
Milli Şefin ziyaretleri 

Devlet konservatuvarı
a ve lnönü ansiklopedi 

bürosuna gittiler 

L~~~;~i~ _:~Ziy~~] 
Sav yeti ere göre 

---ı·----

Havalar soğuk, kömür sıkıntısı dehşet --· 
Fiat arttırılırsa kömür der-

hal bollaşır deniliyor 

Yeni bir lıoordina•· 
yon kararı çıltı yor 

---•ı---

l~er yerdeki ya· 
paiılara el 
konulacak 

•••••••••••• 

Lenıngrad • Moakooa 
ara•ında Rua iler
le yiıi ehemmiyetli 

---·---
Londra, 24 (A.A) - Buradaki aiyMI 

mahfillerde bildirildiline göre Ruslanıı 
Moskova ile Leninsnıd ..umda ilerle
dikleri hakkındaki haber 80D derece 
ehemmiyetlidir. 

Tahmin edildiğine göre bu ilerlem.,. 
nin tesirleri bir kaç «üne kadar görüle
cektir. Bu ilerleme esnasında Ruslarm 
batı istikametinde vardıklan en yakın 
nokta. Staraya Toropoftur. Bu :yer Smo-
lenskln batısında eheDımiyetll bir de
ıniryolu bvutaiı olan Volikio Luki711 
pek az yakındır. 

Bu çok bUyiik bir ilerlemek tefkil 
eder. Almanlar Rjef çenesinde mr 1* 
durumda bulunuyorlarsa da bu Alman
larm Lenmcrad muhuarasmdan .... 
geçtik1erl l!\l!DAl!!\8 ..ı-n-



.ıngdızlere göre 
(Ba tarafı 1 inci Sahifede) ~a;;i·ks:;~ 

ı dam hüküınetinin 
yıldöoüınü bugün 

A 
ihtıyaç maaaelerı 

2.5 SONB.A~UN P ZAR 1942 

- us yadaki LE azy·k •.• 
tevziatında vaztyet 

değ~memi§tir. Batı sahillerinde Batu
pahut civarında Palo - Tahopengin şi
malinde muharebeler olmuştur. Lapistin 
cenubunda dü~man kıtalnnna hücum 
eden hava kuvvetlerimiz nrabalan ve • 
kıtabn bombalamı§lardır. Ayni kesim- • 
<le düşman kıtalnn mitralyöz ateşine tu
tulmu;,tur. Bu hareketi yapan tayyarc

Savq bize gelmedilı· 
H çe biz sauaşa geçrnl• 

Satılacak 1,5 
milyon kilo lı:a
dar tüt·· n kaldı 

- (Ba tarah 1 inci Sahilede) 

!e.rimizin hepsi dönmüştür. 

* 
Londra, 24 (A.A) -- Royterin Ma

lezya cephesinde Avusturnlya kuvvetle
ri yanındaki muhabiri bildiriyor: 

§ ~eceğiz. Sauaşı nasıl yaptığımızı bütün 
diinya bilrr •• 

Ankara, 24 (Hususi) - Yarın (bu
gün) Sayın baş\·ekil Dr. Refik Say
damın iktidar mevkiine ge~inin yıl
dönümüdür. Bilindiği gibi başvekil 
25 sonkanun 939 da iktidan ele al
mıştı. O günden beridir dünya tari· 
hi halleden halleye girmiş, Türkiye 
ise bir barış yurdu kalmak bahtiynr
lığımı girismişlir. Bugün Türkiye şe· 
refini, istiklalini ve hürriyetini ko
ruyan sayısı azalmış bahtiyar ülke
lerden biridir. 

---·---
Dün akşama kadar 26 

milyon kilo t ··tün satıldı 

Daimi ekn ek kartları 
"Izrr .. ir,,e geln ek üzere 

hıu~etler, bnhard:ı en büyiik sa\•nşls· 
ruı yıne Doğudu ~ apılacağı diişünccsiıı41 
göre tnnzim edilecektir. Meğer ki Al· 
manlar, hakikaten Japonlar gibi, evveli 
An.,.lo Snksonlnrln hcsnpla'?mnk \'c Rus· 
ynda mümkün olduğu kadar uzun müd· 
det ınüdafnada knlmalc şıkını ihtiyar et· 
sinler .. Avusturalya kuvvetleri kumandanı 

general Senet bana şunları söylemiştir: 
- Japon nüfuz tabiyesi cephenin bir 

'ka~ noktnsındn hula müessirdir. Fakat 
fİ•dl Japonlar tıimaldcn kuvvetlerimizi 
sannağa, teşebbüs etmek fikrinden vaz 
ge,ıni lerdir. Ormanlarda dağılarak Bri
tanya hntlnnnın arkasında birleşmeğe 
çalışıyorlar. 

Dün akşnma kadar Ege mıntakasmda 
26 milyon kilo tütün satıldığı ve yalnız 
mUnforit ~şhns elinde bir buçuk mil
yon kilo kndar tütün kaldığı resmen tes
bit edilmiştir. Şimdi bir kısmı Denizli ve 
Milasta olan bu tüt.ünlerde satın alınmak 
tadır. Son günlere kadar piyasadan mü
bayantta bulunmrunış oaln Alman firma
lan dn tiltün alınağa başlamışlardır. 

Yarından sonra elektriksiz evlere gaz verilecek. 
Alınanyn \'C ortakları, Anglo Saksoıı· 

lım: 

Dün kahve dağıtıldı... 1 - Britanyn adnlanndn .. 
2 - Atlnntil-.-te.. 

Mclbrun, 24 (A.A) - Malezya mu
harebesinin gelişimi hükümete derin 
endi"'e sebebi oluyor. 

Savaş bize gelmedikçe b!z savaşa 
geçmiyeceğiz. Savaşı nasıl yaptığı
mızı bütün dünya bilir. Fnkat bir 
gün biz silfıhfanmızın ucuna defne 
dallan takarak sulh için çalışıyoruz. 
Sayın Refik Saydam hükümetinin 
dördüncü yılımı yine eski güven 
içinde giriyoruz. 

Yeni bir koora inas
yon kararı çıkı yor 

Me1brun, 24 (A.A) - Harbiye na
.zm Forde, general Benetten gelen bir 
~elgıafa göre münakale hatları kesilen 
Avusturalya kıtalan kurtularak ordula
riyle tekrar birleşmşlerdir. Telgrafta 
ıöyle deniliyor: Hilla muharebeler fev
kalade mühim bir şekildedir. Avustu
ralyalılann cenahında dövüşen Hintli 
:kıtalar, gerilerine Japon kıtalarının çı
lr.arıhnası üzerine zayıflam~tır. Japon· 
lar 1'u suretle Avusturalya kıtalannın 
münakale yolunu kl"smişlerae de bunlar 
Japonlann bulunduğu tehlikeli toprak-
lan geçerek otdulnriyle birleşmişlerdir. (Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

----------~--~---1 sta n bul postası 
bugün geliyor .• -·-1stanbuldan Bandırmaya vapur gel-

mediği için İstanbul postası şehrimize 
gelememiştir, bu akşam gelecektir. Bu 
yUzden ve kar dolnyLc>iyle Bandırma tre
ni evvelki gece 150 dakika gecikerek 
Basınahaneye gclmiştir. 

--------tt-~-----

Urla, Dikili ve Seferihisar kazalanna 
iluveten Karaburun, Çeşme, Mene
men, kazalariyle Buca ve Bornova nahi
yelerinde de ekmek tew.ü kart usuliyle 
yapılmnğa başlanmıştır. Bu usule uyma
ları icnp eden diğer kazalarda da haZlr
lıklar ilerlcınişUr. Bu kazalarla nahiye
lerde yakın günlerde ekmek kartla dağı
tılacaktır. 

Villyet köylerine talimata göre buğ
day verilmesine devam olunuyor. Köy
lerde defter usuliyle buğday dağıtılma
sınn ykaın zamanda başlanacağı için 
lazım gelen def terler hazırlanmaktadır. 
Bazı köyler defterlerini hazırlıyarak 
şimdiden valiğine göndermişlerdir. Di
ğerleri de noksanlnnnı tamamlamakla 
m~guldur. Köylünün buğday istihsali
ni bu defterlerle nüfus başına 300 gram 
olarak verilecektir. 

RENKLl KARTLAR 

mız renkli kartlarla ekmek alacaklar
dır. lzmirin nüfusuna göre lüzumlu olan 
renkli kartlar Ankarada hazırlanmış ve 
evvelki gün postaya verilmiştir. Kart
ların bugiln vilAycte gelmiş olacağı zan
nedilmektedir. 

Bu takdirde kartlar Pazartesi gi.inün
den itibaren dağıtılacak ve dnimi ola
caktır. 

GAZ VER1L1YOR 
Yarından itibaren mahallelere elektri

ği bulunmayan evler halkına hane başı
na ikişer kilo gaz dai'.;tıtılacaktır. 

KAHVE DACITILDI 
DUn kahve dağıtılmıştır. 584 kahveha

ne sahip veya müstecirine kahve v<!'ril
miştir. Tahmisler ve bakkallar yalnız 
halka kahve vereceklerdir, tahnıislerden 
veya b:ıkkallardan kahvehanelere gizli
ce knhve satanlar görülürse bir daha 
kendilerine kahve vcrilmiyecek ve hnk
larmdn milli korunma kanunu hükümle

3 - Akdenizdc yenıneğe tcşcbbıis 
edebilirler .. 

Alnıruılnr, ezici bir hava hakimiyeti 
elde etmedikçe Dritanya adalanna tnar· 
ruz edebilirler mi? 

Bu muamma Ü7.erinde ciltler dolusıı 
yazı ynzılm~tır. Bununla beraber, elle 
tutulurcasına bilinen şey, Alıruınların 
daha miisnit bir dunımda iken bile böy• 
le bir teşcbbiisc cesaret edemedikleri· 
dir. Bu sebeple en fazla dikkati çeken 
yc.r Akdenizdir. Hatta Romel ordusu· 
nun karşı taarru7.a geçerek Agcdnbyayı 
geri almı olmasını Akdeniz.de başlıya· 
cak olan biiyük taarruzun işareti sayan· 
lnr \'ardır. Bu tahmin doğru ise, Al· 
nıan tabyasının bu defa nerede şaşırtıcı 
darbc.c;ini indimıeğe çnlışacai:rı sonılabi· 
lir .. 

~tokholm, 2 4 ( A.A) - Unayted hiç beyanname vermemiş olanlar elle· 
Pres ajansının bildirdiğine göre Avus- rindeki yapağı mikdannı Zirant banka
tuıa}yalılar Japonların Koviilmen ada- sı şube ve ajanlarına bildireceklerdir. 
enun başlıca limanı olan Piyetoya çık- Bunlara bankaca el konncaktır. 

Adli yeye verilen 
hrle maznunları 

Şubatın ilk gününden itibaren halkı- ri tatbik olunncaktır. 

İddialara bakılırsa Almanlar, Akde• 
nizde bir hava hakimiyeti tesisine f evka· 
lôdc ehemmiyet veriyor ve böyle bit 
hiikimiyetin projelerini gerçekleştirmek 
hususunda büyük avantajlar temin edd· 
ceğini limit ediyorlar. 

tı'klannı haber veriyorlar. Milll korunma kanunu muc!bince ~1 
BlRMANY ADA konulan maddeleri veya yardımcı mnd-
DEOIŞIKUK YOK deleri teslimden imtina edenler, sakla-
Aangon, 24 (A.A) - Resmi tebliğ: mak veya kaçırmak teşebbüsünde bulu-

-·-Karşıyakada Yalı sokağında kömürcü 
Hasan ve Çukurçeşme mcvkiinde kömUr
cü Sndık yüksek fiatla kömür sattıkları 
iddiasiyle adliyeye verilmişlerdir. 

MAllKEI\IELERDE 

Kocasını kadın 
Acaba buna imkin var mı? 

Birmanyada ukert vaziyette değişiklik nanlar veya bu tarzda bir hareketi yap
ye\tur. Munney limanı önünde Britan- tıranlar 250 liradan on bin liraya kadar 
)'a ı...vvetleri üstün kuvvetler karşısında para cczasiyle üç aydan bir seneye ka
çekilmektedir. dar hapis cezasına mahkUın edilecekleri 

Rangona 70 Japon tayyaresi tarafın- gibi suç mevzuu olan malın müsaderesi· 
Öan bir hücum yapılmıştır. Tayyareleri- ne hükmolunacaktır. 
mlK düşman tayyarclerini önliyerek Valiler ve knymnkamlarm yazılı cmir
Rnngona yakla11malanna mani olmuşlar- !eriyle her yerde aramalar yapılabile
~. lngillz - Amerikan avcılan 21 Ja- ccktir. 

" Alsancakta Mesudiye caddesinde fı
rınc.ı Domeniko ile Bayraklıda fırıncı 

Halilin noksan vezinli ekmek sattıkları 
iddia olunmuş ve haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

------0------
ingilizle,.e satılan 
Vzüm ue incirle,. 

Bn. V ecahet ile aşıkının 
davasına devam edildi 

Bilindiği gibi, Alman hava kuvvetleri, 
Rusyada. batıda ve işgal altındaki ,·er• 
lerde dağılmıştır. 

Almanlann Rusyadan bir mikdar ha· 
va kuvvetleri çcl..-tikleri muhakkak ol· 
makla beraber bunun Akdcnizdc bir 
hava hakimiyeti tesisine kafi geleceği 
znnnedilemcz. 

Akdenizdc büyük bir hareket bekli· 
)'enler belki aldanmıyorlar. 

pon •ayyaresini muhakkak ve beşini Yurddaşlann bu kanun hükümlerini 
Jıın).kmel olarak düşürmüşlerdir. 19 ve vatan vazifelerini her şeyin üstünde 
Ü7_7arcyJ de hasara uÇatmışlardır. 1ki tutarak beyannamelerini vaktinde vcre-

Son defa lnsiliz ticaret korporas
yoniyle akdedilen anlaoma ile sahlan 
4500 ton incirin ve ayni miktar üzü-

Vukul ehli raporu, uBabamı boğduldarını gör· 
dümn diyen çocuğun i!adesini teyit ediyor-

Belki Büyiik bir hareket olacaktır. 
Fakat bu, mihverin hugiirıkü sıkıntısı 

içinde hiç bir zaman kat'i muvaffakıyet 
vadeden bir hareket olanııyneaktır. Zi· 
rn Alınanlar Rusyadaki tnz);kin tesirin· 
den kurtulnmıyncaklnrdır. 

)a ... '1lrcmlz üaallne dönmemiıtir. cekleri şüphesizdir. 
Bu sabah yapılan yeni br hücum te

iebbUsil de aklın bırakılmı!!tır. Beşi avcı 
'ft dördü bombardıman olmak üzere 9 
~Ü9man tayyaresi dü,Urülmüştür. 

mün tacirler arasında tevzi işi pay tevzi 
talimatnamesine uygun olarak yapılmış 
keyfiyet alakalı tacirlere bildirilmiştir. 

Bata-.ya, 24 (A.A) - Resmi tebliğ: 

lhtiyaçtan fazla kö· 
mürü olanlar be yan· 

name verecekler -·-
------ ------
Bi,. ila ihti,. iddiası Dü man havacılarının fualiyeti hafif 

olarak iki yerde görülmüştür. 1 - Sama· 
:rinde yapılan hücumd iki ölü vardır. 
2 _ Temahıyada yapılan hücu d b"r Ankara, 24 (Yeni Asır) -- Mües ese· 
tek bomba atılmı~ttr. Çok hruııı;r1 V:rdı~ !erde, meskenlerde ihtiyaçtan fazla kö-

Ödt'mİşte 1 2 kuruµ satılması icap 
eden mısır darısının kilosunu 22 kuruı
tan sattığı haber veıilcn İbrahim Uyar 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

JAPON CEMILE'.RINE · mürü b.ulu?anlar':? beyanname verm.ek 
tsABETLER mecbunycüylc rnukellef tutulmaları ıh ------·------

_ Hollanda tayyareleri Makada boğa
!ıtınde bir ağır düşman kruvazörü ne di
ğer blr kruvazöre, diğer bir harp gemisi
ne, biri taşıt gemisi olmak üzere diğer 
beı gemiye hücum ederek isabetler kay• 
ae11nişlerdlr. Tayyarelerimiz hiç zayia
ta uğramamışlardl!'. 
_ Loadra. 2-4 (A.A) - Royter ajan
eınm askert ya:zıcısı diyor k1: 

Japonlar Birmanyada girişh1cleri ta
unK ve yeni Cineye yaptıklan asker çı
ltar..a ile yedi cephede muharebe cdi
)'or1ar. Hattl buna Mancuko cephesini 
& ilin etmek lazımdır. Çünkü iyi ma-
16.at alan mahffierden öğrenildiğine 
göıe Japonlann burada yanm milyon
Clan fazla aakelreri vardır. 

Binnanyada fundalıklarda toplan ta
ıiaal:ta Japonlar filleri kullanıyorlar. 
;Japon kuvvetleri Kaloen nehri üzerinde 
Lifi Rangonun doğusunda diğeri Kaha
vaya yoliyle Murmey iizcrinc ilci taarruz 
hareketinde bulunmaktadırlar. 

Malezyada muharebeler şiddetlen
~. Muareye doğru bir lngiliz kar!Jı 
taıunızu yapılmıştır. Maamafih Japon 
ilcı-levişl tehlikeli bir durum yaratmak
tır. Düşmanın ıayı üstünlüğü yeni bir 
çel:üişi icap ettirebilir. Şurası kafi ola
rak .öylenebUfr ki hiç bir Japon askeri 
Bahtpahtin Öte!ine geçmemiştir. 

timali vardır. Bu takdirde beyanname 
vermiyenler hapsedilecek ve para ceza
sına da çarptırılacaklardır. 

-------·1WWW-------
h avala 1 soğuk, llömüı 

sıkıntısı c.ehşet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Odun kömürü tacirlerinin söyledikle
rine bakılırsa lzmirde odun kömürüne 

ŞİRKETLERİN 
Yıllı'lı toplantıları 
izmirdeki bütün anonim, kollcktif 

ve komandit tirketlerle kooperatiflerin 
yıllık mutad toplantılan şubat ayında 
yapılacak ve şubat sonuna kadar bitiri
lecektir. Bu toplantıların gün ve saat
leri mıntaka ticaret müdürlüğünce tesbit 
edilmiştir. 

fiat konulduğu için ıehrimize kömür ge- ·~~~i 
tlrilmemektedir. Yine onlara göre kö- y ABANCI ASKERLtK ş. BGK. 
mür fiah azdır. Eğer kömür fiatlan ser- lzmirde bulunan yabancı 330 ve C 

best bırakılırsa on gün çinde bir milyon 331 doğumlu ihiyat erattan (Mu-
kil~ k~mürün iz.mire getirilmesi işten vazzaflık hizmetini bir sene fnzla- ı 
degildır. ·ı "k 1 d 1 ·· ) D w • • w • • sı e ı ma e en er mustesna o-

Eger bu ıddıa dogru ıse, ortadaki ıa- mir yolu ve ölçme sınıfından erıı- ı 
tırap lavhalarına nihayet vermek için tın sevk edilmek üzere 28/ 1 /942 
kömür fiatlannın arttınlmaııı veya satı- çarıamba günü şubemize müracş.-
şın serbest bırakılması bir tetkik mev- atlan aksi takdirde ceznlanncakları 
zuu olmalıdır. Normal senelerde bile Hii.n olunur. 
kıo mevsiminde kömürün 12 - 14 kuru- ı 
şa satıldığı görülmedik bir iş değildir. ~~.A«l"'~....ocıı-.r..rJ"~J"~~ 
Alakalı makamların dikkatlerini çeki-

kok kömürü verilmiş. bunlıı.r da halka 
perakende olarak mahalle mümcıısilleri

Belcdiye reisi dün fakir halka on bin nin önünde satbnlmıotır. 
kı1o odun kömürünün parasız dağıtıl- lzmire uelmcsinc intizar edilen iki 

yoruz. 

* 
masını emretmiştir. motör dolusu odun kömüri.i henüz gel-

Y cdi belediye mıntakasına birer ton memiştir. 

~"').<,.-,..... ~ ...... ~...,,.ç~-,..c;;::~>-<:::>-<::::.<:::~~~~.<::::~....;:::,~~~.<;::,.-<:::> Diye sordu .. 

Büyük Gece 
~~~~~!~~AN HEYECANLI BtR MACERA r 
Senin adresini dün birisine verdim, sözünü işi· 

ten Vasili Jıe)'ec:anlanmqtı... 

-·ıs--
cBanker> salonda iri ve sinirli ndım-

larla dolaşırken, di!;leri arasından: 
-- Pis para.. dedi. 

caksın. Göreceksiniz, bu nümayiş ne ka
dar güzel olacaktır. Doktor, biz arka ka
pıdan çıkalım. Sen de Vasili. .. dedi. 

-- Umumi merkezde; Gregori ile git
tiğim zaman gördüm. Son hadiseler yü
zünden bir müddet gizlcnmeğe mecbur 
kalmış ve Operanın karşısında, güzel bir 
binada oturmakta olan ve büyük bir 
memurun karısı bulunan halasının ya· 
nında oturmaktadır. Çok emniyet altın· 
da olacak ki yeniden merkeze kadar gel~ 
rneğe cesaret etmiştir. Senin hakkında 
malOmat İstediği için de adresini ona 
verdim .. 

Vasili, kızmış gibi, fakat gizli bir se
vinçle : 

- Neden böyle yaptın? Dedi. 
•Talebe• başına siyah bir işçi kasketi 

geçirirken : 

Aşıkı Hasan Sayarla birl~erek kocası 
Rıdvnnı ördürmekten maznun Bn. Ve
cahet Altının muhnkemesi yeniden bü
yük bir rnenı.klı kütlesi tarafından takip 
edilmiştir. Vccnhet bir az daha meyus 
görünüyo'\-, arada sırada geriye dönerek 
dinleyicileri gözden gc.-çiriyordu. 

Bu celsede, h!\dlscnin cereyan eylediği 
Çe menin Ovncık köyünde yapılan keş
fe ait vukuf ehli raporu okunmuştur. 

Anası Vccahetin lişıkı Hasanla birle
şerek babası Rıdvanı boğduğunu iddia 
C'den ve babasını boğduktan sonra yine 
Vecahetle Hasan Sayarın bir merkebe 
yüklediklerini gördüğünü söyleyen 
Hamdinin iddiası raporda sabit görUlU
yor, kUçük şahidin cgördüm> dediği pen
cereden her şeyin kolaylıkla görülebile
ceği de raporda z.ikrediliyordu. 

Vecahet ve Hasan, raporu clinlerken 
fazlaca aluka göstermişlerdir. 
Ha~n Snyarın yaşı nüfus tezkeresin

de kUçük yazıldığı iddia edilmesi üzeri
ne bunu bilen şahitlerin muhakemeye 
celbinde fayda görülmüştür. Aynı 7.a
mand:ı maktulü muayene etmis olan 
Çeşml' hükümct tabibinin verdiği rapor
ların fenne ne dereceye kadar tevafuk 
eylediğinin lst.ruıbul adli tıb müessese
sinden sorulması muvafık görülmüş ve 
celse 3 Şubat tarihine bırakılmıştır. 

* Bal çaJmağa giden .Ka· 
di,.I J!im öldürdü? •• 

Karşıyakanın Yamanlar köyil bekçisi 
bulunduğu sırada kovanlardan bal çal
mağa geldiği idci.ı.ı olunan Kadir adında 
bir çocuğu çifte ile yaralayıp ölümüne 
sebebiyet vermekten maznun Yamanlar 
köyünden Süleyman Erin muhakemesi
ne ğırceza mahkemesinde bnşlanmıştır. 

Dedi, odayı temiz.lemeğe, çay bardak
larını kaldırmağa ve Vnsüinin duyduğu
nun farkında olmadan söylenerek iş 
görmeğe koyuldu. 

Vasili, dalgın bir halde önüne bakı
yordu; her geçen an, onu en eski hatı
ralnrma doğru sürükli.iyordu ve birden, 
şuurunun aksine olarak, Rus Mist\k ru
hunu tnmamiyle ünde eden iki halk tür
kiilerindcn bitini ıslıkla söylemeğe baş
ladı. 

- BİTMEDi-

rı;::~:~=cı;~~~ 
DAN BERİ GÖSTERİLMEKTE 
OLMASINA RAtMEN YÜZ BİN· ı 
LERCE İSTANBULLUNUN TEK·' 

Gregori; bankere döndü ve: 
- Banker. halinden şikayete hakkın 

yok senin paran olmasaydı bizim halimiz 
ne olurdu? Sen, bizim en büyük destek
lerimizden birisisin.. dedi. 

Hep çıktılar; ~as!li, perdenin arkasın· 
dan aldığı kocaman çizmeleri giymcltle 
meşgul olnn •Amele• ile birlikte kaldı. 
Ve, geniş, koyu fnknt solmuş renkli bir 
gömleği giyerken, •Talebe• Ynsiliye : 

- Fakat çok Jsrar etti! Dedi .. 
Vasili, on günden beri duymadığı bir , 

hisle göğsünün kabardığını hissetti ve ' 
ancak : - Ah ... Diyebildi .. 

RAR TEKRAR GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ 

LA 
KONGA - Fakat .. Siz hayatınızı verirken, ben 

sade paramı vermek mecburiyetinde 
kalmnğı hiç de hoş görmüyorum. 

Ve banker, bir deli gibi kahkakalarla 
güldü. 

Gregori, mutad sükuniyle: 
- Sen tedavi edilemez bir hastasın. de
di. Ve omuz.larını silkti; sonra umuma: 
- artık gidelim. Sen benimle beraber 
llmumi merkeze geleceksin; sana yerle
rine dağıtmak üzere verilecek emirler 
vardır. Sen de, ctalebe> amele kıyafetine 
t r _k Sentan kilisesi önünde buluna.-

- Az daha unutuyordum. Dün senin 
adresini biris!ne verdim, dedi 

Pençe.reden dışarı bakmakta olan Va· 
sili mihaniki bir hareketle geri döndü 
ve: 

- Kime? diye sordu. 
- Anna Rikanskaya! 
Vasili, büyük bir ş!ddetle çarpan kal-

bini, sakin görUrunek için teskine çalı 
rak : 
-Ah.. Dedi .. Onu gördün demek? 
Nerede gördün? •. Nasıldır, iyi midir? 

- Her halde sana söy1iyecekleri var
dır. Şimd!lik Allnhaısmarladık, dedi ve 
tam kapının tokmağını tutacağı sırada, 
ev sahibi Arina kapıyı iterek içeri girdi. 

Talebe : - Akşamınız hayrolsun, ko
ca karı. Vasiliyi sana emanet ediyorum, 
omı iyi bak .. Dedi.. 

Arina, ayaklarını sürüyerek odanın 
ortnsına doğru yürildU .. Sırtında parça 
parça olmuş yün ctcklikle, başındaki so
luk renkli atkısına rağmen hlıla nz.im 
ve kuvvet gösteren bir kadındı. 

- Ona iyi bakacağını. nasıl ki vakti· 
le de öyle baktım!-

ŞAllliSERLER ŞAHESERİ 
PEK YAKINDA' 

ELIJ..AMRA 

Maznun verdiği üadcde böyle bir ha
diseden haberdar olmadığını, kimseyi 
bal çnlar.ken yakalamadığını, Kadire 
ateş etmediğini söylemiş, hadisenin vu-
kuu iddia olunduğu gün evinden çık
madığını, yalnız bir aralık komşu eve 
gittiğini de ifadesine ilUve eylemiştir. 
Dinlcn<."tl bUtun şahitler hfidiseyi görme
diklerini, ~ittikleri bir silfilı sesi üzeri
ne Kadiri yaralı gördilklerini, Kadirin 
kendilerine: Bal çalarken beni bekçi ya
raladı. Arkadaşlarım Nazmi ve Ali kaç
tılar. Ben nğ'ır yaralıyım dediğini söylc
mislcrdir. 

Mahkemece Ali ve Nazminin şahit ola
rak celplerine karar verilerek celse 6 
Şubat tarihine bırakılmıştır. 

ŞEVKE'J' BiLGİN 
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8 IZMIR YERLi ASKERLiK ŞUBE
SiNDEN : 
3 38 doğumlu ve bunlnrln muame-

leye tubi eratın ilk ve ııon > oklamaln
n ikisi birden 26/1/942 günü baş
layacaktır. 
Y oklnmalnr bir ay devam edecek
tir. 
Bu yoklamalara gelmeyen mükel
lefler hakkında kanunun ceza hü· 
kümleri tatbik olunacaktır. 
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.. .. 
BUGUN TAYYAREDE 

ViCTOR HüGO NUN 

OLMEZ MESHUR ROMANI 

~füRKÇE S()ZLii 

Notr Dam'ın 
Kan buru 

BAŞ ROLDE: CHARLES LAUGHTON 

MATİNELER: 
1-3.5-7 
ve 9,15 te 

ilave seansı 

Un satn~Pktan su(lu Mustafa 
iht·kardan mahkôm old11 
İzmir c. Müddeiamumiliğlnden : 

Faz.la fiyatla un satmak ııuretiyle ihtikar yapmaktan maznun Karşıyaka Bar· 
baros sokak 16 numaralı dükkanda bakkal Salih oğlu Mustafa Evkuran hakkın
da Jzmir Asliye birinci ceza mahkemesince yapılan duruşma sonunda: 

Suçu eabit görülen maznunun Milli korunma K. nun 39. 54, 32/l, 59/3, 
63 ncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cczasile 7 gün dükkanının ka
pahlmaıına ve mevkuf kaldığı müddetin para cezasından mahsubunun icrası
na ve mahkumiyetinin gazete ile ilanına 26/9/941 tarihinde karar verilerek 

hükmün katileıtiği ilan olunur. 408 ( 18 J ) 






