
tlAn münderecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet eıerlerinin bekçili mbahlcn ç.k<ır siyari ga.zetedir. YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

azaltmak Yaşama zorluğunu 
• 

ıcın 
' 

Lüks eşya istimalinin tah
didi ihtimali var 

giyim eşyası için de bazı Zaruri olmıyan 
kayıtlar konulması muhtemel görülüyor 

lngiliz idare cimirleri ve zabitlerlyle Hiru!i.ıanın ileri gelenlerinden mürekkep 
müdafaa meclisi bir içtimadan aonra 

olan Hint milli 

Batıda 
Enıniyette 
Olmakicin .. 

-----lt:----

RUSLARA GôRE UZAK DOGUOA 
---~*·---- -~--·*----

Alnı anlar Yeni pon 
çemberden hedefi: Hin 
çıkamıyor distan ... 

-*-

'l'ahdidata ipelı lıadın 
çoraplarından IHqland· 

ması muhtemel .. 
Ankara, 4 (Yeni Asır) - Bugünkü 

yaşama ı;artlarında görülen sıkınbyı 
kısmen olsun bertaraf etmek için yeni
den tetkikler yapılmağa başlanılmıştır .. 
Sanıldığına göre bu tetkikler neticesin
de lüks eşya istimali tahdit olunacaktıı. 
Ayni zamanda hayat! ve zaruri icaplar
dan olmıyan her türlü giyilecek eşya
nın imaliyle istimalinin men olunacağı 
da zannedilmektedir. İlle iş olarak ipekli 
kadın çorabı satışının m"l). edilmesi ve
ya bunların daha sağlam şekilde imali 
icin yeni tedbirler alınılması da düı;ü
nülmektedir. 

Bir lngiliz hücumu 
----*----

~ 

varı M ihverin Fransa ile iş 
birliği teşebbüsleri 
şimdiye lıadar netice 
vermemiştir .• 

16 ncı Alman ordusu 
--lt:

HintlilPr mukave- Uzak şark harbinin bugiinkü merkezi Cavayı gösterir harita an 
'>EVIU."I BiLGiN 

V';inin temsil ettiği mağlup FransaY•· 
kendi inkılôp tarihinin en değerli haıi· 
ııesini teşki] eden mazisinden ve hün·i
yetsever ananelerinden zorla ayırarak 
Almanyanın istediği şekilde bir işbirlı· 
iine sevketmek i~in, bugüne kadar bir 
~ok t~bhüsler, temaslar, tantanalı mü
lakatlar yapılmıstır. Yenilgiye uğrıy:ın 
lnil!etlerinin bedbaht varlığını idare et
ınek vazifesini Üzerlerine alan Fran<ız 
devlet adamları, bu işbirliği etrafında, 
zaman zammı çok hararetli demeçlerde 
bulunmuşlardır. Bilhassa Alman propa
randasmın izinde ve emrinde yürüyen 
Paris gazeteleri, 20 aydan beri işbirliği 
&abasında müsbet hiç bir adım atılma
ınıs olmasını şiddetle suçlıynn yazıla
rında, Fransaııın dirilmesi ancak yeni 
Avrupada kendisine ayrılan yeri iş~al 
ehnesine ve galip Almanyanın itimadını 
kazanmağa çalışmasına bağlı olduğunu 
yazmıslardır. :Marcsal Pcteoin Alman 
hiikümeti nezdindeki mümessili Brinon 
bile isbirliği politika.•uun rerçekleşme
sinde acele edilmemi~ olınasıru Fransa
nın istikbalini karartan müessif bir ha· 
dise olarak göstermiştir. 

Bununla beraber, marcsal Petenin 
ıniitareke hükümlerini genişletmek ma
nasına gelen bir i~birliğindcn sakındığı 
mulıakkakbr. 

Zira Fransız devlet reisi, mihverin 
dünya harbini kazanncal:'llldan emin de
ğildir ve memleketinin mukadderatını 
tayin edecek mahiyette knt'i adımlar at
maktansa bcklemeği tercih etmektedir. 

Daha az mühim olmıyan bir sebep tr 
:Fransız umumi efkilnnın muazzam bir 
baskı alhnda olmasına rağınen temayü
latıru vahim hadiselerle meydana ko:v 
muş olmasıdır. Bunu Almanlar da itiraf 
ediyor ve Fransanın işgal altında olnn-

daha çok sıkıştı mete hazırlanıyor GÜNÜN MESELESi 
~-it:- -*-

Almanlar havadan tak· Hintliler Japonlara kar- * 
viye göndermeğe çahşı· şı mukavemetten başka Lortlar kamara-

yorıar ve kar$1 hü- çare olmadığı • • 
cümıarı akim.. anıaddar.. sında Hındısta-

Moskova, 4 (A.A) - 16 ıncı Alman 
ordusunun çenber içinde bulunduğu 
bölgede şiddetli kar fırtınalarına rağmen 
Sovyet birlikleri son 24 saatte baskıları
na devam etmişler ve bu kesimde yeni
den beş köye girmişlerdir. 

ALMAN HAVA YARDlMl 
Almanlar muhtelif noktalarda çenber 

iç.inde bulunan kıtaların iaşesi için bü
( Sonu Sahife 4, Sütım 5 te ) 

Londra. 4 (AA) - Uzak ~arkta Ja
ponların muvaffakıyetlcri Hindi.!ıtan 
meselesini ilk plB.na koymakta ve gene
ral Vavelin yeniden Hindistan baş ko
mutanlığını ele almak üzere Hindistana 
gitmesinin sebebini izah etmektedir. 
Mihverin Hindistan hakkındaki niyetle
ri bir kaç zamandanberi büyük bir şid

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

!ı!ühim işler gören Sovyet çetecileri bir baskına hazırlanırken 

nın müdafaası 
konuşuldu 

-*
Hintlilere itimat etme· 
miz ve onları siltihfan· 

dırmamız lazım 
diyorlar •• 

Londra, 4 (A.A) - Lordlar Kamara
sında Hindistanın doğu hudutlarının 
müdafaası hakkında müzakereler olmuş. 
tur. Hindistan müsteşarı Dille Devon
şayr başvekil B. Çörçilin yakında hükü
metin Hindistan siyaseti bakımından du.. 
rurnunu belli edecek bir demeç yapa
cağını bildirmiş ve demiştir ki : 

yan kısmında nıihverlc i.şbirliği taraftaı· •••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••:•••••••• 

lannın vatan haini sayılmasından acı acı ==·· Askerı" Vazı· yet .=:. • 

• - Hindistan halkı hudutların mü
dafaası kendi emniyeti için zaruri oldu
ğunu tamamen kavramış bulunmakta
dır. Birmanya tecavüzünden beri Hin
distan muhtelif cephelerdeki kuvvetle
rinden artan askerlerini Birmanyaya 
yollamıştır. Hint ordusu orta şarka, Irak 
ve İrana mühim mikdarda kuvvetler 
göndermiştir. Seylan adasının müdafaa
sında da Hint ordusu mühim bir rol al
mak zaruretindedir. Hint ordusu Ma
lezyada da ağır kayıplar vermiştir. Bir
manyanın istilllsını önlemek ve Hindis
tanla Çin arasındaki hayati münakale 
yolunu muhafaza etmek için Hint ordu
su büyük bir gayret sarfetmiştir .. Çin 
kuvvetleri de Birmanyanuı müdafaasına 
~imal doğu kısmında iştirak etmekte
dir. 

şikayet ediyorlar. :MağlQp Frnnsanın ru- • 
hunu kaybetmediğini gösteren bu tcz:ı- • • 
hürat Berlini sinirlendinnektedjr.. Şu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 
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• Sütun~., Riı· ev ve Viazmada da 
Amerikad·ı f"rk.-k 

•••••••••••• el bist>lt>rı kısıntı
ya tabi tutuldu 

i Alman durumu iyi değil 
Ruslar uçaklarla ta· 

Çenber içindelıi Almanların vaziyeti biraz dii· ş1nan bir Alman tü
zelir gibi oldu deniliyor • Ruslaıre Smo!enslı civa· menini imha ettilt>r 

-· 1 
Pantalon paçaları 1 
düz, pardüsiiler rında • Fransız donanması muamması ... 
hısa olacalı .. 

_Nevyork, 4 (A;>. - Harp io'.ih•a-1 
latını arttırmak ıçın erkek elbısele- -
rının imalinde kısıntılar koyan 
emirnameler nrfredilmiştir. Bunla
rın tatbikiyle ta"8rruf edilecek 40-50 
milyon libre yünle ordu ihtiyaçları 

temin edilecektir~ Her kostüm için 
iki pantalon yapılması usulü 30 
marttan ba!!ilıyarak kalkacaktır. 
Pantalonlar kıvrık paçalı olmıya
cak, fantazi cepler yapılmıyacak ve 
krovazc kostUmlerde yelek olmı- ı 
yacaktır. Pardüsüler daha kısa ya· 

pılacak, frak ve krovaze, smokinler 
tamamen kaldırılacaktır. -·---·:· 

Radyo gazetesine göre resmi teblif:
lerdc harekatın gelişmesine ait faıJa 
tafsil5t yoktur. Straya Russada kendi-;i
ni kaptırmış olan 16 ıncı Alman ordu

kesilmiştir. Sovyet kıtaları Smolenske 
kadar yaklaşmış olduklarına göre, Rijcv 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

~dnun ha\·adan gönderilen takviyelerle ---==~--~~2.c:::r: ~~ 
durumu biraz sağlamıanınağa yüz tut- x JagonJar Birmanya- n 
mu~tur. Almanların Straya Russayı ev- ıı d "a .. .. d ıı· tı 
velden bırakmağa mecbur oldukları • a angon onun e ı 1 

ı· alde tekrar almağa muvaffak oldukları 'i nehri aştılar ... 
da yabancı. kaynaklardan bildiriliyor. 1 Londra, 4 (A.A) _ Birmanyadan 

. Başka bır yabancı kaynak, Riıev -~e ı alınan son haberlere göre Japonlar 
V ıazmada Alman durwnunu fena gos- l Peguya doğru ilerliyorlar. 
'ermektedir. Bu kaynağa göre mezkur 1 Şimal ve cenuba doğru hareketler 

1 
ehirlerdeki Almanlara ancak u~ ile ~ ~snasında Sittang bir çok noktalar-

malzeme ve yiyecek gönderilmektedh·.. ~ ·1m· · '>an geçı ıştir. 
Bu kuvvetlerin ikmal yolları tamamen :ı;;;;;;;;;;;;:ı;:ı=caaraaarararaa 

--lt:-
Stokholm, 4 (A.A) - Moskovadan 

alınan telgraflara göre Leningrad cep
hesinde uçaklarla taşınan bir Alman tü
meni Ruslar tarafından yok edilmiştir. 

Son günlerde Ruslar bu cephede 2000 
Alman öldürmüşler, 14 müstahkem mev
ki ile bir çok malzeme ele geçirmişler
dir. 

ALMANLARIN ÇENBERE 
ALINDIÔI YERDE 
Straya Russada Rus kıtaları 16 mcı 

Alman ordusu mevzilerine derin s-.ıret
te sokulınnğa muvaffak ohnuşlardır. 

CAVA HARPLERi 
---~-11:----

J a po nlar bazı 
yerlerde mu

kavemeti kırıp 
ilerlediler 

--lt:
Hollandalılar şiddetli 
harpler veriyorlar .. 
Japon gemi lıG)1ıbı 

artıyor .. 
Batavya, 4 (AA) - Hollanda Hin

distanı resmi tebliği: Cavaya çıkan Ja .. 
pon kıtal.an, müttefiklerin §iddetli muka
vemetine ıağmen bazı yerlerde ileıle-
meğe muvaffak olrnuılardır. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) 

-*-
Sanayi bölgesi ve 
"Reno,, fabrikaları 

tahrip olundu 
--lt:-

600 ölü, JOOO den fazla 
y~raıı var· Vi.Ji bu 

hücuma HAlçalıça lıatli· 
amn diyor .. 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz hava ku\ • 
vetleri Paris banliyösünde iki mahalle 
hücunı ebnişlerdir. 

Bu taarruzda Reno otomobil, traktör 
ve kamyon fabrikaları hedef tutulmu'
tur. 

Londra, 4 (Radyo) -Tebliğ: 
Britanya hava kuvvetleri dün gece 

Paris civarında ve Sen nehrinde bir 
ada üzerinde bulunan fabrikalara ve 
şanayi bölgesine hücum ebnişlerdir. 
Mehtaplı bir havada ablan bombal .. -

nn neticeleri iyice görülmüş ve fabrikr.-(::::::::============? ]ara büyük zararlar verilmiştir. 
Alman zırhlılarının l ~ş~DEN HABER 

Londra, 4 (A.A) - İngiliz uçakları 
bulunduğu liman- işgal altında bulunan Pariste Reno fah

ril<alarına karşı bir hava hücwnu yap-
J ar bombalandı rnışlardır. İngiltere FransJz endüstr. 

bölgelerinde Almanlar hesabına çalışan 
fabrikalar bulunduğıınu haber alınca 
bunların bombardıman edileceğini Fran
sız isçilerine önceden bildirmişti. 

- --~---
Kiyele üstiiste iiç 
gece hücum edildi ... 

Londra, 4 (A.A) - Dün gece İn
giliz hava kuvvetleri Şarnhorst ve 
Gnayzenav zırhlılarının bulunduğu 
Kiel ve Vilhelınshafen limanlarına 
hücum etmişlerdir. İngiliz hava kuv
vetleri üç gece üstüste Kieli bomba
lamışlardır. 
ALMAN KIYILARI 
MAYNLENDİ 
Londra, 4 (Radyo) - Tebliğ : Al

manyada Emden de bombardıman 
edilmiş ve Alman kıyılarına mayn
ler dökülmüştür. 

Bu harekattan yalnız iki tayyare 
dönmemiştir. o---------------=· 

FRANSAYA ALMAN SİPARİŞLERt 
Reno fabrikaları Alman harp makin•

si hesabına çalışıyordu. Fransız hava en
düstrisi Almanya için her tipte uçaklar 
imal etmektedir. Sanıldığına göre Al
manya Fransız hava endüstrisine 2038 
uçak ısmarlamıştır. Bir çok belirtiler 
gösteriyor ki Almanlar jggal altında bu
lunan Fransayı İtalyadan daha verimli 
bir harp fabrikası haline sokmak istiyor
lar. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 4 (A.A) - Askeri kaynaklar

dan bildirildiğine göre İngiliz bombardı
man tayyareleri dün gece Paris bölge
sine infiHik ve yangın bombalan atmış-

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

.ffgaI altıııdııki Pııriate Al man zabitleri ve FNıııaız polisi 

• 



SAHiFE 2 

Tarihi Roman Yazan: Şahiıı Alıduman 
••• 20 •••. 

-- Evet, beni kurtaracaksınız! 
Bölmenin içindeJıi Jıadı n lıarşısında benliğimi 

lıa~IJetmqtim, o nBeni lıurtarn diyordu.... 
Mavi gözlerinin gülümseyen bakışla- Yalvarırım size, beni buradan kurta-

riyle beni derin derin süzdükten sonra nnız! Ah, burada kalacak olursam, kim-
birden bire dedi ki: bilir başıma daha ne felaketler gelecek?. 

- Siz bu geminin reisi Turgudu ta- Acaba bu gemi He beni nereye götür-
tlr mısınız?.. mek istiyorlar? Galiba tstanbula götü-

- Ona ilk defa olarak daha bugün recekler! Beliti de beni cariye olarak 
rastlamış bulunuyorum. Bir ihtiyar Ye- orada satılığa çıkarırlar! .. 
niçeri beni Turgut reise tavsiye etti. Bir asilzade kızı olduğum halde ben 
Bu yüzden gemide bana karşı çok nazik böyle rezil ve miskin bir esir hayatı ya
davranıyorlnr. Hatta öteki devşirmeleri şam~ğa nasıl katlana bilirim? Gemiciler 
ambara koydular. Bana hususi bir ka- buraaan kaçacağımı tahmin etmedikleri 
mara tahsis olundu... için beni serbest bir vaziyette tutuyor-

Beni büyük bir dikkatle dinliyordu. lar. Eğer siz bana yardım edecek olur
Sözilmü bitirmekliğim üzerine bir hayal sanız bu iş çok kolaylıkla yapılabilir! 
sukutuna uğramış gibi yüzünde hoşnut- İkimiz birlikte buradan kaçar, kurtulu-
suzluk manası belirdi: ruz! 

- Ah, bu pek gliç olacak! .. dedi Tur- O vakit ben sizin yanınızdan hiç ay-
gut reis eline geçirdiği bir avı öyle ko- rılmam!.. Tek beni buradan kurtannız .. 
lay kolay salıvermek istemiyecek!.. Be- Ömrümün sonuna kadar bir cariye ola. 
nim hakkımda ona bir şey demiş olsa- rak sizin yanınızda kalmağa razıyım .. 
nız, sizi kıracağına eminim .• Çilnkü sö- Ben hfı.la onun elini tutmakta idim. 
zünUzü ona geçirecek derecede Türk de- Bana o kadar yaklaşmıştı ki göğsü sol 
nizcisinin üzerinde nüfuz sahibi bulun- koluma yaslanır gibi bir vaziyet alınıştı. 
rnuyorsunuz! Onunla daha yeni tanışmış- Başım döndü, gözlerim karardı. Ga-
sınız!.. yet sen bir hareket yaptım .. Ve yüzümü 
Şu halde ne yapmalı, Allahım! .. İşte onun dudaklarına doğru yaklaştırdığım 

ne kadar feci bir vaziyete düşmüş oldu- bir sırada sanki yanı başıma yıldırım 
ğumu görüyorsunuz... düşmüş gibi büyük bir korkuya tutula

Ah efendim, sizi buraya Allah gön- rak hemen kendimi geriye çektim ... 
derdi! .. Belkide bir kurtarıcı olarak be- O dakikada yanı başımda uzun, gev-
nim yanıma gelmiş bulunuyorsunuz! rek bir kahkaha duydum ve bunun ar-

Ben o zaman acemi idim. Kadınların kasından da alaylı bir ses yükselerek ba
erkekleri yumuşatmak için ne gibi tcd- na dedi ki: 
bir kullandıklarını henüz öğrenmiş de- - Senin burada işin ne?_ Daha bu 
ğildim. Hele Nisli kadın o sırada o kadar sabah gemiye girdin. Aradan iki saat 
müteessir, ateşli ve cazibeli bir tavır ta- geçmeden Loranza ile tanışmağa nasıl 
kındı ki mumun Alevine tutulan balmu- vakit ve imkiin bulabildin! .. 
mu gibi, onun karşısında birden bire Becerikli bir devşirme olduğun işte 
gevşeyiverdlm. Ve tutulduğum bu görülüyor!.. 
gevşeklik zihnimi o kadar derin bir su- Fakat senin yaptığın bu iş devşirme 
rette uyuşturmuştu ki burada yakalan- kanununa tamamiyle aykırıdır! Bu ka
dığım takdirde bunun benim için çok nuna göre bir devşirmenin genç ve gü
büyUk bir tehlike tevlit edeceğini düşü- zel bir kadını değil, ancak savaş meyda
nemiyecek derecede kendimi kaybetmiş nında memleket düşmanlarını avlaması 
bulunuyordum... U\zım gelir ... 

Halbuki ölüm tehlikesi bizden iki adım Seni Koca Hızır bana zeki ve açık göz 
ötede, bölme kapısının önünde dolaşı- bir gençtir diye methetmişti. Onun seni 
yordu. Ne ben, ne de o, her ikimizde bu- böyle övmesi tamamiyle haklı ve yerin
nu fark edemedik. Yalnız bir aralık, de imiş! .. 
ayak pitırdısını andıran hafif bir ses Fakat daha accmisin!.. Bunun için, 
kulağıma çalınır gibi oldu. vazifesinin dışında i~lere bumunu sokan 

Ne derecede büyük bir gaflet içinde bir devşirmenin cezası ne olduğunu bil
bulunduğum bundan da anlaşılabilir ki mezsin ... 
ben müphem bir surette duyduğum bu İşte bunu sana öğreteyim. Belki de 
gürUltUye o sırada hiç ehemmiyet ver- ilerde işine yarar. Kendisine tevdi edi
medim. Kadının cazibesi benliğimin len askeri ödevinin dışında iş gören bir 
görmek ve sezmek hislerini tamamiyle devşirme, bu işi karada yaparsa onun 
körletmiş bulunuyordu... kafasını keserler, 
Şimdi o benim yanıma o kadar yaklaş- Eğer bu hareket deniz üzerinde işle-

mış idi ki keskin bir bahar kokusu ka- nirse suçlusu hemen geminin serenleri
dar liUf bulduğum nefesinin ılık bir ne asılır! 
meltem gibi yüzüme dokunduğunu sez· Şimdi anladın mı delikanlı?.. Devşir-
meğe başlamıştım. me yasası çok ağır ve serttir. Adeta kıl-

Bu vaziyette kendimi tutamadım. th- dan ince ve kılınçtan keskin bir şeydir. 
tiyarım tamamiyle elimden gitti. Kolla- Bana bu söz.leri söyleyen adam Tur
nmı uzattım ... Ve bunu yaptığım sırada gut rcisin ta kendisi idi. Onu ilk defa 
kapılmış olduğum heyecanın titrettiği gördüğüm vakit taşıdığı parlak, şık de
bir sesle ona dedim ki: nizci elbisesi yine sırtında idi. Genç ve 

- Hemen şimdi söyleyiniz! .. Benden güzel yüzünü süsleyen derin bakışlı 
istediğiniz nedir? Size ufak bir hizmet- gözleri keskin bir ıŞ"Ik gibi pırıl pırıl ya
te bulunmak için kendimi ateşe atmağa nıyordu ... 
bile bazının. Ucunda ölilm tehlikesi ol- Ve Turgut reis yalnız değildi, yanın-
sa da, bu beni yıldıramaz. Siz şilphesiz da Sonturlu Belft da vardı. 
buradan kurtulmak ve babanızın yam- - B i T 1\1 E D i -
na dönmek istiyorsunuz! Nasıl, bu tah- ----•---
minim doğru de~l mi? İHEBOLUDA 
Kadın, yakaladığım elini avcumun 

içinden kurtarmak için bu sefer hiç bir Memurlar istihlafı 
teşcbbUste bulunmadı. Aynı zamanda Kooperatif L 
benim elimi yumuşak parmaklariyle ha- lnebolu, 4 (A.A) - lnebolu \'e ha-
fif hafif sıkmağa başladığını da seziniş- valisi memurlar istihlak kooperatifi dün 
tim. törenle açlmış ve ilk iş olarak gıda mad-

0 dakikada duyduğu sevincin tesl- deleri aatı;J f§ine başlanmı:ıtır. 
riyle kesik kesik söyllyerek: ... ·---

- Oh ne Ala!.. Ne AlA! .. diye mırıldan- K A R s r A 
dı, daha sizi ilk görüşümde buraya fena 
niyetle gelmediğinizi ve bana pek büyük FAYDALI KURSLAR 
iyilikler yapmağa kabiliyeüniz olduğu- Kars, 4 (A.A) - Halkevinde Fran-
nu farketmlştlm. İşte hiç yanılmamışım. sızca, İngilizce ve Almanca dersleri 

Evel. Benim kurtarıcım ancak siz açılmış, ayrıca dokumacılık kursuna da 
olabilirsiniz!.. başlanmıştır. 
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••• 15 ••• Halıleden : VÇ YILDIZ 
Annemin ve babamın izni olmadan 

evlenebilmek için önümde beş ay vardı. 
Bu beş ay benim iç.in bir kflbus hatırası 
oldu. H iç şüphesiz, beni odamda mah
pus tutmağa devam edemediler. Galiple 
görüşmemek ve onurila muhabere etme
mek sözUnU benden zorla koparmağa ça
lıştılar, saygı ile, fakat kat'i bir azimle 
bunu reddettim. Beni daimi bir göz hap
sine almışlardı. Fakat buna rağmen Ga
libe, durumu anlatan bir pusula gönde
rebildim ve bana güvenmesini rica et
tim. Hayır, artık bu defa yolumdan şaş
mıyacaktım! Kimi sevdiğimi biliyordum 
ve iyice anlıyordum ki onsuz en rahat, 
en lilks hayat bile bana boş görünecekti. 

Korkunç sahneler odu. Fakat istipdat 
ve işkence, milletlerin hayatında olduğu 
gibi, fertlerin hayatında da hiç bir za
man hiç bir şeye enge !olamamıştır. So
nunda yenilen ezilenler değil, ezenler
dir. 

Benim için daiına sevgi ve şefkat nu
munesi olan annemi ve babamı şimdi 
birer müstebit mevkilnde görmekten acı 

duyuyordum. Eğer hayatımdan emin ol
mam için benden bir sene, hatta iki se
ne daha beklememi isteselerdi, onlan 
dinleyecektim. Galibin ahltık ve şerefi 
hakkında malQmat toplamağa lüzum 
gösterselerdi, onlara itaat edecektim. Fa· 
kat beni en çok üzen onların körü körü-
ne inadı idi. Galibin çok zeki, istidatlı ve 
sevimli olduğunu pek iyi biliyorlardı. 
Her işte muvaffak oluyor ve kendisine 
parlak bir istikbal hazırlıyordu. Babama 
iki sene sadakat ve bağlılıkla hizmet et
mişti. Bütün bunları biliyorlardı, fakat 
kimin nesi olduğunun bilinmemesi ve 
servet sahibi olmaması bUtün bunları 
unutturmağa yetiyordu. 

Evet, bu acı devrede çok şeyler anla
dım. Bu imtihan benim karakterimi ve 
azmimi kuvvetlendirdi. Kuvvetlendirdi 
değil, yoktan yarattı. Çok defa olduğu 
gibi, en üzUcli imtihanlar sonunda bizim 
iyiliğimize yarar. 

Annem ve babam ne tehditlerin, ne 
tatlı dillerin, ne de kavga ve gürültü
nün beni fikrimden caydıramıyacağını 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Mısırın kilosunu 
30 kuruştan sa

tanlar var 
-*-Bu işi yapan adam 

Adliyeye verildi 
Tirenin ihsaniye mahallesinde oturan 

ismail oğlu Hüseyin özkan, iki ayar 
mısın kilosunu 30 kuruştan satbğı iddi
asiyle tutulmuş ve adliyeye verilmi§tir. 

* ŞOSA YI BOZDUKLARI tÇIN 
Bayraklıda Menemen cadesinde otu· 

ran Faik oğlu Bilnl, Hasan oğlu Arif ve 
Mehmet oğlu ismnil, evlerine açtıkları 
lağımların tamiri sırasında şosayı tahrip 
ettikleri iddiasiy le adliyeye verilmişler
dir. ----·----YENİ YUNAN 
KONSOLOSU GELDİ 
Geçenlerde vefat eden İzmir Yunan 

jenernl konsolosunun yerine bu vazife
ye B. Aristemen Miliareses tayin edile
rek ııehrimize gclmi§tir. Kendisi isken· 
deriye konsolosu iken İzmire tayin olun
muş kıymetli bir hariciyecidir. 

Şuba"a evlenenler ••• 
Şubat ayı içinde İzmir ve Karşıyaka 

evlenme dairelerine evlenmek üzere 133 
çift müracaatta bulunmuş, muameleleri 
ikmal edilen 109 çiftin akitleri yapıl
mıştır. Geçen senenin şubat ayında 107 
çift evlenmişti. 

..;_ ________ _ 
BU HAFr AKİ MAÇ .. 

Et meselesi karışık! 

Fiatlar belki yeni
den artacak .•. 
Bugün yalnız fıuzu eti IJuJunalJileceJı .. 

Koyun eti için tayin olunan 120 ku
ruş fiatın da kasapları memnun etme
diğini zannettirecek bazı emareler be
lirmiıtir. Dün mezbahada tek koyun 
kesilmemiıtlr. Bu itibarla bugün ııehri
mizde yalnız kuzu eti satılacaktır. 

Dün kesilmiş ve bugün piyasada satı
lacak olan 311 adet kuzunun şehrimizin 
bir günlük ihtiyacına cevap vereceği 
tahmin edilebilir. 

Celepler lzmire koyun gelmemesinde 
kabahatları olmadığını ve Konya mın
takasındaki koyunların tamamı daima 
İstanbul tarafına gönderildiğini söyle· 
mi§lerdir. Eğer bugün de koyun gelmez-

se vaziyet çok düııündürücü bir 
dökülecektir. 

ıelde 

Dün kasap dükkanlarından ali§ verlı 
edenler ııu yaftalarla karıılaşmışlardır: 

Koyun eti: 120 kuruş. 
Kuzu eti: 130 kuruş. 

Dün öğle vakti hemen hemen hiç bir 
kasapta koyun eti kalmam!§ ve yalnız 
kuzu eti satılmııtır. Bugün de yalnız ku
zu eti satılacaktır. Yarına gelince, vazi
yet henüz belli değüdir. Bildirildiğine 

göre lzmire ait 1 O bin kadar koyun yol
dadır. Bunlar gelirse ııehrimizin bir kaç 
günlük ihtiyacı temin edilecektir. 

Peynir buhranı da var 

Bölgemizde yapılan pey
nirlerin çoğu başka 
. yerlere gönderiliyor Pazar günü İzmir muhteliti en kuv

vetli kadrosu ile Göztepeye karşı oynı
yacaktır. Maçta muhtelit kadrosunda 
Sa.it, Adil ve Vehap gibi en tanınmış ele
manlar yer alacaklardır. 

Bu maçlardan maksat İzmir şampiyo- Peynircilerin üç maddelik dilekleri var •• 
nunu ~·apacağı diğer temaslara hazırlıklı Son günlerde lzmir piyasasında ihti- için peynir istihsal eden mandra sahip-
bulundurmaktır. yaca cevap everecek miktarlarda pey- lcrinin bir birlik halinde çalışmaları, 

Maç saat 16.30 da yapılacak ve Esat nir bulunamamaktadır. Yapılan tetkik- scrmnye birliği yapmaları icap etmiş, 
Merter tarafından idare edilecektir. !ere nnzarıın peynir vaziyeti şudur: harbin patlak vermesi üzerine bu teşeb-

lzmir vilayeti hudutları içinde elliye büs geri bırakılmıştır. Halen istihsal 
ı:ıt"~J"A:ı'"~.Ar~~.r.r.-: k d d B d l d ~ '' •• I •• R ya ın mnn rn vnr ır. u mıın ra ar a olunan peynirlerin ancak yüzde otuzu 
§uuguo {U kooferan~ J!jyılda beş milyon kilo süt istihsal olun- izmir ihtiyacına tahsis olunmakta, kalan 
8 · r. makta ve bu sütlerin tamamı peynir kısmı peynire dahn iyi fiat ödeyen ııe-
S . . . .. .. .. ,: !imalinde kullanılmaktadır. Senede 1 hirlcrimize sevkedilmektedir. 
SS Ulus gnzetcsı .. ynzı ışlerı muduru ~ milyon 140.000 kilo peynir istihsal olu-

t f d b t 18 d h Ik · Peynir imal eden tüccarlarımızın di-~ ar.a ın an ugun saa e . . a . 'ı 1 narak bunların büyük bir kısmı lzmirde 
ti e":~ ~lonunda (H~.rp ~on~mısı ve ı istihlak olunmakta, kalan kısmı da yur- leklerl ııu noktalarda toplanıyor: 
~ Turkıye) konusu. uzı;_rıne b~r kon- i dun diğer köııelerine gönderilmektedir. A) Mevsiminde ihtiyacı karııılayacak 

1 
ferans verilecektir. Kıymetli ar.~a- Bu rakamın 800.000 kilosu beyaz tene- nisbette teneke temini. 
da~ız bu konferansı vermek .uz; ' ke peyniri, ı 60.000 kilosu tulum pey- B) lmfil olunan peynirlerin derhal 
re dun akşam Ankaradan şehrımı- niri, 160.000 kilosu da kaı;erlerdir. Bu buzhnnelere sevki için müsaadeye maz-
ze gclmiftir. hesaba .. · t'h l l "tl · har kılınmaaı, nakil vasıtaları temini ve F;.;ı::ıcı::ıccıoaı:ıcaaı:ıcıı:ıcı~~ ... ~ . . • ~ure ıs ı. sa o u~~? s~ .~~~n pey-

BALIKESİR ve BOLU 
Vifdyet bütçeleri 
Ankara, 4 ( A.A) - Alınan telgraf

lara göre Balıkesir vilayet bütçesi 
1384342 lira ve Bolu vilayet bütçesi de 
638833 lira olarak tesbit ve kabul edil-
miştir. ----·--ZABITADA 

Orta parmağı lıoptu 
Alaancakta Demirhane sokağında 

Remzinin kereste fabrikasında çalışan 
Mehmet adındaki amele elini destereye 
kaptırmı;J, sol elinin orta parmağı kop• 
mu~. diğer bir parmağı da yaralanmıştır. 
Zavallı amele memleket hastanesine 
götiirülmüıştür. 

25GVN 
Evvellıi HırsızlıJı 
Karantinada 304 ncü sokakta oturan 

Bn. Fethiyenin 25 gün evvel evinden 
bazı eşya çıılan hırsızın halen ceza evin
de mevkuf bulunan Ali olduğu tesbit 
edilmiş ve eşya bulunarak sahibine tes
lim edilmiştir. 

nır ımalıne kiifı gclmedıgı gorulur. kamyon işletilmesine müsaade edüme-
Harptcn evvel lzmirdeki peynir tüc- si. 

carı istihsal olunan peynirleri dı~ ülkele· C) Peynirler için kirli tuz yerine fiat 
re göndermek üzere bazı teşebbüsler farkı gözetilerek temiz tuz verilmesinin 
yapmışlardı. Fakat bu işi yapabilemek !emini. 

Ekmek işleri takip olunuyor 

ikinci bir kart almak iste
yen kadın n.ahkU.01 oldu 
Kartsız elımelı satan fır ıncdar adliyeye 11erildi 

Hatice adında bir kadının hakkından mıı.hkGm edilmiştir. 
fazla ekmek almak. üzere nüfua hüviyet KARTSIZ EKMEK SAT ANLAR 
cüzdanını kaybettiğini iddia ederek ye- Anafartalar caddesinde fırıncı Os-
ni hüviyet cüzdanı almak üzere nüfus man oğlu Mümin kartsız ekmek sattığı 
idaresine müracaat ettiğini ve kendisine iddiasiyle tutulmU§ ve hakkında me§hut 
verilen müracn:ıt kağıdiyle yeni bir ek- suç muamelesi yapılmıııtır. 
mek kartı alacağı sırada tutulduğunu Fırıncı Osman oğlu Mehmet: Ahmet 
yazmıştık Haticenin üzerinde kaybetti- oğlu Cemal, mimar Kemalettin caddc
ğini söylediği nüfus cüzdanı bulununca sinde fırıncı Mazlum oğlu Ragıp ta kart
kendlsi adliyeye verilerek üç ay hapse sız ekmek sattıldan iddiasiyle tutulmuıt-

lar ve adliyeye verilmi§lerdir. 
lim. Kartsız ekmek satanlar ve sattıkları 

Zaten bu kısa telefon görüşmeleri ha- ekmeklerin hesabını veremiyen fırıncı
na cesaret veren çok kıymetli hayat lar daimi surette takip olunacak, devle· 
kaynakları idi! tin ekmek mevzuunda almış olduğu lü-

Yirmi bir yaşına girdim, fakat bu de- · zumlu ve zaruri tedbirlerin suiistimal 
fa yıldönilmüm evde kutlanmadı. llk de- yoliy}e heder olmasına katiyen meydan 
fa olarak ne hediye, ne tebrik almadım. verilmiyecektir. 

Batıda 
Enınivette 
Olmak için 

(Haştarah ı inci Sahifl'de) 

itibarla ki öniimüzdeki haftalarda g~ 
çekten intanın talüni tayin edecek bıf 
savaşa girişmek üzeredirler. Diğer ta· 
raf tan Rusya harbinin nazik safhasınd.• 
batıda ikinci bir cephe yaratılması ihü· 
malini göz önünde tutmaktadırlar. 

Non•eçe, Flandr kıyılanna ,·efil 
Fransız sahillerine bir çıkartma harek~· 
tinin hilylik ayaklanmalara sebep olabı· 
leceğini düşünüyorlar. Fransada, dah• 
şlıncliden eski halk cephesi mensupları: 
nın baltalama hareketleri tahminlcfl 
aşan bir şekilde genişlemiştir. İşte :ııı 
sebepledir ki, salahiyetli Alman rnah· 
Cillcri, Doğuda büyük taarruzun başlıı· 
masından evvel, Fransanın mihverle 
münasebetlerini aydınlatmasını isüyor· 
tar. Bu talebin manası şudur : 

- Fransa, Avn1panın yeniden kurıı· 
tuşunda Almanya yanında yer alınağa 
karar \"erdiğini Alman zaferine yardııd 
etmekle göstermelidir. Madam ki ViŞI 
Bolşevik düşmanıdır. Madam ki Bolşe
vizmin zaferini Avrupa için tasavvur 
edilebilecek felaketlerin en büyüğü sa)'· 
maktadır. Şu halde hiç tereddüt etnıe· 
den Anti Komintem cephede yer aloı:ı· 
lıdır. Bütün hareketlerini bu siyasetitt 
icaplarına göre tertiplemelidir. 

Bu daha ziyade, beklenen büyük ;\I· 
rnan taarruzu arefesinde batıyı silrP" 
rizlerden kontmak istiyen bir siyasettir. 

Fakat Vişi Almanyayı tatmine mukte• 
dir midir? 

Fransız milletini kendi arzuım hili(ııı· 
da bir harekete zorlıyabilir mi? 

Dcgolistlcr, bugün Fransada bir refe• 
randum yapılacak olsa Vişidekiler rey
lerin yüzde onunu bile toplıyamaz, di• 
yorlar. Fransız milletini Vişinin düşün· 
celerine o kadar aleyhtar gösteriyorlar. 

Bu iddianın doğru mu, hatalı mı oldll• 
ğunu araştırmağa lüzum yoktur. Frau· 
sız - Alman işbirliğinin bir türlü ger· 
çekle.şnıemiş olması, tedhi~çi hareketle
rin birer ihtar kabilinden tesirini gös
termekte olduğuna delildir. 

Fransızlar, Kompiyen mütarekesinin 
sulha doğru bir adım olduğunu zannet· 
mişlerdi. Feci surette aldandıklarını. 
Fransanın tnliini bu dünya çapındaki 
harbin nc~ticcsinden ayırmağa imkiin ol· 
madığını gördüler. Şimdi eski mUtteCik· 
lcrinc \'C hele Birleşik devletlere karş• 
harbe sürüklenmeğe muadil olan mib· 
vcrle işbirliği fikrinden i'ideta dehşet 
duymaktadırlar. 

ŞEVKET BİLGİN 

KISACA. 
•••••a•• 

Serendip Adası •• 
Y AZ.4N : P.czacı Kemal K . Aktaş 

Uzak şarktaki adalar bugünlerde pek 
faal.. Filipin, Sumatra, Yeni Gine, Cava 
hep ayakta .. Her nedense şu bizim tarih! 
Screndip adasından laf açan yok.. Bir 
rivayete göre Adem babamız cennetten 
tardedilince Serendip adasına atılıver· 
mişti. Bugünlerde bu tılsımlı diyarın tıl
sımlı adasını ağzına alan yok. Hindista
na çok yakın olan Serendip, Adem ba
bamızın tövbe ve istiğfar ettiği bir yet 
olduğuna göre Adem oğlunun mehdi dc-
mektir. Hint diyannm efsaneler yaratan 
hayatı, Iakirizmin vatanı pek tekin ol
masa gerektir. Serendibe inen Adenı 
babamız Cennetin izini orada kaybet
mişti. 

Küçücük çocuktum, coğrafya dersle-
rinde Serendip adasııu arar, Cennetin 
oralara yalan olacağını tahmin ederdim. 
Belki de doğrudur, bilinmez ki .. Belki 
de Japonlar da oralarda bir Cennet nrı
yorlnr. Ne güzel lfıftır. Anyan mevlAsı
nı da bulur, belasını da derler. 

Bu Akşam 
PERSEMBE EGLENCELERI 

iyice anlayınca beni örselemekten vaz 
geçtiler. Sessiz bir husumet arkasına SJ· 

ğındılar. Artık bana hiç bir şey sorma
dılar. Beni durduracak hiç bir harekete 
teşebbüs etmediler. Ablam Nebahat, 
eniştemle birlikte her gelişinde annemin 
muhabbetli nüvazişlerinc kavuşuyordu. 
Bununla beraber, eniştemin babama 
karşı ne kadar para düşkünü ve bayağı 
bir tavır takındığını biliyordu. Fakat 
onun kabahatleri göze batmıyordu. Çün-

Babam odama, cenazeye gidiyor gibi ---------------------------------

kü zengindi! • 
Sırası gelir, annemin kolları arasına 

atılmak, başımı dizlerine dayamak, ağ
lamak, beni anlaması için yalvarmak he
vesini delicesine duyardım. Fakat çe
kingen bir hareketle onu öpmeğe teşeb
büs ettiğim vakit, bana sorardı: cÇılgın
lıkların bitti mi? yoksa bana sokulma!> 
Ben de, içim sıilıyarak uzaklaşırdım .. 

Babam daha da beterdi. Daima en 
çok sevdiği çocuğu bendim. Beni çok 
s~miş ve şımartmıştı. Şimdi yUzUme 
bile bakmıyordu. Aile yuvasında ben 
bir yabancı olmuştum. 

Tamamiyle Galip için beslediğim sev
gi içine sığınıyor, yalnız onu düşilnüyor, 
bu ac1 yalnızlıcın sona ereceği kurtuluş 
anını bekliyor.dum. Onu gizlice görmek 
mUmkUndil. Fakat telefonda, nihayetsiz 
derecede şefkatli bir sesle beni caydır
dı: 

- Hayır, sevgilim! Şimdilik biribiri
mizden uzak knlmağı nnncne babana ve 
kendimize karşı borçluyuz. Senin iffeti
ne toz kondurmak istemem. Sabrede-

girdi ve ne kendisinin, ne de annemin 
fikirlerini değiştirmemiş olduklarını 
bildirdi. Bu evlenmeye asla muvafakat 
ctıniyeceklerdi. 
Şu halde, onların muvafakatini alma

dan evleneceğimi söylemek mecburiye
tinde kaldım. 

- Canın isterse! Fakat benden on pa
ra alamıyacağını iyice bil! 

- Bunu bana zaten bin defa söyledin, 
baba. Bu tehdit beni ürkiltmüyor. Beni 
üzen şey, senin muhabbetini ve şefkatini 
kaybetmektir. 

- Bunları tekrar kazanmak senin 
elindedir. 

Yorgunlukla sustum. Münakaşayı ta
zelemek neye yarardı! 

Evlenme kuğıtlanmızın askıya alındı
ğı Uç hnfta içinde annemle babamın ev
lerinde kaldım. Yemeklerimi, bir pansi
yoner gibi odama gönderiyorlardı. An
nem sararmış, yüzünün hatları çekilmiş 
gözleri kızrumış, bakışlarında amansız 
bir inat ve kin aksettirerek evin içinde 
dolaşıyordu. 

- BiTMEDİ-

MATİNELERDEN İTİBAREN 

TÜRKÇE SÖZLÜ • ŞARK :MUSİKİLİ • TÜRKÇE ve AltAPÇA ŞARKILl 

ZEHİRLİ ÇİÇEK 
TÜRK dublajının ve musikisinin büyiik zaferi bütün kadınlan lııçlnrtarnk 
ağlatacak, erkekleri en heyecana siirükliyecek, bütün gençlere ibret vere· 
cck, barların, içkinin, sefahat ftleminin baş döndürücü ihtiraslarına kurban 
giden temiz n namuslu bir ailenin ÇİÇEJ{ gibi yetiştirdiği y:ıvrulannın feci 

akibeti ve bu ailenin olnıez bir hayat faciası .. 
BAŞ ROLDE : EŞSİZ DİLBER Mısır Yıldızı EMİNE ŞEKİP 
KEMANİ SADİ IŞILAY. TANBURi SALAH.ETTİN PINARIN iştirakiyle 

30 kişilik Büyii k Koro heyeti .. 

ı-~-~-:~-E™-ı;;-·~-~~ER-~-~-i-~-~-r i~~r~Lf ~:;~~;;:;;' 
!!T.!!~~-~~~~. ·---- L-·-·-·--MATiNt..L.ER 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 9.15 te •• 
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BİR KAÇ AYDA 

1 .GILIZCE 
OCRETE.N DERSLER 

·-~---------
ELLİ BİRİNCİ DERS •• 

A \isit to London ... 
Part Four - The Tower of London and t he Monwnent. 
Londrada bir ziyaret .. 
DöRDüNCÜ KISIM - Londra Kule ve abidesi.. 
To the east of the City, is the Tower of London. 
Londra kulesi, City'nin şarkındadır. 
lt is a very old fortress whislı was built to defend London. 
Londrayı müdafaa etmek için inşa edilmiş çok eski bir kaledır. 
Jn it many important people have been i mprisoned. 
İçinde, bir çok meşhur adamlar hapsedilmişti .. 
Queens, statesmen, and noblemen, convicted of high treason, have bccn execu
ted within its walls. 
Vatan hlyanetiyle mahkilm kraliçe, devlet ricali ve asilzadeler bu duvarlar 
arasında katledilmiştir .. 
ln the old days, people of noble birth who were executed had their heads cut o!f 
Asil doğuşlu kimseler, eski zamanlarda, kafaları kesilerek katledilirdi. 
'I'he Tower of London contains a museu m in which there are old arms and 
armour. 
Londra kulesi, eski zırh ve silihları havi bir müzeye maliktir. 
lt has four towers hlgh walls. and is built on the banks of the Tbames. 
Dört kulesi ve yüksek duvarları vardır ve Thames'in kenarlarında inşa edil
miştir .. 
Tbat is Tower Bridge .. 
Şu Tower Bridge (Kulenin köprüsü) dür 
It is a verY hlgh bridge. 
O, çok yüksek bir köprüdür .. 
Sometimes parts of it are raised to allov. large boats to pass up or down the rivcr 
Bazan, nehirdeki büyük vapurlara aŞağı veya yukarı geçmelerine müsaade et
mek için, kısımları kaldırılır. 
Let us walk back into the City 
Haydi, City'ye dönelim .. 
Tlıis hlgh column is called the Monume nt. 
Bu yüksek sütuna l\'lonument (abide) adı verilir. 
It is built on the place where the Great Fire of London ended. 
Büyük Londra yangırurun bittiği yerde inşa edilmiştir. 
We can wal.k up to the top of it, and obtain a good vi<?W of London. 
Tepesine kadar yürüyebilir ve Londranın güzel bir manzarasını oldc odebilir'>. 
To the east are the docks. 
Doklar şarktadır. 
London is a very big port. 
Londra çok büyük bir limandır. 
Tbe areas near the docks are the poorer quarters of London. 
Doklar yakınındaki sahalar. Londrarun en fakir mahalleleridir. 
Tbey are called the East End. 
Onlara, East End (Şark müntehası) adı verilir. 
If we look Westwards, we can see the to wers of the Houses of Parliament. 
Garbe bakarsak, par!Amento binalarının kulelerini görebiliriz. 

Askeri Vazivet 
(l:laştara& 1 inci Sahifede) 

ve Viazmada durumun pek iyi olmadı
ğı görülmektedir. 

Alman müdafaa cephesinin Briyansk, 
Orel, Kursk, Harkof ve Taganrog şehir
lerinden geçen hat olduğu anlaşılıyor. 
Almanların cenuptaki cepheye ehem

miyet verdikleri de görülüyor. Müdafa
aya geçtikleri günden beri Almanlar bu 
cephede esaslı bir değişiklik husulüne 
meydan vermemişlerdir. Buna mukabil 
şimal cephesinde çekilmeği kabul ve 
tercih etmişlerdir. 

Fakat şimalde de Alınan çekilişinin 
bir haddi olacaktır. 

UZAK DOOUDA " 
Cavada müttefik kuvvetleri gösterdik

leri büyük mukavemete rağmen Japon
lar önemli bir kaç mevkii daha ele ge
~irmişlerdir. 

Japon hava kuvvetleri Cavada mUt· 
tefik hava meydanlarına şiddetli taar
ruzlarda bulunmuşlardır. Bu taarruzlar
da yerde bulunan uçaklardan ehemmi
yetli mikdarının tahrip edildiğini Hol
landa kaynaklan da bildirmektedir. 

Müttefik hava kuvvetlerinin de Cava
daki faaliyeti kayde değer bir mahiyet
tedir. Bilhassa Hollanda hava kuvvet
leri Japonların yerleşmekte oldukları 
hava meydanlarına büyük taarruzlar 
yapmışlardır. 

Japonların av uçaklarına ilave benzin 
depolan kattıkları ve bu suretle bunla
rın uzak mesafelerde de bombardıman 
tayyarelerine refakatlerini temin ede
bildikleri anlaşılıyor. 

Blrmanyada harekatın temposu ağır 
"devam etmektedir. 
AFRİKADA 
Libyada karadaki harek!itta önemli 

bir değişiklik yoktur. İngiliz zırhlı kuv
vetlerinin bazı akınlar yaptıklan bildi
riliyor. İngiliz hava kuvvetleri Trab:u
sa, Alman hava kuvvetleri de Süveyşe 
birer akın yapmışlardır. 

FRANSlZ FİLOSUNUN DURUMU 
1940 ta şimal! Afrikada Oranda İngi

liz donanması tarafından kısmen tahrip 
edilen Fransız muharebe gemilerin'n 
Tulona dönmeleri Amerikada hoşnut
suzluk uyandırmıştır. Fransız filosunun 
Tulonda toplanması, İngiliz basınına 5ö
re, izahı kabil olmıyan bir harekettir. 

Bir İngiliz gazetesine göre Tulondaki 
Fran.•ız filosu 26 bin tonluk 2 ve 22 bin 
tonluk 1 muharebe gemisi, 1 tayyare ge-

. 

ATLA.NTİKTE 
Bir gemi daha batırıldı 
Toronto, 4 (A.A) - Uç bin ton.il.Ato-

luk bir ticaret gemisi Atlantikte batırıl
mıştır. 

316~3~~:,,:ı;~ı 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ

KANLIGINDAN : 
316 - 337 dahil muvazzaflık hizme

tini yapmamış, bakayalarla yok.lama 
kaçağından asker edilenler ve hava 
tebdilini bitiren eratın sevkedilmek 
üzere 4 mart 942 çarşamba günü sa
bam İzmir yerli askerlik şubesinde 
mevcut bulunmaları il§n olunur. 

Celmiycnler hakkında kanunun ce
zai hükümleri tatbik edilecektir. 

338 doğıımlular ue 
bunlarla muameleye ~ 

tabi olanlara.. ~ 
İZMR YABANCI ASKERLİK '; 

ŞUBESİ BAŞKANLICINDAN : ~ 
18/2/942 gUnü verilen ilanın birL'l· \ 

ci maddesi A. fıkrasının nihayetinde l 
tekarrur edecek zamanda bitecektir f. 
denilmişti. 1 
338 doğumlu ve bunlarla muamele-

§ ye t!ibi olanların yoklamaları için 
tekarrur eden zaman 6 mart 942 gü
nüdür. Bugünden sonra müracaat~ 
edecekler yoklama kaçağı ve emsali 
sevkedildikten sonra bakaya vaziye- . 
tine düşeceklerdir. Binaenaleyh şim- ıl 
diye kadar şubeye gelmiyenlerin f' 

•.acele müracaat etmeleri lazımdır. j' 
Halen müdavim talebe olanların te ı 

1 cilleri okullar için tahsis edilen gün- ~\. 
!erde mektepçe gönderilecek çifte ' 
ve nümunesine uygun tecil vesikala~ ~ 
riyle yapılacaktır. ' " 
Halen okul müdavimi olmıyarak ol- l; 

1 
gunluklardan ikmal kalmış olanlar ! · 
tasdiknameleriyle birlikte 6 mart 942 1 
gününe kadar müracaat ederek as- t: 
kerliklerine karar almıyanlar da j; 

ı yoklama kaçağı vaziyetine düşecek- l • 

1
8 lerdir. İşe önem verilerek bir An ev- ~ 

ve! müracaatları menfaatleri iktizası •.• 
oldu~u ilan olunur. l' 
:oocccw=ı::::: c=ccco~..o:r~\! 

misi, 10 bin tonluk dört ağır kruvazör, 
7600 tonluk üç hafif kruvazör ve 20 
muhrip ile 25 denizaltı gemisinden iba
rettir. 
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YE.NI ASIR 

Uzak doluda lZM1R S!ClLt TlCARET MEMUR
LUl".ıUNDAN: 

(Baştarab 1 inci Sahilede) 
detle vapılan radyo neıriyatında belir
mekted ir. Alman kontrolü altında bulu
nan radyo istasyonları çok defa Hindis
tan milletlerinin kurtulması gününün 
yakın olduğu hakkında mesajlar ne§ret
mişlerdir. Bu ne§riyat, 1941 de Hindis
tandan kaçan Hint kongre partisi eski 
reisinin eseridir. Alman radyolarının bu 
neşriyatı japon gayretlerinin bundan son
ra hangi istikamete teveccüh edeceğinin 
iı:arctidir. Buna Hint Okyanoaundaki 
adaların Andamand ve Kristmas ada
lannın bombardımanı gibi olaylar da 
ilB.ve edilebilir. 

Tescil edilmiş olan Nord Döyçe Versi 
herung gezelşaft şirketi tzmir acentesi 
için Edvard Aliottiye verilen temsil sa
lahiyetinin refine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükilmlerine göre sicilin 
4229 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - BEYANNAME: 
Ticaret vek3leti iç ticaret umum mü

dürlüğünden: 
Türkiyedc yangın ve nakliyat sigorta 

işleriyle meşgul olmak üzere kanun! 
hükümler dairesinde tescil edilerek bu
gün faaliyet halinde bulunan Nordayçe 
sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili 
bu kerre müracaatla şirketin İzmir acen
teliğini ifa eden Edoardo Aliottinin vazi
fesine 31/ 12/ 941 tarihinde nüıayet ve
rildiğini bildirmiştir. Bu acente ile alA
kası olanların İstanbulda yeni postahane 
caddesinde Vitali hanında şirketin Tür· 
kiye umumi vekilliğine ve icabında tica
ret vekAletine müracaat etmeleri illin 
olunur. 

l-ler halde Hindistan holkı hakiki 
müttefiklerinin yolunda. harekete geç
mek üzeredir. Buna şimdiye kadar en
gel gibi gözüken ihtil.iflar azalmakta ve 
birleşik bir prensip doğmaktadır. 

BlR HtNT LtDER!NtN SöZLERt 
Hint liderlerinden Raca Cob!a Şari 

l\.1adrasta yaptığı bir demeçte demiştir 
ki: 

«- Bu harpte Hindistanı müdafaa 
zaruretinden ilham alarak azim ve gay
retlerimizi birleştirirsek, insan kaynak
larımızın gayretiyle ve İngiltere, Ameri
ka ve Çinin yardımiyle tecavüze muka
vemette muvaffak olcağunız ümit edi
lebilir. Bizim bundan başka çaremiz 
ycktur. Dürüst ve cesur olarak memle
ketin müdafaasında tutabileceğimiz 
maksatlar ve insani yol budur. 

MOSLOMANLARIN V AZlYETl 
Müslüman unsurlarının da hürriyeti 

müdafaa gayesinde bizimle birlikte ba
zı fedak8.rlık1ar kabul etmeğe hazır ol
duklarını sanıyorum. 

lNClL TERENiN 
HAREKET TARZ! 
Jngilterenin Hindistana karıı hareket 

tarzı şimdiye kadar münasebetlerimize 
ha.kim olan iıtipdat ve müsavatsızlık si
yaseti yerine bütün unsurlar arasında ve
rimli bir it birliği kurmak niyetiyle hu
lUsa edilebilir. Eğer bu anla~ma yolun
da güçlükler çıkarsa bunun sebebi lngil
tereye ait değildir. İngiltere eski anane
lerinden kurtarılan insanların bu harp
ten sonra bir kat daha kuvvetlenecek bir 
İş birliği ile birbirine bağlanmasını iste
mektedir.> 

B. KRIPSININ TELGRAFI 
Benares, 4 (AA) - Krisp Hint Ji. 

delrerinden olan bir mihracaya şu tel
~rafı göndemU~tir: 

Britanya ile Hindistanın şimdi kar
şılaştığı vaziyeti iyi bir ıekilde hal için 
elimden gelen her 11eyi yapacağım. An
cak böyle mühim bir meselenin halli için 
sizlerin ve Hint milletinin de yardımla
rınızı bekliyorun1. ·------
MA.N$1'A 
BİR ÇARPIŞMA .. 
Berlin, 4 (A.A) - Alman tebliği: 
Manşle mayn tarayıcılarımızla İngiliz 

hücumbotları arasında çarpışma olmus 
ve bir hücumbotu hasara uğratılm.ıştır. · 

' 

Borsa 
ti ZOM 

203 istiklal şir. 
110 Elyezer Levi 

83 Riza İhracat 
53 Hilmi Uyar 
15 Sabri Gülbay 

464 YekQn 
162605 Eski yekfuı 
163069 Umumi yekiln 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 

48 50 
48 25 
45 50 
52 
55 

128 Faik Soydan 25 
50 Cemal Alli;an oğlu 35 

178 Yekfuı 
139354 Eski yekOn 
13n532 Umumi yekQn 

48 50 
49 50 
46 50 
52 
55 

46 
47 
48 
49 
52 

28 
35 
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~ Ankara Radyosn ~ 

! BUGUKUNEŞRIYAT ~ 
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7. 30 program, ve memeleket ıaat 
ayarı, 7.33 müzik: (pl.), 7.45 ajana 
haberleri, 8.00 müzik: (pL), 8.15-8.30 
evin saati. 12.30 program ve memleket 
saat ayarı. 12.33 müzik: karışık prkı 
ve türküler. 12.45 ajana haberleri. 13.00 
13.30 müzik: karııık ıarkı ve türküler. 
18.00 program, ve memeleket saat aya
rı. 18.03 müzik: fasıl heyeti. 18.45 zi
raat takvimi. 18.55 müzik: (pl.) 19.30 
memleket saat ayarı, ve ajanı haberleri. 
19.30 müzik: yurttan sesler. 20.15 rad
yo gazetesi. 20.45 müzik: Suzinak ma
kamından şarkılar. 2 1 .00 konuşma 
(derüeıme saati). 2 !. 15 müzik: karışık 
şarkı ve türküler. 2 1.30 konuşma (hi
kaye saati). 21.45 müzik: radyo senfo
ni orkestraaL 22.30 memeleket saat aya
rı, aajna haberleri, ve borsalar. 22.45-
22.50 yarınki program ve kapanıı. 

Z AY t 

Uç kuruşluk pul üzerinde 29/ 1/942 
tarih ve T. C. ticaret vekllleti iç tica
ret umum müdürlüğü resmi mührü 
ve imza okunamadı. 
Umumi No: 2692 Hususi No: 1/146 
İşbu illin sureti görülen aslına dosya-

mızda alakonulan ve mübrizi tarafından 
imzalı bulunan nüshasına uygun oldu
ğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz lork 
iki senesi Şubat ayının yirmi üçüncü 
Pazartesi günü. 23/ 2/ 942 

Mukabele edildi. 
On kuruşluk tayyare pulu ve mühür. 
20 kuruşluk ile 25 kuruşluk damga 
pulu ve mühür imza okunamadı. 

1194 (502) 

tZMlR 2 NCt tCRA MEMURLU-
1".ıUNDAN: 

İzmir Emlak ve Eytam bankasına ipo
tekli olup satılmasına karar verilen !z
mirde Toraman mahallesinde 828 numa
ralı Birinci Yüksek sokağında ada 407 
parsel 28 taj 18 numarada kayıtlı ve sair 
lüzumlu izahatı dosyadaki tapu kaydı ve 
vaziyet raporunda yazılı (2500) iki bin 
beş yüz lira kıymeti muhammeneli evin 
mülkiyeti açık arttırma suretiyle ve 844 
sayılı eml!ik ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus olmak şar
tiyle arttırması 9/4/942 tarih Perşem
be günü saat 15 te yapılmak üzere 1 ay 
müddetle satılığa konuldu. Bu arttırma 
neticesinde satış bedeli her ne olursa ol
sun en çok arttıranın üzerine ihalesi ya
pılacaktır. 

Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk maa zamaim del
Hlliye masrafı alınır. İpotek sahibi ala· 
caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve masra
fa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin
den itibaren nihayet yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleriyle birlikte memuri-
yetimize bildirmeleri icap eder. , 

Aksi takdirde. hakları tapu sicilince 
malQm olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar 15/3/942 tarihinden itibaren 
şartname herkese açıktır. Talip olanla
rın yüzde yed! buçuk pey akçası veya 
milli bir banka itibar mektubu ve 24396 
sayılı dosyaya İzmir ikinci icra memur
luğuna müracaatları ilfuı olunur. 

1230 (506) 

tZM!R 2 NC1 tCRA MEMURLU-
1".ıUNDAN: 
İzmir Emlak ve EYtam bankasına ipo

tekli olup satılmasına karar verilen İz· 
mirde Birinci Sultaniye mahallesinde 
Hacı Ali efendi sokağında kütük 355 
pafta 4 ada 49 parsel 23 de kayıtlı 278, 
280 numaralı ve sair lüzumlu izahatı 
dosyasındaki taktiri kıymet ve vaziyet 
raporunda yazılı 75 lira kıymetindeki 
evvelce dükkan ve hlllen arsa bulunan 
gayri menkulün millkiyeti açık arttırma 
suretiyle ve 844 sayılı emllllı: ve eytam 
bankası kanunu hükümleri dairesinde 
bir defaya mahsus olmak üzere arttır
ması 10/4/942 Cuma günü saat 15 te ic
ra dairemiz içinde yapılmak üzere bir ay 
mUddetle satılığa konuldu. Bu arttırma 
neticesinde satış bedeli her ne olursa ol· 
sun en çok arttıranın üzerine ihalesi ya
pılacaktır. Satış peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk del
laliye resmi ve bunun yarısı mikdarında 
asker ailelerine yardım masrafı alınır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala

caklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını işbu 
ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
aksi takdirde hakları tapu sicilince ma
!Om olmadıkça paylaşmadan hariç kalır
lar 20/3/942 tarihinden itibaren şartna
me herkese açıktır. Talip olanların yüz
de yedi buçuk pey akçası veya milll bir 
banka itibar mektubu ile 941/23344 sa
yılı dosyaya İzmir ikinci icra memurlu. 
ğuna müracaatları ilan olunur. 

1231 (506) 

tZMIR BELED1YES!NDEN: 
KAğıt ve mukavvası belediye tarafın

dan verilmek üzere 12 kalem evrakı 
matbuanın tabi ve ihzarı yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

SAHiFE ~ 

TOPTAN VE PERAKENDE MAL SA TI$LARINDA ETiK.ET VEYA 
LiSTE KONULMASININ MiLLt KORUNMA KANUNU 

GERECINCE MECBURi KILINDICINA DAiR 
İZMİR VİLAYETİ FİAI' MVRAKABE KOMİS· 
YONVHDAH: 

1 - Milli korunma kanununun 3 1 inci maddesi gereğince perakende su
retile satı~a arzedilen bilumum mallara, 

2 - Toptan satışlarda koordinasyon heyeti, Ticaret vek&leti veya Fiat 
mürakabe komjayonunca fiat veya k.Br yÜzdesi teabit edilmit bulunan mallara. 
bu fiatlar veya kar hadleri dahilinde satı~ fiatlarını ve ayrıca vasıflarını göste
rir bir etiket veya ba~ka birer işaret konması, 

3 - Malın mahiyeti etiket veya İşaret kaymağa müsait olmayan hallerde 
mağaza veya dük.kana halkın kolaylıkla görebileceği bir yere sah$ fiatlarını 
müe.ir bir (fiat listesi) asılması mecburidir. 

4 - Yukardaki esaslar dahilinde bütün alakadarların bir hafta zarfında 
mallannı etiketlemeleri veya listelerini ikmal etmeleri ve aykırı hareket eden
ler haklarında Milli korunma kanunu ahk&mınca cezai takibat yapılacağı teb-
lii ve ilan olunur; 1223 (505) 

HER PAZARTESi GONO FIRINLARDA KUPON MUKABiLi 
ALINACAK UN M1KTARI VE FIATLARI HAKKINDA 

İzmir Vilayetinden : 
1 - 28/2/ l 942 gününden itibaren büyüklere üç yüz. çocuklara 150 oer 

gram üzerinden ekmek tevziatına baıtlandığından haftanın her pazartesi aünü 
fınnlar<lan ekmek istihkakına mukabil kupon karşılığı olarak istiyenlere ve
rilmekte olan un miktan da ekmek nisbetine göre indirilerek aiır itcUere 5 30, 
büyüklere 21 O, küçüklere 1 05 gram üzerinden un verilecentir. 

2 - Bu suretle 5 30 gram unun fırınlarda satış fiatı 1 2 kuruş 21 O ~ramı 4 
kuruı otuz para 1 05 gramı da 2 kuru, yirmi paradr. 

3 - Fiat mürakabe komisyonunca tesbit olunan bu fiatlardan fazlasına un 
ıatanlar hakkında milli korunma kanunu hükümleri diresinde cezai tak.ıôat ya-
pılacaiı il8n olunur. 1222 (504) 

İzmir Defterdarlıjından : 
Karoıyaka maliye şubesi mükelleflerinden kasap Hasan Basri namına 932 

mali yılı için tarh ve tahakkuk ettirilen maceza 69 1 lira 90 kuruş hayvanlar 
vergisine vaki itiraz üzerine temyiz komiyonunca müttehaz 6/7 /935 tarihli 
ve 1473 sayılı bozma kararı dairesinde vilayet idare heyetince verilen 2/10/ 
937 tarihli ve 2047 sayılı terkin kararının kendisine tebliğ edilmek: İçin gerek 
lzmirde ve gerekse Ayvalık ve Lüleburgaz kazalarında her ne kadar aranmıı 
ise de bulunmadığı tesbit edildi.ilinden keyfiyet 3692 sayılı kanunun 5 ve 1 O 
ncu maddelerin hükümlerine tevfikan tebliıi makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 1219 (503) 

İzmir Defterdarlığından : 
Abdullah oğlu Mehmedin Başdurak ıubeıine Milli emli.k satıı bedelinden 

olan 12 1 1 lira 5 O kur111 borcundan ötürü haczedilerek 2 1 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılan Sadullah sokağında ki.in pafta 91, ada 535, panel. 3, es· 
ki No. 20, No taj 18 sayılı evinin ihalei kat'iyeei için 1 O gün daha müzayede
sinin temdidine karar verilmiı olduğundan taliplerin 13/3/942 pazarteei l(Ü· 

nü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatlıuı ili.n olunur. 1225 (508) 

Akseki 
Anonim 

T. caret Bankası 
Şirketinden: 

Türk 

Bankamızın 1941 yılı hiHedarlar umum heyeti 30/Mart/942 tarihine 
raotlayan pazartesi günü saat l O, 30 da lzmirde Mimar Kemalettin caddesin
deki banka binasında &ıaihdaki hususatın müzakeresi için fevkııli.de ve alel
ade toplanacaiından içtimada hazır bulunacak hiaaedarlann 26/Mart/942 
akoamına kadar hiue senetlerini banka merkezine göstererek duhuliye alma
lan ve vekil 11fatile iıtirak edecek zevatın da hissedarlardan olması meorut 
olduiu ilin olunur. 

Akseki ticaret bankası idare 
mecliai reisi 

Hasan Serter 

Ruznamei müzakerat 
FEVKALADE. 
! - Sirket sermayesinin idare metlisinin teklifi veçhile (500,000) lira

dan ( 440,000) liraya indirilmesi ve bu auretle nizamnamenin ı.e.In· 
çi maddeainin birinci fı.kraaının tadili. 

BESiNCi MADDE.NIN BIRtNCI FIKRASININ ESKi SEKLi 
Sirketin aermayesi ( 5 00, 000) lurk liruuıdan ibaret olup beheri bqer 
Türk liraaı kıymetinde ( 100,000) hisseye münkuimdir. 
BESiNCi MADDE.NIN BIRtNCI FIKRASININ YENi SEKU 
Şirketin ııenno.yeai ( 440,000) Türk lirasından ibaret olup beheri beter 
Tiirk lirası kıymetinde 88,000 hisseye münkasimdir. 
ALELADE 

1 - idare meclisi ve murak.ip raporlannın okunmuL 
']. - Bilançonun tetkik ve ta.dikile idare mecl.iainiıı ibrası • 
.3 - Temettü hakkında idare meclisinin teklifi veçhile karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare mecliai azalarının yerine yeniden idare meclisi 

intihabile hakkı huzurlarının tayini. 
Ş - Müddetleri biten mürakiplerin yerine müraklp intihabile ücretlerinin 

tayini. 1 3 5 1115 (472) 

DENİZLİ BELEDİYESİ.NDE.N: 
oToBUs SATışı 

1 - Denizli belediy«inden: Birisine (2750), diğerine 2660 lira fiat tah
min edilen ik otobü• ayn ayrı açık arttırma ile aatalacakhr. 

Arttınna l 7 /3/942 salı günü saat 11 de yapılacaiından istekliler her biri 
için 207 liralık muvakkat teminatlarile belli !(Ün ve saatte Denizli belediye 
encümeninde hazır bulunmalan ili.n olunur. 

2 - Sartname ve otobüsler belediyede her RÜn !(Örülebilir. 
1 3 5 1135 (475) 

ıcc.:::o~==== :::c::::::c: : :::::=::::::: ::c::::c::ı;ı::::ı 

SODA ''Berk,, K~:dır .. 
KUTU ALTINDAK.i YEŞiL ETiKETLİ (B E R K ) İSMİNE 

DİKKAT EDİNİZ .... 
:ccc:c::ccc:cccc:c:cıcce~~~~-=..;;c..-c;;c:cc:cccc c c c c c OCOI 

ARTTIRMA İLAHI 
Bornoua Ziraat mücadele istasyonu idare 
Müdürlüğünden : 

.l\.nbarlarda zararlı ha')erelere karşı hububatı koruma itinde kullanılmak 
Üzere müesı~emizin ilS.ç hazırlama evinde hazırlanan 40 ton erkmen-kü tozu. 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun hükümleri dahilinde açık arttır· 
ma usulü ile satılacaktır. 

Sab$ eartnamesi müessesemizden parasız olarak verilir. 
Arttırma 1 7 /3/942 aalı günü saat 14,30 da Bornovada ziraat mücadele 

istasyonu direktörlüğünde yapılacaktır. ~1uvakkat teminah 180 liradır. Arttır
manın ac;:ılmaaından evvel müessesemiz mes·ul muhasipliği veznesine yatırUa· 
caktır. 

isteklilerin Bornova ziraat mücadele iıtasyonu direktörlüiüne müracaatları. 
1 5 9 13 1114 (476) İzmir belediyesinden aldığım 768 nolu 

ehliyetimi zayi ettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. · 

Eşrefpaşa 618 nci sokak 20 noda 
Hüseyin Haydar Hızveren 

Muhammen bedel 186 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 14 liradır. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 16/ 3/ 942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müraca-

1Zl\UR 2 NCt SULH HUKUK HA- 1 
K1ML!C.1NDEN: 

ZAYİ 
Boğazlıyan askerlik §Ubesinden 1935 

senesinde aldığını askerlik terhis vesi
kamı zayi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ederiııL 1217 (511) atları. 1, 5, 10, 14 1139 (474) 

Davacı: Hazinei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından lzmirin Tepe
cik meydan sokağında mukimler olup 

-;;;;;;;:.;;;:--:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;İıiiiiliiiİİİİİİİİİİİİliiiİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' 11'. ugoslavya tebeasından Madam Kateri 
~ Navola Dimitri ve Tomas Yunanoviç 

karısı Kalomeni aleyhine 942/ 211 nu
mara ile açılan izalei şuyu davasından 
dolayı müddeialeyhler namına çıkarılan 
dAvetiye varakasının ikametgahlarının 
meçhuliyetlerine mebni bila tebliğ iade
si üzerine il!inen vaki davet üzerine de 
muayyen günde mahkemeye gelmedik
lerinden haklarında gıyap kararı veril
m~ ve muhakemede 11/3 942 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 14 de bı-

Boğazlıyan Büyük kışla köyünden 
Mehmet oğlu Ahmet 327 

rakılın~ olduğundan müddeialeyanın 
yevm ve vakti mezkQrda bizzat isbatı 
vücut etmesi veyahut taraflarından bir 
vekil göndermeleri aksi takdirde hakla
rında gıyabi muhakemeye devamla ka· 
rar verileceği lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak ve bir nüshası divanhaney<' 
talik kılınmak suretiyle i!An olunur. 

1193 (510) 
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SiYASi VAZ, YET AFnlnA HARPLERi 
~~~~*~~~~ 

Dünyaya yayıl- Alma S .. " -a 
veyş" civa ı 

bombaladılar 

mak • stenilen 
hava: Bolşevik 

tehlikesi! 
-*-

M!l-svere gö~e ingilte e 
ve rne~iiıa Bol.şe~ilife
i ;or - lmanyada • şçi 

i ~ivacı - erlin ve Vişi ... 
Rad~ o gazetesine göre Alınan}n taı a

fındmı yapılacak ilkbahar taarruzunun 
siyasi zeminini hnzırlaınak mihver poli
tika fanliyetinin bru?lıca esası olmakb
dı. 

Bu hazırlıklar esasen bütün kış için
de devam etmiştir. Tanrruz günleri yak
laştıkça hazırlık gnyreti de hı?Jandml
maktadır. Mihverin bütün amacı, Av
rupnyı, hatta bütün dünyayı Bolşevik
lik tehlikesi altında göstermektir. Şimdi 
Rusyadan başka İngiltere ve Amerika
nın da Bo1şevikleşmek üzere olduklan 
ileriye sürülmektedir. 

Almanya, yakın zamana kadar İngilte
reyi Bolşeviklerle uzlaşmak ile itham 
ediyordu. Şimdi ise Kripsin kabineye 
girmesiyle İngiltereyi Bolşevik olmak 
üzere gösteriyor. 
Alınan radyosu Kripse •İngilterenın 

Kerenskiıı si adını vermiştir.. Bunun 
manası büyüktür. Kerenski Sosyal De
mokrat idi. 917 de Çarlık yıkıldığı va
kit kurulnn temerküz kabine!':iITe r.tirmis. 
fakat çok çabuk sivrilmiş ve nihayet 
komünistliğe mevkiini vermiştir.. Al
manlar .şimdi de İngiltcrede Kripsin ka
bineyi kurması ve ondan sonra Bolşe
vikliğin bru?laması gelecektir, diyorlar .. 

Bu propagandanın bir kaç hedefi var
dır : Avrupayı tehlikede göstermek ~e 

kurtarıcı olarak Alınanyanın yanında 
toplamak .. Bu askeri bir birlik şeklinde 
olmıyabiJir. Fakat her milletin Alman
yaya maddi ve manevi yardımlarda bu
lunması beklenebilir. 

Romanya ve Macaristan gibi devletler 
askeri yardıma devam edeceklerdir. Em
sen bunlar mihver nüfuzu altında oi
duklnrı için serbestiJerini kaybetmişler
dir. İspanya, sembolik olarak mücadele· 
ye iştirak edecektir. Almanyanın diğer 
mUletlerden beklediği işçidir. İşçi da
vası, Almanya için asker kadar mühim
dir. 

ALMANYADA İŞÇİ İHTİYACI 
Almanyada pek çok Avrupalı işçi 

vardır; fakat İtalya Almanvaya fa~1a 
mikdarda işçi gönderdiğinden dolayı 
kendi istihsalatının durduğunu iddia et
mekte, fazla işçi vermek istememekte
dir. Almanya ise İtalyayı sıkıştırmakta 
oldu~•u gibi Fransayı da sıkıştırmakta
dır. 

Vişi, bir çok Alman isteklerine karşı 
olduğu gibi bunda da yan çizmiştir. 

ALMANYA VE VİŞİ 
Almanyanın son şikayet konularından 

birisi de Riom muhakemesidir. On gün
den beri eski nazırlar ve bru?kumandan 
general Gamelenin muhakemeleri gö
rülmektedir. Bu muhakeme şu 2 _ 3 ba
kımdan görülebilirdi : 1 - Harp ilan et
miş olma, 2 - Hazırlıksız bir halde iken 
harbe girmek ve nihayet 3 - Askeri ida
redeki ehliyetsiz ve beceriksizlik .. 

Alınanlar ve İtalyanlar Riom muha
kemesinin birinci nokta ile meşgul ola
cağını sanmışlardır. Gerçekten böyle bir 
karar harp mesuliyetini Fransız nazır
larının üstüne yükliyeceği için Almım
yayı pek memnun edecekti. Çünkü bi.r 
Fransız mahkemesi harbin mesuliyeti:ıl 
Fransız nnzırlan üzerine yükletmiş ola
caktı. Fakat mahkeme bu mesuliyet ile 
meşgul olacağı yerde, Fransarun hazır
lıksızlıkları ile meşgul olmnğa başlamış
tır. 
Fransanın harbe hazırlıksız olarak 

girdiği meydana çıkarsa belki de hnrp 
mesuliyeti Almanyaya yüklenecektir. 
Hazırlıksız bir devletin harbi ilan ede
miyeceği tabii görülecektir.. Bundan 
bnska muhakeme edilen nazırlar ve Gn
melen çok vakur bir tavır takınmış ol
duklarından Fransız halkı nazarında 
fıdeta beraet ka7.anmış gibidirler. 

FRANSIZ DONANMASI 
MUAMMASI 
Vişinin bu şekilde hareketi Almanya

yı m~un edemediği gibi İngiltere v."? 
Amerikayı da memnun etmemektedir .. 
Fransız donanmasının Tulonda toplan
mış olması kaygı uyandırmakta devam 
ediyor ve Fransanın Amerikanın sualle
rine verdiği cevaplar Amerikaca açık 
ve t~tmin edici görillmiyor. 

Bu hususta mütemmim izahat bekle
nirken Amerikanın Pasifik adalarında 
r,cneral Dcımlü tanıması hadisesi vuku 
bulmuştur. Viıkıa bu, Degolii Fransa 
olarak tanımak değ.ildir. Anlaşılan Ame
rika bir sömürgede hangi taraf hakim 
ise, onu tanımağa karar vermistir. F&
kat bu, Degolcülcrin meşru Fransayı 
tem il f; ttikl(\rini tanımağa doğru atıl
mış h • dım avılabilir. 

/r. ç·R 
~·vF. r 

Paris. 4 (A.A) Amiral Darlan 
1 talynn büyük elçisi Çerutiyi kabul ettik
ten sonr buoün Vişiye dönmek Üzere 
Paristl'n ayrılm!!ıtır. 

w$ nt-ilde JıauçuDı 
im!llı't!P. B tnh ;.t edilf1i.. 

. -*-
İngiliz keşil kolları ve 
devriyeleri Tnmim· ·n 

cen n~a te ·rli b~r 
taa ruz yaph •• 

Kahire, 4 (Radyo) - Orta şark İngi
liz tebliği : Pazartesi gecesi Britanya 
keşif kolları ve dcvrireleri dü;mruıa Ti
miminin cenubunda taarruz etmiştır. 
Topçu kuvvetleri büyük faaliyet göster
miş ve düşmanı geri çekilmf'ğe icbar et
miştir. 

Hava kuvvetlerj, kara kuvvetlerine 
müessir yardımda bulunınağn devam et
miştir. 

ALMAN HA VA HÜCUMLARI 

Berlin, 4 (A.A) - Tebliğ : Alman tay
yareleri Süveyş civarındaki tesisleri 
ve Acı gölün yanında bulunan Elkaprut 
hava meydanını dün gece bombalamış
lardır. Uçak snvarlar baskına uğratılnuş 
meydanın batısındaki hangarlarda yan
gınlar çıkarılmış, yerdeki tayyareler ha
sn.rn uğratılmış, iki büyük depo ile ben
zin depoları ateşe verilmiştir. Buradaki 
taarruz yarım saat sürmüştür. 

Port Saitteki tesisler de bombalanmı~ 
elektrik fabrikası oçıklarına bombalar 
düşmüştür. 

Nil deltası civnrındaki Tanta meyda
nına da taarruz edilmiştir. --- ---
Geneı-al Vave
lin bir tayyare 
kazası geçir
diği yalan 
~~~~"k~~~~ 

Ja onlar dört ş battan 
şinıcHye ı~adar tam 44 

harp gemisi batırdıkla· 
rmı iddia ediyorlar .. 

Yeni Delhi, 4 (A.A) - Askeri sözcü 
General Vavelin Singapurda bir tayya
re kazası geçirdiği hakkındaki haberi 
yalanlamıştır. Generalın karanlıkta aya
ğı kayıp düştüğünü, şimdi bir şeyi kal
Il".adığını Vavelin Hindistana tayininden 
dolayı memnuniyetini bildirıni§ ve Bir
mnnya yolu hakkında şunları söyleıni§
tir: 

- Bu yolun aşağı tarafları kapalı ise 
de Lafiyodan şimale kadar olan kısmı 
açıktır. 

44 MüTTEFlK HARP 
GEMtSt BATIRILDI 
Tokyo, 4 (A.A) - Nişi Nişi gazetesine 

göre 4 Şubattan beri 44 düşman harp ge
misi batırılmıştır. Bu rakamlara Cava 
ve Sumatrada batırılanlar da dahildir. 

Ç1NDE ÇARPIŞ:VIALAR 
Tokyo, 4 (A.A) - Domei Ajansı bil

diriyor: 
Hopcinin do&'USUnda komünist Çin 

ordularından birisinin komutanı yapılan 
tenkil harekatı sırasında öldürülmüştür. 

StNGAPURDA 
TEVKiF ED1LENLER 
Şanghay, 4 (A.A) - Domei Ajansının 

bildirdğine gôre japonlar Singapurda 
796!>8 Çinliyi tevkif etmişlerdir. Bu. ikin
ci bir temizleme hareketidir. 

JAPON HAVA HÜCUMLARI 
Sidney, 4 (A.A) - japon tayyareleri 

Port Moressiye 20 dakikalık bir hücum 
yapmışlardır. Az hasar vardır. Bir mey
danda 7 kişi ölmüştür. Bir japon av tay
yaresi dilşürülmüştür. --- ---Bir lngtıız hücumu 

(Haşt&rafı 1 inci Sahifede) 

lardır. Sivil halk arasında mühim sayı
da yarnlı ve ölü vardır. İşgal ordusu ma
kamlarının yardımiyle enkazın kaldırıl
masına başlanmıştır. 

VİŞİYE GÖRE 
Vişi, 4 (A.A) - İngiliz hava kuvvet

leri dün gece Parisi bombalamışlardır .. 
Bombardımandan GOO kişi ölmüş ve 1000 
elen fazla yaralanmıştır. 

Scvrde meşhur porselen fabrikası ve 
Mödonda Bodin mli?.esi büyük hasıır;:ı 
uğramıştır. 

VİŞİDE HİDDET VE MİLLİ MATEM 
Vişi, 4 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyot": 

Paris bnnliyosuna İngiliz uçakları ta
rafından yapılan bombardıman gecenın 
ilk ~atlerinde başlamıştır. Mareşal Pe
len Ingiliz hava kuvvetlerinin akınların
dan devamlı surette telefonla haber al
mıştır. Hasar ehemmiyetlidir. 

Devlet reisi bu alçakça katliamın ma
sum kurbanlariyle felaket ve açlık gün
lerinin ertesinde acıklı bir imtihan ge
çiren kadın erkek işçi aileleri ününde 
büyük bir kederle eğilir. 3 - 4 mnrt ge
cesi bu kanlı hücumun tesiriyle kayıp
lar veren ve yuvaları yıkılan ailelere 
yardım tedbirleri alınmadan evvel, ce
naze gününün bir milli matem günü oi
ması kararlaştırılmıştır. 

AMERIKADA KARARLAR 
~~~~'*-~~--

ih ver tebaası 
a e ik sahille-
ri den içeriye 

alınacak 
-*-

ASKERi tUB YAALARDA EK· 
S.l T E USULÜ KALDIAILDI 

-*-San Fransisko, 4 (A.A) - Bütün Pa-
s.ifik sahilleri boyunca 300 kilometre 
derinliğinde bir bölge düşman tebeası 
için yasak mıntaka ilan cdilmi§tir. Bu 
bölgede bulunan Mihver tebeası derhal 
çıkarılacaklardır. Bahis mevzuu olan 
tedbir evvela japon tebeasına ve japon 
ırkından ol~nlara, sonrn Alman ve İtal
yanlara ~tbik edilecektir. 

Vaşington, 4 (A.A) - Harp istihsalA
tı dairesi şefi Nelson harp malzemesi 
yapımını ve teslim vadelerini hızlandır
mak için askeri ihtiyaçlar için satın alı
nacak malzeme hakkında eksiltme usu
lünü kaldırmıştır. Harp malzemesini 
mümkün olduğu kadar fabrikalara ıs
marlamak Hlzım olduğu ve küçük fabri
kalardan da daha çok faydalanmak ge
rektiği fikrindedir. --- ---

Cavo h"rDleri 
ŞiDDETLi HARPLER 
Bandueng, 4 (A.A) - Hollanda kı~ 

talan her tnraftan Japonlan denize dök
meğe çalışıyorlar. Çok şiddetli muhare
beler olmaktadır. 

Müttefik tayyarelerinin devamlı hü
cumlariyle Japonların ellerindeki gemi· 
lerin adedi de gittikçe azalıyor. Regtang 
açıklarında 12 Japon taşıtından ancak 
be§i kalabilmiştir. Hollanda tayyareleri 
vazifelerini yapmağn devam ediyorlar. 

Londra, 4 (A.A) - Askeri yazar 
Annalist diyor ki: Cnvadan gelen ha
berler ilk defa olarak bu bölgede müt
tefiklerin hava üstünlüğünü bildiriyor. 
Japon av tayyareleri Cnva üzerine gele
memiştir. Bunun sebebi Hollanda çete
lerinin Bali ve Sumatra adalanndaki Üs· 
leri kullanmağa imkan bırakmamaları
dır. Diğer yerlerdeki üslere gelince, bun
lar küçüktür. 

CAYANIN ŞiMALiNDE 
Tokyo, 4 (AA) - D. N. B: gayri 

resmi haberelcre göre, Japon kuvvetleri 
Cavanın şimal kıyısında mühim üslerin 
kavuşak noktalarını işgal etmişlerdir. 

KRALiÇENiN MESAJI 
Londra, 4 (A.A) - Hollanda hah~ 

riye nazın dün gece radyoda kraliçe 
Vilhelmlnin bir mesajını okumuştur. Bu 
mesajda Hollanda Hindistanına hitap 
edilerek deniliyor ki: 

- Çok üstün kuvvetlere karşı yaptı
ğımız kahramanca hücumlarda mütte
fiklerin yanında cesaretle döğüşen bah
riyelilerimizi anmak isterim. Biz bu de
fa da ağır kayıplar verdik. Fakat size 
temin ederim ki bahriyemiz yeniden ve 
çok daha kuvvetli olarak dirilecektir. 
Hollanda Hindistanına kuvvetle yar
dım için her şeyi yapacağız. Biz mağlup 
değiliz, harp bitmemiotir. Dualanmızı 
zaf,,r idn yapalım. 

Londra, 4 (A.A) - B. Krips söylediği 
bir nutukta bilhassa şöyle demiştir: 

c - Amerika Avusturalyaya ve Hol
landa Hindistanına yardım edebilir ve 
edecektir.> 

CA VA MODAFAASININ 
BtR MANASI DAHA 
Londra, 4 (A.A) - Deyll Telgrafın 

Cava muhabiri yazıyor: 
Hollanda ve Amerika subaylarının 

fikrine göre Cavada tutunmak, japon
lan buraya getirmek demektir. Aynı za
manda bu hal Filipinlerdc General Mak 
Artürün yükünü hafifletecek ve Birman
ya harekatına da yardım etmiş olacak
tır. Cavada tutunmak japonların Malez
yalılar birliğini kurmak teşebbüsüne 
mani olacaktır. japonlar, 70 milyon Ma
lezyalıyı kendi arzularına göre kullan-
mak istiyorlar. ' 

MERAKLIŞEYLER 
••••••••••••••• 
DAG TEPELERİ 
Heden soğu'lıtur? •• 
Dünyamızı ve bizi ısıtan şey güneştir. 

O halde dağ tepeleri gilneşe daha yakın 
olduğu için daha sıcak olmalı. Halbuki 
tepeler daha soğuk olur. Yek nazarda 
tuhaf görülen bir hakikatır. Halbuki va-
7Jyette hiç tuhaflık yoktur ve mesele şu
dur: 
Güneş dünyamızdan 90 milyon mil 

uzaktır. Binaenaleyh ona bir kaç yüz ve
ya bir kaç bin metre yaklaşmak devede 
kulak bile değildir, hiç bir şey ifade et
mez. Buna mukabil, bizim hissettiğimiz 
hararet, güneşten gelen ve havamızın 
tuttuğu sıcnklıktır. Biz bir dağ tepesine 
çıktığımız zaman aynı 7.amanda havanın 
kesif olan kısmından da çıkmış oluyo
ruz ve daha yi.ikseklerde, hava daimn az 
ısınmış olduf:'Undan üşüyoruz. 
A~lLI :\, M! IA. lrW "llL~ 

IE H ır ~ .J fl R •• 
Hayvanlar acıkınca bağırıyorlar. Kü

çük çocukların acıktıkları znmnıı ağla
dıkları görülür. Buna mukabil, çocukluk 
çnğını geçmiş insanların acıkınca kızdık
larına ,ve bu esnada konuşurken sert: 
hosa gitmiyecck kelimeler kullandıkla. 
rına dikkat edilmiştir. 

Boenos Ayres, 4 (A.A) - Arjan
tin hükumeti depo ve fabrikalarda 
bulunan kauçuk stoklannın kontrolüne 
karar vermiş ve kauçuktan kafi bir ihti
yaca tekabül etmedikçe imalatı yasak 
etmi'ltir. 

KlLtSE HASARA UCRAMADI 
Bcrlin, 4 (A.A) - İngilizlerin Paris 

ve banliyosunn yaptıkları hava hücu
munda Notr de Drun Kilisesinin ağır ha
Eara uğradığı hakkında yabancı kaynak
lardan çıkan haber doğru değildir. 

PlU ~il TETM!KZ Mİ? .. 
Bir suyun temiz olup olmadığını an

lamak için kolay bir çare vardır: Çay 
pişirmek. 

Su temizse çny berrak olur, su kirli 
ıse çayın rengi donuk, bulanık olur. 

H :S ıcc: ı g 4' -11!-~ 
J94Z -GIDA TAHDjfLERI 

~~~---*~~~--

1 n gil terede haf-
tada bir gün et 

yenmiyecek 
-*

Vapurların daha ziyade 

iki vekil Istanbulda 
tetkiklerle meşgul 

harp levazımı taşıması 
için yeni gıda tahditleri 

konuluyor-

İstanbul, 4 (Yeni Asır) - İnhisarlar 
vekili B. Raif Karadeniz bugün şclıri
mize gelmi§ ve öğleden sonra inhisarlar 
idaresinde meşgul olmuştur. 

Dün şehrimize gelen münakaiat vekiU 
Amiral Fahri Engin de bugün limanlııt 
umum müdürlüğünde ve Ilınan reisliğin• 
de tetkiklerde bulunmuş_tur. 

Londra, 4 (A.A) - İaşe nazırlığı 
haftada bir gün et yasağı ilan edecektir. 
Şimdiye kadar vesikaya tabi tutulınıyan 

~~;;;><:;;::,..<:;;::,..<;::::.<;:::,.<~~~::::.<::::.<::::.<:><::><:~.....><-.."'Y'...~~ 

Ruslara göre 
bazı gıda maddeleri de vesiknya bağla- (Baştnrafı ı inci Sahidefe) 
nacaktır. Bu tedbir cenup denizlerin- .. k . 
den Y · z 1 d A t 1 yu gayretler sarfedıyorlar. Bunlara tay-' em e an a, vus ura ya ve cc- . .. . . 
nubi Amerikadan iaşe maddeler· tedari- yarelerle yıyecek gonderildıkten başka 
kinde rastlanan büyiik müşküla~tan ile- ~ühi~mat .v.e hatta takviye kuvvetleri 
riye gelmektedir. Şimdilik gizli tutulan bile gonderılı~~r. ~:U:~~ad?.n ~elen bu 
tedbirlerle mevcut zorluklar önlenecek- uç?klard~ hırı duşurulmuştur.. Esır 
tir edılen murettebat arasında 9 Alınan 

KARAR İYİ KARŞILANDI topçu askeri vardır. 
Londra, 4 JA.A) _ Hükümetin harp Çenber gittikçe .daralmaktadır.. .Al-

gayretlerini arttırmak için besi madde- mantarın hava yolıyle malzeme ve yıye
leri üzerinde fedakarlık gösterilmesi cek göndermeleri de gitgide zorlaşmak
hususundaki knran iyi karşılanmıştır.. ~dır. Bunun sebebi Sovyet kuvvetleri-

Deyli Meyl •Millet yiyeceklerin ye- nın Alman uçak meydanlarının yakınla
niden tahdidini cesaretle karşılıyacak- rına kadar sokulmuş olmasıdır. Hatta 
tırn diyor.. Sovyet topçusu dün ?ir hava meydanı

* Radyo gazetesi, İngilterede bazı gıda 
maddelerinin daha tahdide tabi tutul
ması bunların getirilememesinden değil, 
az sarfı sayesinde vapurlarla daha çok 
harp levazımı taşımak imkanmı bulmak 
maksadından- ileriye geldiğini kaydedı
yor. --- ---Gôya Almanya 

ile Sovyetler 
ansızın uzla
şacaklarmış 
~~~~·'*~~~~ 

Almanların bu propa· 
gandası düşmanlarının 
harp gayret!ni azaltma· 
ğa matlı!! görilüyor •• 
Londra, 4 (AA) - Taymis yazı-

yor: 
Alman propagandıısı çok eski bir hi

leye tekrar baş vurmuştur. Almanların 
Avrupada kulaktan kulağa yaydıklan 
bir habere göre Rusya ile A1manyanın 
anszın uzlaşmalıın ihtimııli kuvvetlidir. 
Bir zamanlar da tngilizlerle bir anlıış
manın gizliden hazırlandığını Alman 
propagandası aynı ~kilde yaymış idi. 

Bundan §U maksat seziliyor: Rusya 
ile lngilterenin arasını bozmak. Hitlerin 
usulü, uyanacak en küçük bir tereddüt
ten bile istifodedir. Almanlar harp gay
retini, velevki bir az olsun durdurmağı 
bile kiir sayıyorlar. ---·---Günün meselesi 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

ÇİN - HİNDİSTAN VE AMERİKA 
Çin ve Hindistanın karşılıklı olarak 

birbiri nezdinde temsil edilmeleri için 
görüşmeler yapılıyor. Hindistanın Va
şingtonda bir mümessili bulunduğundan 
Hindistan, Çin ve Amerika arasındaki 
münasebetler sıkıdır.• 
BİRMANY ADA VAZİYET ZOR 
Bundan sonra Lord Devonşayr Bir

manyada yaziyeUn çok zorlu olduğunu 
söylemiş, Ingilfz ve Hintli kıtaların du
rumunu anlnttıktan sonra demiştir ki : 

• - İngiliz hava kuvvetleri nisbetcn 
küçük teşkiller1e ve Amerikan gönüllü 
gruplarının iştirakiyle iyi neticeler al
mışlardır. Japonlar arasıZ hücumlarında 
28 şubata kadar Birmanyada en az 160 
tayyare kaybetmişlerdir. İşgal edilen 
hava meydanlarında yerde tahrip edi
len uçaklar bu hesapta yoktur .. • 
Bİ!\TTLİLER SİLAHLANDIB.ILMALI 
~i partisinden Lord Saboy Hintlile

rin silfihlandınlmasını ısrarla istemiş ve 
demiştir ki : 

- Fikrlınce, Çinliler ] aponlara karşı 
nasıl dövüşmüşlerse, silfilılandırılacak 
olan Hintliler de öylece savaşacaklardu·. 
Coğrafya bakımından bir birlik teşkil 
eden 390 milyon Hintli 490 milyon Çinlı 
ile birleşir ve büyük bir mukavemet 
bloku haline gelirlerse Japon ihtirasla
rını ve istilnsını önliyebileceklerdir.• 
HİNTLİLF.RE İTİMAT ETMELİ 
Yine işçi lordlardnn Redbor demiştir 

ki : 
- Eğer Hindistanı Japonlardan kur

tarmak istiyorsak li,je.tlilere itimat et
memiz 1U7.ımdır. Japon ordularına karşı 
Hindistandan bir hücum yapılması an
cak Hintlilerin silahlandırılması ile 
mümkün olabiJir.• 
HİNDİSTANDA İYİMSERLİK 
Senelerce Hindistanda bulunmuş ola~ 

Liberal Lord Kt:pi demiştir ki : 
• - Hindistanda bulunan Avrupalı 

dostlnrım cesaretlerini kaybetmemişler
dir ve orada askeri vaziyet hakkında 
burada olduğu kadar kötümserlik göste
rilmemiştir .. n 

---- ---
Ce uIJ;fi Jj,m~~~ha &1~$a"' 
yet a ıtcn~a iaaiş .. 
Berlin, 4 (A.A) - Yarı resmi bir kay

naktan bildiriliyor : 
Amazon bölgesinin işletilmesi içtn 

Brezilya ile Amerika arasında yapılan 
anlaşma, cenup Amerikanın Vaşingto
nun vesayeti altında bulunduğuna yeni 
bir delildir. 

nı bombardıman etmiş ve az evvel in
miş olan uçaklar arasında bir yangın çı
karmıştır. 

ALMAN HÜCUMU NETİCESİZ 
Moskova, 4 (A.A) - Cephelerden ge

len telgraflar merkez cephesinde Al
manların neticesiz kalan karşı hücum
ları hakkında tnfsfilfıtla doludur. 

Muhtelif cephelerde vaziyet şöyle hü
lfısa edilmektedir : 
KARELİ CEPHESİNDE : Ehenuni

yetli bir münakale merkezini Finlerden 
geri almak için şiddetli muharebeler 
oluyor. Şimdi bu yerin bir kısmı Sovyet 
kuvvetlerinin, bir kısmı da Finlerin elin
dedir. 
LENİNGRAD CEPHESİNDE : Keşif 

müfrezelerimiz Alman hatlannm gerile
rine kadar girmişlerdir. Bu hareketler
den biri on gün sürmüştür. Müfreze 
kıymetli malilmat getirmiştir. 
ŞİMAL BATI CEPHESİNDE : Çev

rilen Fon Buk ordusu ile Sovyet ordu
ları arasında şiddetli muharebeler olu
yor. Almanlann insanca kayıpları ağu
dır. Almanlar bir köy halkını tamamiy
le öldürmek suretiyle intikam hislerini 
tatmin etmek istemişlerdir. 

MERKEZ CEPHF..SİNDE : Bazı ke
simlerde gece gündüz devam eden bU
yük faaliyetler vardır. Bir kesimde mes
kun yerlerin üçte iltlsi Sovyet kuvvet
lerinin, Uçte biri Almanların elindedir. 
Almanların akar yakıt mevcutlarını ye-
nileınelcri çok zorlaşmıştır. 
KALENİN CEPHESİNDE : Düşmanı 

tahldın edilmiş mevkilerinden kovmak 
işi muvnffakıyetle devam ediyor. Düş
mana ağır kayıplar verdirilmektedir .. 
Almanlar bir çok yerlerde kuvvetlerinin 
üçte ikisini kaybediyorlar. 

Moskova, 4 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyct tebliği: 

Kıtalarımız bu gece de Faşist kıtaları
na karşı hareketlerine devam etmişler
dir. 

Moskova, 4 (A.A) - Sovyet tebliği
ne ek : Leningrad cephesinde Sovyet 
baskısı devam ediyor. Son 24 saat için
deki çarpışmalarda Almanların 50 sığı
nak ve müstahkem mevkii tahrip edil
miş ve 650 Alman öldürülmüştür. 

Smolensk bölgesinde bir çete grubu 
bir Almruı iru?e kafilesinden 9 kamyonu 
sakatlamış ve bir mühimmat deposunu 
havaya uc:urmuştur. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 4 (A.A) _ Tebliğ: 
Sivastopol muhasara cephesini yar

mağa çalışan Sovyet kuvvetleri çember 
içine alınmış ve imha olunmu§tur. 

940 esir, 16 tank ve bir çok makineli 
tüfenk ve bomba makinesi aldık. 

Doneç bölgesinde hücuma geçen bir 
düşman süvari teşkili imha olunmuştur. 

Zırhlı tanklrırımız kaçan düşmana 
ağır kayıplar vcrdirmişlerdir. 
Göğüs göğüse bir çarpışma sonunda 

25 beton sığınak zaptolunmuştur. 
2 günde düşmanın 75 tankı yok edil

miştir. 
Berlin, 4 (A.A) - Askeri bir kay

naktan bildirildiğine göre SovyetJer 2 
Martta bir Alman mevziine ardı sıra 7 
defa hücum etmişler, fakat zayiatla püs-
kürtülmüşlerdir. 

SOVYET HA VA HOCUMLARI 
Berlin, 4 (A.A) -Askeri bir kaynak-

'' A sorJ ık,, kövünde 

Menemenin Asarlık köyünde Mene
men zeytin bakım fen memurluğu tara
fından (zeytin budama kursu} açılmış 
ve on gün sürdükten sonra kapanmıştır. 
Kurs köylüye zeytin bakımiyle fenni bu
dama ,µsullerini öğrettiği için büyük bir 

Fransız filosunun 
neden toplandığı 

n1Prak «>diliyor 
-'*-Lon dra, 4 (A.A) - Bazı gazetelerin 

yazdığına göre Fransız harp gemileri 
Tulonda toplanıyor. Bunun VlşiniD 
Amerikaya verdiği teminata ne derece
ye kadar muvnfık olduğu araştırılıyor. --·---BİR İHGİLİZ 
Harp lstihsalcitı falJrf• 
hasında infUcilı .. 
Londra, 4 (A.A} - Silahlanma nazı

rının bildirdiğine göre İngilterenin şal'" 
kında bir harp istihsalAt fabrikasında in· 
filtlk olmuştur. İmalatın ciddi arızaya 
uğramıyacağı tahmin edilmektedir. ---·---
Amerilıa ve Japonya 
sefirlerinin miilladelesf 

Bucnos Ayres, 4 (A.A) - Arjantin 
hariciye nazırı, Amerikan ve Japonya 
sefjrlerinin Lorelkoda mübadele edilc-
ceğini bildirmiştir. ---·---MOHOKA ADASI 
Bombardıman edildi 
Sanroen, 4 (A.A) - Bir harp gemisi 

Portariko açıklarında Monoka adasını 
bombardıman etmiştir. 1nsanca zayiat 
yoktur. ---·---GAZZE VE YAFADA 
'll'EHLl E İŞARETİ 
Paris, 4 (A.A) - D. N. B: Küdue 

haberler bürosu cenubi Filistinde Gaz. 
ze ve Yafada tehlike işareti verildi
ğini bildirmiştir. 

---·----·-.-·""~---
AMERİKA. 
Yeni Kaledonyaya 
Yardım e ecelı .. 
Madrit, 4 (A.A) - Amerika hülcllme

tinin Yeni Ka1edonyadaki Degolcüle.re 
lUz.ım olan bütün malzemeyi vereceği 
bildirilmektedir. ---·---Yunan diplomatların· 
dan Politis öldü.. 
Vi§i, 4 (A.A) - Yunan dilomatla-

nndan Nikolo Politis cKan> tchrinde 
ölmüş•ür. Politis uzun zaman Yunanis
tanın büyük elçiliğini yapm~hr. ---·---~; balılaçı gemisi 
sar Alman tayyaresini 
düşürdü •• 
Londra, 4 (A.A) - Amirallığın tcl>

liği: (Metro) balıkçı gemisi kendisine 
hücum etmek istiyen bir Yunkers 88 
Alman uçağını, uçak savar toplarının bir 
tek salvosiyle düşürmüştür. Tayyare ya
narak denize düşmüştür. Metroda hasnr 
ve insanca kayıp yoktur. 

tan ~rilen haberlere göre Alman av 
uçakları ve uçak savar bataryaları 3 
Martta doğu cephesinde 20 Bo~vik 
uçağı düşürmüştür..-

Bol§evikler günlerce evvel, beyanna
melerle şiddetli hava akınlan yapacak
larını ve şehirleri kökünden kazıyacak
larını bildirdiklerinden sıkı bir baraj 
ateşi bunları bekliyordu. Bu hattı ya~ 
mak isteyen 5 tayyare düşürUlmUştür. 
Düşmanın ikinci akını av tayyareleriy• 
le karşılanmış ve 2 - 3 saat içinde 15 
düşmnn tayyaresi daha düşürülmüştür~ 

budama hursa bitti 

alaka ile takip olunarak ~ükranla karşı
lnnmı§tır. 

Yuknndaki resimde k\U'su muvaffakı
yetle bitiren zeytin budayıcı ustalano 
Menemen zeytin bakım fen memurlyl~ 
bir arada görülmektedir. 


