
Rusyada devam edip giden harpten yeni bir intiba 

Yeni bir 
Anlaşma 

---· 1 Almanların ve- 1 

ni hareketleri 
Batı Akdeniz. 

de mi belirecek? 
. -·ispanya harbe girerse 
vaziyet ne şelıle 
girebilir? •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Japonlara göre 
'---·---. '' "uın~apur un 

zaptı için sa
vas başladı -·-Kat'i net<celi me Y· 

dan muhar~besi yakın -·-Şimdi Japonlar 11ahşi 
hay11anlarla dolu arazi· 
de güçlülde ilerliyorlar 

Tokyo, 19 (AA) - Malezyadan ge
len son haberlere göre üç Japon kolu 
Malezyanın cenubuna yaklaşıyor. Bun
lar sayısı yirmi bin tahmin ed:len dü~
man kuvvetlerini çcnberlemek heves.i1l\ 

Akdcnizde durumun mihverciler için hnreket ediyorlnr. Knt'i meydan muha
endişclc.r uyandıran bir şekilde nazik- rebesinin Johor Bahru bölgesinde verı· 
ı~_. ... · n· d d leceği sanılıyor. Çünkü Singapurun ~ugı, ıyo e Janeiro konferansın nn 
Pan Aıneriknn ynrdunla_c;ması ve Osean- önünde .son müdafaa. ~att~ tutm~k~a 
lamı emniyeti namına ha:vati ehemmi- olan gerı kalnn İngil.z kuvvetl~rının 
Yet tnşıynn karnrlnr bekl~ndiği sırada müstahkem Singapur adasına çekilme~ 
Bc.rlinde Alrnnnya, İtalyan ve Japonya için limitsiz gayretler saricdcccl<lcrı 
llrasındn •Müşterek düşmnnan karşı ya- muhakkaktır. . . . 
Ptlncak hareketlerin ana hatlarını tesbit Malczyanı~ ~nmamen 1şgalı ve Sınga-
edcn • A b" 1 · purun zaptı ıçın savaş b~lamıştır. 
1.,.,.. __ !enı askerı ır nn aşmanın vınızn- (Sonu sa fa 3 Sütün 1 de) 
;--uıuş olması dikkntlc knrşılnnmaga de- Y • 
g~l'. 

Bu Yeni an.Inşmnrun her şeyden evvel 
J\nglo Saksonlann deniz hakimiyetleri
~ karşı ağır darbeler indirmeği hedef 
~utan hareketleri belirtmiş bulunacağı 
~~İidir. Acaba üç miittefik devlet bun
-n sonra en büyük faaliyetlerini hangi 
lahnlar Uzerinde teksif edeceklerdir? 
Cli Japonlar uznk doğuda Singaparu teh
.1~ ederken Almanya \'e İtalya bunu an· 
;:_ıran bir hareket 'r.\pmağı düsUnmfyor-
ilill' nıı? ~ 

Amerikalılara gore 
---·---

Fili pinde Japon 
baskısı ve çar
pışn~ alar çok 

azaldı 41 )3~ takdirde Almnnlnrın ya doğu A_k· 
CI etıızde Süveyşi, ynhnt ta batı Akdenız· 
~ Ce~lüttankı zorbyacak büyük ha- -·-
bili etıcr.e girişmeleri bahis mevrou ota- Japonların Amerilıan 
hııı r. Lıbya bozgunundan Kafkas yo· 
1tn un Timoçenko ordul;n tarafından me11zilerine girmelı te• 
• :kanrnasındnn sonra Almanla~ için C!efJIJüsleri püsfıürtüldü 
1 ç kalan yol yalnız batı Akdenız yo- Y . 
ndu;. Bu sebeple Madrid hükümeti Vaşington, ~~. (AA:>. -:- Bahriy.~ na-
~Z::1nde mihverin hlitün nüfuzunu kul- zırlığının tebligı : Filipınlerde tu~a
-..uarak İspanyayı harbe sokmak iste- nın Batnnn yarım adasına karşı as ı15ı 
~: i iınkfmsız değildir Bugüne kadar ve çarpışmalar çok azal~ıştır. {::.'~ a: 
"d 1 ntiihim sebep Anti Komintem pakta nn mevzilerimize girme teşe ~l e:1 

ahi} b l ·· k"" ı··1m·· t"" Kıtalarımız mevzı erı-
li u unan İspanynnın Roma ve Ber- pus ur u uş ur. ff k tli ha 

ne kal'a d • • • • v • ğlamlamnk için muva a ıye -
llır -~· erın sempatısıne ragmcn, nı sa d Son 24 saat iç.in-
l't!~·atıı politikadan nynlmnmasıru gc- rekctlcr yapmışlar ır. • d"" .. ··lmüş 

iıiyordu. Bu sebepler şunlardır : de dört düşman tayyaresı uşuru -
1 - t b. ı-· tnp spanynnın dahili kavgndan ı- ur. 

1 
Mak Arlur bir telgrafında 

ve vnrnlı kını ı Genera 
2 t çı ş 0 mnsı.. . FT · Jotalarının cesaret-

Jtıe - nşesini temin hususunda yenil- AJI?e:ıkankve ıkıp~il" tlerini övmekte-
t~ Zorluklarla kar ıla ması lerını ve arar a ıy~ .. 

ın;Panya, harbin dı~mda olduğu halde dir. Başka bölgelerde bıldırilecek birşey 
ltıcm~~~ğındnn en fnzla zahmet çeken yoktur. MENK HİNDİSTANINDA 
IOnl tler nrn ındadır. Anglo Sak· FELE 19 (AA) _ Tebliğ : 13 Ja-
tnn arın mali Yardımları ve Büyük Bri- Batnvya, . M ·_,_ "d bomba-

Yanın nıii h b w d pon tnyyaresı euanı yenı en 
~lclnnnı sa!"a as1 ~imadan ~g ay r İnsanca kayıp azdır, h~ yok-
dcğildir. fonun edebılccek vazıyette !~~edi Japon tayyaresi Sumatranın 

Son hnrtnlard rikadan t merkez bölgesindeki tayyare meydanla-
(Sonu ~~!1r"P2 Ams·· et 6 d ) s- rındnn birine bir saat miren taarruzda 

_ o.;nuıı e , u un a 
1 

t Hasar azdır _ bu unmuş ur. · 

(•.._... --·- -· ··- -·· ... ·-.. f 
1 Rusya harpleri 
( •(: ....... J -1 ·-·-·-·- •• , ·-·- - -·· 

Berline gö
re Teodos
ya alındı 

---·---
R ıslar Doneçte mü-

him kuvv~tl .. rle 
hücunı t>diyorlar -·-Her iki tarar ta ilerledi· 
ğini ve düşmanının 

gerilediğini 
söyliyor-

Ek ek Tevziinde şekil • 
yenı 

art usulü baş .. 
lamak üzere ... 

Herkes Çarşamba günü akıamına kadar 
behemehal ekmek kartı almıı olmalıdır 

Kart u.suJüne öfJür gün IJcqlanması maldernel 
Pazar günü olduğu gibi dün de şehri

mizde ekmek kartlannın tevzilne devam 
olunmuştur. Dünkü dağıtma faaliyeti 
bilhassa ~k canlı olınu.ş, akşama ka
dar kartların yüzde yetmişe yakını sa
hiplerine teslim edilıniştir. 

Dün karşılaşılan bir zorluk, kart sa
hiplerinin evlerinde bulunmayışları ve 
kartlarını teslim almak üzere gerekli 
hüviyet cüzdanlarını evlerinde bıralana

adreslerde görünerek tek kart yerine 
fazlaca ekmek kartı almak. her şeyden 
evvel devlet karanrui aykın hareket ey
lemektir. Bunun cezası ağırdır. Bunun 
bilinmesi ve hileli adımlardan salonıl
ması lAzımdır. 

DÜN KART VERİLEN YERLER 

Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği : . yışlnrıdır. 
General Fon Mansen komutasındakı Devletin almakta olduğu tedbirlerin 

Bir taraftan kartların tevzii devam 
ederken diğer taraftan yazılması tama
men bitmiştir. Dün ekmek kartlan tev
zi olunan mıntakalar şunlardır : 

Alman ve Rumen kıtaları, hava kuvvet- mana ve mefhumlarının halkımızca an
lerinin de işbirliğiyle Kırımın cenup ~ı: !aşılması )flzırndır. Devlet ekmek tevzi
yılnnna çıkarılan Sovyet kuvvetlcrını ini ve istihlfıkini layıkiyle kontrol ede
püskürtmüş ve gilnlerce süren şiddetli bilmek için bu işi nizamlamaktadır. Bir 
muharebelerden sonra Teodosyayı geri şahsın yalnız tek kart1a ekmek alınası 
dmı.ştır. Bu muharebelerde 460~ esirle hedeftir. Muhtelif suretlerle, muhtelif 
düşmandan 73 tank, 75 top ve hır çok 

Güzelyalıda : İnciraltı, Üçkuyular, 
Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, Mithat pa
şa, Murat reis, Kemal reis, Turgut reis, 
Kılıç reis, Barbaros, Altıntaş, Güngör, 
Mecidiye, Ceha bey, Yeşiltepe, Altıok. 

Basmahanede : Faikpaşa, Kubilly, 
(Sonu Sahile 2, Sütün 4 cld) 

harp malzemesi alınmıştır. 
DONEÇTE 
Düşman bütün Doneç cephesinde mü

him kuvvetlerle hücum etmektedir. Mu
harebe devam ediyor. 

MERKEZDE VE ŞİMALDE 
Merkez ve şimal kesimlerinde düşman 

ağır kayıplara uğramıştır. 17 ve 18 son 
kanun günleri Alman piyade ve zırhlı 
kuvvetleri 30 top, 23 mayn atıcı makine, 
45 ağır makineli tüfcnk ve pek çok harp 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

A ···- -·- - - -·-·-·-·- -···-·-··1 Biit··n mer·ka · Memurların 
nanı a verile- maaşlarına va·' ... t 

cek k~rarlar placak zan..ları 
Riyo de Janeiro konle· Meclis encümenleri· 1 
ra s;m a mihvere hep nin küçük memurla· ı 
bir e 2 açdması ra yapdacak zammı 

tekrti geri az gördüğü 
a dı- bildiriliyor- 1 

Rio De Janciro, 19 (AA) - Millet
ler arası hiç bir konferansı Rio konfe
ransı kadar bol proje ve tekliflerle kar
şıln§mamıştır. Reisliğe elliden fazla pro
je verilmiştir. Ekvatör 13, Meksika 8, 
Bolivya ve Vcnezuella alışar proje ver
miştir. Mihverle her türlü münasebetle
rin kesilmesini istiyen Meksika, Kolom
biya ve Venezuellnnın teklifleri garp 
yanm küresinin bütünlüğü tehdit edildi
ği vakit bütün Amerikan devletlerinin 
fiili tesanüdünü kararlaştıran Llma ve 
Havana konferanslnn karanna dayanı-

( Sonu Sahire 3, Sütun 4 te) 

.Aı.Jcara, 19 (Yeni Am-) - Memur 
maa.şlanna yapılacak zamlar hak
kındaki layihanın meclis encümenle
rinde tetkikine devam olunuyor. En
cilmenin küçük memurlara yapıla
cak yüzde yinni zammı, memurlann 
hayat pahalılığı yükünü hafiflete
cek mahiyette görmediği ve bunla
rın terfihleri etrafında tetkikat yap
tığı söyleniyor. 
Lay!hanın mecliste müzakeresi 

ı münakaşalı olacağı ta1unin edilmek
tedir. . ·-·-·-·-·- - ·-·-·-·-·-~ 

Tiitün •atıfları 

• -·- ·- 1 ·- - _ ... 

J. ~~~i l~zler·~·-·~~~~-! 
''S' ıngapur,, 
önCncle sa
aş başlı_yor 

---·---
Japonlar batı Malez· 

yaya yeniden as· 
ker çıkardılar -·-Cava, Samatra, Sln11a· 

pur De Rangona h4klm 
kalmak hayati ehemmi· 

yeti hMz-
Singapur, 19 (A.A) - Japonlar 

Malezyanın batı kıyılanndald İmpara
torluk kuvvetlerini çiğneyerek geçmek 
için büyük gayretler aarfediyorlar. Mu
aş ınnağının cenubuna Japonlar dünkü
çük gemiler ve kayıklarla bir çok asker 
çıkarını§lardır. Mua§ bölgesinde lngiliz
ler duruma hakimae de karaya çlkarı
lan Japon kıtalan mahdut miktarda olan 
müdafiler için büyük bir tehlikedir. 
Müdafaa edilen mevzilerden biri Sin
gapur aduının 140 kı1ometre timalin
dedir. 

Şimale giden başlıca yol etrafında 
duruma daha cesaret vericidir. Kemao 
bölgesinde baskı devam ediyor. Avua

( Sonu Sahife 4, Sühm 5 te ) 

Malezyada Japonlann eline geçen 
Penang'ta bir görünii.§ 

bitmek üzere 
Amerika bahriye nazın Kııo~ 

Amerıkan Bahrı ye 
nazırı di vor ki: 

latanbuldah.i lngiliz
lere verilen emir? ------------------••:----------------

---·---
A IJL.a Dl' a hala 
dünvanın en bü

yük askeri 
kudretidir ••• 
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B. Ruz11elt bahriye için 
yeniden ıı milyar do• 
ıarlılı tahsisat istedi
Vaşington. 19 (A.A) - Bahriye na

zın albay Knoks demiştir ki : 
• - Naziler hfıla dünyanın en büyilk 

askeri kudretidir. Ruslar bu kudreti az 
çok sarsmıştır. Fakat Alınan harp ma
kinesi henüz parçalanmamıştır. 

Alman başkumandanlığında bir dü
zensizlik olduğuna dair haberlere inan
f"'jlğa meyilli değilim. Ve hunun harp 
neticesi üzerinde her hangi bir tesir ya
pa bileceğini sanmıyorum. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 

---·---
Lo n d ra, tebaa-
sına Istanbul .. 

Satılan tütün miktarı 23 
milyon kiloya yaklaştı 

dan çıkmaları
bildirmİ$ 

Kalan 4 • 5 rnUyon lıUo tütün de IJlr lıaç gUn için· 

Dl de satılacalı-
Ege tütün piyasası diye br mevzu ar-

-·-- tık kahnamııtır. Egede tütün davası müs 
B tahsili her bakımdan memnun edecek 

erline göre eğer IJU bir netice ile aonlanna gelmiıtir. Denile 
enıır doğru ise 'l'ürldye- bilir ki Ege müstahsilleri 92 7 yılından

de panifı c .. ıfıardmafı beri bu kadar güz.el. ferahlı ve emin bir 
piyasa ile karşılll§mamıı. bu kadar gii-

istenlliyor- rültüsüz tütününü elinden çıkarınaınıt-
Vil?i, 19 (A.A) - on ajansının İstan- tır. 

buldan Öğrf:'ndiğine göre Britanya ma- Ticaret vekaletinin tütün mevzuunda 
kamlan tarafından İstanbul şehrinde bu- bu sene alımı olduğu tedbirlerin verdi
lunan İngilizlere bir 8 y içinde şehri ter- ği netice ile övünmemiz lizımdır. Bu 
ke hazırlanmalan ve gitmek istemiyen- netice cidden kıymtli, alınan tedbirler 
Terin de konsolosluğu mesuliyetten kur- yerinde ve isabetli olmuıtur. 
farnrak bir demeç imza etmeleri bildi- Dün alqama kadar sahlan tütünler 
rilmiştir. 22 milyon kilodan bir az fazladır. Piya-

Türkiyenin muhtelif yerlerinde bulu- aada hlç bir duraklama yoktur. Sabılar 
mm Britanya tebaasından bir çoğu daha ayni hararet ve hevesle devam etmek
~vvelce Mısıra, cenup Afrikaya ve Hin- tedir. 22 milyon kilo tütün satıldığına 
djstana gitmişlerdi. Bunlara Hindistan- göre, ticari kıymeti haiz dört. beş mil
da yerler hazırlanmıştır. Maamafih fs. yon kilo tütün kaldığı anlaşılır ki bunun 
U:.nbuldnki Britanynlı a!lclerclen bir kıs- da bir iki günde tamamen tüccar eline 
mı konsolosluğun ihtarına rağmen bu geçmesi muhalckakbr. 
şehirde knlmağn karar vermişlerdir. 
BERLİNDEKİ KANAAT 
Bcrlin. l9 (A.A) - Yarı resmi kay

naktan bildiriliyor : 
Siyas! mahfillerde, Türkiyede yaşıyan 

I3ritanva tc>baasmın orasını terke davet 
c>dild'kleri hnberi en btiyük bir ilgi ile 
karsılanmı hr. 

Almnn hariciyesinde, i!cr bu haber 
dof,<ru ise hadi<-e ile Türkivede panik 
cıknrtmak ve bu suretle Tiirkiye üze
rinde yapılan tazyiki arttırarak bu 
memleketin dikkatini Moskova müzake
relerinden ccvirrnck maksadının güdül
düğü kaydccliliyor. Fakat Sovyet tasav
vurunun Türkiyece malClm bulunduğu
na zerre kadar şüphe yoktur ve Mosko
vadıı yapılan görüşmeler yalnız Avru
parun değil, Boğazlnnn da Sovyetlere 
satılmasına muadil bulunuyor. 

Ingilizl~r Birman
ya Başv~kilini 

t.-.vkif ~ttiler •• - ----Blrrnanya 1Jaş11elılll 
1 .Japonlarla temasta 
1 IJuJunııyormıq .. 

Londra, 19 (A.A) - Birmanya baş-
1 vekili tevkif edilmiştir. Bir teb
f Jiğ Pasifikte harp çıktıktan sonra 

Birmanya başvekilinin Japonlarla 
temasta bulunduğunu bildirmekte
dir. 

aıZE GELEN MEKTUP 
Torbalı kazasının Hortuna köyünde 

cÇiftçi Osman öğüt> imzası ile aldığı
mız bir mektupta köylerinde henüz pi
yasanın açılınadığı bildirilmi~tir. Veri• 
len izahattan anlaııldığına göre fiat hu
susunda mutabakat hasıl olmamlftır. 
Bittabi diğer yerlerde olduğu gibi bu 
köyde de mahsulün satılacağı muhak
kaktır. 

•••••••••••• 

Japonlara ~öre Sin· 
gapuruo ilk müda
faa hatları yarıldı 

---·---
Tokyo. 19 (AA) - Hariciye nazı-

n Togo radyoda Alman milletine hitap 
ederken ıunlan da söylemiştir: 

c- Singapurun ilk müdafaa hatb 
yanlmıştır, doğu Asyadan İngiliz nüfu
zunun tamamen çekileceği günün yakın 
olduğunu söylemek mubalağalı değil
dir.> 

INCtLIZ TEBLICI 

Singapur, 19 (AA) - Resmi teb
liğ: 

lngiliz kıtalannın MWlf ırmağı böl
gesinde bazı çekilme hareketleri yap
tığı bildiriyor. 
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.,...---------------------------------------.. 
ŞEHİR DADERLERi 

Yeni 
2'ARl l ROMAN Yazan:Hoş!m Sami Alıdunuın 

·zmir adliyesin
de ~e.;en yıl <YÖ

rülen işler 

yıl bütı;esi hazır 

Kurtuluşa az kalmıştı artık! Varidatııı hemen henıen 
yarısı maarife ayrıldı 

Mel&ptıre, 'ı'ayyar zade ve Babalığı artılı lıapıya 
yalılıqıyorıardı, faJıat he~hat •••• ---·---

Adlil}ede şimdi mua· 
••• 65 ••• mele gören 39422 evralı 

ve dosya var .. 
- Eyvah! dedi, galiba geliyorlar! Bu

rada birdenbire bizi bastınverecekler ... 
Hemen şimdi buradan çıkalım. Eğer 

bir saniye daha geçerse çok geç kalmış 
olacağız ... 

Tayyarzade yaşlı gözlerile karanlık
ta Mehpareyi arayarak cevap verdi : 

- Fakat onu burada nasıl bırakabili
rim? Bu adam benim velinimetim, ma
nevi pederimdir. Beni besleyip büyüte
rek bu hale getirdi. Onu öz babam gibi 
bilirim ... 

Hayır, ben bunu yapamam. Onu Gcv
herli hanını denilen zalim kocakannın 
elinde bırakıp gitmeğe vicdanım taham
pıül etmez. 

Ben onu sırtıma alayım. Belki bu su
~tle hep birlikte buradan kaçıp k"ndi
mizi kurtarmağa muvaffak oluruz. 

Böyle diyen Tayyarzade, yeniden ba
yılan defterdar Hüseyin efendiyi yerden 
)ta;!dırdı, bir çuval gibi, sırtına aldı ... 

Mehpare önde, Tayyarzade onun iki 
adım gerisinde, yürümeğe koyuldular. 

Genç kız bundan önce de Binbirdirek 
zındanına bir kaç defa indiği için batak
hanenin yolllannı zihninde tutmağa mu
vaffak olmuştu. F.ğer Tayyarzade yalnız 
olsaydı bu karanlık IAbircntin içinde 
muhakkak kaybolup giderdi. 

Genç kızla Tayyarzade dar bir yoldan 
geçerek kolaylıkla ta§ merdivenin önü
ne kadar ilerlediler. Buraya vanr \'ar
maz Mehpare durdu, geniş bir soluk al
dı: 

- Hele çok şükür, işin en milşkil kıs
mını atlattık. tnşaallah, şu taş merdiveni 
de hiç bir tehlikeye rastlamadan çıkma
ğa muvaffak oluruz! Bir kerre alt kata 
vardıkmı, artık kurtulduk demektir. 

Oradan beş, on adımlık bir mesafede 
olan cümle kapısının yanına varmak bi
zim için işten bile sayılmaz. 

Böyle diyen Mehpare, aşağıya iner
ken yaptığı gibi yine ellerlle dıvarhra 
tutunarak, yavaş yavaş taş merdivenin 
yukarısına doğru çikmağa başladı. 

Tayyarzade, sırtında taşıdığı yükün 
altında iki kat olmuş bir vaziyette, genç 
kızı takip ediyordu ... 

Ne bitmez tükenmez merdivenlerdi 
bunlar ... Tayyar7.ade kan ter içinde kal
JJUştı. Delikanlının yüzUnden, yana"-la
rından boram boram terler akıyordu! 

Oh, hele yarabbi şükür! .. Artık bu en 
zor işi de bitirmiş sayılabilirlerdi! Mer
divenin yukarısına çıkmak için ancak 
bir kaç basamak kalmıştı ... 
Onları da çıktıktan sonra bu korkunç, 

tehlikeli teşebbilsUn en zor, en muhata
ralı kısmı atlatılmış olacaktı ... 

O dakikada gerek Mehpare ve gerek 
Tayyarzade bu meşum batakhanedP.n 
kurtulmağa muvaffak olacaklanru sana
rak bayağı sevinmeğe başlam!§lardı. 

Biraz ileride kendileri için müthiş bir 
tuzak kurulduğuna ve muhakkak bir 
yakalanmak tehlikesinin önünde bulun
duklarına, o sırada ne genç kız, ne de 
Tayyarzade hiç ihtimal vermiyorlardı ... 

Ve merdivenden çıkmağa devam ede
rek en son bir kaç basamaktan da geç
meğe muvaffak olmuşlardı! .. 

-14-
KOCAKARI lLE KOCA KöPROL'O 

KARŞILAŞIYORLAR 

Halbuki Gevherli hanımın, kaçmak 
istiyen avları yakalamak için kurJuğu 
tuzak çoktan hazırlanmıştı. 

Firariler merdivenden çıkıp ta orada
ki ufak bir sahanlığa gelir gelmez biraz 
n efes almak için yeniden durmuşlardı. 

dan ibaret, kısa bir yol daha kalmıştı. 941 yılı içinde İzmir ndliyesinde ve-
V.e bu yolu da geçip cümle kapısının 

el. l h · f hl rilen kararlar ve yeni yıla devredilen 
yanına g ır ge mez er tlç irari te i- ' muameleli evrak hakkında bir istatistik 
keli sahanın dışına çıkmış, hayat ve .se-
Himet yakasına ulaşmış olacaklardı... hnzırlanmıştır. 

Bunu düşünen Tayyarzade ile ecnç Buna göre geçen sene ceza mahkeme-
kız, hüviyetlerini baştan başa kaplıyan !erinde 6299, asliye, ticaret ve sulh hu
kurtulmak ümidinin yarattığı derin bir kuk ile ahkamı şahsiye mahkemelerinde 
sevinç heyecanı içinde, bu en son ham- 6840 karar vrilmiştir. 
leyi de yapmak için yeniden harekete Müddeiumumilikte 6985 evrak karara 
geçtiler. bağlanmış, iki sorgu hakimliğinde 534 

Mehpare yürüdü ... Sırtındaki ağır yü- duvnnın knrarları verilmiştir. 1536 ilılın
kü taşımağa devam eden Tayyar.zade de lı icra ve 4829 i!Amsız icra infaz edilmiş, 
genç kızı tekrar takip etmeğe başlad L... altı iflas kararı verilmiştir. 

Merdivenin sahanlığını geçtiler... Bir 39422 muhtel!f evrak ve dava dosyası 
kaç adım daha atmağa ancak vakit bula- 942 yılına devredilmiştir. Yeni gelen ev
bilmişlerdi ki Tayyarzade ile Mehpare, rakın dnhil olduğu bu rakamdan yalnız 
her ikisi birden neye uğradıklarını an- 10709 zu ilfunsız icra, 4612 si ilamlı icra 
lamağa vakit bulamadan birdenbire ya- dosyasıdır. 
kalandıklarının farkına vardılar... -----e-----

Demir bir mengeneyi andıran kaskatı, KVŞADASI 
nasırlı eller genç kızın nazik bileklerini 
yakaladı. Ayni zamanda Tayyarzade Eelediye reisi ~ehildi 
gık derneğe vakit bulamadan bir kaç ki- Kuşadası belediye reisi Mithat Bay-
şi onun da üzerine atılmıştı... salın istifa ettiği haber alınmıştır. 

Taşıdığı yükün sırundan alınarak de- -·-
likanlının yere yatırılması bir kaç sani- ZABITADA 
yenin içinde hemen olup bitiverdi... 

Büyük bir korkuya tutulan Mehpare 
acı bir çığlık kopardı. V c yine tam bu 
sırada genç kızın pek iyi tanıdığı başka 
bir ses ona cevap vererek dedi ki : 

- Beyhude yere haykırıp durma! .. 
Binbirdirek sarayının dıvarlan çok sağ
lam ve kalındır... Senin sesin bu metin 
dıvarlann arasından dışarıya sızamaz ... 

Hemen sesini kes te heni dinle... Sen 
bana karşı hiyanette bulundun ... tık de
fa olarak daha dün gece gördüğün bu de
likanlı seni böyle Il<! çabuk baştan çıkar
dı!.. 

Mademki bana hiyanet ettin. Ve şim
di işte yakalandın ... Bunun cezasını çek
meğe de katlanmalısın ... 

Sizi gidi çifte kumrular sizi... Demek 
kafesinizin kapısını açık bulaçağınızı 
sandınız da buradan .kaçmağa hazırlnm
yordunuz, öyle mi?. Bu ihtiyar akba':>a
yı da yanınıza aldınız ... Fakat onun ka
natlan kırıktır ... Bunun için, bu işte pek 
ziyade zorluk çekeceğinizi hiç hesaba 
katmadınız mı? .. 

- BiTMl~Di-.:..-.----------.L.r 
YENi TEFRIKAMIZ i 

"Bir Devşirmenin 1 
Hatıraları,, 1 

!I Pek yalanda (Binbir Direk batak- i 
hanesi) muharririnin yeni bir eseri· 
ni n~retmeğe başhyacağız : 

Bir devşirmenin 
hatıraları •• 

Haşim Sami Akdumanın yazdığı bu 
tarihi romanın da (Celmt Kara Ali) 
ve (Binbir Direk batakhanesi) hika
yeleri gibi, sayın okuyucularmıı:t 

tarafından derin bir zevk ve alaka 1 
1 ile takip edileceğinden emin bulu· 
1 nuyoruz. 
(-•r- -·- -1-~__.._..._..._._,~ _.,...__..:• 

Maaşlara yapılacalı zam talıalılııılı ederse v;ıa. 
yet ve IJelediyelerin bütçesi taşacalı-

Vilayet daimi encümeni vali B. Fuad rif bütçesi üzerinde de tevakkuf eyle
Tuksalın reisliğinde yaptığı bir toplan- mİ§, varidatın atağı yukarı yarısını Ma
tında dairelerden hususi idareye verilen arif işlerine tahsis eylemiştir. Bu da, 
942 mali yılı teklif bütçelerini tetkik vilayetin maarif işlerine vermekte oldu
cylemiıı ve yeni yıl bütçesi hazırlanmış- ğu büyük ehemmiyeti pek güzel ifade 
tır. eylemektedir. 

Şubatın 2 nci günü toplanacak olan YENi ZAMLAR 
vilayet umumi meclisine talı:dim edile- Halen Büyük Millet Meclisinde bulu-
cek olan yeni bütçe mütevazindir ve nan maaş zamları layihası katiyet kes
geçen yılın bütçesinden az farklıdır. betmediği için vilayet daiıni encümeni 

Vilayet daimi encümeni büyük bir yeni bütçenin bu zamlardan ne derece
titizl.ikle bütçeyi tetkik ederek tevzin et- de müteessir olacağını tetkik eyleme· 
mek imkanını bulmuştur. Yeni bütçede miştir. Esasen bu bahiste vilayet idarei 
umumi vilayet hizmetlerine bu sene de hu'lusiyelerinin ve belediyelerin vaziye
gerekli tahsisat ayrılml§, hastanelerin ih- ti belli değildir. Yeni maaş zamları kar
tiyaçları üzerinde ehemmiyetle durul- şısında vilayetler varidrı.tının takviye 
muş ve hayat pnhalılığı yüzünden daha edileceği kanaati ha.kimdir. Akai takdir
fazla tahsisat ayrılması icap eylemiştir. de maaşlara yapılacak zamlann bütçede 
Vilayet umumi bütçesinin diğer fasılları takriben 150,000 lirahk bir gedik aça
gibi sıhhat faslı da hayat pahalılığından . cağı muhakkaktır ki bütçenin müteva
çokça müteessir olmuştur. zin olması için bu açığın eritilmesi lazım 

Daimi encümen ayni zamanda Maa- gelecektir. 

MAHKEMELERDE 

Karısını öldüren adan~! 
Beyaz gölgenin lıendisi nı lıatil yaptığını söyli· 
yor, tedavi ve miişahed eye alınmasını istiyor-

Karısı Gülperiyi öldürmkten maznun 
Süleyman Er hakkındaki davaya ağır ce
za mahkemesinde devam edilıni§tir.Maz
nun mahkmede verdiği ifadede Glüpe
ri ile 18 senedenberi evli bulunduğunu, 
bugüne kadar onun hiç bir fenalığını 
görmediğini, son zamanlarda kansına 
karşı gizliden gizliye bir kıskançlık duy· 
duğunu, hadise gecesi de evde uyuduğu 
sırada rüyasına kendisine beyaz bir göl
genin ckannı vur, o, senin üzerine fe
nalık yapıyor> dediğini, bu beyaz göl
genin kendisini ölümle tehdit ettiğini, 

bunun üzerine yatağından kalkıp çek· 
meçesindeki tabancayı aldığını, karısını 
öldürdüğünü, ancak karısı ölünce göl,.. 
genin gözleri önünden gittiğini ve kansı
nın öldüğünü görünce üzerine kapana
rak ağladığını, bir vehim ve rüya yüzün
den katil olduğunu söylemiştir. 

Süleyman Er, kendisinde ruhi bir haıt
talık bulunduğundan muayene edilme
sini ve mü~ahede altında bulundurul
masını da iatcmi§tir. Mahkemece bazı 
doktorların mütalealnn alınmak üzere 
celplerine karar verilmiştir. 

Ekmek • 
yenı şekil tevziinde 

(Başfaraf1 1 inci Sahifede) meler merkezden veriliyor, belediye za-
Çorakkapı, Hurşidiye, Hntuniye, Akde- hıta baş amirliğine miiracaat edin) cc
niz, Akıncı, Yeni gün, Koca kapı, Altı- vahı ,·erilmiş ve bu yanlışlık bilahare 
nordu, Hilal, Pazar yeri, Uğuzlar, Ali \'erilen emirle tashih edi~ştir. 
reis, fmariye, Balhkuyu, Etiler.. Yan~da?. sonra ~edıye nı~~akaln-

Tepecikte : Tepecik, Güney, Kuruçay• nndakı muracaat burolanna mu~caat 
Bu mıntakalarda kart almamış olanlar! e~~re~ (Kart almad~) de~ek, bır ço.k 
bulunursa, müracaatleri üzerine bugür.,1 nmşkullere ve b~ kimselerı.n. ekmek.s~z 
kendilerine kart verilecektir kalmalarına scbebıyet verebılır. Bu ıtı· 

BUGÜNKÜ KART TEVZİATI ' barla halkın kendi ekmek işini zama· 
Bugün ekmek kart.lan verilecek ma., runda, saat gcc;irmeden takip eylemesi 

haUeler şunlardır : zarureti vardır. 
Alsnncak. Kültür, Umurbey, İsmef KART USULÜ PERŞEl\IBE GÖNÜ 

kaptan, Kahramanlar.. Yann akşama kadar umumi bir kont-
HALKA Dt)'ŞEN VAZİFE rol yapılarak noksanlar tamamlanacak, 
Kartların tevzii işinin bu gece bitiril· yani <:arşamba günii aksamına kadar, 

mcsi için her türlü tedbirler alınmıştır. defter haricinde kalmış ve her hangi bir 
Evvelce de kaydedildiği gibi, halkımızro -:;ebeplc ekmek kartı alamamış olanlann 
ekmek işiyle kendi öz işi olarak alakn- da ynpncaklnrı müracaat üzerine kart 
dar olması, kartını almak üzere takip alnıaları te:nıin edilecektir. 
etmesi lfızımdır. Bu gece kart tevzii:tc Btından sonra, yani perşembe gilnii 
nihayet verileceğine göre, eğer almıycn- f ınnlarda serbest satışlann nihayet bul-

A vrupada geleceğe ıar olursa yannki ~arşamba günü bun- ırıası ve kartta ekme!< temine başlan-

aı·t anlacmalar lann kendi mmtakalarmdaki belecliı·c qıası kuvvetle muhtemeldir. 
'!I' ••• İngiltereye yapılan dairelerine müracaatta bulunmaları ve VİLAYET VE BELEDİYE 

Londra, 19 (A.A) - Mançester Gu- ekmek kartlarını almaları Uızınıdır. İLAN EDECEK 
ardiyan Yugoslavya - Yunanistan an- Son hücum.. Diin sabah bu mevzuda bazı beledire Vilayet makamına, her şeyin tnmaın 
.laşması münasebetiyle diyor ki : Bu an- Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği : mıntaknlanrun yanlış muameJclcre kıJ· olduğuna kanaat getirildikten sonra, 
laşma bir Balkan blokuna çığır açacağı Uçaklarımız İngiltercnin batı kıyıla- kıştıklan göriilmiiştiir. Mesela Eşrefna· kartla ekmek 1evzii gününün tayini hnk-

O dakikada gerek genç kız, gerek 
Tayynrzade derin bir heyecan içinde bu
lunuyorlardı. Ortalığı saran ölüm .ira
rnnlığının içinden kendilerini sıyırarak 
Işığa ve hürriyete kavuşabilmeleri i~in. 
önlerinde katedilecek ancak yüz adım-

gibi, Çek • Polonya anlaşması da bir rında liman tesislerini bombardıman et- şııdnki belediye ınıntalcaslJ\a giderek Ok- kında salahiyet verilmiştir. Vilayet ve 
orta Avrupa blokuna başlangıç teşkil ı mişlerdir. Şetland adalarında mühimmat mek kartlanna esas olacak beyanname belediye makamları ne günü kartla ek
cdecektir. depolanna tam isabetler kaydedilmiştir. nlıp doldurmak istiyenlere (Bcyanno· mek satışına başlanılacağım rcsmt ilan-

ll!!!lıım _________________ l!!!!l!!!lm _____ !!ll!!!!!!!!!!~~~~~~l!l!!I~~~~~!!!!!'~~~~~~· lariyle halka bildireceklerdir. 

~ ......... ""'"""~::ı,.c;~;:y:;::><::><::><::><:::::::...:~~~~~~~~~~~~ 
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retle münakaşa ediyorlardı. Geniş mey· I tıkleri zulüm ve işkence, fena muamele Mahalle bakkalları vasıtasiyle halka, 

Büyük Gece dana bakan iki büyük pençere ile aydın- idi. Gilzel ve taze bir kız olan Masha, semt itibariyle ayda beşer çuval un tev
lanan, iyi döşenmemiş, çıplak dıvarlı husu.sl işkence ve hakaretlere, namusu- zi edilmektedir. Bazı bakkalların yalnız 
geniş odada on kişi kadar jdiler; son ha- na tecavüzlere, kaba ve hissiz adamla- kendi miişterilerine un dağıtmakta ol
diseler üzerine alman tedbirleri ve en nn hayvani ve barbar zevklerine maruz duklan ve diğerlerine vermedikleri gö
mühimmi hazırlanmakta olan hadiseler\ kalmıştı. Ve Antuvan zından kumanda- rülmüştilr. Bu suretle hareket eden 
görüşüyorlardı. Antuvanın ve onun mat- nına şikAyete mecbur kalmıştı. Antuvan, bakkalların zabıtaya bildirilmesi la
baa arkadaşlarının tevkifi üzerine hükü- mahkWnlann höcreden höcreye dıvar- zımdır. Haklarında icap eden muamele 
mete karşı en canlı bir şekilde, hiç bir !ara darbel~rle vücu.de get!.1:dikler:i ~tı~- yapılacaktır. 

••• J4 ••• şeyin, hiç bir işkence ve zulmün, c da- t~ alfabesı> saye~ın~: 0Ş.rc:?mı~tı kı, FIRIN ÖNÜNDE BİR HADİSE 
•• w. LJı lıt f Lj ~~ lı va > nın bütün müdafilerinin sarsılmaz oglundan da ayrıldıgı ıçın buyük bır ye-- Okuyucularımızdan aldığımız mek-

Anton için ölüm cezası m .... aH a ı. H u~ız a· n-.l- ve ı·manı üzerın· de hiç bır· tcsı·r se düc:muş·· olan Sofya, eline get>irdigvi bir kta b. f .. Ü ~· ~-·· ır- tuplarda dün Baştura ır ınn on n-
dın hakaret ve tşlıen celere uğramqlardı- yapmadığını ve bütün bunların daha cam kırığı ile buğazını kesmeğe kalkış- de toplanmış olan vatandaşlar üzerine 

Fakat Anton zabıta memuruna en zi-ı bıta amiri de, hain ve ınütecaviz kendi- geniş, daha ciddi ve daha nihai hareket- mış; fakat höcrcsinin kapı kilidinin de- bir bekçinin nfilıoş bir surette atılarak 
yade hakaret ve nefretle ?aktı ve sakin sine doğru. ~erliyere}t: . lere sebep olacağını hükfunete göster- liğinden içerisini gözetliyen bir gardiya- bir kaç kişiyi tokatladığı ve bunların 
bir tavurln cevap verrncdı. - Pek ala .. Pek ala. .. Sanki ne yap- mek meselesi mevzuubahs idi. nın işe karışmasile, zavallı kadın daha burunlarından kan geldiği iddia edil-

Zabıta amiri tekrar hırladı: mak istiyorsun, sümüklü böcek herif? Büyükleri c doktor> un, ancak bu binbir felaket ve ı:ıtır~p çekmek üzere mektedir. 
_ Sana soruyorum; bu herifin adı Şu anda seni fU çizmelerimin altında ez- isimle yad edilen arkadaşlannın getir- kuı;a,rılmıştı, ve şımdı zındanın hasta- Ekseriya bu gibi ııadiselerin halkın 

nedir} Size soruyorum. Cevap verecek- mek hakkını ve salahiyetini haiz oldu- diği haberleri büyük bir dikkatle din- nesınde yaralı ve hasta olarak yatıyor- intizamsız bir surette fırınlar önündeki 
misiniz} Dedi. ğumu bilmiyor musun, yoba} Dedi. lemiş idiler. Evvelce eyilik yapmış ol- du. tchactimündcm ileriye geldiği muhakkak 

Küçük salonda bir kaç an için bir Anton cidden büyük bir heye<:an ve duklan bir zındanC1 vnsıtasile kıymetli Bu haberleri veren c doktor> susmuş- ise de vatandaşlan dilgir edecek bir 
ölüm sükutu hüküm sürdü. asabiyet içinde idi: fakat gözlerini yan malumat almağa muvaffak olmuşlardı: tu; kimisi koltuklarda, bazısı masarun tarzda mua.-neleye müsaade edilmiyece-

Zabıta amiri, en büyük bir asabiyet kapadı ve bir cevap vermedi. Antuvan Tasev ve Sofya ile Masha hak- bir kenarında, bir kısmı da koltukların, ği de şüphesizdir. Salahiyetli makamla-
içinde: tki kadın hıçkınklarla ağlıyorlardı. kında gizliden her türlü tahkikat - ne kanapenin dayanacak yerlerine ilişerek nn bu hususta yüksek alakalarını çek· 

_ Melum; Fakat sabır ediniz hele.. Ve .. önde Sofya olmak üzere birbiri bir isim, ne de bir adres elde edilmemek oturmuş olan dinleyiciler de korkunç, meğe lüzum görmekteyiz. 
Size her şeyi bülbül gibi söyleteceğim. arkasından Masha ve An ton, elleri bağ- sureülc _ yapılmış ve üçünün de divanı ağır, ıstıraplı bir düşünce içinde sus
Ben I Sizin gibileri söyletecek usulleri· lı olarak ve jandarmaların muhafazası harba verilmesine karar verilmişti. Hiç muşlar, düşünüyorlardı. JAPONYADA 

M'ÖZAKERELER 

Yeni bir 
Anlaşma 

---·---
Almanların ye-
ni hareketleri 
Batı Akdeniz

de mi belirecek? 
(Baştarafı 1 inci Sahilede) 

panyaya mühim mikdarda buğday ithal 
edilmiştir. l\lihvcrcilerin bu stok yapına 
işi müsait bir safhaya girer girmez Is• 
panyada harekete geçmek istemeleri im· 
linsız sayılamaz. 

•Santa İzabelo hadisesi münasebetiyle 
Madrid hükümetinin Londraya çok ağır 
lisanla :)•azılmış bir protesto notası ver
mesi de mih,1erin tazyiki altında olan 
ispanyanın Anglo Sak.sonlarla müna~ 
betlerinin nahoş bir halde olduğuna de
lil sayılabilir. 

Almanlar İspanyayı harbe sokarak 
Avrupa ve Afrika arasında gerçekten 
bir köprü vazifesini gören İbcrik yannı 
adasını i galleri altına almağı elbette 
arzu ederler. Filhakika İspanya mihver 
dostlarının tahrikleri altında olarak har· 
be girerse Portekizm de mukadderata. 
ister jstemez taayyün etmiş olacaktır. 
İspanyaya hakim olan bir Almanya· 

nın Atlantik Oseanında kendisine üsler 
temin edebilecek vaziyette olan Porte
kizi de kendi haline tcrkedeceği, rahat 
bırakacağı diişünülemez. 

Hlilıisa İspanya tarafsız politikasını 
terke razı olursa batıda yapılacak hare
ketlerin ilk hedefi Cebelüttank olacak· 
tır. Yani Japonlar Pasifik okyanum ile 
Hint Okyanusunu ayıran kapıyı zorlar• 
ken Almanlar da Akdcniziıı Atlanti~e 
a~ılnn kapısını zorlnmnğa teşebbüs ede
ceklerdir. 

Madam ki Mısır seferi akim kalmıştır. 
Madam ki Libya ricati Akdenizin doğu 
kapısı olan Sü,•e:)'Şi ele geçirmek ümit· 
lerini suya . diişürmüştür. Mihverciler 
için / batıda Ccbelüttnnkı zorlamak su· 
rctij•le İngiltercnin denizler hakimiyeti· 
ne zorluklar çıkarmağa çalışmak bir za· 
ru;et olmuştur. 

Böy1c bir tcşebbüsiin mihverciler he· 
sabınn bir çok a\'antajlar arzettiği mey
dandadır. İspanya, harbe girdiği giln. 
Almanlar hiç mukavemet görmeden 
İberik yanın adasında yerleşeceklerin· 
den İngiliz imparatorluğunun müdafaa 
sisteminde hayati ehemmiyet taşıyan 
noktalardan birine taarruz imkanını bu· 
lacnklan gibi Seneı:nlc kadar batı Afri• 
ka sahillerinde ycrleşmeğe, Fransız Af· 
rikn imparatorluğunu ellerine geçirme
ğe. nihayet bir taraftan Dakar, diğer ta· 
raftan ynnrn adımın kontrol ettiği Ba
lcar1 Asor ve Yeşil burun adalannı bi· 
rer sıçrama tahtası olarak knllanmaia 
tescbbüs edebilirler. 

Görülüyor ki İspanyanın harbe gir
mesi en nazik c;evrrlerin mukadderatını 
ortaya koyabilir. Almanlar buna karar 
vermişler midir? Ana hatlan hazırla· 
nan taarruz planlal'mda İbe.rya yanın 
adası dahil midir? Olaylar bunu göste
recektir. 

ŞEVKE!' BİLGİN 

KISACA 
•••••••• 

Kara Uearap 
YAZAN : Eczacı Kemal K . Aktaş 

Bazı kelimeler vardır ki başka başka 
manalar taşıdıkları halde ayni mahiyeti 
söyliyor gibi tanılırlar. Kara ile arap 
bunlardan biridir. Her nedense arabı si
yah manasına alanlar vardır. Bizim ec
zacılıkta arap sabunu diye gliserini bol 
balıkyağmdan yapılır merhem )avamın
da bir sabun vardır, her nedense buna 
arap sabunu demişler. Bazı müşterileri
miz katranlı, ihtiyollü siyah renkteki 
sabunlara da arap sabunu diyorlar, bu
na göre arap ile karanın siyah manasına 
gelişi bazı ahvalde doğru alınıyor de
mektir. 

Kara kedilere Pisi, pist. yerine •Arap, 
arnp• diyenleri de bilirim. 

Arap ırkı siyah değildir. Zenci ile 
arap, arap ile kara birbirine girdikçe be· 
yazlarda bir şaşırma var demektir. 

Beyaza siyah, siyaha beyaz diyenler 
vardır, vardır amma hazan ak ile kara
yı seçmek bir mesele olur. Hemen Tanrı 

·msewµı§u§ !.hasuIPI 

miz çoktur ı Dedi. Ve iki bileği de birer altında merdivenden indiler. bir şüphe caiz değildi, ki Antuvan idam, Üzerlerine çok ağır, çok uzun ve ıs
jandarmanın elinde olan Antonun yüzü- Yukarıda, küçük salondaki bir yan- Sofya ile Masha da Sibiryanın buz ce- tıraph bir sük\lt ve sükfuı çökmüştü. 
ne bir tokat aşketti. A.nton, tini bir ha- gın yerini andıran karmakarışık feci va- henncmlcrinde mücbbed kürek cezası- Hepside gözleri birer noktaya saplanmış, 
rcket ve kuvvetle bileklerini jandarma- uyet ilahi bir rüyanın Ani ve acı bir şe- na mahkfun edileceklerdi. Antuvan iç.in başları göğüsleri üzerine eğilmiş, sanki 
lann elinden kurtardı ve zabıta amiri- kilde ezilmesini ifade ediyordu. ölüm cezası muhakkak olmakla beraber, yeniden korkunç ve gayri adil bir sürü 
nin üzerine atıldı. Fakat bu defa dört * ihtilalcileri en ziyade kızdıran, polisin haberler alacaklarmış gibi helecan için-
jandarma tarafından, hem de adam akıl- Bir saattanberi, sigara dumanları ara- maznunlara karşı ve bühassa iki flciz de idiler. 
lı k ırpalanmak suretiyle yakalandı; za- sında, hem çay içiyorlar, hem de hara- kadın olan Sofya ve Masha'ya tatbik et- _,,,. Bi TM E D 1--. 

Tokyo, 19 (A.A) - Başvekil Tojo, es
ki başvekillerden Prens Konoye ile 
amiral Yunayı kabul etmiş ve vaziyet 
hakkında izahat vererek kendilerini İf 
birliğine davet etmiştir. 



- ESE 

llüaallalJeleP 
•••••••••••• 

Deriıı nefes alalım! 
DePln nefes aımaıı sayesinde insanın maddi .,e 
naaneui ııauuetlePI az zaman içinde şayanı laay· 

Nt ,,.,. sareıte lnlılf•f eder .. 

TENIASIR 

SIHBA.'I' IEOSE•ı 
•••••••••••••• 

BüttJn Amerilıa n•mı· 
na verilecek kararlar 

Kadınlara ne· eı--
<Ba§tarafı 1 inci Sahifede) 

den l(elmez? yor. Şimdiden en az 14 rey toplamasa 
--· temin edilen bu tek.lif gelecek hafta gö-

riltülecektir. Cenup Amerika aevletle
Sayın Bay N. E., zaman zam.an gaze- rinden bazısını tereddüde düfiiren aebep 

telerde görülen kalp sektesi vakalarırun daha ziyade hissidir. Bu memleketler
sadece erkeklere münhasır kalmasını 
O"ted b · ak d · G" d d"... deki Alman ve lta]pn azlık.lan bu en en mer e ermıı. on er ıgı ml k tl rl ''k u-ı d bü...::L 1 ktub d . me e e e n yu se 114n e ,,..... ro 

YAZAN: Sellin Sırn TARCAN me Aunba.b b . oynaml§tır. Bu aebeple cenup Amerika 
- ca a una se ep erkeklerın faz- d l 1 • • " t•-'L. Alman 

bJr ~ı ... ı ıtlrebilir la heyecanı ve kadınların kalp i•;nde elıkv elt e~ tçoglu uuky an lanve --L Hayatın bir qııi>ik> ile baflayıp ~ e · la k d ,,. az ar ıçın op ama amp a.,,auaa. 
_ _._ 11_ bau.ıx.ı-- ,__,_,ırsa vüeud1BDU• * duygu rının no sanı mı ır~ . Mih le .. b tl k. . 
~~ l.M;J n...-- Ull&U izl . . d ni insanla ya o· s istemıyor. ver munaae e er esı-
%UD. en ehemmiyetli uzvu akciierler ol- B enn, yanı. v me ~ . . ~m • .ye soruyar, ayın zatın dikkati pek li azlıklara kal'fl tiddetli tedbirler al-
duiunda hi §Uphe edilemez. o sebeple- şayış tarzımız cıgerlen~ temız h~va haklı.k.Kklalp aek.teai hemen daima sade- n:k zoru basıl olacakbr. 
~ ki deı;! nefeslerle bazı ]aarektlerin ile yıkanmasına engeldir. Evv~l~ elbıse- ce er e ere muaallat olu~. Bugünlerde Mihver devletlerine hep birden harp 
blrlepıe.sinden hasıl olan ekzersizlere ler, sonra bütün ömrilmüzil ıçınde ge- maalesef adını fazlaca da i§ittiriyor. ıl . tiy teklif · alınmıttır 
ııefes jtmnutllderi adı verilmiştir. Bu- çirdiğimiz kapalı yerler ve dah~ .sonra Kalp sektesinin, harp ve zelzele gibi, aç masını ıs en gen • 
gUn bu ebersiz sayesbıde göğmin geniş- oturuş vaziyetinde yap~~ ~ . ~- günqteki lekelere bağlı olduğunu iddia BREZiL YA COMHURREISNlN 
WllJnl, dler hasta1ık1arma karşı koru- l:şmalan, bunlarm hepsı cıge~~nm.ızm edenler de haklı gibi çıkıyorlar. BEYANATI 
ırueu bir bal aldığım, hattı bu hastalık- tam inkişafına mani olduiu ~?ı (diap- Fakat bu zabn tefsirine haklı diyemi- Rio De Janeiro, 19 (A.A) - Bre-

lzmir Belediyesinden: 
Ekmek kartlan tevzii ifi ikmal edilmek üzeredir. Şimdiye kadar beyanname 

vermemit. veya ekmek kartını almaqııt olanlann, nüfus hüviyet cüzdanlariyle 
birlikte vakit geçirmeden aşağıda mevkileri gösterilen muvakkat bürolara mti
racaatlan, ve ağır lılerde c;alışanlann da ça)ıpnakta olduktan müessese veya it 
yerlerinden alacaktan fotoğraflı vesikalannı tasdik ettirdikten sonra bu bflro
lara müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

1 - Belediye Karşıyaka şube müdürlüğü binuında. 
A - Belediye Bayraklı memurluğu binumda. 

2 - Alsancak 'belediye mmtakaaı binaaında. 
3 - Basmahane beledjye mıntakası binasında. 
4 - Tepecik 'belediye mmtakası binasında (TemizJik itleri müdürlüğü bi

S - lkiçeşmelik belediye mıntakası binasında. 
6 - E,refpafll belediye mıntakaaı binasında. 

nası içinde) 

7 - Merkez 'belediye mmtakaaı binaaınc:la (Milli kütüphane binaaı yanında) 
8 - Güzelyalı belediye mıntakası binasında. 

Seyyar satac:a Mehmet oil• Ahmet Kayıtken 
lhtlkArdan mahkem oldu... 

lzmir C. Müddeiumumili~ndenı 
lan iyileştirdiğini söyliyen doktorlar vaı'. hragme) hicabı haciz adalesını hemen, yeceğim: Kadınların kalp itinde duygu- zilya cümhurreisi Vargas irat ettiği bir 
Bundan başka Berlinde doktor (Leh- hemen atalette bırakır. lşte bu sebep- larının eksik olduğuna ıimdiye kadar nutukta demiıtir ki: Makara bulunduğu halde aatmakttn imtina etmek euretiyle ihtikirdan 
vess ) nefes jimnastikleri ile pepe- ledir ki ti küçük yaştaki çocuklardan hiç bir alAmet olmadıktan başka, heye- _ Bütün Amerikan milletleriyle yar- suçlu lzmirde Halil Rifat Pata caddesinde 1.f2 sayılı evde oturan ve eenrar 
meleri, kekemeleri, peltek konuşan- yaşı ilerlemiş kimsel7;e k~dar .kad~, canın kadınlarda tesiri erkeklerdekinden dunlqmaya davet eden siyasetimiz ma- aatıcılılı: ve manifaturacılık yapan Mehmet oilu Ahmet Kayıtken hakkında 
lan tedavi ettiğini, Londrada doktor Len erkek herkese. n7!7s .Jımnastiklen !edi- daha çabuk ve daha gürültülü olduğu- lUnıdur. Bugünkü durumun gerektirdiii İzmir Asliye birinci ceza mahkemesince yapılan durupna sonunda: 
nox Brown nefes jimnastikleri ses mu- ğimiz ekmek, ıçtıgımız su kadar lazun- na delil, kadın bulunan her yerde he- politikaya muhalefete hiç bir Brezilya- Şuçu ea'bit görülen suçlunun 20 lira aiır para cezaalle mahkGmiyetine ve 7 
&ikisinin temelini teşkil ettiğini ve bu- dır. men her gün görülür. Kadmlann heye- lının hakkı yak tur. Bum güvensizliğe gün müddetle sergisinin kapatılmaama ve elde edilen 9 3 adet makaranın mti-
gtin konservatuvarlarda tenor, soprano, * candan daha çabuk tesir duymalarının müsaade etmemelidir. Herkes vazifelli- Ndereaine ve mahkWniyetin gazete ile illnına 5/l2/94J giinünde karar ve-
kontraltolann nefes ekzersizleri yaptık- NASIL NEFES ALMALI? sebebi bile fence anlaplmıştır. Her tür- ni yapmahdır. Fikir ayrılıldamıa artJk rilerek bükmiin katileetiğl ilin olunur. 303 ( 139) 
laruıı ve bu sayede ciierlerin nefes alma Gayet muntazam bir ritm ile derin ve lü heyecan ilkin beyinde, T alamus de- müaaade edilemez. 
kabiliyeti arttığım söylüyor. geniş nefes almalı. Göğüs kafesi ve ka· nilen yere gider, orada az çok tadile uğ- --------------

Daha bazı büyük terbiyeciler nefes rm bir intizam dahilinde kalkıp inmeli. rar. Erkek beyni heyecanı daha ziyade 
ilınnastilderinin yalnız bedeni değil, ru- Omuzlar sabit kalmalı, nefesi burundan tadil ettiğinden onun neticeleri erkekler
ht tesirleri de olduğunu, irade kudretinin çekmeli. Derin nefeslerin tabii nefesler- de daha az fiddetli olur. 
kuvvetlendirdiğini iddia ediyorlar. den farkı şudur : •$ehik• ve •Zefir• Heyecan orda az veya çok tadil edil-* mUmkün olduğu kadar uzun ve arala- dikten sonra - Şimdilik öğrenildiğine 

Nefes jimnastikleri hiç yeni bir şey rmda bir fasıll olmalı. Sabah öğle ve !?Öre - üç gudde üzerine tesir eder: 
201 

İnhisarlar 
aetildir. TA eski Yunanistanda (Platon) akşam yemeklerinden evvel ve yatar- Biri ipofiz guddesi. Bunun kaldınlarda 

13 
Cemal Sipahi 

Eflatun ve daha çok zaman sonra filo- ken beş dakikalık bir zamanda bu ha- ve erkeklerde farklı olarak itlediğine 
214 

YekQn 
llOıf (Kont) derin nefesler almayı ve reketler yapılabilir. dair bir haber yoksa da, çıkardığı hor-
nıilmı1dbı olduju kadar soluğu içercle tut Nefes jimnastikleri ayakta, oturuş ve monlarda11 biri vücudun içindeki tansi- 127037 Eski yekQn 

Borsa 
44 46 
46 50 46 50 

ıstanbul Gtlmrilderl Bapnttdtll'ltlltlnden : 
Anbarlarda kanuni müddetlerini doldurarak satılmak üzere aatlf müclür

lüiünde bulunan ve % 30 a kadar Zelvolle, Sinyafil. Fiyoko ve Viatra sibl 
aun•t elyaf ile kanpk olan mensucat ile, 1 /birinci tetrin/941 tarihine kadar 
gümrüklere gelip te heniif çekilmemif olan yine ayni cina aun"t el;raf ile b
nıık mensucatın bir defaya mabsuau olmak üzere ipek tarifesi üzerinden d .. 
ğil asli tarifeleri üzerinden resimlendirilmeai kararlatnut buhmmaktac:lır. 

Gerek satış müdürlüğünde ve gerekse arümrük anbaılannda bu kabil f4"' 
yası bulunanların 20/ 1 /942 tarihinden itibaren otuz ııiln zarfında müracaat 
ederek e§Yalannı çekmeleri ahi takdirde verilen müaaadeden istifade ed .. 
miyecekleri ilan olunur. 307 (143) nıayı faydah bulmuşlardı. yatış vaziyetlerinde yapılır. yonu arttırır. öfkelenen bir inasnın bey- 127251 Umum! yekOn 

44 50 I>cıktOr (T. Lay) Çin hekimlerin.in Ayak.ta: Dik durmalı, kollar gergin ninde yumruk gibi bir şey hissetmesi ve No. '1 45 50 ztRAAT JIUD'tJRL'UQG'NDBJıl: 
'belkemiii çarpıldıklarmm tedavisinde olduğu halde yana uf1d vaz!yete getiri- gebe bayanlann heyecandan çocuk dü- No. 8 

46 50 P8ldf bazı hareketlrle de~ nefeslerin linceye kadar.., yavaş yavaş kaldınlırken :JÜrmesi bundandır. ::: ı: 49 ' .A R T il A M B 
birlikte tatbikinden bUytik bır muvaffa- göğsü ve karnı ayni vezinde kabartma- Biri de tiroit guddesi. Bunun kadın- 54 1 - Bornova viliyet fidaııbiında mevcut 40 adet zeytin aiacmm damca-
ld,et elde etti:k1eriııl. aynı usulü kulla- h. Bu hareket 5 saniyede bitmeli. Beş larda erkeklerdekinden daha ziyade iş- No. 11 laıunıt ve ifaret edilmit olanların kesilerek odun belinde eablmw maballia-
nan fsveçlilerin de (socolioae) lann dU- saniye durmalı. Kollan yavaş, yavaş ya- lediğini burada sırası geldikçe yazdığım İNCİR de icra edilecek müzayedede en yübek bedel verene ihale edileeektlr. 
:tıe'hneabıde çok faydalı neticeler elde et- na indirirken 5 saniyede ciğerlerdeki için belki hatırlarsımz. Kadmlara anne- 2 - Mezlr.Or ağaçlar ihale kararuıın kenc:liaine tebliilnden 'bir laafta eom 
tlderinı Çin balrkmda yazdığı bir kitap- havayı dışarı atmalı. Her sefer bu nefes lik ve kocasına et olmak husalanndan 406 İncir T. A. Ş. 20 25 20 25 aiac;ları kesmeie ve kökünden çıkarmaya bir hafta zarfında odunları bw.. 
ta anlatıyor. Bundan 2.600 sene evvel jimnastiklerini on defa tekrar etmeli. ba,ka kadınbk karakterlerinden hemen 108415 &ki yekfuı nuya mevc'burdur. 

""Çin ulemasından Kuang-Chiang nefes Bu normal şeklidir. hepsini veren bu guddedir. Fakat onun 108821 Umum! yekOn. 3 - Kesı1 ve nakil esnasında fidanlıkta bir zarar vaki oluna alan Jdmeeye 
l~leri. ile bazı göğüs hastalıkları- On gün bu harekete devam ettikten kalp üzerine tesiri olduğu bilinmez. Er- ZAllİBE ödettiıilecektir. 
nı ıyll~. sonra beş saniye süren •$ehik• ve •Ze- keklerde şiddetli bir heyecandan sonra 4 - Odunlann muhammen bedeli 200 lira olup % 7,5 pey akçesi müza-

Bbıtlilerde de nefes jimnastikleri gö- fir• in her birini yavaş yavaş 15 sani- o guddenin birdenbire büyüdüğü varsa 15 Ton Susam 50 75 52 50 yedeye iıtirak için hususi muhasebe veznesine yatacaktır. 
lils hastalıklarmm tedavisinde binlerce çıkarmak uygun olur. da bu hal insana kalp sektesi getirmez. 15 Ton Nohut 15 15 ihale edildiği vakit teminat % t 5 ee iblağ edilecektir. 
•enedenberi tatbik olunmakta im.iş. • . ye~~ hareketlerini önce burnun iki Ancak. o guddenin çıkardığı hormon- 10 Balya Pamuk 71 75 75 S - Odunların bedeli ihaleden üç sün sonra huaust muhaeebe veznealne ya-

Şurası muhakkaktır ki havayın~sımı delii! ile, sonra bir deliğin parmakla üs- lardan biri insana göz yaşlan döktürür. 100 Ton Pamuk çekir. 7 50 7 50 bnldıktan sonra kaldırılacaktır. Odunlann çekilmesi ve kaldınlmuı hitam 
bize lAzım olan enerJIY_i almak içm en tüne basıp yalnız sağ veya sol delikle Kadınlarda bu gudde fazla işlediği için bulduktan sonra % 1 S teminat kendisine iade edilecektir. 
"9ııi§ bir hazfned:lr, denn nefesler almı- pmalı~ kadın sevinince ağlar, öfkelenince ağlar !ZMlR 1.tÇ'ONCtt SULH HUKLYJC 6 - Gazete ilin bedeli ve delWiye Mir ruaum muraflan m6tteri:ve altth. 
~dealqmakddtsayesind~ ~- aztl ~ ya Bir kolu

0 

yukan kaldınp gövdeyi bel- kederlen ince ağlar, bu mevsimde bir MA.HKEMES1NDEN : 7 - ihale glinü 27/1 /942 günü saat 15 te Bornova vilayet fidanhiında-
~ ma ve manev.ı. m.uvve ennı m- den mukabil tarafa itmek suretiyle şe- kürk manto isetr de alamazsa gene ağ- Davacı hazinei maliye vekili avukat dıt. 

hik ve doğrulurken zefir hareketi ya- lar. Sadık Bora tav tarafından 1zmirin Te- 8 - Taliplerin o günü bir saat evvel mahallinde hazır bulunmalan Ub Japonlara göre Heyecandan tesir duyan üçüncü gud- pecik mahallesinde 318 sayılı sokak 16 olunur. 20 22 24 308 (136) 
pılır. afta tamm fes jim de böbreklerin üstündeki guddedir. sayılı evde mukim Mustafa Hilıni aley- -----------------------------(Başiarafı 1 inci Sa)ıifede) ~~~: deva:°:dilirse~=en v; öteki tiroit guddeaine karşılık, erkekle- hine 942/46 numara ile açılan alacak 

Tokyo, 19 (A.A) - Domei ajansına maddeten hayret verici neticeler elde re baba olmak ~~asasından bafka ~.rkek- davasından dolayı müddeialeyh namına Nazıııı Pamalr deneme, uldfl 11e ÖPetme _,, .. 
88" Malezyanın batısında Herliyen Ja- edilir. Vücudun umumi kuvveti artar; lik kankterlerının (kalın ses, vucutta gönderilen davetiye varakasının ildm.et- jl MüdilPJüOiinden: 

nlar Johor Bahrunıuı 40 kilometre ........ ,.;1· y"'---Ur, &lhhat düzelir. Bir çok kıllar, daha fazla kuvve gibi) hepsini glhının meçhuliyetine mebni bili teblft Miieee•=nlz için 70. 7S lira ayhlı: iicretli bir :U. mezunu bayan kltip ve 
--• WLııc veren bu g11ddedir. Bu hal onun erkek- iade edilmesi i1zerfDe gazete ile ilAnen. ktebi .ı.ı --L '~ 

de Kaypfyan ft samea 8skeıt ifa. yonıcu 1flere insanın dayanıklığı artar. lerde kadmJardaJdnden fazla lflediilni _t_a ~-~ n----- de mabJrem-e -L doeya meınuru ve 66 tar lira iicretJi aanatme • Veya m Aftt mtep-leriııden 40 kilometre Uzaktaki noktala- * ~ vaıu wıı""'" __....._ -o1 a~ mezunu veya meelekine ehli;yetl hakkında re11Dt makamlardan veııikala Wr 
nele geçirmeğe uirqıyorlar. Alman profesörü doktor (Glassner. ~ gösterir. Bu guddenln orta ;ycmn&eD c;ı- mediliJıdeD. bakkmda gıyap karan ve- çırçır uataaı ve bir traktör ve otomobil kuJJ•nan makinist aranmaktadır. 

kannda biriken fazla yağların erımesı kan adrenlnalin h4?'dki\ dama~an. sıkıt- rilmi§ ve mubakemenhıtalikD(r9'2 ~d l•teldilerin 26/ 1 /942 tarihine kadar fotoiraflı birer dilekçe ile mie••• 
VAHşt HAYVANLARLA DOLU ve batında kanın kolayhkla dolaşabll- brarak o ann çın e anın nsıyonu- tesi gilnil saat 10 a 'unmıı o, u- mize müracaatları. 20 22 24 "306 (142) ARAztDE nu arttırır. Erkeklerde daha fazla çıkb- ğuııdan müddeialeyhin yevmi ve vakti 

mesi için şöyle bir tavsiyede bulunuyor: ğı için onlarda tansiyon da daha fazla mezkQ.rda bizzat isbatı vücut etmesi ve- --------------
Tokyo, 19 (A.A) - Malezyada Batu· Ayakta oturuş ve yatış vaziyetinde lur. Kalp sektesi de bir çok defa ~- yahut tarafından bir vekil göndermesi 'lelgpaf ftlllllClllel'e IJllgbl olan 1111 Mefdep ...... 
~apon kıtalan tarafından za~ kollan y~ açarken gayet yavaş bir su- o arlarda tansiyonu fazla olanlara g~r: aksi takdirde bak'lnnNl gıyabl mabke- zana naema• cdlnacalı .. 
!J • Yarım adamn dolu ~li rette nefesi içeri çektikten sonra tu.. ıu.. :ten fazla olan tansiyon hey~ tesirile meye devamla karar verilecetı lUzuınu 

aponJar Palıang ırmaiı boyunca - tu.. diye ağızdan bir ses çıkararak ke- biraz daha arbnca beyindeki ınce da- teblii m•k•m1m kaim olmak ve bir nüs- P. I'. I'. llnaani lllldllP,.,.,,...,. : 
Yerek nehri geçmlftir. Şimdi Japon la- sik, kesik, fakat şiddetli olmak üzere rlardan biri çatlar. kalp durur. v hası divanhaneye talik kılınmak &Ul'eti- 1 - idaremiz mHnballerine ilk mektep mezunu ve telaraf muhabere bil-
talan vabtl hayvanlarla dolu tepel~ ciğerlerdeki havayı dışarı atmalı. Bu ke- maFakat adrenalin hormonunun dognı- le ilAn olunur. 304 (141) Pine vakıf olmak Gzere ahnacak maatlı veya ücretli memurlar içia .Ueaba-
Gftnanlar ve bataldı1dardan merk~ sik hareketler hicabı bacizi sarsıntılı dan doğruya kalp üzerine de büyük te- b bntlbam yapdacakm. 
~ dallık araziye doğru güçlük- bir aekilde qletil". Karm dahilindeki airi vardır. Damarlardaki tansiyonu ön- 2 - Ma.bakada m~ olanların idarenia tekllf ecleeeii :ırer1erde me-
~llyor. vlar birbirine sürtünerek kendilik· eden artmış olmua bile, bu hormon ,_. mıwr murl)-et kabul etmeleri ,arttır. 
~ljzJer Batupabatı kaybetmekle ya- i::nden bir dahili masaj yaparlar ve fazla çıkınca kalbi birdenbire durdurur. SAl'JLI .. 8 Y 3 - MilaabaJrada muvaffak olanlara 3656 eayıh kanan Mllanine aöre 10 

:: adadaki son tanare ~ bu masaj konjestionu defeder ve deve- Bu türlü teeiri de - tabii insanlar üze- lira IDMI veya SO lira ücret verilecektir. 
olmuştur. fngfltzlerin elinde Smga- ranı dem.mi kolaylaştırır. -rinde deiil. hayvanlar üzerinde - la- lzmh;n en havadar Mr yeri olam 4 - idare c:lahllinde mmababya ittirak edecek hat bqh.bca, bat ml-

PUrda ya)mz Uç tayyare meydanı kal- Nefes jimnastikleri mutlak havası te- boratuvar tecriibeleriyle ..Dit ohnuftıır· Memduldye mehalJeshule illçtlk lrir vezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yapndan evvel idareye intiaap etmlt olma-
llbttır. miz bir yerde yapılmalıdır. Gariptir ki. kalbi ifleten de. durduran ev satlhktlr. Ama edenlerin: Puar lan 

BAVA VE DENİZ H.AıdMtYETl da odur. Her şeyde olduğu gı"bt muva- yeri mahellninde At meydanı so- S '::~dare haricinden müsabakaya airmek iateyenlerle Wen idare dabl-
Tok;yo, 19 (A.A) - Batupahat lima· Ji:skl AJınan başkanlaD• zene meselesi. kaiuıda No. 75 haneye müracaatlan.. linde bulunan muvakkat memur muvakkat balucı ve mtiezzilerin 788 eQl]a me-

llllUJ:ı ve ta d n1n1n uptmdan 11.. t apılclı Kalp aekteainln kadınlara neden gel- (lM) murin kanununun 4 ncü maddesindeki .. rtlan haiz olmalan ve devlet bzmet:lne 
Bonra Japo~~~bUtlm M'alaka claftlft8 81ft8-..;r8 y mediği - yahut pek seyrek geldiii - :IDHHHHDHI ~&:IHllHHHI: ilk defa .ıtncaklann 30 yqını geçmemle bulunmalan Jazımdır. 
~ yolunu kontrol etmektedirler. Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. Ajansı bu suretle anlaıılmlf olur. Kadınlar çok :tZMtR ASLtYE :tKtNCI HUKUK 6 - Halen idarede müstahdem olanlardan mü.ahalcaya sfmıek ~ 
llaı>oıı bahriyesi de merkez Çin deniziyle mareşal Bravçiçe muvaffakıyetle ame- çarp1nb çekerler, fakat aduınalin muva- ~!NDl!!N : ler 25 /Subat/942 çaı'fllmba günü akpmına kadar yalnız 1rir c:lilekc;e Ue n 
Ca"& denizine hildmdir. liyat yapıldığını b:l~iriyor. Kalpt~;üUS: zensi onlarda ifrata doğru yorulm~ı- İzmir Mezarlıkbapnda Dikilitaf .so'ka- idare haricinden girmek isteyenler de yine mezkGr tarih akpımn• kadar di-
SİNGAPURA DOORU tarip olan Bravçiçın rahatsızlığı· 1 ~ iından kalp sektesine tutulmazlarayıl. a- lında 16 numarada oturan Bobor kızı lekı;e ve evrakı müabiteleriyle birlikte imtilııuun ic1'a eclileceli P. T. T. mer-
lıtaıezYamn doğu kıyısı boyunca iler- mektedir. Mareşalın uzun tedavıye ih- dir olarak tutulduklan vakit gene ır- Ro§e tarafından Mezarlıkbaşında aynl kez mUclürlüklerine müracaat edeceklerdir. 
~ Japon kuvvetleri çok arazi kazan- tiyacı vardır~ a wıo lar. . . · ka yerde mukim Nesim oğlu Yehaskel aley- 7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez miidürlüklerinde mubah~ 
~·Kuvvetlerimiz Singapura '10 KOJIT "an.n..A O Bu hormon biklyesine, belki bi1'8Zd iı hine açılan boşanma davasına müteda- 26/Subat/942 peqembe günü saat 10 da ve umumt bilKilerclen 27 tuhat 
-.-netre Yaklaşmışiardır. PEŞTBDBll .uvllD. :ı'ı:k diyeceksiniz. Pekte basit olmad~ ir dava arzuhal s11retile davetiye vara- 942 cuma günü aaat 1 O da yapılacaktır. 20 22 278 ( 137) 

1i'h n......:. ...:.....~· tal bari 'Xüphesiz, fakat tabiatın işleri çok kası milddeialeyhin ik.Ametgihmm meç-
:. ~mLl!i.RDE Budapeşte, 19 (A.A) - 1 Y~ . . • böyle kanııkhr. Ondan dolayıdır kl ta- huliyetine binaen bilA tebliğ iade edil-
Tokyo, 19 (A.A) - Filipinlerin Bata- • nazırı Kont Ciano devlet çiftliğin- biatin aırlannı öğrenmek kolay ve ça.. meal Uzerine keyfiyet kendisine !zmlrde 

d:aı~ adasında Japon kuvvetleri şid- ~Ybir av eğlencesinde bam- bÜlumnus bult olamaz. dık m~ Anadolu ve Y. Asır gazetele-
ba ~le Amerikan miidafaa e akşam Kont Esterhazinin ziyafetine Kadınların hlp aekteaine tutulma - rile ilAnen teblil' edildii1 halde müddei-
ler ttuıda gedik a~ardır. Amerikalı- ~tmiştir lannm sebebini öğrenir~en, bun~ ~: aleyh tayin olunan gün ve saatta m'lb-

KAOIN VE ERKEK 
'\-usuf Çatlayan Terzihanesi G:ı çekiUyoriar. gı Buda~ 19 (A.A) - Kont Ciano metini de elbette takdir etmişsinizdm, kemede hazır bulunmadılm<Jan gıyap 

11• •• :ı ..... _ BATlRILMAMIŞ bu gece BuJ.peşteden hareket etmiş ve yer yUzUnde hayatın devamı için~ • kararınuı dahi ilinen tebliğine ve mu-
atı b~' 19 (A.A) - HUkilmet s8ecll· ~da Transilvanyadan dönen 'f:: lar daha lüzumlu olduğundan tabıat on- hakemeııbı 16/2/942 pazartesi güni1 sa- J O aendenberi Osmaniye mevkünde bulunan terzihanemi bu kerre te'nİllll 

Emllk Bankua ittiaalinde 1 S numaralı maiuan naklettiiiml eaym mGtted
lerime arzederlm. Mağazamda normal zamanlarda kullandliun en iyi c:iııala-
den malzeme mvcuttur. TELEFON : 4244 

18 20 22 (127) 

!_ YaPtnağa davet eylemiftir. Berat ap. ı.. TEL. 3888 yani köyibı dört senelik muka~tı KEMALPAŞA SULH HUKUK HA-
ellerine teslim edilecek ihtiyar heyetinin KtMLtO.lNDEN: met usta ve cenuben sahibi mülk ile çev- DtNAR HUKUK HAKtMLtotN-

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

ta1~ın en aoJI e•eri 
(Abmrit,a) lmlonJasmm ciddi ra· 

kihi revk, l8Dllt, bec1Qi hep bir arada 

Hildl E.czane•ı 

seçUmesi yaklaştılı için •Köyde en ufa- Kemalpqadan Yörük 1ınam bacı Hü- rili bal ve derununda 107 zeytin aiaC!- DDT : 13 
tından en büyillüne kadar bir didişme seyin veresesi arasında kabili taksim ol- nı havi mahal talibi Seher üzerine iba- Dinann B8fÇefllle köyünden Osman 
başladığı ve devam ettiği• bildiriliyor .. madığından satılarak bedelinin verese lesi icra k1lmm11 Jse de bedeli ilıaleyi te- oğlu ŞükrU Yalçın tarafından karısı ıtr· 
Köy halla aile efradının günlük yiyecek beyninde taksimine karar verilen gayri diye etmedlifnden. icra iflas kanunun~n ni köyden Yunus kızı Müzeyyen aleyhl

{t ihtiyacım temin etmek için çırpınırken menkullerden Kulak dede mevkilnde 133 ncü maddeaine tevfikan ihale fesih ne açılan bopnma davumın cari muha
~ bazı haris adamların şahsi menfaatleri- 4595 M. M. ve tapunun 33sırave14/4/ olunmuş ve ondan evvelki talibe de teb- bmıesinde müddeialeyh Müzeyyen ha:k

ni ellerinde tutabilmek için köyde hu- 939 taıihlnde kayıtlt §EU'kan bakkal Ah- lipt yapılmıf i8e de kabul etmedilln- kmda1d gıyap karan ikAmetgAhı met
a:ursuzluk çıkarmap çalışmalarından met garben Zantalı kızı Ayte ve Htlle- den yedi gUn milddetle artırmaya gık&- hul olduğundan tebliğ edilınediiinda 
şikAyet ediliyor. yfn, ıimalen Arap hacı Mehmet otlu rıhm§ olduiundan sab§ gilnil taym edi- ilAnen tebliilne karar verilm.iş olduiunı

Mektup sahibi köylerde on beş giln- Mehmet ve Mimiko ve Halil ve cen.uben len 30/11942 cuma günü saat 11 den 12 dan muhakeme günü olan 2/2/942 pa.. 
de veya ayda bir millt ruh birliğine ve Boşnak berber Mehmet usta ile çevrili ye kadar Kemalpap sulh hukuk mah- zart.esi günü saat 10 da Dinar asliye ha
ahllka dair konferanslar verilmesi çok bal ile Çmaraltı mevkiinde bir hektar kemesine müracaat etmeleri ve bu bap- kuk mahkemesine bizzat gıelmesl veııa 
faydalı olacağm_ı. bunun şahsi menfaat- 1947 M. M ve tapunun 31 sayı ve 14/4/ ta1d pıraltiıı evvelce 11013 sayılı Yeni bir vekil g&ı.dermesi aksi takdiıde nıu
lent ve köy halla arMmdaki husumete 941 tarihinde kayıtlı prkan Giritli ka- :Amr pzetesile ilin olunduiu ve talip hakemeye 111&ben devam olunacwla 
k8l'f1 blr deva olabileceğini de U&Te up Mehmet prbeıı hacı Kerim Osman oJanJum milracaatlan ilin olunur. teblil malramma blm olmak Uale illa 
edQw. ba1eıı veıwell w ··-&pek ıw... - ~138). olUDUt. "(UI) 
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Mihver arasınd -:ıki ye
ni askeri an/asma 

• 
' 

lngilizlerin Malezya ya 
---·---

11 k Baharda tat-
hik edilecek bir 

pli: n hazırlan
dı galiba 

kuvvet yetiştirebilnıe
leri güÇ görünüycr 

Rus ınareşalı Timot:enk o teşebb:.tsü eline aldı ••• 
Mihverin niyeti uMaltan yı almak mı? •• 

-·Amerikanın haz!rlan· 
masın 2n evvel d&vran

mak istüycrlar •• Radyo gazetesine göre gelen haberler, 
Malezyndaki Japon taarruzunun son 
giinlerde daha ziyade elverişli gelişme
ler verdiğ!ni göstermektedir. Tehlikeyi 
İnıtilizler de söylemektedirler. 

Japon kaynaklarına göre Japon kuv
vetleri Singnpura 50 kilometre yaklaş
mıs:!ardır. Diğer bir habere göre de Ma
lezvndaki Japon kuvvetleri 200 bin ve 
müdafaa vazifesini gören İn~il:z kuvvet
leri ancak 20 bindir. Şimdi İngilizlere 
dilc;en en önemli vazife, Singapurun dış 
müdafaa hatlarında dayanarnk ikmalle
rin yetişebilmesi için vakit kazanmak 
ve gelecek yeni kuvvetleri beklemektir. 
Bunun ne dereceye kadar yapılabileceği 
hakkında bir mütalAa yürütmek müm
kün değildir. Çünkü gerek kuvvet ve 
gerek esas şartlar hakkında bilgimiz 
yoktur. MalClm olan, Malezyadaki du
rumun tehlikeli bir hal almış olmasıdır 
ve İng:lizlerin buraya kısa zaman için
de takviye kıtaları yetiştirebilmeleri 
şüohelidir. 

Hava bakımından da durum İngilizler 
için pek elverişli görünmiyor. Çünkü 
İng1lizlerin elinde ancak 3 tayyare mey
danı kalmıştır ve bu Uç tayyare meyda
nı Singapurun mildafaası için azdır. 

ALMAN - RUS HARBİ 
Alman - Sovyet harbine gelince: 
BHhassa Doneç bölgesinde yeni bir 

Sovyet taarruzunun baı::lamıs olduğunu 
Alman kaynakları bildirmistir. 

Fakat bundan başka malfımat ta yok
tur. Demek oluyor ki ş=mdi de mareşal 
Timoçenko teşebbüsü eline almıştır. 
Kınında Alman kuvvetlerinin Teo· 

dosyayı tekrar işgal ettikleri ve oldukça 
çok esir ve ganaim aldıkları bildirilmiş
tir. Yalnız Alman kaynaklarının verdi· 
ği bu habere göre Almanlar muvaffak 
olmuşlardır. Bundan sonra sıranın Ker
çe gelmesi ihtimali vardır. 
Rusların Kırıma asker Çlkarmafan 

pek erken olmuştur. Bu cıkarmalar, ma
reşal Timoçenkonun taarruzlrıriyle bir
likte dUzenlenmiş olsaydı. belki daha 
tesirli olabilirdi. Yalnız Kırım çıkarma-

Siyasi vazıvet ---·---
B. "Çörc;il" ten-
kit edilivor, fa

kat dusmesi 
beklenemez -·-MAREŞAL «KAYTEL» DE 
«PEŞTE» YE GiDiYOR -·-Radyo gazetesine göre hafta başı dün-

ya siyaseti §U manzarayı arzediyor : 
Çörçil Amerikadan döner dönmez bir 
takım tenkitlerle karşılaşmıştır. İstihsal 
yetişmezliğl ve uzak doğu vaziyeti ten
kitlere yol açmış ve bu ceryan gittikçe 
kuvvetlenmiştir. 

Başlıca şu tenkitler yapılmaktadır : 
1 - lstihsal yetişmezliği: İngiltere 

harp sanayü bir türlü istenilen derecede 
yükselememiştir. Gerçi yeni yeni harp 
istihsalat sahaları temin edilmiştir. Fa
kat 1940 senesi sonbaharında lngiltere
ye karşı yapılan ilk Alman taarruzun
dan sonra İngiltere hazırlık için vakit 
bulmuştur. Bundan başka tngüterenin 
fUrada, burada gösterdiği faaliyetler o 
kadar fazla malzeme sarfını icap ettirme
miştir. Fakat malzeme fıkdanı her taraf
ta görülmekte ve bunun için tngilterede 
bir istihsal genel kurmayı kurulması is
tenilmektedir. 

2 - Uzak doğudaki harekata gelince, 
Japonya Uzak doğuda giriştiği her şeyde 
muvaffak olmaktadır. Bunların en önem
lisi de Singapur harekatıdır. Japonların 
muvaffakiyeti, lngilterenin hazırlıksız
lığını belirtmiş ve A vusturalya gibi 
uzak doğudaki dominyonlan şikaycle 
sevketmiştir, buna bir takım İngilizler 
de iştirak etmektedir. 

B. Çörçilin bu tenkitlere cevap vere
ceği tabiidir; fakat mihvc>rin umduğu 
gibi iktidar mevkiindc>n ç<'kilmesine im
k:ın olmadıi!ı aşikardır. Çünki Çörçil İn
giltere ve Amerikanın sl"Vgisini kazan
mış ve c;iyn<ı bac:arıları büyük bir devlet 
adamıdır. 

Fraru a yıkıldıktan sonra ln'!iltercnin 
de yıkıla<.'a"'ı söylenmiş fakat Çörçil mu
kavem t g':istl'rmiıi ve nihavet Rusya ve 
Amerikayı ittifakına almağa muvrıffak 
olmu tur. Çörçllin idareyi eline aldığı 
zamanın p n"l durumu bugünkündPn 
~ok fona idi. Şi~di fn,.ilteTc istikbale gü
vcnebilmckt dir. 

Cörçil'n · tinatnfthı Amerikadır. İn!!il
t~re - AmC'rika bu kadar yakın iş birli
ğine irdikt n sonra lnqiltere başvekil 
seçerken, Amerikanın da temayülünü 
göz önünde bulundurmak zorundadır. 

MtHVERlN GA YRETLERt 
Mihver, İngilizler aleyhine neşriyat

tan geri durmuyor; Japonya bu sıralarda 

lan, gerçekten Almanları Timorenko 
önünden kuvvet ayırmağa mecbur et
miş ise. bu hareket muvaffak olmuş ve 
vazifesini görmüş demektir. 

Sovyetler bu Jaş mevsiminde Alınan
ların kuvvetlerine çeki düzen vermele
rine mani olmak maksadiyle çalışıyor
lar; fakat kendileri de hırpalanıyorlar. 
AKDENİZDE 
Orta Akdcnizde Mnltaya dün de mih

ver tayyareleri tarafından dört akın ya
pılmıştır. 

Trablusa harp malzemes: taşıyan mih
ver gemilerinin yolu üzerinde bulunan 
bu mühim İngiliz üssiine yapılan de
vamlı taarruz.lı.ır acaba bu kuvvetlerin 
hareket serbestisini temin etmek için 
midir? Yoksa, ada müdafaasını tahr:p
ten sonra adanın havadan ve denizden 
işgali için midir? Bu belli değildir; fo
kat taarruzun yukarıdaki sebeplerin bi
ris:ni ve hatta ikisini de hedef tutması 
pek fıla mümkündür. 

Mihver. İtalyanın harbe girdiği tarih
ten beri, İngiliz donanması için bir sığı
nak ve mihver nnkliyatı için dnimi b:r 
tehlike olan bu ndnyı ne için işgale te
şebbüs etmemiştir? Bilindiği gibi orta 
Akdenlzcle faaliyette bulunan İngiliz do
ğu Akdeniz filosu vaziyete göre Mnlta
ya ve şimdi de B:ngaziye giderek ma
zot ve su ikmaJleri yapmaktadır. Malta 
gerek bu vazifesini ve gerek düşman 
nakliyatını taciz etmek ve güçleştirmek 
işini yapmakta devam etmektedir. Fa
kat- adanın İngiliz gem!lerine bir sığınak 
teşkili cihetinden önemi azalmıı::tır; çün· 
kil İnF?"iliz1er Akdeniz yolunu terketmiş 
gibidirler. 

Mihverin yalnız son 15 gün iç.inde 
Maltaya 100 den fazla hücum yaptıkla
rına göre yakın bir zamanda Sicilyada 
mühim hava üsleri kurduklnrı anln•nlı
yor. Malta ndasının kara, deniz ve ha
vadan iyi miidafoa edılmec:ine. sahilleri
nin 70 metre kadar yük.,elen yarlari ha
sebiyle aı;ker çıknrmava mi.isa:t olma
masına rnf'tmen üsfün hava kuvvetlerile 
işgali imkansız değildir. 

Yeni bir mu.Jhe:le ---·---
Inei tere - I. a-
beşi§tan yeni 
bir muahEde 
hazırladılar -·-INGIL TERE HABESE PARA· 
CA YARDIM EDECEK -·-Londra, 19 (A.A) _Burada söylendi-

ğine göre İngiliz - Habeş muahedesi ha
zırlanmıştır. Muahedenin metni gelecek 
hafta neşredilecektir. Habeşistanda top
ıak bütünlüğile istiklalinin yenidn ta
nınacağı hakkında tngilterenin verdiği 
söz böylec yürürlüğe girecektir. Habe
şistanın iktisadi ve mali hayatını sağlam 
esaslar ilzerinde yeniden kurabilmesi 
için imparatora paraca yardım edilecek
tir. Müzakereye devam edilirken Adis 
Abebada İngiliz subaylarının bulunması, 
harbın devamı müddetince yüriirlükte 
kalacak bazı hükümleri muahedenin ih
tiva ettiğini zannettirmektedir. Fakat 
bu harp tedbirlerile harpten sonraki t~
kilntı birbirine knnştırmamnk lazımdır. 

Avusturalya ile fazla meşgul oluyor. 
Avusturalyadaki ihmal olunmuş kanaa
tı, Japonyaya böylece çalışmnk Ii.izumu
nu hissettirmiştir. Japonlar bundan ce
saret alarak Avustura1yayı İngiltere 
aleyhine kışkırtmak istiyorlar. 

Birmanyada da bazı faaliyetler olduğu 
anlaşılıyor; Londrndan gelen bir habere 
göre Birmanya başvekili Usu İngilizler 
tarafından tevkif edilmiştir. Usu, bir 
müddet evvel bazı müzakereler için ln
giltereye gitmiş, dönüşte yolunu Ameri
kadan geçirterek Amerikalılarla temas 
etmiş ve yolda iken de Japonya harp 
üiin eylemiştir. Birmanya başvekili Ame 
rikadan Birmanyaya gelirken Honololo
da tevkif edilmiştir. 

İngilizlere göre Birmanya başvekili 
cok zamand:ınbcri Japonlarla temas ha
linde idi. Birmanya bugünlerde önemli 
arekfıtn sahne olacağı iç·n lngifüler 

b..ıylece bir tedbire lüzum görmüşlerdir. 

Bcrlln, 19 (A.A) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor : İtalyan - Alman 
Japon nn1aşmnsı hakkında iyi haber 
alan mahfillerde ileriye sUrülen müta
ltıaya göre bu anlnşma mihver askeri 
kuvvetlerinin çok mühim hareketler 
için daha adiltme fnydnlı şekilde dağı
tılmasını temin edecektir. 

Tokyo gazeteleri Berlin - Roma - Tok
yo arasındaki askeri anlaşmaya dair ha
berleri büyük başlıklarla neşretm:şler
dir. Gazetelerin mütalaalarına göre bu 
tarihe s:<eçecek bir hadisedir. • Yomiri 
8imbun• gazetesine göre yeni anlaşma 
ile üçlü pakt devletleri İngiltere ve 
Birlcş!k Amerikayı yıkmağa ve dünya
yı yeniden kumuı.ğa. karar vermişlerdir. 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 19 (A.A) - Hilkümet sözcü

sU Japon - Almnn - İtalyan askeri anlaş
masının üç devlet arasındaki işbirliğinin 
artması neticesini vereceğini ve son za
ferin !nanc:ısı olduğunu bildirmiştir. 

Tokyo, 19 (A.A) - Alınan ve Japon 
pro~raınlarının teatisi münasebetiyle ha
riciye nazın Togo radyoda Alman mil
letine yaptığı bir hitabede 1940 ittifakı
nın Amerika ve İngiltereye dünyanın 
hnkkanivctli b?r surette tensiki lüzu
munu a~latmak için imzalandığını, fa
kat bu memlekl'tlerin olayların manası
nı anlamak şöyle dıırsun daha ziyade 
nilfuz ve htıkimiyetlerini arttırmağa ça
ILc:tıklarını, bu yüzden silaha sarılmak 
zorunda kalındığını ve bu silahlnnn an· 
cak zaferden sonra bırakılacağını söyle
miştir. 

* Rndyo gazetesine göre, bütün m:hver 
ba.,ını ve radyoları, Berlinde Alman, 
İtalyan ve Japon genel kurmayları ara
sında im7.alanan mukavelenin önemini 
an1ntmaktadır. 

Bu askeri anlaşmanın mahiyeti pek 
tabii olarnk kimse tarafından bilinemez. 
Fakat bununla müc;terek bir harek<'t 
plfuu hnzırlnndı~ı anlaşılıyor. Gerçı Ja
oonyndan Almanyanın ne kaclar u7.akta 
olduğu malfundur ve her iki devlet te 
Rusyaya karşı nyn1 durumda olmadık
lnnna göre böyle bir anla"'Tlanın zorlu
ğu aşikfirdır. Anla~manın bir plan üze
rinde yapılmış olması ihtimali ve bunun 
tatbikine ilkbahar taarruzunda başlana
cal!ı şimdiden ileriye sürülebilir. 

Her üç m!hver devletinin genel stra
tejik dunımu •Silrnb noktasında top· 
!anmaktadır. Yeni anlaşma tahmin edi
lebilir ki Amerikanın bütün a~ı::lığı ile 
mücadelE'ye girmesinden evvel netice 
almağa matuf bir pHln üzerinedir. -----·-----Yunanııtanda kıtlık 

ve açlık pek müthif -·-Londra, 19 (A.A) - Yunanistandan 
kaçıp gelen bir Yunanlı mülteci Niyuz 
Krunikl gazetesinde neşrettiği bir ya:ı.ı
d& 8 milyon Yunanlının açlığa mahkUm 
olduğunu, 6 aydanberi memleketin hiç 
bir tarafında yağ bulunamadığını, tere
yağının artık hatırası kaldığını kayde
derek diyor ki : 

c Milletimiz. kökünden imha ediliyor. 
Bunu in.c;anlık önünde protesto ediyo
rum. > 

Yunan sefiri de şunları söylemiştir: 
- Yunanistanda durum çok naziktir. 

Ablukanın biraz gevşetilmesini ümit edi
yorduk. Halbuki bu henüz yapılmamış
tır. 

-----·-----700 bin isçinin temsil 
edildiği konlerans
Londra, 19 (A.A) - Dün Londrada 

toplanan Tredünyonlar kongresinde 700 
bin işçi temsil edilm!ştir. Toplantıda 
Rus sendikalarının muı ahhasları da bu
lunmuştur. Kongreye İngiliz - Rus işçi
lerinin münasebetleri ve işbirliği hak
kında bir rapor verilmiştir. 

İngiliz işçi sendikaları umumi murah
haslanndan bazıları Rusya seyahatleri 
hakkında konuşmuslardır. Bunlardan 
b:ri şunları söylemiştir : 

- Mesuliyetlerimizden kaçmamalıyız. 
Teşkilatımıza girmiş bulunan on milyon 
işçi henüz gereği gibi çalışmağa başla
mamıştır. 

-----
İf.'al ~l!un . ·eni büyük 
e ~i~i Par!ste .• 
Parls, 19 (A.A) - İtalyanın yeni bü

yük elçisi D:no Boti Parise gelmiştir. 
- -----

RtO DE JANElRO KONFERANSI tifnkla karar verilmesi lôzımdır. 
Amerikalılar birliği kon! ransını mih- Pl".STEYE YENt BlR ZtYARI!.'"T 

verin yürütmemek gayreti bo!;a çıkmış- ltalya hariciye nazırı kont Ciano, Peş-
tır. Konferans toplanma ve görüşmele- tcden memleketine dönmüştür. Bunun
rine devnm etmE'ktedir. la bcrah"r Peştede siyasi faaliyetlerin 

Konferan tı:ı. Uz.erinde en ziyade duru- biraz da askcrileşerk devam ettiği göril
hın teklif mihverle münas betlerin ke- liiyor. Gelen bir habere göre rnnresal 
s lmesidir. Bu teklif şimdiden 14 taraf- Kaytcl, bir iadei ziyaret için ve bir kaç 
tar kazanmıştır. Ve bu suretle 21 konfe- gün kalmak üzere Peşteye gidecektir. 
r~ns azasının 3 de ikisi elde edilmiş de- * 
mektir. Fakat konferansa iştirak eden Budapeşte, 19 (A.A) - Mareşal Kay-
devletlerin hepsi de müstakil devletler tel bir kaç gün kalmak için 20 son ki
olduklarından, bu teklüin tatbiki i~in it- l nunda Budapc~teye gelecektir. 

Afrıkada harekat te
vakkuf geçiriyor 

---·---
1 tal vanlar Sol-
lum ve Halfaya 
tı· bii düşecekti 

di orlar -·-Keşu: hareketlerinde 
bir milular İngiliz 

mihvere esir düştü
Kahire, 19 (AA) - Orta şark Bri

tanya tebliği : 
Dün AgC'ylanın doğusunda yalnız 

devriye faaliyeti olmuştur. Halfaya çcv· 
resinde 48 subay ve 1770 Alman eri, 173 
subay, 2789 İtalyan eri esir alınmıştır. 
Bu sayı artıyor. 

Bardiyn, Sollum ve Halfayanın zaptı 
ile netice1cnen harekette 15 bin kadar 
İtalyan ve Alman esir edilmiş, büyük 
m!kdardn harp malzemesi de alınmıştır. 

Bizim kayıbımız 100 ölü ve 400 yara
lıdan ibarettir. 

* Berlin, 19 (A.A) Sirenaikada 
muvaffakıyetli keşif hareketleri yapan 
Alman ve ltalyan kıtaları br miktar esir 
almışlardır. Alman uc;aklan Sirenaika 
byılarındn liman tesislerine ve hava 
meydanlanna hücum etmişlerdir Büyük 
Sirte körfezinde bir ingiliz gemi kafile
si içinde bir çok gemiler hasara uğratıl
mıştır. 

SOLLUM - HALFAYA VE 
ITALYANLAR 
Rma, 19 (A.A) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Sollum ve Halfayanın tesli
mi beklenilmeke idi. Bir ay dayanan 
Bnrdiya düştükten sonra Halfaya ve 
Sollum müdafilerinin durumu güçleşmiş 
idi. Cephane, yiyecek ancak geceleri ha
va yoliyle gönderiliyordu. Garnizon so
nuna kadar vazifesini yapmıştır. Muka
vemete son verilmeden evvel bütün top
lar tahrip edilmiştir. 

YUGOSLAV KUMANDANI 
DEôlŞTI 
Kahire, 19 (A.A) - Orta prk Yu

goslav kuvvetleri kumandanı general 
ldiç isifn etmiş ve yerine albay Uziç ta
yin edilmiştir. -----·-----An1erika Bahri ye 

naz ırı diyor ki: 
---·---

(Ba t&rafı 1 inci Sahifede) 

Vaşington, 19 (A.A) - Ruzvelt bah
riye icin yc.niden 11 milyar dolar tahsi
sat istemistir. 
TAHSİSAT NASIL SARFEDİLECEK? 
Vaşington, 19 (A.A) - Reisicilmhur 

Ruzveltin donanma için istediği 11 mil
yar dolarlık tahsisatın dört milyarı 942 
de harcanacaktır. Hava kuvvetlerine 232 
milyon, gemi yapımına 1 milyar 757 mil
yon dolar ayrılmıştır. 1943 te haren.na
cak yedi milyardan 729 milyon dolar do
nanma hava kuvvetlerine ayrılacaktır. _________ , ____ _ 
Japon askerı •ıkııf nca 

intihar etii yor -·-Roma, 19 (A.A) - Japonlar Samura-
ilerin eski bir adetini canlaru.lırmışlar
dır. Her Japon üzerinde bir hançer taşı
maktadır. Bunlar yaşamak ümidini kay
bedince harakiri yaparak intihar etmek
tedirler. Japon askerleri Malezya orman
larında yaralandıklan zaman etrafta do
laşan vahşi hayvanlar tarafından parça
lanmaktan ise kendi kendilerini öldür
mektedirler. 

-------~·------! ... us ya harpl~ri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Büyük Millet Meclisinde 

Dün muhtelif kanun li
yihala.rı kabul edildi 

Ankara, 19 (AA) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında fevkala
de vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına ve bazı maddele
rin mükellefiyet mevzuuna ithaline dair 
kanunun sekizinci maddesiyle muvak
kat birinci maddeııinin tefsire muhtaç 
görülmediğine dair mazbata ile Türk -
Fransz - ingiliz Üç araflı yardım muahe
desine bağlı anlaşmanın tatbikine ait 

on "Moskova'' 
müzakereleri 
veBoiazlar 

---·---

Pariııte imzalanan kredi anlaşmıuı ve 
hakimler kanununun 120 nci maddesi
nin tadili hakkındaki kanun layihalan
nı kabul etmiştir. 

Gümrük resimleri tarifesinde baz.ı 
maddelerin icra Vekilleri heyetince ta
dili hakkındaki kanun layihası da kabul 
edilmiştir. 

Meclis tekrar çarpmba günü oplana
caktır. 

Makine ve 
7erilirken 

ALMAN GAZ~~t M'ODAFAA 
HARBi HAKKINDA NELER 

YAZIYORLAR 

Rıı.slara göre rürlılye- Berlin, 19 (A.A) - Alınan gazetelen 
doğuda müdafaa muharebesi başlığı al

nin bütünlüğünü ve Is· tında cepheye ait hususi bir haber neş-
tUılalini tehdit eden rediyorlar. Bu haberde Alman kıtaları-

lı dil i d iiıjf nın geniş Sovyet ovalarında savaşlarının 
en er e~ ' ne gibi şartlar altında yapıldığı bütün 
Almanyadır.. ~trafile anlatılmaktadır. Geçen seneki 

Moskova, 19 (A.A) _ İzvcstiya gaze- büytik imha muharebelerinin daha baş
tesi yazıyor : Tarafsız memleketlerde lruıgıcmda Alman başkumandanlığı top
beliren yeni meyilden telaşa düşen Hit- rak kazançlarını harbın neticesi üzerin
lerciler Edenin Moskova müzakerelerin. de kat'l tesirli bir şey ve hatta hareket-

lerin kafi hedefi olarak telakki etmek
de İngiltere ile Sovyetler birliğinin Ça- ten vaz geçmişti. Müdafaadaki kaide ay-
nakkale ve Boğazların Rusyaya verilme- nidir. Amansız Rus kışı şartlan içinde 
sinde uzlaştıklarını yaymıştır. Alman hatlarına dalgalar halinde çarpan 

Boğazlara dair Rus isteği hikayesi düşman saldırışı nerede nasıl ve ne z.a
Hitler ve Ribbentrop tarafından ortaya man olursa olsun durdurulmak gerek
atılmış eski bir manevra olduğu Türki- tir. Stnlinin feda ettiği taarruzcular hiç 
yede biliniyor. Türk devlet adamları ve bir yerde hiç bir yeri Almanlar en son 
gazeteleri ve Türk efk!irı uzun zaman- mtidaf aa imkanlarını da tüketmeden ala
dan beri biliyorlar ki Türk:iyenin toprak mamışlardır. Alman mildafaacılanndan 
bütünlüğünü ve istiklalini tehdit eden hiç biri oralarda içine gömUldilkleri in
Sovyetler birliği değildir, böyle bir teh- san selini nerelerde duracağını bilemez 
dit ancak Bitler Almanyasından geliyor- onların bildikleri bir şey varsa o da bu 
du ve gelecektir. Bunun içindir ki Eden müdafaa muharebesinin yapıldığı cephe 
Avam kamarasındaki demeçinde haklı gerilerinde bir gün olacakki enerji kay
olarak müttefiklerin zaferinden Türkle- nakları akacak yeni taarruzların muaz
rin hiç bir korkusu olmıyaeağını ve zam tersanesi olan Alman milletinin za
Moskova görü.şmelerinde Ttirkiyeden ferini temin eyliyecektir. Bolşevikler bU
dostçn bahsedildiğini söylemiştir. Bunu tün oyunlarım tek bir kağıt üzerine oy
Türkiye memnuniyetle öğrenmiştir. nuyorlar. Boz kırların verebileceği bü-

Mak Morey, Hitlerci propagandaya il- tün insan hazinesini cepheye döküyorlar 
tihak etmekle yalnız gülünç ve manasız ve bu suretle cepheyi bu insan seli ile 
değil, ayni wmanda bir diplomata ya- bogacaklannı umuyorlar. Bolşevikler 
raşınıyan vaziyete dUşmUş oluyor.. Bu- muharebe hattına Sibiryadaki muvazzaf 
nunla beraber Hitlcrciler kafilesinde gö- tümenlerinden başkaca umumiyetle ça
rillen bu münferit ~e beklenmedik tak- bucak talim ettirilmiş ihtiyatları sürü-

yorlar bu kuvvetlerin biricik taarruz 
viye, durumu değiştirmek şöyle dur- kudreti sayılnrındadır. Alışkanlıkları ve 
sun tarafsız memleketlerin tehdit edil- zihniyetleri sayesinde daha az ölçUde ol
diğine dair Bcrlinin uydurdui:'U yalanla- makla beraber k1ş şartlarından onlar da 
rı ve bu yalanların maıınsız1ığını bir kat müteessir oluyorlar. Bolşevik idarecileri 
daha belirtir. Göbelsin bombası Türki- katiycn kayıtsız davraruyorlar ve kış 
yede patlıyamamıştır. Bununla güdülen şartlarının gerektirdiği fedakarlıklara ve 
hedef yenirliğe uğrıyan Hitlercilerin iti- kurbanlara hiç aldırmıyorlar. Bunun 
1!8~~ı yükseltmek ve Alman yenil~e~- içindir ki sergüzeştçilerin vasfı olan viC: 
lığini ortadan kaldıran Sovyetler bırli- dansızlıkla ayni kesiırilere arasız yenı 
ğine karşı itimadı bu memleketlerde ve birlikler gönderiyorlar. Kış harbı için 
bilhassa Türkiyede sarsmaktır. Görülü- giydirilmiş ve teçhiz edilmiş olan kızaklı 
yor ki Hitlcrcilerin eski usulleri bir şe- ve kayaklı Sibiryalılann yanında suvari 
ye yaramamıştır. Yalnız istiyerek veya alaylan da vardır. Bunlar her taarruz.un
istemiyerek Hitlercilerin yalanına katı- öa felAketli kayıplara uğruyorlar. Ekse
lan Amerikanın eski Türkiye büyük el- riya 16 yaşında.ki gençlerden teşkil edil
çisi Mak Morey bundan hariçtir.. Bu miş birlikler görülmektedir. ~nra piya
diplomat Timorsan gazetesine verdi- de alayları da kullanılıyor. Hülasa kulla
ği bir demeçte Sovyetler birliğine karşı nılabilecek her ne varsa muhar~~ye so
Alman taarruzundan önce gClya neşredi- ~lmakta~~· ~us muv~ tu?1enleri 
len belirsiz tebliğlere dayanarak Sov- fıtri vahşıli.kleı;ne ve komıserlen?-in .ta
yetler Birliğinin Türkiyenin zararına bancalarına ragmen Alınan teşkillerıne 
olarak boğazlar hakkında pazarlık yap- asla karşı duramamışlardır. Ruslar sayı 
mağa teşebbüs ettiğini söylemiştir. üstUnlUğü ile Al~R-?l?~ alt etmek ve so-

• nunda yenmek umıdi ıle taburları ardı 
.,~ - ardına muharebeye atıyorlar. Her Al-

Jngı iZiere göre man askeri müdafaa zaruretinin Alınan 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

malzemesi almıştır. Bu harekAt esnasın- turalya topçuları düımanı devamlı obüs 
da düşman 30 ölü ve 140 esir vermiştir. yağmuru altında tutmaktadır. Heri böl
Savaş tayyarelerimiz Murmansk deniz gelerde lngiliz tayyarelerinin görülmesi 

bölgesinde büyük bir düşman ticaret va- kıtaların cesaretini arttırmıştır. 
purunu hasara uğratmıştır. Singapur, 19 (AA) - Teblğ: Dün 

cephesine çarpan bu insan dalgalarına 
karşı her giln çetin savaşlar yaratacağını 
biliyor. Alman askeri savaşta dayanıklı
dır onun konuşmağa da vakti yoktur. 
Miidafaa harbı devam ediyor bUtiln zor
luklara rağmen zafer elde edilecektir. 

Berlin, 19 (A.A) _ Kurskun şimal Singapura yapılan akında 130 ölü ve 
dog'iusunda Alman hücum kıtalan düş- 100 yaralı sayılınışır. Oç tayyare düşür-
manı çekilmek zorunda bırakmıştır. dük. 

Bolşevikler civar bölgelerden birinde Bomba tayyarelerimiz Genasta ağır 
Alınan ilerleyişini durdurmağa çalışmış basarlar yapmıştır. 
ise de netice alamamıştır. Singapur, 19 (AA) - Pasifik müt-

ÇöRÇtL KRAL TARAFINDAN 
KABUL ED1LD1 

Londra, 19 (A.A) - Mister Çörçil Bu 
kinghaın sarayında kral tarafından ka
bul edilmiş ve öğle yemeğine alıkonmuŞ
tur. 

ALMAN HAVA HÜCUMLAR! tefik kuvvetler bat kumandanı general 
Berlin, 19 (A.A) - Askert kaynak- Vavel Melezya cephesini ziyaret etmiş, pura tam olarak hakim kalmak müttefik

lardan öğrenildiğine göre Moskovanın burada vaziyetin gelişimini yakından !er için hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
cenup batısında bir bölge hava kuvvet- görmüştür. Japon harcketleti dolayısiyle Singapur 
}erimiz tarafından bombalanmıştır. Mos- Avusturalya kuvvetlerine kumanda deniz üııııü kısmen işe yaramaz bir hale 
kovanın Ş·.·mal batısında 70 taşıt, 60 kı- eden general Benet ilk çarpışmada Ja- S d 1 1 zl d 

800 1 000 ·-r· dikl · · gelse hile ingapur a asının ngi i er e 
zak ve iki top tahrip edilmiştir.. Yedi ponlann - 0 u ver erını k 1 1. d R d h f 

söylemiştir. a ması azım ır. anganun a mu a a-
trcne isabetler kaydedilmiştir. Rangon, 19 (A.A) _ Resmi tebliğı zası şarttır. Çünkü Birmanya ordulan bu 

RUS TAYYARE KAYIPLARI Çarpışmalar merkezde Tenasserimde lan da teçhizatını buradan alabilecek-
Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. ajansı- Tovay Meyitto boyunca devam ediyor. yoldan takviye edileceği gibi Çin ordu-

na göre Sovyetler 18 son kanunda yirmi Londra, 19 (A.A) - Royter aian- lerdir. 
bir uçak kaybetmişlerd:r. Bunlardan on sının askeri yazarı Analist yazıyor: Sin- Bcrn, 19 (A.A) - Japonların Ma
dördü hava muharebelerinde, geri ka- gapurun dış mtidafaa hatlan üzerinde lczyadaki ilerlemeleri İngiliz efkfınnı 
lanı yerde tahrip edilmiştir. Alman ha- muharebe başlamak üzeredir ve bu c:ddi surette kaygılandırıyor. 
vn kuvvetleri tayyare kaybetmemişler- dakikada belki de başlamış olabilir. Buna sebep Jnponlann Povnal hattı 
dir. Avusturalya kıtaları şimdi Singapunın denilen hnttı ge~miş olmalarıdır. Bu 

Bcrlin, 19 (A.A) - Askeri bir kay- yakınlarında olduklnrı için hava kuv- l müdafaa hnttında Japon iler eyişinin 
naktan öi'.,tı·cnilc.liğine göre şark cephcs'n- vetlerinden yardım görebileceklerdir. 

İ durdurulması gerekiyordu. de talyan teşkilleri 16 son kfınun ge- M!llezyada 1 00 bin kişilik bir Japon or-
cesi Sovyet hücum unsurlnrının iki hii- dusu vardır. Şimdiye kadıır dikkat Ma- Başvekil Vinston Çörçilin Londraya 
cumunu geri püskürtmüşler ve dilşma- lezya üzerine dikilmiş idi. Bunun ııebc- nvdeti memnuniyetle karşılanmıştır. 
na ağır kayıplar verdirınişlerdir. hi hadiselerin uzakan sathi olarak mtita- Yakında büyilk tedbirler alınması 

RUSLARA GÖRE leaSldır. Hakikatte cenup Çin denizinde bekleniyor. 
Moskova, 19 (A.A) - Dün sabahki sıralanmış olan üsler Japon ileri hareke- Mesele Japon kuvvetlerinin bozguna 

Sovyet tebliği : Kıtalarımız Alman kuv- tini kolaylaştırmıştır. uğratılıp uğratılamıyacağı ve Sinnapu-
vetlerine karşı hareketler!ne faaliyetle Bugünkü Japon deniz üstünlüğü te- run müdafaa edilip edilemiyeceğ:dir. 
devam etmiştir. Batı cephesinde gerile- airli bir ıekilde sarsılmadan bu ileri ka- İngilizler ve Amerikalılar şimdiden 
yen düşman muharebe sahasında yan- rakollar zincirinin kınlmaaı imkansızdır. bu hususta takip edilecek hattı hare
Dll§ 17 tank ve 143 kamyon bıralmu§tır. Bwıdan aonra Can. Swnatra ve Siııp- keti tesbit etmi§lerdir. 


