasında ağır bom-
1 O mihver uçağı rnuhlem 1 '.ırak ba uçaklarını 300 av uçağı hima
Clüşürülmii<ıttir. Müttefiklerin tay- ye etmiştir. Düşen uçaklardan iki-
yare kavıhı 17 dir. si bomba, dördü av uçağıdır. Biri-

HEDEFLER ıUn pilotu kurtarılmı!?tır. 
Kııvvetlerimizin ön tinde 3 he- IVIANŞ üZERtNDE HA VA 

def vardır: MUHAREBELER! 
1 1 - Mı v0ri Tunu:-tan kov- Londra, 13 (A.A) - Av uçakla-
mak \"e) -ı orada imlıa etmek. rımız Ruene giden bomba uçakları-

2 -· T.:ıblu<ıa hücum ile orada na yol açmak için Manş üzerinde 
ve civarlarındaki Rommel kuvvet dört buçuk saat mekik dokum~· 
leri'li çevirerek imlıa etmek • !ardır. Bu müddet içinde bfr çok 

3 - Sima! Afrikada ve Akde- hava muharebeleri olmustur. 
niz sahil!eyinde emin füler vücuda ALMANLARA GÖRE 
gefü~n k 1'1!!ilizlN1e işbirliği yap- Berlin, 13 (A.A) -Tebliğ: 
mak Düşman bomba ve av uçak teş-

Amira l D:orlan meselesinden killeri bulutlardan faydalanarak 
Ameri'~an h~lk kütlelerindeki he- Fransanın batısında bir kaç yere 
yecanın f'cni,lememcsi için gazete- hücum etmiştir. Ahali arasında ka
lere büvük vazifeler düşmektedir. yıplar vardır. !kisi çift motörlü ol
Şimal Afrika meselrsinin büyük mak üzere 7 düşman uçağı düşü
ehemmiyet· vardır. Simdiye kadar rülmüstür. 
ıimal AfrikPda elde ettiğimiz ne- "' ----
ti~el:r. müh:m olmakla beraber he @mfJay cnl1aPında 
nuz ı ın b:>.'"-ındayız.> A 1' L • • 

Şimal Afrika hareketleri hakkın ~ r. IK tefnJ~lze&! VGI' 
da iz>lhat vermenin zorluklarından Bankok, 13 (A.A) - Delhi rad
bahgrdon Sf m~on .-:zorlukları mu- yosunun verdi.~U bir habere göre 
hakkak yen,.ccğiz. Simdilil: size Bombay eyaletinde Jakor bölge
bu hu~ı•sta fazl:ı tafsil\t vermiye- sinde ::.ıçlık tehlikesi baş göstem1ek 
ceğim.> üzeredir. -----'f411~~r,r,n '.'78 e/001,,i 

~.,.Q,_,_,.,,. !"rrı~,. • .,,...,n .... 
f ·nıı... 13 (A.A) - Kahire 

' •·n.ıın bildire!: 'Vine ı::füe Mı
ı,.· zaman1 ~ .. ~i 17~ c ·ki 
lı•nmuştur. 

-------
IRAKJN 
Kdbi! e!çi!~i •• 

Amsterdam, 13 (AA) - Bri
tanya ajansına göre Irak -hüküme
ti Halit Zühaviyi lrakın KS.bil el
çiliğine tayin etmiştir. 

fiyet olarak telakki edilmekte ve d 
bu ilci memleketin bazı tehlikeleri Vişi taı·afından Be en Terbiyesi 
önlemek için lazım gelen çareleri yüksek Komiseri tayin edilmiş olan 
tesbit etmek hususundaki arzuları Jan Borotra çok büyUk ve mesu-
anlatmaktadır. liyetli bir vazifeyi üzerine alınJş-

lNG!UZ ABLOKASINA tır. llk işi Beden Terbiyesi ile spo-
ru biribirinden ayırmak olmuştur. 

DAiR Bütün Fransız gençlerinin kan gı
Berlin, 13 (A.A) - Burada da alamadıklarını nazarı itibara 

müşahede edildiğine göre ispanya 
ve Portekiz ablokadan müteessir alarak sporcu ve Beden Terbiyesi 
bulunuyorlar ve bu itibarla deniz mükelleflerinin sıkı bir sıhhi mu-

1 l Şu .. phesiz lakayt aveneden geçirilmesini esas tut-
aşın mese e ere . • . . . . . 
kalmıyorlar. Bundan başka Iberil< muştur. Muhaliflerız:ın şıd~.etlı 
yanm ad:ısını siyasi ve askeri ha- propagandalarına ragmen musa-
kımdan ilgilendiren meseleleı~a mah~ya m.eytl~n verm~ti;. Spor
de alakadar oluyorlar. la sıyasetin bırleşmesıne eıddl su

~~~- ' 
s·Re~sr ~roa HAAP 
-----k·~---

Ç eteler M~h-
vercileri öl-
di~rüyor 

--k-
Londra, 13 (A.A) - Moskova 

.radyosunun verdiği habere göre, 
Sırp vatanseverleri son günlerde 
4000 kadar düşmanı öldürnıeğe 
muvaffak olmuşlardır. Pançe ve 
Trobinde bir kaç gün içinde 300 
Alman subay ve er öldürülmüş
tür. ____ , __ _ 

Na~oli yine 
omb andı 
~~~~*·~~--

Bir çolı yangın 
çılıarıldı. •• 
. Kahire, 13 (A.A) - Tebliğ: 
Dün gece Napoli yeniden bom

balanmış ve yangınlar çıkarılmış-
tır. . 

Palermo doklarına da hücum 
edilmiş ve liman çevresinde bir 
çok infilaklar olmuş ve yangınlar 
çıkmıştır. ____ , __ _ 

ALMANLAHA GORE 
desteklenen büyük kuvvetlerle 
hücum etmiştir. 

Volga Don çevrelerinde yapılan 
nıevzii Rus hücumları Alınan ve 
İtalyan kıtalarının müdafaası kar· 
şısında durmuştur. 

Macar hücum kıtal.an Donun 
doğu kıyısındaki di.i.şman savaş te
sislerini tahrip etmiştir. Alman, 
kuvvetleri kara hareketlerini 
desteklemiştir. 

Cereyan eden hava muharebe
lerinde ve ka~ı koyma toplarımı
zın ateşiyle 37 düşman uçağı yok 
edilmiştir. 7 Alman uçağı kayıpbr. 

Ruslar, Rjevin cenubunda hatla
rımızı yarmak için teşebbüsleri 
mukabil hücumlarla tardedilrni§ ve 
yeniden 153 düşman tankı yok edil
miştir. 

Tropez ve limen gölü bölgele
rinde yapılan neticesiz hücumlar 
püskürtülmüştür. 

Berlin, 13 (A.A) - D. N. B. 
ajansının askeri muharriri yazdığı 
bır makalede cephelerdeki vazi
yetten şu şekilde bahsediyor: 
Doğuda Kalenin ve Rjevde, Don 

V qlga ile Kafkasyada Terekte hü
cumlar çok şiddetli olmuştur .. Fa.
kat en mühim hareketler Stalin
gradda ve bilhassa merkez kesi
minde olmaktadır. Bu bölgede 
ciüne kadar iyi olan yollar, buzla
rın birden bire çözülmesi hasebi
le geçilmez birer bataklık halini 
almıştır. Bu sebeple, bu bataklık 
sahada yalnız kış silahlariyle har
betmek zarureti hasıl olmuştur. 

MACARLARA GÖRE 
Budapeşte, 13 (A.A) - Macar 

tebliği : 
Cephenin Macar kıtaları tara

imdan muhafaza edilen kesimde 
geçen hafta mühim bir hareket 
olmamıstır. Düşmanın yaptığı ke
~if hareketleri akamete uğrahl-
mıstır. 

Kıtalarınuz bir çevrede düşman 
hatlarına kadar girmis ve birçok 
ganaiınle dönmüştür. ____ , __ _ 
A lnıanıar 5200 
eıiP 1Jırahtdm4 .. 
Vişi 13 (AA) - Radyonun 

bildirdiğine göre Almanyadaki 
esirlerden 5 200 ki~i /\lmnn\':ıd~n 
Kompiyene dönmü~tür. 

rette muhalefet etmiştir. 
Şimdi Fransanm bir çok değerli 

sporcusu tarihe intikal edecektir. 
---~ı---

JAPONLARLA HDRP 
-----'-k----

fwlüttef ik ha-
va akınları 
şiddetli 

--k-
Melburn, 13 (A.A) - Cenup Pa

sifik tebliği: 
Şiddetli yağmurlar Bonada ha

reketlere engel olmuştur. 
Müttefik ağır bomba uçaklan 

Salamanadaki düşman tayyare 
meydanını ya~lardır. Orta bü· 
yüklükte bomba uçakları Laeye 
hticum etmiş ve Bonaya yapılan 
hcunıların son safhalarında 638 ja
pon öldürülınüştilr. Devriyelerimiz 
Bonanın batısında bulunan düşman 
mevzilerine nüfuz etmiştir. Diğer 
kesimlerde aralıklı çarpışmalar ol
muştur. 

BtRMANY A VE ctv ARINA 
HOCUMLAR 
Yeni De1hi, 13 (A.A) - Resmi 

tebliğ: 

Blenhaym tayyarelerinde.n mü
rekkep bir teşkil dün Mandalaya 
ve demirye>llarına hücum etmiştir. 
Bombalar demlryolları ve hangar-
kr üzerine isabet etmiş, yangınlar 
çıkarılmıştır. Uçaklarımız avcılar 

tarafından karşılanmamışsa da he
de.f üzerinde karşı koyma topları
nın şiddetli ateşine maruz kalmış
tlr. 
Diğer teskillerim.iz de Mandal.a

yın şimaliıld-e Naya Garine hücum 
etmiştir. Diğer bir Blenhaym teşk.i. 
1i de Nabanın cenubunda bir de
miryoluna muvaffakıyetle hücum 
etmiştir. 

Uçaklarımızın hepsi de üslerine 
sönmüştür. 

IDND1ÇtNlDE 
VE ANDAMANDA 
Yeni Delhi, 13 (AA) - Çin, 

Hindistan ve Birmayadakl Ameri
kan hava teşkillerine mensup kuv
vetli bir filo 11/llkkanunda Ran
gonav Bileer ile Andaman takım 
adalarındaki hedeflere şiddetle ta
arruz etmişlerdir. Rangiında nh
b.m ve doklara 23 kadar bomba 
düşmüş, büyük yangınlar çıkar
mıştır. Bir yabancı hrp gemisine de 
isabetler temin edilmiştir. 

Biltün uçaklarımız üslerine dön-
müşlerdir. 

UÇAK KALELER1N 
HüCUMU 
Vaşington, 13 (A.A) - Bahriye 

Nazırlığının tebliği: 
Cenup batı Pasitıkte 9 ve 11 

tlkkanunda uçan kaleler tarafından 
Şurtland limanındaki düşman g<C
milerine şiddetle taaarruz ediliniş
tir. 

2 petrol gemisine isabetler kay
dolunmus. 5 japon ucağı düsürül
mü.ştür. Bir uçan kalemiz de bir 
düşman avcısı tahrip etmiştir. 

Bütün bu ucaklarunız üslerine 
dönmüşlerdir. J 

Jotjiyadaki düşman kuvvetleri 
de bombalanmıştır. 

SALOMONLARDA 
Guadelkanar cephesinde küçük 

kuvvetler arasında çarpışmalar ol
muştur. 

\l~J.47.r.r~.rJ"~V///J/J.:r..ro; •ı 

~ ARmanlar Bel~i- § 
~ Jıaldarı s_aflHden § 
§ i~eri)1e aı,.~orl!!l' s§ 
8 Londra, 13 (A.A) - Ser- 8 
§ best Belçika Ajansına göre § 
§ Almanlar sahil kısımlarında 1 
~ oturan 10,000 den fazla Belçi- ı 
s§ti kalının içerilere nakledi1mele-
. rini emir etmislcrdir. 
• ;~..r~...r..r~~...,...~~J/JJ...e.. 

--•.--
İngiliz bıığdayıarı-
nm ili: partisi 
a?inderildi ••• 
~Tahran, 13 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: lngilterenin lra· 
na verdiği buğdayların ilk partisi 

Yaşar vapurunıuzun 
ahşap kısırr·ları yandı 

Gemideki JJOO ton gaz ııurtarıldı •• 
Ankara, 13 (A.A) - Bize ve- şap kısımları yandıktan sonra mü· 

rilen haheTe göre, lskenderiyeden rettebatın ve itfaiyenin gayreti~·le 
yangın söndürülmüştür. Vapur ın Mersine 1 300 ton gaz yüklü ola-

Tahmna gelmiştir. Buğday taşıyan rak gelen Yaşar vapurunun maki
bu İngiliz kamyonlanna İngiliz ne dairesinde bir yangın çıkmıştır. 
bayraklan çekilmiştir. Buğdaylar 

hamulesi kurtarılmış ve teknede 
biT hasar olmamışbr. 

Adli ve teknik tahkikata b.,,... 
han kamyonlanna nakledilirken 
kamyonların üzerine a~ıılan lavha
larda (lngilteTe İrana buğday ve
riyor» yazısı okunuyordu. İran 
tayyareleri l}ehrin üzerinde uçarak. 
küçük kağıtlar atmışlardır. Bun
larda lngilterenin ve Ameri'kanm 
lrana vadettikleri buğdayın bir kıs 
mını verdikleri ve vatlannı yerine 
getirdikleri yazılı idi. 

Gemin.in arka kamaraları ve ah lanmıştır. 

Şarl Buayye'nin rad
yoda söyledikleri 

,,,,.,,,,._,,,,,,.,,. ______ _ 
KARIŞIKUK BASTIRIDl 
Tahrandaki kanşıklık tamamile Lyon, 13 (A.A) Radyoda 

yatıştmlmrşbr. DükU.nlar her ta- Tür~yeye hitap ederek ya~tı~ 
rafta açılmış, alı~ veriş başlamıştrr. neşrıyatta l!'ransızca ~~ak soyli
Kanşıklıklan önliyecek her türlü yen Ş~l ~uayye bu guzel memle
teclbriler alınmıştır. Bazı kimseler kete aıt hır çok h~tıralar~. b~un: 
tevkif edilmistir. Hükümet tan- duğunu 1930 senesmde Turkiyeyı 
fından neşredilen beyannamede tiyaret etmiş oldu~unu, ~o.ğaziçi 
kanşrklıkta mal ve mülkleri zarara ımlarının koyu mavı r~ngını Ka
uğrayanlara tazminat verileceği gıthane ve Göksuyu katıyen unut-

Okyanus ve harp bizleri birbi
r.:.mizden ayırıyor. Fakat harp so-
na erdiği vakit öyle ümit ediyo
rum ki güzel memleketinizi tek
rar görmek saadetine nail olaca
ğun .. 

Liyon radyosu spikerin kendi· 
sine Trükçe bir kaç söz söyleyebi· 

bildirilmektedir. madığım söylemiştir. lip bilmiyeceğini sorması üzerine 
Şarl Buayye şu cevabı vermiştir: ---- Unutulmnsı mümkün olnuyan 

- Türkçe olarak iki kelime bi· 
llyorum. O da şu: ISLA\')ILARA Hl.TAP bu memleketi tekrar görmek ar-

n :tusunda bulunduğundan bahse-----* den Şarla Buayye şöyle demiştir: «Yaşasın Tlirkiye> 

Darlan rad-
yoda bir nv.
tuk söyledi -·9' 

Londra, 13 (A.A) - Amiral 
Darlan dlin şimal Afrika Fransa
.&iyle batı Fıansız Afrikası Müslü
manlarına ~adyo ile bir nutuk 
Eöylemiş ve demişfü ki: 

ıı: - İtalyanların Trablus, Ar
navutluk ve Habeşistanda Müs
liimanlara ne kadar fenalıklar 
yaptığını biliyorsunuz... Mısır 
Suriye ve Hicazdaki müslümanlar 
İtalyan rejimini bu fenalıklardan 
mesul tutmaktadırlar. Müttefikler 
~akında Alman ve İtalyanları Af.
rikadan tardedeceklerdir .. " 

---~---

HARP GAYRETLERi 
------..·-----
Tahtadan 

uçak yapıldı 

Şeker saklıvanlar --
''Lülebugaz,, lı iki ta-

cir nıahkôn; oldu 
Biri J sene hapis yatacafı ve ıooo lira 11e
recelı, diğeri g ay hapse ve 2JO lira cezaya 

mahfıôm edildi.. 
Kırklaı-eli, 13 (HususiJ - Be

yanname veı·meyip şekeı· saklıyan 
Lüleburgaz tüccarından Karacao
"alı Mehmet Özgülen ile ortakla
rının evlerinde yapılan araştırma
da şeker meydana çıkarılmış ve 
bunların meşhut cürümler mah-

kemesinde yapılan muhakemeleri 
neticesinde Mehmet Özgtilenin üç 
sene hapsine ve lQOO lira para 
cezasına mahkfuniyetine, Ceylan 
köylü Hüsnünün de 9 ay hapsine 
ve 250 lira para cezasına mahkd
miyetine karar verilmiştir. 

-------------..&---.----....... -----~-

Feıler bahçe-Galata
saray yenişemediler 

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

Nevyork, 13 (A.A) - Hazır- İlıi taraf miisaui 11aziyette ilıen ntaf; 
lanmakta olan tamami~le t:ilitadan yarıda IJıraJııldı.. 
mamul uçaklann tecrubesı yakın- lstanbul, l3 (Hususi) _ Kupa ı·inden istifade edebilmiş ve devre 
d~ .yapılacaktır: Bu uçak~arda ~e:ı; maçında Vefa Hilfilı 3 - O, İstanbul· O - 1Galatasaray lehine bitmiştir. 
hın .. 20.? .. oeygır kuvvetmde iki spor Kasım.paşayı 1 _ 2 yenmiştir. İkinci devrenin başında Fen~ 
motorludur. . _ Şeref stadında tertip edilen liler beraberlik sayısı .1?ydetm~-
. Nevyork, 13 (~~) - ı:ıu: Aı?,e dostluk maçlarının birincisi Fener ler, bundan sonra her iki taraf tist 

ı1kan uçak ge~ı yUzd~~~- Galatasaray arasında yapılmıştır. üste birer gol daha yapmışlardır. 
tür. Bu gemi süratle tamır ettirı- Birinci devrede her iki takım tki takını arasında çıkan itilM yü-
lecektir. .. . . . .. .. bir kaç gol fırsatı kaçırnu§laı-, yal- zünclen oyun son bulmadan tatil 

Son. 15 gun ıçınd~ ~~ürülen nız Galatasaraylılar bunlardan bi- edilmiştir. 
Amerikan uçak gemilermın sayı- ·-----------
sı üçe çıkmıştır. 

----"k·----~ 

Makineye 
Verilirken 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

''Ed. d . ırne;, e spor ış-
leri tanzim olunuy~r 

Hitıerin melıtulJuna 1
" 

5 Ufdıanunda Pete- 6 Gençlilı lıulübiine bağlı beden terbiyesi 
nin gönderdiği ceuap müfıellefleri IJir 31erdeçalı$tıJ1ılacalı-

Vişi, 13 (A.A) - 26 Son teş- Edirne, 13 (Hususi) - Bir müd· nunda faaliyete geçilmesi gibi ic-
rin 1942 de şansölye Hitler mare-- detten beri atalet devresi geçir- raata başlanılmıştır. 
sal Petene metni o zaman neşre- mekte olan Edirne spor işlerini dü- Zındanaltıı> sahası etı:aiı kap.a~
dnen bir mektup göndermişti. zenlemek ÜZ·ere valimiz Daniş Yur- larak futbol sahası halıne getiril-
Mareşal Peten 5 ilk kfuıunda dakulun başkanlığında istişare he- miştir. Bu suretle, bir kaç .. yıldır 

~nnsölyeye cevap vermiştir. yeti sık sık toplantılar yapmakta- yapılmayan futbol resmi musaba-
Cevapta deniyor ki : Fransız dır. Alınan kararlara göre Edirne kalan da yakında başlıyacaktır. 

Afrikasma yapılan Anglo Sak.son merkezinde mevcut 6 gençlik ku- ATICILIK KURSU 
tecavüzü ve bazı şeflerin ihaneti lübü Beden Terbiyesi mükellefle- Merkezi bir vaziyette bulunan 
sizi hudutların ve Akdeniz kıyısı- rinin şimdilik merkez gençlik ku- (Küçükdölllik) köyünde hiç a~ 
nm işgali ve Fransız ordusunun lübünde çall§tınlına.sı ve bu kulti· yapmamış köy çocukları için b~ 
terhisi gibi tedbirler almağa mec- nün Nilmune gençlik kulübi.i şek- atıcılık kursu açıl~ştır. Kurs iki 
bur etti. Bütün memlekette ıstı- line kalbi, kapalı jimnastik salo- ay devam edecektır. 
rapla hissedilen bu kararlar karşı- --------
smda eğilmekten başka bir şey imkansız olmadığı fikrinde bulun- 2'RAKY ADA 
yapamam. Mareşal Von Runştedt <ium. Gerek Fransanın ve gerek CİCEK ASiSi .. 
tarafınızdan bütün kararlan alma- Avrupa milletlerinin menfaatine ·• • • 
ğcı ve lüzumlu bütün anlaşmaları uygun ola:-ı böyle bir siyaset ise -----
yapmağa memur edildiği için ancak hareket hürriyetine malik Edirne 13 (Hususi) - Bir ih-
muhtelif meseleler haklruıda be- bir hükümetin otoritesi altında tiyat tedbirL olmak üzere Edirne 
rumle görü~mek üzere buraya gel· meyvelerini verebilir. Bunu da merkezi ile mülhakatında bl'güne 
t'!lek lüt:hmda bulunmasım bugün bizzat siz 11 sonteşrin 1942 tari- kadar 27207 kişiye çiçek n ısı ya-
kendisindeu rica ediyoruem. hinde Fraıısız milletine hitaben pılmıştır. 

Fransa ile işbirliği yapmak ve ne.şreylediğiniz mesajda garanti 
müstemlekderini geri almak üze- etmek lütufunda bulunduğunuz 
re kendisine yardım etmek bah- hükümel ş~fi reis Lavalin sa1filli· 
sinde mektubunuzun sonunda ba- yetlerini artmnak suretiyle bir 
na bildirmek Iütfunda bulunduğu· unlaşma siyaseti için iki memleket 
nuz şahsi }ararlar beni mütehas- arasında k::ırşılıklı timat mlinase
sis etmiştk. Fransız hükümeti de betlerinin uzmimi gösterdim ve 
kendi cihetinden tam bir dürüst- bunun başarılmasını kolaylaşlır
lük ile yeniden tanzim edilmiş bir mak için $Jındiden sizin anlayış 
Avrupada istiklalini temin eyliye- zihniyetinize itimat ediyorum .. 

İngiliz hücumu •• 
Kahire 13 (A.A) - Müttefik 

hava kuvv~tleri Sicilyada Alman

-----
Edirne Ye•li 
~'allar pazarında 

Edirne, 13 (Hususi) - Yerli 
mallar pazaxı Edirne mağaz~mda 
teftişe devam edilmektedir. Ince
lemenin daha 15 gün si.ireceği an
laşılmaktadır. -----
El!>İRNEDE 
IJCVZ $EKER 

cek bir siyaset takin cyJiyccekti .. 
Ana vatan topraklarını terkten 
imtina etmek ve bir mütareke ta· 
lep eylemekle FrFansız milletini 
ckha bUyük felaketlerden kom
mak istedi~n ve iki ınilJet aı-asın
cfa şeref dJ:resindc bir anlaşmanın 

lı:ırm iaşe !islerini teşkil eden Pa- Edirne, 13 (Hususi) - Memur, 
lermo ve Taorınina 1imanhmm Eytam ve müstahdemleı·e ucuz 
şiddetli suıette bombalamıştır. . şeker tevzııne b~~. 


