
tlftn mündcrccatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi aabohlcın çık41' aiyaa\ ga.ıetediT. YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 
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sayı azlığı, 
tayyaresfzlflı ve 
donanmasızlılı 

Londra, 8 (A.A) - Cavadnki durum 
Jlaziktir. Bunn sebep japonlnnn batıdan 
~e cenuptan aynı zamanda ilerlemeleri
dir. Çok mikdard takviye kuvvetleriyle 
tistünlüğü almışlardır. 

TAHR1PLER 
Surabayada Felemenkliler her şeyi 

tahrip siyasetini sistemli bi rşckilde tat
bik etmektedirler. Başlıca tesislerin hep. 
ai tahrip edilmiştir. 

MAôL"OBtYET!N SEBEPLER! 
Bandueng, 8 (A.A) - Royter Ajansı 

Felemenk Ajansının Banduengle muha
bere kesilmeden evvel verdiği son telg
rafta Cavanın bugiinkü vahim durumu
nun sebeplerini şöyle tahlil ettiğini bil
diriyor: 

Cava adasının batı kısmında Tangot~ 
8ankraho balkanına japonlnr yol açtık
tan sonra Cava adasındaki durum bils
butün naz.ik bir hnl almıştır. Felemenk 
kuvvetleri ümitsiz bir mukavemet gös
te.nnektedirler. Tabü güzellikleriyle çok 
ıneşhur olan bu böl~edc müdafilerin 
.karşıla tıkları flcia Felemenk milleti 
4çin çok yUrek sızlatıcı bir c::eydir. 

TAKVfYE KUVVETLERt 
BEKI..'EN1YORDU 
8 tlkkanund:ı japonlar müttefiklere 

harp ilan ettikleri zaman Felemenk Rin
distanı zUlme kal'Ş'l hava ve deniz kuv
vetlerini tecavüzi hareketlere sevk ede
rek ortaya atmıştı. Bu tehlikeli bir du
nımdu. Zira Hollandanın kendi muka
\remeti için lA:zlln gelen kuvvetleri israf 
etmekte idi. Bu tehlike uzak şarka mü
hlın takviyeler geleceği ümidiyle kabul 
edilmişti. Bab Pasifikte bir müttefik 
Başkumandanlığı tesis edildi. Gelmesi 
beklenen mühim takviye kuvvetlerini 
Yerleştirmek için hazırlıklar yapıldı ve 
gereken takviyelerin geleceği ümit edil
di. SonkAnunda dış vilayetlerimizi biri
biri ardınca kaybettik. Teşebbüsün elde 
edilmesine imkAn hAsıl olmadan. Takvi
yeler hiç gelmedi. 

FELEMENK F!LOSUNUN 
KUMANDANLiôI 
Şimdi Cavada harp eden müttefik kı-

talarının adedi sayılıyor. Ge'!'ÇC bunlar 
Felemı:-nk askerleri gibi cesaretle dövU
§Üyorlarsa da olayları önlüyemiyorlar. 
Müttefik filolar 10 gün önce ellerinden 
geleni yaptılar. Fakat japonlann üstün
lükleriyle karşılaştık. Felemenk filosu
nun bilyük kısmı kaybedildi. Bu filo öle
siye dövilşmüştilr. Felemenk Hindistanı 
eu1annda gemilerimiz mikdarını değiş
tiremiyecek surette kaybcdilmişlerdir. 

JAPON KAYIPLARI 
Japonlar çıkartmalar yaparken düş

llana bUyük kayıplar verdirm~tir. Dii§
Jnan üç yere on tümenden faz.la asker 
Çıkarmıştır. Denizde ve havada mukave
nıet kılınca japonlar hareket serbestile
?ini ele aldılar. 

Felemenk kumandanlığı karşı taar
ruza karar verdi. Fakat kıtaların ma
neviyatı japon tayyarelerinin pike hü
cumlnriy lc bozuluyordu. Bugünkü sava
§ın daha ne kadar süreceği bilinemez. 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Japon a3kerleri bir adanın kıyılanna çıkarlarken da müteaddit cep açtı· 
ıar ve mühim malzeme 

. aldılar .. 
Rus hücumları 
kınldı, harp de

vam ediyor 

harp meclisini 
toplantıya da

vet etti ••• 
10 milyon dekar toprak 

Devletçe halka 
dağıtılacak 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyetler bir 
çok kesimlerde taarruzi hareketler yap
mışlardır. 
RESMİ TEBLİC7 
Moskova, 8 (A.A) - Sovyet tebliği : 

7 martta taarruz muharebeleri ,yapan 
kuvvetlerimiz dilşmana büyük kayıplar 
verdirdiler ve bazı kesimlerde ilerliye
rek bazı meskün yerleri geri aldılar. 

6 martta 35 dilşman uçağı tahrip et,.. 

--*- --*--
Don eç havzasında ve Panama açıklarında bir 

Harkol çevresinde Rus denizaltı gemisi görül· 
hücumlarının kat'i neti• dü ve nakliyat mavak· 
cesi henüz belli değil.. katen dardurulda tik. Bizim kayıbımız 7 tayyaredir. 

ALINAN MALZEME Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: 

M k 8 (A A) So et h be 1 Doneç havzasında ve Harkof çevresin-
Nevyork. 8 (A.A) - 15 inci komu

tanlık dairesinin tebliği : 
os ova, . - vy a r er d dü h · li ku tl ı 

Hazııelanan yeni bir lıanun ıayihasına göre ıoo 
milyon Hıea de(lerinde toprağın tesbft ve tevzii 

süratle netice lendirilecelı-

bilro bildir. B tı h · d 6 e şmanın e emmıyet vve er e 
su ıyor : a cep esın e şu- h . uml ffak lm 

battan 5 marta kadar 43 tank, 285 top. yaptığı ile ar muva . o amıştır. 
83 t -•-:..... · .. 91 --'-'- 1. Muharebeler hfılA devam ediyor. 

mayn a ma mwunesı, • ımuune ı ş· 1 k k • ı · d Ud 
tüf enk. 236 otomatik silfih, binlerce tü- ıma ve mer . ez esım erın e m a-
f k 26 k 4 111. •• ..H-l faa muharebelen yapmaktayu. S. S. 
en , uça , p ... nor, .Y..u..aerce moto- şkil11. d"' b' k :.-.:--t 

Bir Amerikan harp gem.isi Panama 
açıklarında bir denizaltı görmiiştUr. bd 
torpil atıldığı sanıldığından gözcUler ha
rekete geçmişlerdir. Denizaltının hatırı· 
lıp batınlmadığı anlaşılıncaya kadar de
niz nakliyatı dunnuştur. Ankara, 8 (Yeni Asır) - Bazı vila

yet hususi idareleri kendilerine ait boş 
araziyi satmakta olduklarından Dahili
ye vekaletince vilayetlere bunların satıl
maması bildirildi. Bu gibi arazi kiraya 
verilecektir. 

' kl kt" •. n-1 d l ı.-- te tatımız uşmaru ır ço """'""' Devlet elindeki ......... raklardan dag~ıtıl- sı et, tra or, .Y ....... erce vagon ° u ı ..... .., ktal d tmı-'ard . ...,., alı . 'ğt' edilıni tir 599 no ann an a ~ ır. 
ması mümkün göriilenler on milyon de- m emesı. 1 ınam ş · vagon Düşman iki binden faz.la ölii vermiş- HARP MECLİSİ TOPLANACAK 
kar olarak tahmin olunuyor. Bu arazi da bu ganımetler arasındadır. tir. Bir mikdar esir aldık. 
sunun bunun fuzuli işgalinde ve haksız ALMAN KAYIPLARI Yırmi Sovyet tayyaresi düşürdilk. Bir Vaşington, 8 (A.A) - B. Ruzvelt 
mülkiyet iddiasına maruzdur. Mühim Bu müddet içinde Almanlar er ve su- uçak meydanında yerde dokuz tayyare harp meclisini toplantıya davet etmiştir • 
kısmı tapusuzdur. bay olarak 40 bin ölU vermişlerdir. Yine tahrip ettik. Sanıldığına göre meclis strateji ve m.aJ-

Layiha kanunlaşınca yilz milyon lira bu müddet içinde 263 meskfuı ver kur- Bcrlin, 8 (A.A) - Alınan Ol'dulan zerne meselelerini müzakere edecektiı'. 
1nıdar kıymet arzeden bu toprakların tan mışbr. Btmlar arasında Yuknof da- baskumandanlığınm di.inkü tebliği : Beyaz sarayda yapılacak olan bu top-
•esbit ve tevzii programa bağlanarak en hil olarak Ü" mühim şehir vardır. Bolşevikler doğu cephesinde Alman lantıya bahriye nazın, harbiye na7.ın ve 
kısa zamanda neticelendirilecektir. (Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) mevzilerine karşı şiddetli, fakat mu- Genel kurmay başkanı general Marşa}, 

----------------.--------------------------- vaffakıyetsiz hücumlarda bulunmuşlar- hava kuvvetleri komutanı general Ar-
dır. nold, bahriye hareket dairesi reisi ami-

Devlet topraklannın tesbitine ve da
ğıhlmasına dair kanun projesi üzerinde 
to>tkiklere de bir taraftan devam edil
mektedir. 

5 martta 5407 bolşevik öldürülmUştür. ral Stark ve Atlantik filosu başkuınan-
900 esir aldık. Dilşmanm kayıplan he- danı amiral King davet edilmişlerdir. 
nüz kat't surette tesbit edihnemiştir. 

Berlin, 8 (A.A) - Merkez ve şimal 
kesimlerinde Ruslar bir çok istinat nok- ~SiQöi:iöeööeöii:Oi:XSClöC~Qöi:iXHSCiiööCO! 
talarmdan atılmıştır. 
Düşmanın şiddetli mukavemetine rağ

men yer kazanılmış ve bir çok esir alın
mıştır. Esirler arasında bir tümen komu- • • • • • • • • • • • • 

~=·3000 den faz.la ölü vermiştir. Hollanda Hindista
Bcrlin, 8 (A.A) - D . N. B. ajansı bil

diriyor: 
General Kuznetzkofon erldnıharbiye

sine mensup yilzbaşı Tanerlan esir edil
(Sonu Sayfa 3, Sütün Z de) 

nının mütareke ya· 
pacağı haberi yalan 

-*-
A FRI KADA CENK .Japonlar aırmanyada 
-----* IJeıellyorlar .. 

iki taraf ta ke• Roma, 8 (AA) - Stefani ajansına 
göre heni.iz teyit cdilıniyen bir haberde 

Tamamen Japon i§gali altına geçmek üzere olduğu anla§ılan Felemenk Hindistanına toplu bir bakı§ Şif faaliyetlerini Hollanda başkumand~ t~ ce~ 
helerde muhasamatın kesilmesini istedi· 

BIRMANYADA 
-*-

Tanklar ilk de-
fa harekete 

geçti, fil de kul
lanılıyor 

--*-

Yeni maden kanunu 
şiddetlendirdi ği bildirilmiştir. Genel kurmay tarafın· 

dan bazı subaylar mütareke şartlarını -*- mUzakereye memur edihniştir. 

Alman uçakları Tobru· Londra, 8 (A.A) - Hollanda genel 

.. . . ğa, Mısırın batısına ve kurmayının Japonlarla mütareke nkde
Plladen bulanlara ilırami ye verUecefı, hülıümet Maltaya hücum ettiler- deceği hakkındaki haber yalanlanmak· 
madenleri dilediğine ihale edebilecelı, bütün tadır. 

maden lıazalarında tazminat verUecelı- yaK:~~~JAı!~ ~~i:: BlRMANYADA 

Ankara, 8 (Yeni Asır) - Madenlerin liği : Akıncı kollanmızla düşman müf- Rangon, g (A.A) _Resmi tebliğ : 
işletilmesi hakkındaki mlihim hükümle- Hl~DISTAN MESELESi rezeleri arasında yapılan bir muhnrebe-
ri ihtiva eden kanun layihası meclisin 16 il de topçumuz düşmanı muvaffakıyetle En son alınan raporlara göre dilşman 
marttaki toplantısında görUşülecektir. * bombardıman etmiştir. Pagafoiyi işgal etmiş ve Pinbon mevkü. 

~ Şimdiye Jıadar Birman-
yada 250 Japon uçağı 

dü,ürüldü.. 

Asli ve sathi bütün madenlerin aran- s J •• •• A Düşman tayyareleri bir ileri çevrede ne bir yol yapmıştır. 
ma ve işletilmesi bu kanuna tabi ola- a ı j{UDU vam faaliyet göstermişse de kayıbımız az ol- Düşnarun batıya doğru ilerlemek ni· 
caktır. Devlet iktısadi, mali şartları ve-- ' mustur. ı · d ld w lı 

ka a as da H·ava kuvvetlcrım' iz d11""""'an tayyare- ye ın e 0 ugu sanı yor. 

Bırmanyada Bir 1ngiliz neferi 
seyyar telsiz utasyonuna yeni 

emfrleri teslim ediuor 

ya diğer icaplan gözeterek bir madeni m r ın ~ .. 
buhma değil de diğer bir müesseseye ]erine karşı hareketlerine devam et-

Londra, 8 (A.A) - Birmanyada tank
lar ilk defa olarak harekete geçmişler
dir. Gönderilen tank kuvvetleri Pegu 
çevresinde bir karşı hücum için ihtiyat 
olarak muhafaza edilmekte idiler. Ja
ponlar bir mikdnr fil kullanmaktadırlar. 
Birmanyada tnbü devlerle makineli dev
ler arasında bir mücadeleye de şahit 
olacağız. 

ihale edebilecektir. Bu takdirde madeni go••ru••şu••ıecek mişttr. 
bulana tazminat verilecektir. Devletçe 
bilinmiyen bir madeni haber verene de 
devlet hizmetinde bulunsa dahi ikrami
ye verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Sıcak ve soğuk maden sulan vilayet 
belediye ve köy hüloni şahıslarına terci
hen ihale olunncakbr. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
Rangon, 8 (A.A) - Harp başlıyalı 

Japon kuvvetleri Birmanya ve Saygon ~~~~~~...4"'".r~~t' 
üzerinde 250 uçak kaybetmişlerdir. Bir ~ A ~KARADA l 
çok Japon tayyaresi de hasara uf,tratıl- sili Kızılay balosu ;. 
mıştır. ll 
ŞANGHAYDA 1Kt AMERtKALI Ankara, 8 (Yeni Asır) - Hariciye S: 
TEVK1F EDİLDİ vekilinin himayesinde Ankarapalas- M 
Vaşington, 8 (A.A) - Harbiye Nazır- ta Kızılay balosu verilmiş, baloda 

lığına gelen re5mi bir haberde japonla- vekillerimiz ve kordiplomatiğe men-
rm Şanghayda iki Amerikan muhabirini S :mp bir çok zevat bulunmuştur. Ba-
casusluk ittihamiyle tevkif ettikleri bil- lo sabaha kadar sürmüştür. 
dirilmektedir. 

-*
İngilterede Hmdistana 
verilecek f.miiyazlal!!'a 
dair büyük münakaşa 

lar yapdıyor .. 
Londra, 8 (A.A) - Avam kamarası 

salı günü Hindistan meselesini görüşe
cektir. Başvekil bu meseleyi izah ede-
cektir. B. Eden Hong Kongun kayıbm
dan sonraki durumu anlatacaktır. 

Hindistana verilecek imtiyazlar hak
kında büyük münakaşalar yapılmakta-

dır. Hükümetin siyaseti Hindistanla mü.. 
r.asebetleri kolaylaştırmak ve bunları 
bugilnkü harp haliyle telif etmektir. 

(Sonu Sahife 2, Sötüa 5 te) 
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'l'arihi Roman Yazan: Şahin AJıdaman 

-- Sen de benim gibisin! 
rurgııt reis, denizin maviliği ~anında lıadın 

gözlerinin lôfı nu o!ur?- di~o3'du •. 
--2J ·-

Turgut reis devam etti: 
- Sen yine şükür et ki Koca Hwr se

ni bana ısmarladı eğer o seni bana tavsi
ye etmeseydi, o zaman başına nasıl bir 
feJlket geleceğini göriirdün. .. Bu senin 
yaptığın işten daha hafif bir suç işleyen 
suçluyu ben burada hemen şu serenler
dl. birine asmakta hiç tereddüt etmez
dim amma Koca Hızırın batın var ... Se
ni oaa bağışladım. Ömrün oldukça bu 
aduaa dua etmelisin. .. 

Hem delikanlı bu sözümü aklında 
tul: Senin gı"bl, güzel bir kadını görür 
görmez şaşıracak derecede kendisini tu
tuaıyan bir genç hayatta pek çok sıkın
tı pker. Vakıa ömrünün en ateşli, en 
hararetli bir çağında bulunuyorsun. Bü
tÜD gençler gıôi, bu yaşta sen de kadın
lan karşı bir temayül duymaktan ken
dini elbette kurtaramazsın. Tabiat güzel 
bir kadın önUnde heyecana kapılmaktan 
keadimW kurtaramıyacak derecede bizi 
yu•uşak iradeli olarak yaratmış bulu
nuyor. Fakat bu heyecanı idare etmemiz 
lhııa gelir. Ben Loranza ile konuştuğun 
sırada kapının önünde durup sözlerinize 
kulak vermi~im. 

Bu kadının cazibesine kendini o kadar 
kaptırmış bulunuyordun ki onun birlik
te gemiden kaçmanız hakkında sana yap
tıkı teklifi hiç düşünmeden çar çabuk 
kP bul ediverdin ... 
Bakalım, buradan öyle kolaycacık ka

çabilecek miydiniz? Hadi buna muvaf
fak oldunuz fanedelim. Buradan kaç
tıktan sonra acab.-ı nereye gidecekti
niz? 

Turgut reis durdu ve benden bir kar
şılık bekler gibi yilzüme baktı ... Bende 
tıs yok ... Hiç sesimi çıkarmadım. Sustu
ğumu gören Turgut reis: 

- Niçin susuyorsun?.. Cevap verse
ne! eledi, şUphesiz Nise gidecektiniz! Ve 
bu kadını götUrüp babasına teslim ede
cektin! Buna karar vermiş bulunuyor
duıauz, öyle de~ mi? .. 

Halbuki Loranzayı ahüksızlığından 
ötlril babası kovmuştur. Kadının ahUikı 
dUzgi.in ve temiz olduğuna dair sana söy
lediği sözlere ne çabuk kapıldın! .. 

Bu kadm başı ezilmeye lnyik müthiş 
bir yiltındır!h Deniz haydudu Gaytano
yu da o baştan çıkardı. Şimdi Gaytano 
öldü Loranza, galiba onun boş kalan pos
tuna seni oturtmak hevesine kapılmış 
olacak ... 

O senden evvel Sonturlu BelA.ya da 
böyle bir teklifte bulunmuştu. öyle de-
lil mi Sonturlu? .• Bu kadın gemiden 
kaçmak için evvelce senden de yardım 
istem.iş delil miydi? .• 

Sonturlu BelA sırıttı ve başını salla
c!ı: 

- Evet, usta_ dedi, Loranza sızlana
rak bana da epice yalvarmıJtı. Fakat 
omm yalancıktan dölttnğQ g8z yaşları, 
yapbğı bUtUn cilw1eri bana V1% pldi. 
Bilirsin ya? .. Bunun gı"bi aşiftelere ben 
kendimi öyle kolay kolay kaptırmam. 

Turgut reis gülümsedi: 
- Bilirim, bilirim, dedi, sen de benim 

gibisin... Bizim biricik sevgimiz işte bu 
engin sulardır. Biz gönlümüzü denizin 
mavi rengine kaptırdık ... Şimdi onun bu 
tatı., tabit renginin yanında bir kadının 
mavi gözleri tıpkı bir boncuk taşı gibi 
bi?.e yakışıksız ve sahte görünüyor .. 

Turgut reis sonra yeniden bana dön
dü: 

- Hem sen, bugUn bir devşirmesin! 
Artlk Türk milletinin ve padişahın hiz
metine gi~ bulunuyorsun... Sırtına 
yilklenen mesuliyet yükUnUn ne kadar 
ajv olduğunu ve vazifeni yaparken 
göstereceğin ufak ve ehemmiyetsiz bir 
kU8tlrdan ötüril pek bilyük bir cezaya 
uğrayacağını hiç düşUnmedin mi? 

Sana yazık olur delikanlı!. Akıllı bir 
geaç gibi hareket et! Bu kadını unut! .. 
OM ait en ehemmiyetsiz bir hatırayı bi-

le zihninden gidermelisin!.. 
Turgut reis birden bire sustu ve ileri

de, kendisini meraka düşürecek derece-
de önemli bir şey görmüş olmalı ki ga
yet ciddi bir tavır takındı. 

Ben bunun ne olduğunu fark edeme
dim. Turgut reis kuvvetli bakışlarını 
ufukta, su ile denizin birleştiği uzak bir 
noktaya doğru çevirdi .. 

Bir az durdu .. Baktı .. Sonra bir tehli
ke sezmiş gibi görünerek yavaş bir ses
le: 

- Fena alamet! .. diye mınldandı, çok 
güzel bir hava bulmuştuk. Ne yazıkki 
yelkenimizi şişiren bu iyi havanın çok 
zaman bu halde devam etmiyeceği anla
şılıyor!.. 

Tehlike ço"k büyük ve yakın gibi ge
liyor bana ... 

Kendi kendisine böyle mırıldanmasını 
müteakip bu sefer yüksek sc.slc Sontur
lu Belaya dedi ki: 

- Sen şimdi bu çocuğu nl! Kamarası
na götür!.. Ona bir az yemek ve su ver
meyi de unutmamalısın! Zavallı hem su
samış, hem de acıkmış olmalıdır. Kırk 
sekiz saat açlığa, susuzluğa dayanmak 
her halde kolay bir iş değil!.. 

Ve beş dakika sonra kamaramda. ar
kadaşlarımın arasında bulunuyordum. 
Koca Baş Yahya, Çulsuz 1brahim ve Ali 
Murat beni görilr görmez, hemen üzeri
me atılmışlardı. 
Yoldaşlarımın bana karşı kayıtsız bu

lunmadıklarını anladığım için, onlar gibi 
birden bire ben de müteessir oldum ve 
gösterilen bu sevgi nlşanelerine samimi 
bir surette mukabeJe ettiğim sırada kos 
kocaman bir yemek sinisini bir gemici 
getirip kamaraya bıraktı ... 

Oh, ne ~la! .. 1.şte Turgut reis benim 
şerefime bir ziyafet çekiyordu. Hiç te
reddi.it etmeden sofranın başına geçip 
oturdum. Arkadaşlarımı da yanıma ça
ğırdım. Şimdi kltlıktan çıkan bir adam 
gibi yemek kaplarına saldırmağa başla
mıştım ... 

Tok açın halinden bir şey anlamaz!.. 
Koca Baş Yahya ile İbrahim ve Ali Mu
rat benim o dakikada lokmaları biribiri
nin peşi sıra, birini yutmadan ötekini 
ağzıma attığımı görerek şaşırdılar. Knr
rum bir az doyduktnn sonra gillerek ar
kadaşlarıma dedim ki: 

- Sizde benim gibi yapınız! .. Tokluk 
insana kuvvet verir! Öyle zannediyorum 
ki bir az sonra kuvvete pek ziyade ihti· 
yacumz olacak!.. Demin Turgut reisin 
yanında idim. Yakında havanın bozula
cağını onun ağzından duydum. Fırtına 
esnasında kuvvetli bulunmak istiyorsa
nız kamınızı tıka basa doldurmalısınız!. 

Ve hep birden gülüştUk ... 

MARMARA AÇIKLARINDA MOT
HlŞ BtR FIRTINAYA 

TUTULUYORUZ 

Bir aralık başımdan geçen macera
yı arkadaşlara anlattım. Beni büyük bir 
aHlka ile dinlediler. Koca Baş Yahya: 

- Ne ise, bu kazayı başından pek ucuz 
savvşturdun, dedi, Tilrkl~r bu gibi va
ziyetlerde pek titiz davranırlar. Onlar 
yeryüz.Unde üç şeye pek ziyade ehem
miyet veriıler: Ata, silaha, bir de kadı
na!.. Bunlardan ötürü bir Pire için kos 
koca bir yorgan yakmaktan çekinmez
ler ... 

Bereket versin, Turgut reis kahraman, 
olgun ruhlu bir adammış! Onun yerinde 
başkası olsaydı, hapı yutardm! .. 

1brahinı ve Ali Murat, ikisi bir ağız
dan: 

- Geçmiş olsun arkndaş... Korkulu 
bir rüya görmüşsün! İşte geldi, geçti! 
diye haykırdılar ... 

- BİTMEDİ-
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Alaca Karnlıkta.( •. 
·- ı9 ·- Nalıleden : UÇ YILDIZ 

Bunun gibi, insanlar hakkında hü
kümlerimiz ve §ezişlerimiz de biribirine 
pek uymuyordu. Kibar salonJarmda dö
nüp dolaşmanın verdiği alışkanlıkln, 

. son derece fena giyinmiş bir kadın müş
terimiz veya pek yabancı bir alıcmıız 

hakkında çok defa ağzımdan kamçılayı
eı bir mülahaza veya pek kadınca bir 
çapkınlık kaçırdığım olurdu. Hiç bir 
defasında Galip beni haklı çıkarmazdı! 
Halbuki, muhitimizde benim bu iğnele
yislerim daima gülüşler uyandınr, yakı
cı nüktelerim hayranlarım tarafından 
beyenilirdi. Galip ise benim alay etti
ğim kimselerin derhal iyi taraflannı be
lirtir ve değerlendirirdi. Bayağılık onu 
benim gibi sinirlendirmez.dl Bir defa ba
na şu sözleri fırlatb: 

- Ablan Nebahat kibardır, değil mi? 
Bununla beraber sana temin ederim ki 
onun düşlinüşleri daima alay ettiğin ka
dınlardan daha bayağıdır! 

Bu sözler ilzerine, bütün öğleden son
ra suratı astım. Nebahat hakkında be-

nim kendimin de hiç bir hoşgörlüğüm 
)'oktu. Fakat Galibin onun hakkında 
böylece konuşmağa cesaret etmesi beni 
kızdırıyordu. Nemeltızım; hiç olmazsa 
benim aldığım terbiyeye değer vermesi 
gerekti! 

Bir gece, kocamdan çok sonra, geç 
uyudum. O dalına pek çabuk ve istediği 
vakit uyurdu. Daha sinirli olduğum için. 
benim gevşemem daha uzun oluyordu. 
Nihayet, uykuya daldığım vakit, Galibin 
fısıltısiyle irkilerek uyandım! 

- Uyuyormusun Meral? 
Ve bana, şimdi işlerimizle hiç bir ilgi

si olmıyan bir çocukluk hikayesi anJnt
mağa koyuldu. Bunun için beni ne diye 
uyandırdığını bir türlü anlıyamıyor
dum! Müstacel bir şey değildi bu, halbu
ki ben ne kadar yorgundum! Fakat, di
ğer taraftan, o bana karşı o kadar güler 
yüz gösteriyor, erkeklerin el sürmeğe 
alışmadıkları küçilk ev işlerinde bile ba
ca yardıma her vakit o kadar hazır bu
lunuyor ve her isteğime o kadar dikkat 

ZABITADA 

Bir kasap adli
yeye verildi 

-*-İkiçeşmelik caddesinde kasap İbrahim 
Karaburun yiı"ksek fiatle et 88tınnk su
retiyle Ihtiktır yaptığı iddiasiyle adliye
ye verilmiştir. 

lzmir az da ha elek-
triksiz kalıyordu -·-Şchitlerdeki elektrik santral merkezi 

çok tehlikeli bir yangın atlatmı~tır. Dün 
saat 11 de elektrik santral merkezinde 

hre cereyan ,•eren umumi dinamo1ar
dan birisinden at~ çıkmış ve maalesef 
şehrimizi elektrikten mahrum bırakmak 
tehlikesini göstermişse de itfaiyemizin 
aldığı .&eri ve sistemli tedbirler sayesin
de nteş büyümeden bastırılmıştır. 
Yangının sebebi zuhuru hakkında 

alUkadnrlarca fenni tefldkat yapılmakta
dır. Zarar oldukça mühimdir. 

Fabrika sigortalı olup hangi sigortn 
şirketine ve ne mikdar sigortalı olduğu 
henüz anlnşılamanuştır. 

DOSTUM OUflYOR 
DİYE VURDU 
Mehmet oğlu Kasım Küçükoğlu Te

pecilctt' Ltıh sokağında umumhane ser
mayelerinden Fatmayı dost tutmak iste
miş, kadının red cevabiyle karşılaşmış
tır. 

Bundan hiddetlenen Kasım teklifini 
tckrarlanuli ve nihayet bıçakla Fatmnyı 
sol kalçasından yaralamıştır. Fatma has
taneye kaldırılmış, Küçük oğlu tutul
muştur. 

BiRPOLtS 
Ağırca yaralandı •• 
Dün birinci kordonda polis motosik

letlerinden birini idare ederek Alsanca
ğa doğru gitmekte olan polis memuru 
Hüseyin, karşı taraftan gelen belediyeye 
ait Tepecik otobüsüne t;arpmamak için 
seri bir manevra yapmış ve bu yüzden 
motosiklet kordon üzerindeki demir ba
balardan birine çarparak parçalnrunıştır. 
Polis memuru ayağından ağırca yaralan
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. 
~~~~-ea~~~~~ 

Okurlannuzm Mektuplan 

KARŞIYAKA 
Trenleri kalabalık.. 
Hayri Açıkalın imzasiyle aldığımız bir 

mektupta, Karşıyaka - lzmir arasında 
bilhassa sabahlan işleyen trenlerde yer 
bulmak mesele olduğu, halkın ve okul 
çocuklarının ayakta ve açıkta kaldı1dan, 
buna mukabil birinci mevki kompart
manlann boş olduğu. binaenaleyh eğer 
bu trenlere başkaca vagon ilflvesi müm
kün değilse birinci mevki yerlerin ikin
ci ve üçüncü mevki ile tebdili halkın ve 
talebenin rahatı bakımından pek istifa
deli olacağı bildirilmektedir. 

MAAŞ VERİLİRKEN 
PUL TEVZİATL 
Bir knrümiz, üç aylık maaşlar veri

lirken bir çok dul, yetim ve mütekait 
bekleşip durduğu sırnda maaş veren 
memurların ara sıra pul tevziatiyle meş
gul olarak maaş verme işini fasılaya uğ
rattıklarını bildirmekte, maamafih bun
dan dolayı o memurlara bir şey söyle
mek mümkün olamıyacağmı, maaş gün
lerinde pul işlerinin başka memurlara 
gördUrülmesi için tertibat almak daha 
büyük memurlara ait bir vazife olduğu
nu i16ve ederek halkın temini bu suret
le pek mlimkün olan rahati namına na
zarı elik.kati celbetmemizi istemektedir. --·----
Sinopta lıahrarnan 
Erlerimize hediyeler 
Sinop, 8 (Hususi) - Vilayet merkez 

ve mülhakatında erlerimize kışlık hedi
ye olarak 2036 lira toplanmış, Kızılaya 
''atırılnııştır. Bağışlar devam ediyor. 

ediyordu ki onu gücendirmek 
oim. Yalnız, tekrar uyumak 
güclük çektiın! 

Bir kaç gün sonra, gece yarısı, eli ye
niden omzuma dokundu. 

- Uyuyorrnusun, meral? 
tık önce ürktüm. Fakat sükunetle ba

na bir şeyler anlatmağa başladı! Sabah 
bir fabrikatörün yanında eniştem Ek
meJe rast gelmişti. Ona karşı çok neza
ketli davranmış, benim nasıl olduğumu 
sormuştu. Nihayet demişti ki? cEğer 
Meralın yardıma ihtiyacı olursa beni 
görmeğe gelsin! Onun hoşnutluğunu ka
:ı:nnmakla daima bahtiyar olacağım!> 

Bir yönden bu haber beni ilgilendir
miyor değildi. Ekmel belki de barışma
mıza yardım edebilirdi. Diğer taraftan 
pek çok tanıdıkları vardı ve bize iyi 
müşteriler gönderebilirdi. Fakat diğer 
taraftan bunu dinlemek için uyandınl
mış olmak canımı sıkıyordu. 

- Bana bunu gündüzün neden söyle
medin? 

- Unuttum. 
Beni sevgiyle öptü ve tekrar uykuya 

daldı. Fakat benim uykum kaçmıştı. Ek
meli, Nebahatı, bizimkileri düşünüyor
dum. O gün mağazadn ve ev işlerinde 
çok çalışmıştım ve kendimi yorgun bu
luyordum. Neden Galip beni bu kadar 
ı~galıyordu? Neden böyle gece yarısı 
uyandırıyordu? Sinirlerimi yenemedim 
ve yavaşça ağlamağa başladım. 

Beni duydu ve tatlı bir sesle sordu: 
- Canım, ağlıyor musun? Nevar ki? 

BVYCIK DCIŞMAN 
•••••••••••••• 

Sıtma vatan ve medeni
yet yıkan bir af ettir 

Dünyada her yıl ~ıtına!' a tutulanların sayısı 700 
milyonu geçiyor •• Biz De vıet ve milletçe çalqa· 

rafı bu afetin Jıöfı ünü fıazımalıyız •• 

Tarihi tetkikler insanların üç bin sc-
nedenberi bu hastalıktan muztarip bu
lunduklarnı gösteriyor. Orta çağdaki bir 
çok medeniyetlerin yıkılışında en mü
him amil sıtma olmuıtur. Meseli Mısır 
medeniyeti, eski Yunan medeniyeti, 
Roma medeniyeti, Mezopotamyadaki 
medeniyet, Ege bölgesi medeniyetleri
nin sönmesi sebeplerinin baıında sıtma 
bulunmaktadır. Roma ıehrinin bir tepe 
üzerine kuruluşu kendisini sıtmadan ko
rumak içindir. Suları inzibat altında bu
lundurmağa muktedir olan medeniyet
ler devam etmi§lerdir. Romadaki su ka
nalları ve galerileri bu hakikatı isbat 
eder. Orta çağ bir sıtma tarihidir. O 
devrin tekamülü sıtmanın kurbanı ol
muıtur. Orta çağdaki medeniyetlerin 
yıkılmaaiyle doğan son çağın büyük 
medeniyetleri dikkat edilirse mutedil 
soğuk iklimlerde yerleımek zorunda 
kalmışlardır. Sıtma bütün dünyaya ya
yılmııtır. 6 ıncı ıimal arzı ne 20 inci ce
nup arzı arasındaki bütün sahalara p
rnildir. Dünyada her yıl sıtmaya tutulan 
lnrın sayısı 700 milyonu aımaktadır. Bu 
gün bulunan hastalıklar içinde en fazla 
ölüm yapan sıtmadır. Yalnız Hindistan• 
da sıtmadan yılda iki milyon insan öl
mektedir. Sıtma daha fazla tahribatını 
ziraat memleketlerinde yapar; refah se
viyesi gittikçe yükselmekte olan sanayi 
memleketlerinde aıtma azalmaktadır. 
Medeniyet sıtmayı koğar. 

* Yurdumuzun hemen her tarafında 
rastlanan bu hastalık büyük zararlar 
yapmaktadır, bu zararlar hem içtimai 
hem de iktisadidir. içtimaidir. Çünkü 
tohumda bozukluk yaparak hamileliği 
azaltır. Hamilelerde düıüklere sebep 
olur. Doğanları azaltır. Çocuklarda 
amansız tahribat yaparak ölümlere yol 
açar. Bu suretle memleketin nüfusu üze
rinde gerek kemmiyet ve gerek keyfi yet 
bakımından derin tahripler yapar. 

Yaptığı zararlar iktisadidir. Çünkü 
ziraat memleketi olan aziz yurdumuzda 
müstahsil zümreyi tam çalışacaklan 
mevsimde hasta yatırır: Bunlar it göre
mezler, ekim yapamazlar. Keza büyük 
inıalarda ve fabrika bölgelerinde itçile
rin çoğu yazın hastadırlar. Yatarlar, ça
lıoamazlar, çalıısalar da itlerinden ran
dıman alınamaz. Meseli: Tren yolu in
ıaatında, büyük şoseler inpsında, Zon
guldak kömür havzasında, Ergani bakır 
bölgesinde bütün maden ocakları saha
larımızda, Kmkkalc, Karabük fabrikas
yon sınırları içinde, Adana, Kayseri, 
Nazilli dokuma bölgesinde, sıtma yü
zünden görülen iktisadi zararlar çok bü
yüktür. Yurdumuzun neresinde verimli 
bir toprak varsa, nerede bir servete rast
larsak, mutlaka orada sıtma karşımıza 
çıkar. Bir çok kıymetli topraklarımız bu 
yüzden ekilmemekte, ekinelere de lüzu
mu kadar emek sarfedilmediğinden ran
dımanlı çalııtırılmamaktadır. Bu bölae
lerde köylü nadaa yapacağı zaman haa
tadr. Ekeceği zaman haatadır. Biçeceği 
zaman hastadır. Bu da memleket ölçü
sünde geniş bir iktisadi zarara yol açar. 

* Sıtmanın memleket için yaptığı bü-
yük zararlar göz önüne alınarak bu der
de karıı aavaı açılmasına karar verilmiı. 
1925 yılında sıhhat ve içtimai muave
net vekaletine bağlı sıtma mücadele tet
kilatı kurulmuıtur. Bu teıkilit faaliyet 
sahasını ve iı hacmini her yıl biraz daha 
genişletmektedir. Sıtmaya kaqı sava§
ta muvaffak olmak için yalnız devlet 
teıkilatı tarafından yapılan çalıımalar 
yeti~mez. 

Güzel yurdumuzu sıtmadan kurtar
mak için sıtma ile sava~n devlet te~ck
küllerine vatanda~ların hepsinin i~tirak 
ve yardım etmeleri lazımdır. Bu savat
lnra i§tirak şu şekilde olur: 

Cevap vermedim. Ellini tuttu ve öp.. 
tU. 

- Yavrucuğum, benim! Tekrar uyu
yamıyorsun değil mi? Seni uyandınna
malı idim! Çok hodbinlik ettim! 

Yazan : Dr. Ata ONALAN 

1 - Her Türk vatandaıının sıtma 
hakkında bilgisi bulunmalıdır. 

2 - Okullardaki derslerde sıtmaya 
geniş ve tekrarlı bir kısım ayırmalı, ta
lebelerin sıtma bilgisi üzerinde titiz dav
ranmalıdır. 

3 - Radyo ne§riyatında sıtmaya zi
raat takvimi kadar yer verilmeli sıtma
yı bütün yurda öğretmeye çalı§malıdır. 

4 - Gazete ve mecmualann sık sık 
eıtmadan bahsetmeyi milli bir iı olarak 
hatırda tutmaları gerektir. 

* 
Sıtma mikroplu bir hastalıktır. Mikro

buna sıtma paraziti ismi verilir. Bu pa
raz.it insan vücudunda ürer, sıtma has
talığını yapar ve yayar. Bu hastalığa tu
tulan ıahıslıı.r iyi olsalar bile vücutların
Cla paraziti uzun müddet taııyabilirler. 
Böyle kimseleri ısıran sivrisineklere mik
roplar intikal ederek uzviyetlerinde ço
ğalırlar. Bu sivrinekler sağlam insanları 
ısırınca hastalığı onlara aıılarlar. Bina
enaleyh sıtmaya yakalanmak ic;;in mut
laka sivrisinek tarafından ısırılmak ge
rektir. yoksa bazı kökleımiı yanlıı iti
katlarla söylediği gibi kavun karpuz, 
yumurta. ham meyve yemek ile, üıüt
mekle sıtmaya ıutunulmaz. 

Sıtmayı hasta şahıslardan alıp sağlam 
insanlara ta11yan sivrisineklere Anofel 
derler. Bu anofel sivrisinekleri durgun 
sulara yumurtlarlar, bu yumurtalardan 
eıcak aylarda l O ıün içinde sivrisinek 
yavrulan çıkarak uçarlar. 

* Buna göre sıtma ile aavaıta Üç esaı 
vardır: 

1 - Sıtma mikrobunu taııyanlan, 
yani sıtmalıları tedavi etmek. 

2 - Sıtmayı taııyan ve yayan siv
risinekleri öldürmek. 

3 - Sivrisineklerin yumurtalarının 
Ürediği her türlü su birikintisini gider~ 
mek veya Haçlamak. 

Bu 3 esu mütalea edilirse görülür ki: 
Yalnız devlet teşkilatının çalışmasiyle 
sıtma savaşı kabil değildir. Bunu göz
den geçirelim: 

Mesela ııtmalılann tedavisini devlet 
parasız olarak üzerine almııtır. (Bu çok 
masraflı bir iştir. Bunu da dünyada pa
rasız yapan bir kaç milletin baında Tür
kiye gelmektedir.) 

Sıtma mücadele t~kilah sıtmalıları 
parasız tedavi eder, fakat meıela Anka
ra gibi umumi muayeneye tabi olmıyan 
ııehirlerde sıtmalı ıahıa baı vurarak ken
disini tetkik ettirmeue bu İ§ baprıla
maz. Onun için her aımalının kendisini 
tedavi ettirmesi bir memleket vazifesi
dir. 

Sonra sıtmayı taııyan sivrisineklerin 
öldürülmesi içinde de vatandaşlann yar
dım ve fıtiraki lazımdır. Nerede bir siv
risinek görülürse onu muhakkak öldür
melidir. 

Son olarak sivrisinek yumurtalarının 
üremesine yarıyan her türlü su birikinti
sini gidermek iıi de yalnız devlet te,ki
latiyle başarılamaz. Devlet büyük batak 
lıklan kurutur. Nehir ve dereleri Islah 
eder, fakat her evde bulunan su teneke
si, küp, bulaşık çukuru; ilah. gibi su bi
rikintilerinin kontrol edilmesinde ve gi
derilmesinde her vatandaşın yardımı 
şarttır. 

* Sözün kısası, sıtma sevgili yurdumuz 
için büyük bir derttir. Bununla savaı 
milli bir mecburiyettir. Bu savaıa her 
vatandaıın bilgili olarak katılması bir 
yurt borcudur. 

Hindistan meselesi 
(Baftarab 1 ind Sahifede) 

ALMANLARA KALIRSA 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 

Doyçe Politişe gazetesi İngilterenin Hin
distan hakkındaki siyaseti için yazdığı 
bir yazıda diyor ki : 

ıLondra hükümeti müteaddit vaitle
rine rağmen Hindistan hakkındaki de
meçini hilS yapmamıştır. İngilterede hiç 
bir kimse Hindistan hakkındaki mütala
asını değiştirmek fakrinde değildir. 

Hint milleti, mihver devletlerinin ken
dilerine daha mesut bir ni7.am vermeğe 
ve yardıma hazır olduklarını bilmekte
dir.• 
HİNDİSTANDA MÜDAFAA 
TEDBİRLERİ .. 

SJHHAT KOŞESI 
•••••••••••••• 

Yang ve Yın ••• 
* .,_. 

ilkin biraz acayip göreceğiniz bu ıa.ı 
tabiri bizim dilimizde de bulabilirsiniz: 
Brincisi sıcaklık manasındadır, bizde de 
köylü yurddaılarımızdan bazıları ü:ıer• 
lerine ateş bagtığı vakit cyangınım yar~ 
derler. Öteki ıslaklık ifade eder, ce1irn1• 

yüzümü cyundum> diyenler vardır. k 
Bizim dilimizdeki yangın ve yurna 

sözleriyle Çin dili arasında münasebet 
olup olmadığını aramak bana düşıncleı 
ama o iki tabir Çinde hekimliğin ve f .. 
ıef enin kökü olduğu gibi bütün dünya• 
daki insanların ilk ve hala devam eden 
düşüncelerinin kökü de onlardır. . 

Yang, Çin dilinde iyilik kuwetinl 
gösterir, iyi olan her şeyi o kuvvet ya• 
ratmıştır: Gök yüzünü, aydınlığı, kuY• 
vetliliği, katılığı, sıcaklığı, kuruluğu 11• 

s.... . 
Fena olan her şey de Yın kuvvetın• 

den gelmiştir: Ay, toprak, karanlık. za• 
yıflık, soğukluk, rutubet v. s ... 

Erkekleri, iyilik kuvveti olan yani• 
kadınları da (gücenmeyiniz. Bayanlar. 
Çindeki kadınları söylüyorum) fenalık 
kuvveti olan yın yaratır. Çamaşır yıkı• 
yanların hemen her yerde kadın olması 
da yın tabirinin ayni zamanda rutubet 
ifade etmesinden olsa gerektir. . 

Bu iki tabir, bir az da. eğlenceli gib• 
gelir. Fakat bütün insanların her vakjt 
ki düşüncelerini hulasa eder. insan og
lunun zihni dünyada bir tek kuvvet k~· 
bul edememigtir: iyilik kuvvetini takclır 
edebilmek için karııaında bir fenalık 
kuvveti görmek lazımdır. Dünyada fe· 
nalık olmasaydı hiç kimse iyiliği anlıya
mazdı. 

Onun için, ilim çıkıncıya kadar dün· 
ya tarihinde adlarını bırakmış olan ka• 
vlmlerin hepsi iki türlü kuvvet tasavvur 
atmişlerdir: Eski Mısırlılar da Hozos iyi
liği. Tifon fenalığı Hintliler de Ahura• 
Marda ve Arlkra - Manyo, eski İranlı
lar da Ahriman ile Hürmüz, eski Cer· 
manlar da Balkur ile Loki aynı kuvvet• 
ler temsil ederler. Monoteizn yerleıtik
ten sonra da gene bir şeytan ortada kal
mııtır. 

Çinlilerin fikrine göre, dünyanın ve 
onun üzerinde yaşıyan insanların eela• 
meti o ilci kuvvet arasında muvazene 
bulunmasına 'bağlıdır.. Mesela hararet 
bir iyiliktir, insanı yaşatır. hasta olunca 
bizi müdafaa eden de odur. Fakat bu 
iyilik ifrata gidince onu durdurmak la
zım gelir. insan serin bir yere girince f~ 
rahlık duyar, fakat serinlik ifrat derece
yi bulunca soğuk alır. 

Çinlilerin erkekleri iyilik kuvveti, ka· 
dınlan da fenalık kuvveti yaratmıtbr 
diye düşünmeleri, ıüpheıiz saçmadır. 
Fakat ilimde de Yanc ve Yın kuvvetl~ 
tini görmemek kabil değildir. Tabiatte 
bir kuvvet yaratır, bir kuvvet te yılcma
ğa çalııır. Birincinin yaratbğı canıl ci: 
simler güzel güzel yaıarlarlcen, CStekı 
kuvvet o cisimlerin hepsini biribirine 
düşürür, biribirlerini yerler. 

Tabiatte hayat mücadeleai olduğunu 
yeni bir kanun diye keıfettiklerini söy
liyen Avrupalı ilimler Çin filozoflannın 
binlerce yıl önce söylemi§ olduklannı 
tekrar etmekten baıka bir it görmemiı
lerdir. 

Bu iki kuvvet içtimai itlerde de iten• 
dilerini gösterirler. Yang insanlan biri
birine yaklaştırır, küçük ve büyüle nu1• 
letler yaratır. Sonra Yın onlan biribir
lerine tutuşturur, tabiatin büyülclüğii 
kartısında bir avuç toprak demek olan 
yer kazanmak için o milletleri binôlrle· 
rine mahvettirir. 

Bir insanın hayatı da öyle: Yang in· 
sanı yaratır, büyülttür. Fakat Yın insa
nın yakasını bırakmaz. Bütün hayatında 
türlü türlü hastalık sebepleri getirerek 
onu yıkmağa çalııır ve nihayet ihtiyar
latır, istediğini yapar. 

Bununla beraber, dünyanın sellmeti 
bu iki kuvvetin müvazenesine bağlı ol
duğu da doğrudur. Yın bir taraftan yık
masaydı Yang'ın yarattıklarına dünya-
da yer kalmazdı.. G. A. 
~~~~~-~~~~~ 

DÜNKÜ MAÇTA 
Göztepe yenildL. 
Bir taraftan şampiyon Göztepe takı

mını formunda bulundurmak, diğer ta
raftan ileride yapılacak maçlar için İz
mir futbol muhtelit takımını hazırlamak 
gayesiyle geçen pazar olduğu gibi dün 
de Altay - Altınordu muhteliti ile GI:~· 
tepe takımı arasında bir karşıl~a ya
pılmıştır. 

Geçen haftaki maçta muhteliti 3 - 2 
yenen Göztepe, dünkü maçta 2 - 3 ye
nilmiştir. Her iki karşılaşma da çok sıkı 
cereyan etmiş ve seyirciler oldukça he
yecanlı dakikalar yaşamışlardır. 

Muhtelit takımda Vehap ile Galatasa
ray merkez muavini eski Altaylı Enver 
yer almıştır. 

~~--·~·~tt-.w~--
TASHİH 

O itizar ettikçe ben daha çok ağlı
yordum. Bu, evlilik hayatında binlerce
si gelip geçen ehemmiyetsiz vakacıklar
dan biri idi. Fakat düzeltilmesi, doğru 
yola sokulması lazımdı. tki insanın bam 
başka geçmişleri, terbiyeleri, alışkanlık
ları ve zevkleri olunca, biribirine bayıl
salar bile, tam uyuşmak için :zamana 
muhtaçtırlar. 

Rikkat verici bir günül alıcıhkla Galip 
a! diledi. Gece karanlığında, kısık ve ha
raretli bir sesle, bana anlatb. 

Yeni Delhi, 8 (A.A) - Bir kararname Dünkü nüshamızdaki ıKısaca• da 

_ Bilmiyormusun, canımın içi, ben 
daima sert, ekserjya kötü niyetli in.san
ların arasında yaşadım. Pek küçükken, 
öksüzler yurdunda bizi bütün gün gö
zeltlerler ve azarlarlardı. Daha sonra, 
çıraklığa girdiğim vakit, yine bunun gi
bi idi. Yalnız ve serbest olduğum bir an 
yoktu. Tavrımla hislerimi açığa vurmak
tan korkardım. Bunun için, daha pek 
küçükken geceleyin bir kaç saat uyku
dan sonra uyanıp, sessizlik ve karanlık 
içinde, beni kaygılandıran şeyleri dii
şünmeğc alıştım. 

Apdalca-;ına bir kavgacık çıkardığımı 
affettirmek için elini kalbime bastım ve 
sordum: 

- Ya daha sonra? Anlat bana! 
- BİTMEDİ-

ile bina yapmak, yıkmak ve enkazı te- ıKristof Kolomptan 19 uncu asrın so· 
mizlemek için sivil kıtnlar kurulmuştur. nuna kadar• denileceği yerde diıme hn
Bu kıtalar ayni zamanda fabrikalar, tası olan .ıo uncu asrın sonuna kadar• 
atelyeler ve tersanelerde çalışacaklardır. ı cienilmiştir .. Tashih ederiz. 
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BiR KAÇ AYDA 

INGILIZCE 
OGRETEN DERSLER -------·.) 

ELLİ VCVHCV DERK •• 
T1ıe construction of the Engllsb sentence - P ART II 
lngilizce cümle teşkili - Kısım II 

Vocabulary - Ta birler.. . . 
ı\UXİLİARY VERB. YARD~CI FUL 
NmATİVE. MENFI 

l\losı English verbs form the interrogative with the help of the verb To Do. 
lııııilizcede fiillerin çoğu, (to do) fiilinin yardırniyle istifhami olurlar. 

EXAMPLES MISALLER 
1 - Do you know him? 
1 - Siz onu tanıyor musunuz? 
2 - Did he give you tbe book? 
2 - O size kitabı verdi mi? .. 
3 - Did you see that play? 
3 - Siz o oyunu gördünüz mü? 

lıı examples I and 3, the word order is: 
Auxiliary verb - subject - main verb - object 
1 inci ve 3 üncü misallerde kelime sırası öyledir : 
Yardımcı fiil - Fail - esas fiil - mef'ul 

lıı example 2 in which there is an indirect object, the order is : 
l\UXiJ.iary v~b - subject - main verb - indirect object - object 
t inci misalde (ki orada bir dolambaçlı mef'ul vardır) kelime sırası şudur : 
'Yarcluncı fiil - Fail - esas fiil - Dolambaçlı mef'ul - mef'ul. 

The negative construction. 
Menfi teşkili 

'l'lıe negative forms of the verbs To Be, To Have, can, must, may, To Do are 
llıade by placing the word onoh after the verb. 
'l'o be, To have, can, must, may, To do fiillerinin menfi şekilleri, fiilden sonra 
•Noı. kelimesini koyarak yapılır. 

EXAMPLES 
He is not an EngHshman 
O bir İngiliz değildir .. 
He cannot speak English 

MİSAILER 

O İngiliue konuşmıyor .. 
ln such sentences, tbe word •Noh may come between the verb and its object. 
Bayle cümlelerde •Noh kelimesi fiili ile onun mef'ulü arasında gelebilir. 
Ji'OR EXAMPLE MESELA : 

You have not a book. 
Sizin bir kitabınız yok.. 

'l1ıe negative of most verbs is fonned wi tb the help of the verb To Do. The word 
oıder Is. 
Subject ~ Auxiliary verb - Not - Main verb -. Object 
tkaer fiillerin menfileri •To Do• fiilinin yardunıyle yapılır. 
:ıcelimelerin di.zllişl şöyledir : F'!i! - Yardımcı fiil - Not - Esas fiil 

EXAMPLES : MISALLER : 
Y ou do not know him. 
Siz onu tanımıyor musunuz .. 
You did not see that play. 
Siz o oyunu görrn ediniz .. 

lf tlıere is an indlrect object, tbe order is : 
Subject - Auxiliary verb - Not - maın verb - indirect object - object. 
Eğer bir dolambaçlı mef'ul varsa diziliş sırası şudur : 
P'ai! - Yardımcı fiil - Not - Esas fiil - Dolambaçlı mef'ul - Mef'ul. 

EXAMPLE : MİSAL : 
He did not give you the book. 
O size kitabı ·vermedi .. 

Afrikada cenk 
(Bııştarafı 1 inci Sahldefe) 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal A.frikada her iki taraf §iddetli 

keşif faaliyetinde bulunmaktadır. 
Tobruk limanında üç blıı tonilatoluk 

bir şileple bir kaç dubaya tam isabetler 
kaydedilmiş ve bunlar batırılmıştır. 

Mısırın batısında bir demlryoluna ha
va kuvvetlerimiz taarruz ederek hattı 
bir çok yerinden buzmuşlardır. 

Maltada askeri tesisler gece gijndüz 
bombalanmıştır. 

İTALYANLARA GÖRE 

Roma, 8 (A.A) - Tebliğ : 
Libya ç01ünde keşif unsurlan faall

Yeti kaydedilmiştir. Aynilgazalada dllş
ınanm taşıt kollarına alçaktan tayyare 
hücumları yapılmıştır. 

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri 
Tobruk limanında bir sarnıç gemisini 
tam isabetle yakmışlardır. 
U~arımız Uslerine salimen dönmüş

lerdir. 

MALTADA 

Almanlara göre 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ıniştir. Bu zabit Straya Russa muhare
besi hakkında aşağıdaki tafsilatı ver
.mi.ş~r : 

• - Aldığımız emre göre 23 şubata 
kadar hedefe varmalı, Straya Russayı 
zaptetmeli idik. Stalin bizzat general 
Kuznetzkofa bu emri vermiş ve asker 
kayıbına bakmadan şehrin zaptını iste
mişti. 

Emrin tatbikine nezaret etmek için si
yasi müşavirleri memur etmişti. 

General Alman hava kuvvetlerinin fa
aliyetini durdurmak maksadiyle kafi 
mikdarda savaş uçakları gönderilmesini 
istedi. Halbuki kendisine yalnız üç uçak 
gönderildi. Ne ikinci klnunda, ne de 
şubatta Straya Russayı zaptedemedik. • 

Tanerlan Rusların Straya Russayı ala
caklarına kani olmadığını söylemiş ve 
şunu ilfıve etmiştir : 

• - Zira martın ortasına doğru buzlar 
çözülünce her hangi bir hareket hayali 
bir mahiyet almağa mahkfundur.• 

Helsinki, 8 (A.A) - Sovyet bomba 
tayyareleri Helsinki üzerine 10 kadar 
bomba atmışbr. Bir ev yıkılmış, mütead
dit evler de hasara uğramıştır. 

YENi ASIR 

Cavada vaziyet 
(Baştı.rafı 1 inci Sahifede) 

Japonların baslusı büyüktür. Muka
vemet de,·am edemezse Banduengin dilş
mesi sakınılması imkAnsız bir şeydir. 
Ş!DDETI,t HARPLER 
Bandoeng, 8 (A.A) - Doğu Hollan

İTALYA GÖHVLLV 
ASKER ALIYOR.. 
Roma, 8 (A.A) - Ayan meclisi bah

riye encümeni müttefik devletler tebaa
siyle tarafsız devletler tebaasının gönül
lü yazılabileceklerini kabul etmiştir. 

da tebliği, müdafaacı kıtal arın düş mana :ı 111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111 ı:; 
nazaran az sayıda olmalarına rağmen = A k R dyosn E 
şiddetli bir mukavemet gösterdiğini bil- = n ara a § 
dinnektedir. : - :; 

Japon uçakları durmadan Hollanda ğ BUGOKU NESRIYAT a 
kuvvetlerini hırpalamaktadır. :iı ı ı ı ıııııııııı 11ı1111111111t111111Tı111111111uıııı ı 111111r. 

MUHABERAT KESİLDİ 7.30 Program ve memleket saat ayan, 
Nevyork, 8 (A.A) - Cavada doğu 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

Hollanda umumi karargahının bulundu- k l 815 8 30 Evin ti" 12 30 Müzi p . . - . saa .. . 
ğu Bandoeng ile Amerika arasındaki Program ve memleket saat ayarı 12.33 
telgraf muhaberatı bugün Amerika ma- Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans haber
halli saati ile saat 17 de kesilmiştir. ]eri 13.00 _ 13.30 Müzik : Karışık şarkı 
Doğu Hollanda telgraf memurlarından ve türküler 18.00 Program ve memleket 

birisi çekilen son bir telgrafta şöyle de- saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans or
mekte idi: cCavanın diğer merkezleri 
ile muhaberatın kat'l olarak kesilip ke- kestrası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Mü
silmedigini henüz bilmiyorum.> zile : Fasıl heyeti 19.30 Memleket saat 

Londra. 8 (A.A) - lngiltere ile Hol- ayarı ve ajans haberleri 19.45 Serbest 5 
landa Hindistanı arasında telgraf muha- dakika 19.50 Müzik : Peşrev, Semai ve 
beresi dün öğleden itibaren kesilmiştir. şarkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü

JAPONLARA GöRE zile : Bir halk türküsü öğreniyoruz. 21. 
Tokyo, 8 (A.A) - Domei Ajansının Konuşma (Öğretmen saati) 21.15 Müzik 

bildirdiğine göre Bandoeng şehrinin şi- Şarkı ve türküler 21.45 Müzik : Radyo 
maiden çevrilmesi hareketini yapan ja- Senfoni orkestrası 22.30 Memleket saat 
pon kuvvetleri 6 Mart sabahı bu şehrin ayarı, ajans haberleri ve borsalar 22.45 
dolaylarında adı henüz bildirilmeyen bir 22.50 Yarınki program ve kapanış. 

yere kadar gelmiştir. japonlar şimdi -;;iiiii;i;i;i;iilii;i;iilii;iiiiiiiii;;: 
şehre karşı yapılacak hücumu hazırla- • 
makla meşguldilr. 

6 Mart gecesi Teikargu ele geçiren ja
pon kuvvetleri Handeonu batıdan çevir
meğe başlamışlardır. 

Londra, 8 (AA) - Hollanda Krali
çesi Vilhelmina, çok kıymetli hizmetle
rinden dolayı Cavadaki Hollanda kuv
vetleri kumandanına ve Vilenburg nişa
nını vermiştir. ---·---Sovyetlt>re göre 

( Baştarab 1 inci Sahifede) 

Stokholm, 8 (A.A) - Alınan mevsuk 
rakamlara göre Smolensk çevresindeki 
muharebelerde Alman kayıplan 40 bi
ni bulmuştur. General Fon Bock ku
r.ıandasında Straya Russada çevrilmiş 
olan Alman ordusu şimdiye kadar 30 
bin kişi kaybetmiştir. 

Alman mahfilleri Leningrad ve Smo
lensk bölgesinde mühim savaşlar vuku 
bulduğunu bildirmektedirler. Smolensk 
Moskova demiryolu üzerinde Alman 
müdafaa mevzileri zaifleıni.ş ve Sovyet 
knvvetleri daba derinlere nüfuz etmeğe 
başlamı!jlardır. 

AÇILAN CEPLER 
Rjev, Smolensk, Harkof milhım bir 

mantar şeklinde bir cebi andırmaktadır. 
Merkez cephesinde ve Doneçte Harko
fun cenubunda Ruslar Dinyeper Pet
rovsk istikametinde ilerlemişlerdir. 

Burada, Orel ve Kursk etrafında Sov
yet kuvvetlerinin vücuda getırdikleri 
mühim cepler vardır. 

Londra, 8 (AA) - Royterin Mosko
va muhabiri bildiriyor : Yuknofun zap
tından sonra 260. 263 üncil tümenlerle 
130 uncu tümenin geri kalan kısımlarını 
batıya doğru kovalamakta devam eden 
Sovyet kuvvetleri düşmanın bir çok 
mevkilerini zaptetmişlerdir. 

Okaya akan Urgada Almanlar birçok 
kuvvetleri mevzilerini kaybetmişlerdir. 

lVievliit 
Halimağa hafidesi ve Halil efendi 
kerimesi ve Türk müzayede salonu 
sahibi bay ihsanın kain validesi 
bayan Ş~rife ruhuna mevlUt §CTÜ 

okutturulacağından ehibba ve dost
larının bu akşam yatsı namazından 
sonra ikinci beyler sokağında Hacı 
Mahmut camisine teşrifleri rica olu-
nur. (550) 

ı= = Jiü:y:;.=;;.=,:;:; =::;;1=.== 
§ DOKTOR 
~ LEON BEMOARAS § Muayenehanesini lklnci Beyler 
~ :~ağında 78 numaraya nakle~ 
§ Hastaları her giln sabahleyin 
~ 10 - 13, öğleden sonra 14 -17 arasın
~ da kabul eder. N Muayenehane TELEFON 2506 
R EV 2998 
ö2occccccccc:::c:ccgcccccccccaı 

SATILllC 
Bornova Mersinli istasyonu karşı

sında şose yolu üzerinde •Eski Me
nemen caddesi• 1588 inci sokakta 3 
numaralı 8 dönüm bahçe içerisinde 
kayası, erik ağaçlariyle sebze bahçe
si ve aynca bahçe içinde 4 adet iki
şer odalı evi, samanlık, ahır, 44 ko
valı su tulumbası maa müştemi!At 
satılıktır. 
İstiyenlerin : Basmahane Gaziler 

caddesi 1270 inci sokak Numara 3 te 
mal sahibi Halil Mengüye müraca-
atları.. 1 - 2 (536) 

Yuknof ve dolaylarında iki Alman kol D O K T O R 
.'.lrdusu mevcuttu. Burası düşmanın çok K aJ saın- A 
önemli bir üssünü teşkil etmekte idi.. em ıın ysay 
Esas meydanda Messer Şmitler için bir Sari hastalıklar mütehassısı, 

BAKTERİYOLOG 
tamir atelyesi kurulmuştu. Almanlar Dahili hastalanın Tilkilikte Batu-
Yuknofa ilk teşrinde girmiş ve ilk kA-

di İlkba niye eam.ii karşısında Nıımazgilı 
nunda bu şehri tahkim etmişler . · - caddesi No. Z de kabul eder. 
hara kadar burasını ellerinde tutmağı TELEFON : KLİNİK : (223 
ümit ediyorlardı. 

Moskova, 8 (A.A) - Müdafaa komi- 1 ._,,-<:>.,_,;;EVİ~~:.._,..<:>-<::><:"""><::ı""3""53""6"""'""""" 
serliğinin neşrettiği bir kararnamede 
topçu kuvvetlerine mensup mühendis
ler muharip asker sayılacaklardır. Bun
lar da subaylar gibi terfi edeceklerdir .• 
Hava kuvvetlerine mensup fen adamla
rı da ayni şekilde muamele görecekler
dir. 

DOKTOR - OPERATÖR 

VEFİKAOAR 
Doğnm ve Kadın hastalıldan 

Mütehauuı 

Mal.taya akınlar yapılmış ve hissedi
lir zayiat ve hasar verilmiştir. 

Malta. 8 (A.A) - Maltaya karşı cu
tna gilnü yapılan hava hücumunda Mes
ser Şmit 109 tipinde iki uçak düşürül
tnliştür. Karşı koyma topları da bir 
Yunkers 88 tayyaresini hasara ul!rat
tnıştır. 

İzmlf' İnhisarlar Bıqmüdüf'lüğünden : 
2 nci Beyler aokak No. 79 

Telefon: Hastane 3 196 saat 8-15 
Klinik 2727 saat 15 - 18 Ev 3374 

Bu savaçlarda tayyare kayıbımız ol
mamıştır. Bir kaç kişi ölmüş, hasar az
i:lır. ---·---Yeni maden kanunu 

( Bııştarafı 1 inci Sahifede) 

Madenlerde bilfunum işletmelerden 
"dolayı vukua gelen kazalarda yarala
ilanlara veya ölenlerin mirasçılarına ha
ta ve kusur aranmaksızın tazminat ve
rilecektir. 

Yeralb servetlerinin himayesini ve 
rasyonel şekilde işletilmesini temin için 
iıntiyazları ayn ellerde olsa da bir havza 
dahilindeki aYni cinsten madenleri hü
kııınet birleştirebilecektir. 

l - Bilumum tütün ve içki bayileri 9 / Mart/942 pazartesi günü akpmmda =========c::c:::::: :cc:::O! 
ellerinde bulunan tütün, ıigara, tenbakkü, enfiye ve püroların paket itibariy~e .;:=====::::::;:::::::::::;

1
~ 

nevi ve miktarlarını keza rakı, kanyak, votka, likör, şarap, bira, kolonya, şı- D O K T O R 
şeli tuvalet ve aaf iıpirtolarının hacirnlerile şişe miktarlarını ve fıçılı kolonya, TEKAND 
saf ve yakılacak ispirtoların litresini gösterir mensup oldukları depolara veya Salilhettin 1 
baş müdürlüğümüze 48 saat zarfında bir beyanname ile bildireceklerdir. ÇOCUK HASTALIKLARI 

Ellerinde yukarda zikredilen tütün ve içki ve ispirtolardan hiç biri bulun- .l\fÜTELASSJSI 
mayan bayiler de olmadığına dair beyanname vermeğe mecburdur. 

Beyannameler 11 /3/942 çarşamba günü sabahına kadar verilmit buluna
caktır. 

2 - Bayiler elinde bulunan huıusi ilmi! rakıları ve &millerin ellerinde bu
lunan rakılar ıumalar da beyannameye tabidir. 

Vaktinde beyanname vermeyen ve mevcutlannı doğru olarak bildirmeyen 

Haatalarını her gün öğleyin aaat 
1 den itibaren Numan zade sokak 
5 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon 345 3 
Ev: 3459 

bayiler hakkında kanuni muameleye tevessül edileceği il&n olunur. · ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
1292 (549) ~ 

Vilciyet Daimi Enciim eninden : 
Nafia dairesine ait 30 el arabasile. 500 kazma, 500 kürek. 25 küskü, 25 

keser, 50 çapa, 25 sinyal, 25 kova ve 25 aüzgecin ıprtnamesine göre tamirah 
746 lira 25 kuru• bedelle l /3/1942 tarihinden itibaren 15 ııün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayıh yasa mucibince hazır
layacakları teminatlariyle birlikte 19/ Mart/1942 perşembe ııünü saat 11 
de vilayet daimi encümenine bas vurmaları. 3 9 l l O 7 ( 480) 

KASt.LtRI 

Birinci ıınıl millehass" Doktor 

Demif' AH Kam~ıoğlP 
Cilt ve Tenasül bastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDA VIU;Kt 

Birinci Beyler Sokajtı No. 55 .. lzmir 
Elhamra Sineması arkasındaki mu· 

1 
a~cnehanesinde hastalarını kabnl 
eoe.r •• 

Tt:LEt'ON : 3479 (469) .._ ____ r:c:..,.., 

~tAŞE 

SAHiFE J 
...................................................................................... 
• • . . 
i Devlet Demir Yollarından E • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buca Vt" Menemen banliyosu ile ödemiş 
trenlerinin bazılarında yapılan tadilat H. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 8 tNCt tŞLETME MODORLOGONDEN : 
11 /3/ 942 çarıamba gÜnünden itibaren Buca banliyösünde işleyen 309 / 

3 l O katarlar seferden kaldırılmışbr. 
Buca banliyösünde 331 / 312. Burnova banliyösünde 61 / 62 . Çiyli banli

yösünde 9 / 10 katarların cumartesinden ~ayri günlerde: yine Buca banÜyÖ
sil!)de 313/314. Bornova banliyösünde 63 / 64 ve Menemen banliyösünde 
1 1/12 katarlar yalnız cumartesi ııünleri işleyeceklerdir. 

Ödeıniı - Alsancak - Ödemiş arasında itleyen 1304/ 1305 katarlar daimi 
olarak motürlü vagonla temin edilecektir. l 304 katarın Ödemit ıehirden kal
la,ı 6.30 Alsancağa varııı 9,5 3 ve 1305 katarın Alsancaktan kalkışı 18.15 
Öde mit ıehire vanıı 2 l. 4 5 tir. 

Fazla izahat İçin istasyonlara müracaat edilmesi lnzumu sayın halka ilan 
olunur. 7 9 1254 (527) 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MUDORLUcUNDEN: 
Muhammen bedeli (54600) lira olan 65000 lr.ilo muhtelif eb"atta karfiçe 

çivisi (26/3/1942) perşembe ııünü saat (15,30) on bet buçukta Haydar
paşada car binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile sabn 
alınacaktır. 

Bu iıe girmelr. isteyenlerin ( 3980) liralılr. muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni ııün dat ( 14.30) 
on dört otuza kad•r komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Bu iıe ait tartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktad1r. 
6 9 12 15 1176 (521) 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonu Müdür· 
lüğünden: 

Takriben 26 formalık hali: hastalıkları kitabının ikinci basımı, kllte ve lr.l
ğıdı hariç 16 mart pazartesi günü saat 1 O da iz.mir ziraat müdürlüğünde pa ... 
zarlık.la verilecek.tir. 

Şartları öğrenmek isteyenlerin İzmir ziraat müdürlüğüne müracaatlan. 
7 9 11 13 1239 (528) 

T. C. Ziraat Bankası 
KUl'uJUf tCll'iJal : 18813 

Sermayesi : 100.000.oon Türk lirası.. 
Ş1?be ve ajan adedi ' 262 

Zlnıl ve dcaıi bet aevl s.nka mn•melelerl 

PARA BlKIKTJRENLERE 28.800 URA 
lKBAMlYE VERECEK 

Ziraat bıınhsıoda lruınbarah ve ihbarsız tasarruf besııplarıııda m mı (50) 
l1ruı bu!ım•nl•A senede & defa çekilecek lr.ur'a ile apğıdald p!Aııa gl!re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

6 Adet LOOO Liralık &.000 Lln 
• • 500 • 1.000 • 

' • 2.'141 • LOOO • 
40 • 100 • 6.000 • 

100 • ::ıo • &.000 • 
120 • tO • 6.llOO • 
160 • 20 • S.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O liradan aşagı dl)fım

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 deta, 11 Hazııan 11 ey}Q], l l Blrlnclklnun l 1 Mart 

tarlhlerinde çelı.ilecektir.) 

ARTTIRMA İLAHI 
Bornoııa Zif'aat mücadele btasyonıı idare 
Müdürlüğünden : 

.ı\nbarlarda zararlı haterelere kartı hububab koruma itinde lr.ullanılmalr. 
üzere müe .. eıeınizlıı i!Sç hazırlama evinde hazı!]a!!"" 4!) ton. ~kmen-ldi tozu, 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun bukümlerı dahilinde açık -
ma usulü ile sablacaktır. 

Satıt tartnamesi müesseıemizden parasız olarak verilir. 
Artbrma 17 /3/942 salı ııünü saat l 4,30 da Bomovada :riraat mücadele 

iotasyonu direktörlüğünde yapılacakbr. Muv~kkat tem_in~!_ı. 180 li~clır. Arttı... 
manın açılmasından evvel müessesemiz mes ul muhasıpli21 veznemne yabnla· 
cakbr. 

lıteklilerin Bornova ziraat mücadele iatuyonu direktörlüğüne milraeaatlan. 
l 5 9 13 1114 (476) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

1ZM1 R 
Merkezi : Bı.:RLIN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 $abesi mevcattar .. 
Sermaye 9e ihtiyat akçesi 

ı1ı,soo,ooo RayhsmClf'"lı 
l'ilrklyecle şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda şubeleri: IUUIUU!. Vll ISKKNDUIJYB 
Uer türlü banka nıuamelibnı ifa ve luıboJ eder. 

T. iş Bankası 
Küçü"lı tasarruf Jaesaplaf'ı 1942 Uıramlye planı 
Keşidcler : Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, Z ikinci teşrin tarihlerinde yapdırM 

J 9 ,,. 2 İKRAMİYELER.İ-
ı adet 2000 Liralık 2000 Linı 
3 adet 1000 Liralık 3000 Linı 
2 adet 750 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 4000 Lira 

50 adet 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Liralık 2000 Lira 

A~rı!aıı dindirir 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve IJütün ağf'ılaf'ı def'JaaJ "lıeseıo-
Sılılıi,ye Vekaletinin nıh.aabnı lıiizdjr. icabında ııfuıde (3) kaşe alınabilir. 

ROMA TIZMA. BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrıları ile soğuk .alııınlığındaa 
ilen gelen vücut KllUKUCl. Nı::.z.ı..E. ve GIUP bastalıkJan O 1:: R M A N 
lr.....,Jerile derhal geçer, icabında günde l - 3 ı....., alınır, her eczanede bu
lunur. 



GONO IHTIYAÇLARI 
----*---

Fedakirlık ih-

w:::w:ı::w 
9 MARr PtA:r.AR'l'ESI !!!51 YENi AS'IR 

BiR SU.KAST DAHA 
---*----

Lil şehrinde bir 
S YAM VE HARP ELENLERE YARDIM 

SC>.N : ·-~H~~~:.S\ER'. 
• ' . . ' ... 

-----* *------
j a p onlara göre Arjantin Yuna-

Istanbulda bir yangın tiyaç derecesile 
ölçülür ve 

del·işir 

Alman kadını 
öldürüldü 

-*-
ALMAN MAKAMLARI S1D· 

Siyam harbe da- nistana epeyce 
ha büyük şid- buğday verdi 

-*- ltf aiye efradından 4 Ü det verecek Ş!MDI BUNLARI TASIYACAK 
Vatandaşların havayı 

~everelı canlarını tehll· 
l!e,;e JıoyacaJı şeJıilde 
çaiısmaıarı lcizımdııe-

DETLI TEDB IRLER ALDI -·-Zurih, 8 (A.A) - Lilde Alman ic;tih-

-*-
Si31am fıalJinesi istifa 
etti, yeni h~lıümet 

Jıurıdayor-

vaPu_R ~R_aNıYoR ağır surette yaralandı 
barat servisine mensup bir kadın öldü
rülmüştür. Lil işgal kumandanı misille-

Londra, 8 (A.A) - Arjantin hüküıne- . ---·-----------

me tedbiri olarak kahveleri ve umumi Tokyo, 8 (A.A) - Domei ajan~ının 
ti Londrad~~idY~lmnank ~ükümetin~ Yu- Eren Jıöyiinde İshaJı pıqa Jıöşlıii yandı 
nanistana gon en e uzere 20 bın ton İs 
buğday bağışlamıştır tanbul, 8 (Telefonla) - Bugün Eren Ramazan, Faik ağır surette yanlamnlJ" 

Halkın yurt severlik şuuruna dayana- eğlence yerlerini kapatmış, katillerin en Bankoktan aldığı bir habere göre Tay-
rak havacıhğımızı her bakımdan yük- geç 17 Marta kadar teslimini ve aksi tak- 1an kabinesi dün öğleden sonra istifa 
seltmek ve kuvvetlendirmek ülküsiyle dirde .komun.istler ve yahu.d~lerden ~ir etmiştir. Başvekil Sangran yeni kabine
çalışan Türk hava kurumu, on sekiz ya- çok kim~elerın kurşuna dızilecekl.<.'r~ru yi kurmağa memur edilmiştir. 

Yunan h •• k.. ti A. . t' hüküm' •• ti köyünde İshak paşa refikası Bn. Nigftra lardır. Üsküdar itfaiyesi Amir muavini 
u ume !']an ın e - •t b" '"k k .. kt kmış ustaf d v lm ne hararetl t kkür t . t' aı uyu oş en yangın çı ve ateş M anın a ayagı kın ı.,tır. 

Yunan h~k~e ti . ed~bş ır.b vd l süratle genişl!yerek tehditkar bir vazi- Yaralılar tedavi edilmek üzere hasta" 
u u.N! şım 1 u ug aya- t l tır üı k"d K dık" "tf · k ldırıl l dır 

nn bir an evvel Yunanistana gönderil- Yl e . af m1~ş t. s u. alr, d' a oy ı aıye- neAye ak'" kUmışbaril ilk. b' L-- .1..'I. §lna basmış bulunuyor. Bu kurumun ele I v~y~ doguy~ .sevk olunacaklarını bild~~- Yeni kabinenin teşkili ile harbe daha 
aldığı diva, dtinya çapında değer taşı- j ~ıştır. Canı~ı haber verecek olana yuz şiddetle devam edileceği umuluyor. 

. . . taşıt vasıtaları aramaktaO erı aa ıye e geçmış er ır. teş oş n Y ır amau yancua• 
mesı ıçın ır. Bu esnada yanmakta olan bir balkon tan sonra söndürUlınüştür. 

1 ---:-•--- • birden bire çökmüş, balkonun üzerinde Yangının neden çıktığı tahkik edlll-
randa UI ha Vet yeot bulunan Kadıköy itfaiyesinden Niyazi, yor. Sebep şimdilik meçhuldür. 

yan bir memleket divasıdır. Zamanı- hın frank mükafat vadolunmuştur. AMERİKANIN ÇİNE HEDİYESİ 
mızda havacılığın bir millet hayatı için 1 ---·--- Vaşington, 8 (A.A) - Birleşik Arne-
kesin bir zaruret old~ğunu aı:tık . bilmi- Son J n uj 1 iz - A 1 m an rika Yangçede demirli bulunan bir top - ~~"">"' ..... ~ .... ~ .... ~ 

kabine kuruluyor ANKARA VE ISTANBULDA MAÇLAR yen kalmamıştır. Bugün bir milleün tam . ~ çekeri Çunking hükiimetine bağışlamış· 
istiklali yaşayışı, şö~erinde uçan kan~t- ı tay ya re h Ü c um 1 arı tır. 
larmm ve gençlerının çokluğuna, UstUn- ---·--
lüğUne bağlıdır. Olup bitenlerin dili, -*- UZAK DOCU MU-DAFAASI 
(hayat demek kanat demektir.) halrika- a •-anı h lk 
tini, perdesi her gUn yükselen bir sesle ..un ar a a top Ve *·-----
haykırmaktadır. Türk havacılığını tari- mitralyöz ateşi B ç·· ·ı . 
hini yazanlar, bu davada di.lnyanın gidi- tıl • . orc.ı e yenı-
şini önceden sezerek hemen harekete aç ar.. -
geçtiğimizi belirtmeyi unutmıyacaklar- Londra, 8 (A.A) - Hava nazırlığının den teklifler 
dır. tebliği : Dün gece bomba uçaklarımız 

«Art.ık muharebe ihtimallerine karşı Saint Nazaire düşman deniz üssüne hU-
manevra ve ta1im yapmak, silaJ:ı altında cum etmiştir. yaQJ)dı 
bulunan orduların sanatları halınden çı- Ucaklarımızdan biri üssüne dönme-
kıyor. Muharebe halinde tayyare hücu- miştir __ _ 
m~na karşı şehirler kendilerini nasıl ALMAN HÜCUMLARI A · 
mudafaa edecekler, yani mektep yaşın- Londra. g (A.A) _ Hava nazırlığımn VUSturaJyanın lngilte• 
da bulunan ço~~k. fabrikada çalışan ame: tebliği : Düşman tayyareleri dün sabah re Ve müttefiklerle 
le, tarlasını su~en ı:nçber memlek~~ı İngiltercnin cenup kıyısında uçmuşlar, beraber .. ,arimek 
muharebe ha1ınde ıken tayyare hu- halk üzerine top ve mitralyöz ateşi aç- J -

-w-
Eskl hariciye nazın 
Stiheyll Ban başvekil 

olacak.. 
Tahran, 8 (AA) - İran parllmento

su gizli bir toplantı yapmış, eski harici
ye veziri Süheylinin başvekilliğe getiril
mesi lehinde bir karar almıştır. Süheyli 
yakında kabinesini kurarak $ahın ve 
parlamentonun tasvibini istiyecektir. ---·---Makine ve 
ı · erilir~en 

cumuna ~~arsa kendi hayatını ko- mıslardır. siyaseti deAişmeclL. 
B1J,a;:ıfm 13~ktn:: Mfıiıv~i:i~~k;~ Bild:lmeğe değer başka bir şey ol- Londra, 8 (AA) - Cavanın karşılaş- Japon' ar Avuatural-
y.ıl kadar önce söyledi~i bu sözler bu- mamış . 8 İ 'l . tığı tehlikelerden sonra Avusturalyanm ı'kı" ."erden a·-

.. k" hid' l · i · d ·· de U h Londra, (A.A) - ngı terenın ce- ve batı Pasifikin müdafaası hakkında )'O )'O ' • 
gukikn tuk ıset' etrm çmktaedvuz Y z a- nup kıyısında bir mahalle bir düşman 

a ıyme ı aşıma ır al l d bul başvekil Visnton Çörçile teklifler yapıl- Ler çıkardılar · tayyaresi mitr yöz e taarruz a un- ft 

mustur. Bir kişi ölmüştür. Hafif hasar mı.f .JusTURALY ANIN SİYASETİ -*-
'l'ürk milletinin uzağı gören şefleri, l vardır. ---·--- Kambera, 8 (A.A) - Avusturalya Melborune, 8 (A.A) - Japon kuv-

onun hayati ihtiyaçlarını zamanında kar-ı başvekili Körtin bugünkü durum hak- vetleri yeni Ginenin §İmal kıyısında aa-
§ılamanın kolayını bulmağı kendilerine Mlh11er nezdlndeJıi kındaki demeçinde şunları söylemiştir : lamanuada karaya çıkmışlardır. Bu 
hı; re ket düsturu saymışlardır. A "~-~ I il I - Hükiiınetin siyaseti Büyük Britan- Avusturalya mandası altında bulunan 

Türk hava kurumunun hemen hemcı. li::. .. un••n e Ç er •• ya ve müttefiklerle birlikte yürümektir. bu adaya ilk Japon asker çıkarma hadi-
Cümhuriyetle yaşıt ~luş~7 ele .a~dığı da- Buenos A)Tes, 8 (A.A) _ Hariciye Bu birlik ne kadar tam olursa harbin sesidir. 
vanın hayat! ve tarihi onemını açıkça 1 A . t' . B 1' hü "k 1 .. R' devamı üzerinde o nisbette müessir ola- Japonlar çıkarma haraketinden evvel 
göstermektedir. nazın rı~n ının er '? . yu ~ -:ısı •- caktır. Portmoresbyyı ve Salamauayı bir çok 

Yak tarih" . . Tk h k tl kardo Solıveranın yenı hır vazıfeyc ta- NEREYE SALDIRACAKLAR? defa bombardıman etmiılerdir. 
nn. d ~lnk h zd ımızın yenıtlı k arb~ e e- yin edileceğini bildirmi tir. Bu diplomat 

e ı ı an sonra mu a a ır gev- B A w 1 . . i Kambera, 8 (A.A) - Malezyadan Ja- *----
moTY>e v ta sama g·· a B' k uenos yrcse çagın mıştır. Şımdi s- ponlann esaretine düşmeden kaçmag-a G·ne1al Goetlon rad. ı::·· 1 e1arı v t obzbeüslç ~n_. ır. çob" panyadadır. Arjantini Romanya ve Bul- ~ 
.-;uru uş n ve eşe enn ı_A ıncı ır 'standa temsil eden el 

1
• de !-!-" ola- muvaffak olan general Gordon Benet 

hızlanmaya vakit kalmadan ve ışe yarar 1 garı .. • ç uınu demiştir ki : mü hl m bir hita 
hiç bir iz bırakmadan silinip gittikleri rak donecektır. • • - Japonların Avusturalyanın şimal yoda 
çok görUlmUştür. Bu yarım yamalak ve --- --- kayısının en zaif noktacına hücum ede- becıe buıuna u 

-
Harbiye.spor Ankara 
birinciliğini kazandı 

lstanlJaJdalıl maçları Be filıtq, GaJatasGPGy, Fe
ner 11e Süleyman iye Jıazanddar-

Ankara, 8 (A.A) - 19 Mayıs sitadm- tlk maçı Beşiktaş • Fatih yapmış, ma-
da Harbiye idmanyurdu Ankaragücünü çı 1 _ 2 Beşiktaşlılar kazanml§tır. 
1 - O yenmiştir Ankara lik maçları neti- tkinci maçı Galatasaray - lstanblll· 
resinde Harbiyespor 941/ 42 Ankara bi- spor yapmıştır. Maç, 1 - 5 Galatasarayua 
rinclliğini kazanmıştır. galebesiyle nihayet bulmuştur. 

lSTANBULDA Fener sitadında yapılan Fenerbab9a 
Taksim maçında Fenerliler 2 - 7 galip 

İstanbul, 8 (Hususi) - Lik maçlarına gelmişlerdir. ' 
Şeref ve Fener sitadlarında devam edil- Vefa - SUleymaniye arasmdaki maç 
miştir. Havanın soğukluğu hasebiyle 3 - 2 Vefalılann mağl~biyeü ile nihayeM 
oyunlara gelen seyirci az olmuştur. ermiştir. 
~~~· ~""""'~~~~~..<:'>~~~~~ 

B~rlin operası baş muganniyesi v~ filar· 
monik orkestrası Ankaraya geliyor 

--------
Ankara, 8 (Yeni Asır) - Berlin operası baş muganniyeal Ernazak Martın 21 

inde Ankaraya gelecektir. Meşhur sanat kar burada Kızılay menfaatine üç kon
ser verecektir. 

Bu ayın sonuna doğru Berlin filarmonik orkestrası da memleketimize gele
rek konserler verecektir, 
~..,,..:..-~~~ 

l 1

unanistanda açlık artıyor, ~emicileri· 
mize samimi mua.nel~ yapılıyor 

--------------~·-· .. beceriksizce kmuldanışlar, Türk balkı- cekleri muhakkak görülmelidir. Bura-
._ ber 1-tl"DIM* haklı olarak Onama da bir il.sten diler bir i1sse atlıymcaklar * fstanbul, 8 (Telefonla) - Kmlay na- tunu llfylemektıecllr. 
-.mu pJmciS.) nmn...,., ~ 1e- ve dahile nüfuza çab.,....klarchr. Sidaq, 8 (A.A) - General Goedon mma Yunanlsbma ... maddeleri g8ttl- Yunm halla Dumlupmar ,.,..,. .... 
'8p oJnmttur. ftık tn]nllbı, batJanıla- Japonlann '8hirlerimlzl ~ Benett radyoda ~Jecll bir nutukta kit- rm Dumlupmar ftpUnl ile t.taıibula rettebatma IOD dsecede .,.w w-
11111 ~ kurulanm pptlldalJ- V1'I, 8 (A.A) - Mareşal Peten'" etmelerine meydan \t91"1De1Deliyiz..• le halinde bir Japon hGcumunun AYm- d&ıenler Y•mantstanda açhim gUndm mele etmektecllr. Vapur mitrette11atıııa 
• blı- tok JWWI llmeklede W.t ederek amiral Darlan, mütarekeden IOnra l'ran- YENİ BİR ASKER ÇIK.ABMA turab-a ~ tetk8 edeeeii bl7Gk tehli- g(lne arttılmı ve 10lwrlarda açlıktan dan .,_,alvda. nakil ~ pe-
elkfnln bu ararh uta kalanm da bUk samn cıehlrleriııe ve bUhaaa IOd defa Melbum, 8 (A.A) - Japonlar Yeni keyi belirtmlftir. General Bonnett de- 6lenlere ilk mit teaadilf edilmekte oldu- ra ahmmmaldadJr. 
ıahundan. 6ilp atıqtır. ÇUnldl her Reno fabrlkalan Uzerine yapılan fnciliz Ginede s.Iomaoraya kuvvet çıkanm.f- mittir ld: ~~~~~-~~ .. ~ 
,..ı kuralut. hayad bJr z6ruıet ftl ihti- bava hilcumlannda alenlerin ruhlarmm tardır. Avusturalyanın mandam altında japonlann A~ tlma1 ~ Sıbhı·ye Vekı·ıı· du-o Taaova tütüo piva-

Jruplıla olarak OrlaJa ÇJkı7or; hal- latlrahatl l9ln yapılan Ayine !ftlnk et- bulunan bu yer, Port Darvine 1500, anda en ZQlf D._. Jtftcqmle ite ı... ~ ,/ . 
--...ı... ---.a.___ ._ .._ .... 'L- d"-__ ,..__ -a..1-.:ııa.. " L ......_ da L11-_.__ )a al•n mahtemellclir. Bir hüc:am tak- d ld ...... -~ = ;:;;::. ~· ·--- ded:. uurnuna 

850 
aliUID6iN meiafe.. .:td; dGtman &bbnce Broome WYD- Bul ana gitti 8881 açı 1 

'llrk hava kurumu da bJr miDet davası pnle ..... dodlalı SİNGAptJRDAN KUBTOLANLAR ı.m w Denin slhl itine ,..ncak Wed * ___._ 
ez.inde, mlDet ~le ~ bir Sidney, 8 (A.A) - Gemral Gordoa wele G~Mlwl ~ ._ı '"-• Del*Jl, a (A.A) - BJhbı,e wkOi Dr. 1:rbaa. 8 (A.A) -Tato- .......... 
lnkilab kurumudur. Onma b1Jl(lnebür ............ ~- Benet dolu 8inppurdan kurtuJmue olan ~ ~. Baad• __. Buıa.t Alatq buatm .-at 9,30 da batta mı bucUD &ÇJhnp. l'Jadar ı. • -
:.:. ~ ~~:. llylk oldu- Omkin& 8 (A.A) _ İyi haber alan :vUz kadar subay ve erin Avusturalya ll- ~.: ~~::--== memJeket bamhı....a olmak Ur.en mbhl kurut anemded11' • 

.....-.- ........._ .............. s&e çm • manlarına vardıklarmı bildirnıittir. A~ 87ak humw mih•ı11leri tetkik ve teftlt ...... ,,tehir e 
lnık • La.. ... ~---- _._ Bunlar Singapurun zaptından eoma DfJll"anm otelinde muhaclr vatm:ııdafJarui di1ekle-

• 4 -- - ...... -- kaçtıkJarmı 86ylemlşlerdir. Gmdon Be- nm lnilne ~ Dlpnanm .-.ı riDl dinJemlf ve 14,30 da Buldan kmder- 8AGll' .... a .... -., .. 
XurulUfUDC)an beri Tllrk bava kuru .... ı• .. ;ra ..... ıılallnzileT bitmell net mm du.unce daha ı..b Avustu- 6alerlad~~ •= == bummı ve clller ıabbl mih1111elerl W- .01181.DO. 

mu, halk J"8l'dımlanm metıocllu ft 'ftrim- ~edir. Çbüa Tlrld7edeki ekisi ı.. raJ,a1i aulıay .,,. eleıin bcmala mu- misi ~._,_ lhıı..._ '-----'-'.......!-~ _ ~etmek ilZ8N Denhlideıı - 1-·-. .,_..__1.1 8 (A.A) _ ........ ,_ ..a• a ....... ~-11 çal '"malarfyJe. ~ liltef'lerine ......... •14ıırelerl W.. MiJor. vaffak ôlacakJarmdan indi efme~- au-~ ... ...,. .......... - . PllKV..., ...,_ u- -

.. tllrlil tOrlU maddi ftSlta1ar haline -ıwwe--..- ·=-=- ahalimizi caapta ~ -~· vlırıı.t ~_!'~bide asbrt .............. 
9ftirm1f, llilll 1ı1udafunuza y.:n1 yeni IAIPd ....,....__... lllSIR VE l .. GILTERE * ..... -
bnetler btımfbr. Orduya millet u- urMR •• Jarıonlar Hollantl• Anlı~....... lleraalmde İnllllz ft ı.._ ..... 
mılaıu olank yilllerce tanaN vermlt ........... ,,,,. ~ * İatanbul. 8 (Telefonla) - Şebrlmfzde lan hllm' ~~· tnsWs ........ 
w bunları kuDanaeak binlerce genç ye- Hı"ndı"at,.n nda aa bul ... _,. -L.I" B. 'il\..~ .a_ ... But&" MlloQ'- ....ıı N- __. tlttinnlftir. Gerçekten kurum, her ba- Cenevre, 8 (A.A) - Finansal Niyuz MıSU'ID hedefi .,. 1 • unan -..uye TISAm A: ua• .,,..... min,90nunda wa .ıtm r-ml ifa ... 
1gmdan kunet1l bir hPa 1ft91111 ıetil- lMd Biwrhruku B(ly(lk Britanya mu- lıerf bir idare /car• bu ıkpmJd trenle Anbraya d&mıO,- mlşlerd1r 

!'!1ı.::i°ete.= a~~ ittifaka sadık ı1u.ıar . *· Şanghaycla Sırb_· is--t--a~da mu-
•11wa vwrmektedir. Bet plAnBrJe .... 1-iın• yaıycıır. k 1 ı_ 
hym >"etiftlrme lfl, busOn yOzlerce ve jl maK ı,nJ:~! -~~AJ_;;~= ~!::"'.: bomba patladı harebeler her tlrltl ftlltalar)a hmm be lb art- Dene a&ıe ,.U., artan mlkda:r ve vuı- ·ı-
tinrak, dnam edip sidiyor. Havacılık talar, buglDUn, hele yannm ihtiyaçları- -•- kert makam)an l9ten cumartai sflnll •-----u - &8klorinlD lıahrammı ı..ı:- .. brplaımktm çok ...ı. olabilir Ya- IAHAS PA$• Yill BEYi· d:"ı.ı!~.:.":l..ı~~ I I * YUGOSLAV r.mETLERI 
~ ~~:. ~ ~~ j:: r:;1'tai;ıa1:: ==m~~r~= IAT r A BULUADU =n;!Zllanda ma1ram1vm ı.a- 11 Ç fil VE 2 JAPOfl BiR ~EHRI ALDILIR 
ısı ~ tıı&ıil bmpmdakl ~lfl"l-an. hakln, buna ayak uydurup da~... -·- * IGIR 'IRILllDILIR ., ... 
Mitin milletin Dil ve l8V8'llnl tberine terlerini bug(lnden sezerek ne yapıp J&- Kahire, 8 (A.A) - Nabu pa.- nıclyo ___._ "llr' 

~b~= =-• u:= u:'J:: pıp ona hazırlıklı davrananlarmdır. Ha- ile yayl]an bJr demeçte demı.tir ki: , Jngilıs UÇalııarı fitna• Tokyo, 8 (A.A) _ Dome1 ajanemm ~::rı,: ~~ ~·~ 
-- ..SC..erileri, tesirleri NJrwnmdan --k va kurumuna yaptlan batıflann bu b- • - ... ı.. hUr ve ma.taıdl olarak ~ L I a.-...ı. • ....ı-- -..llJU bir habere aare -ı._ 
~u.· o'--'-ta ve halkın ........ ve!;._ dar hayati bir anlamı vardır. Bunlar ıı.- yaşamaktır. BugUnkil harp bir diınya- '' r ranecıya aıcın arı ~- HU&~ JıluntaZlm ımn.t1e K• .... lilra ....... 

&IJHIA •-- ...... ..ın..a1 le ·' ---1--Jar be da v--'-• oı..ı.·"--- -- ---- • .,.,._ diba akşam mlllet1er arası çevrede bir rinl ahnıtladır. 
ftD duyonlaruu arttırmaktadır. Millet. Yll' ~y yapuan Yanum a • nz~ _-.ua& .. ..__ •""""' ~ _,.. * dans - 1- da bomba --1-· ve on e 
JUr• mÜdafusı ujnında yaı>tııı feda- mez. Kuruma verilen paralar, milletin larına varmam lç1n en iyi yol hür olarak Lonclra. 8 (A.A) Remum l>ildlJlo bJr Q:ii': lld Japon ·~ ya- _... -• ,._..,__ 
Hrlıklann yerine llttllbü yakından IÖ- ~yat stıortuma her birim~ d~ ve imulamı' buluncfulumuz muahedeye diiine 85,. u aı-:la i;.o. bomba la7"" ra]aımnp. ...aB1&U'lrA1111f 
ftrek havacılık dlvuma daha candan mikdarı zamanm zaruretlerme göre de- gerek mili! Jstikllllmlzi korumak için. yare.i busln 511..t• eollra Put. dola,... Bombanıiı Çımldngll WdbtfÇiler tara- Alınan.,....,. ......... 
b 11 nıyor ve bu ballamfm yeni yeni lif8D borçlardır. Bunlann gereli ~hl gerek ortumda YQ&dılumz olaylan g& ]anada Poİls)'de clGtman için ~ fmdan tıldılı anılıyor _.__..__. 
m&ddt delillerini ortaya koymakta -.. &lemnemeel, millet hay~tiyle birlikte önünde tutarak tamamlyle güvenmek- bilinen bir fabrikaya h • • De ..... .._.......,.._ 

• • '-'- .:ııa. ·-- fertlerin hayatını da tehlikeye sUriikler. tir Hama etmlftir. Vqington, 8 (A.A) Hariciye namr 
~or. Böylece bir mem-et _,,..... Yalnız ferdi bir ıörilfle dQşün.selı: bile .• Kuvvetli bir •Ya filo. hma~alnde uçan JIBUIU,I fBYl.BR muavini Sumner v;i; AJmanpcla1d 
mn iki uıl unsur olan (Halk) ve (lı:u- . -•--... bqlra bomba tayyareleri 11111.ı Frama Amerikalı cliplomat ve pzetecilerin :sır-
~l_!>1fil>iriyle aynlmazka bir bolUtün ola- ::.=~~ ~ı:ı~1: BllRÇKADA Uzerinde luli7ette halunmatlanbr. ~-&PO •••• llLAR ••••• VB. • • • • l8'lk Amerlkaya dönmek için hareket 
~ .,.fıanmış ve ynqmq uyor. ku--etll hava müdafaasına ba"1·..ı-. * ..... L,__._. 1 1 B--1-- .:ıı-._ .... l§U...... Kanal"' ~ em1UC.nm yaan anuştır. UDlilCUI -* Türk milletlnin övUlmeye değer feda- Boçka, 8 (A.A) - Boçkaııuı 21 ncl Ruılar çenber ıçı nae DIPARATORLARI mes1 ioln alınan tertibat lrencllerlndea 

Bava kurumu idaresi Ulldbil ve çaht- kArlık duysularmı ve bunlara dayanan kurtulut yıldönilmil bugün kutlanmıt- bulu l Japonya, ~ medeıüyetinin yalnız ilk ıak haber alınmasma tmktn wr-
ma1an hltknıı~an tanı bir halk kuru- hareketlerini, hA~lerin allplan nisbet- tır. nan on a ftncı lyl bımlanm ve tekniiini aldıit. terak- mektedir. • 
mudur. Onua .... iHmaJan, halkm ... ptı. lerl ~ gellpnelenne &öre ayarla~ı, A cJ kilere hiç bir memleketten ıeri kalnuya- cucu ...ww-
t. )faıdımlarla ~L °lan alanına ~ ve lilvenilecek yannm bqlıca deeteğı ol- t man or IJ auna 1 m• rak en ilerdekllerle bir hizada bulun- ltal:ya ile ndfwefıet ... 
onlarla ölçlllUr. !>'lff tarafta:l tiu çalq.. mak bakunmdan. hayati ve millt bir za- Serbest......... ha etıılılerı bitairi 1 ınak suretiyle ittirak ve iltihak ettiii Pini lıeaenlef'ln ...... 
maJar ve elde edilen IOlluçlar halkm ruret ohnUftul'. Milli Şefimizin beş yd halde ananelerine sıkı sıkıya ballı kal- lnd ... -.u. .--....ePI 
memleket dlvalarmda l6ltmdili duyar. 6nce 16yledili fU *1er, ıı.vacılık dava- Un Yft elıuaek azall)'or maktan da kuvYet .ım.. Te •flıiım ..... ·"· ........... 
~ anlayqm ve fedakhlıluı ü gözle .mıda her vatanda§a dillen ödevi, bütün Dublin 8 (A.A) • iaşe nazm Irlan- )'Ol ıar bybebnemit bulunmaktadır. J._,onlar Boma, 8 (AA) - İtalya ile dtploml-
l&'UaUr bir ölçU.t:dür. Buglbıe kadar açılı:lıiı ve 1Ydınlıtı ile anlatmaktadır: dada geçla bir müddet için un ve * lmpuatorlarma kuchlyet atfeden bir tik milnuebetlerinl keııen memlebde-
kuruma yapılan yardımlar, TUık halb- c ......... Bir memleket dlvaamdan emin ekmek nolı:sanhiı ıu.edl1eceilni l.oıuha. 8 (A.A) - Moekon raci- hGmıelle merbutturlar. Japon impua- rin Vat.ikan nezdtndeld mGmır'JJerl 
am clllıı,yaca -bilinen ;yurt 18verllk fUll- olmak ldlyona mutlaka o memleket va- siyJebıil. un ltball halr]rmdald pros- yoemıun bu akpm ~ hitap torunun ,adne küme bakamaz, bak- Vatibn41a baarJamn WmJar 'bitlDce 1ıU 
rm;a 7-1 ve puıak bJr beJae ohnUft\lr. tlat1af1umm ~ ltibareD ı.Avayı nmm plln mucibince yOrilclOIOnll eden hlr IMlflf7atmda Stara7a Ranıda mu. ona "-9 dnUM•az. lmparato- '911ie "'~· 
Y.ıa. tuıuuu u..autnwuk ..-ur ~ •••• eulumı tehlikeye lroyaeak ,. ve bunun ~ çok ~ çenber iı;iDcle .....,.n OD a1tnoa Ahwa na wlnl cl'QaD)ar pek ...-. lmpua- __... . .,.._---~-----:----:--
.. ~ kı;llllltl, ortlııjWd • ~tela v'ın ..,..., n1 naw ...._. _ .c1 ...... imU ecUbnt oldaiaaa btWJıı. tıoi iad:roda kn.....-. HeY e1Meeyl l'INi kalan nnPlr w J..,D11,J-. .. 
-. ~ t'&DK ..... ,..._ W 4Ma ..,._ OermoMIMh NlıMI ....... "' atııı M ... ~~· , ' 


