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Asyaya Amerikan 
kuvvetl~ri geliyor 

Hollanda Hindiata-
nı"ı Amerilıalılar 
da müdalaa edecelı 

Londra, 27 (A.A) - Hollanda 
hükilmeti 500 - 1000 uçak kuvvetin
de bir Amerikan hava filosunun ve 
teçb1z1i 125 biıı erli:k bir Amerikan 
ordusunun Japonlara karşı Hollan
dalı kuvvetlerle Hollanda Hindista
nmda ifbirlili yapacalmı dün açı
la vu.rm\lftlır. 

Yeni ekmek kartları 

Dün tevzi edil
me ğe başlanıldı 
Kömür fiatı "20" para arttı 
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28 Sonlzi.Jnun t.:arsamba 1942 == 
H. Çörçil diyor ki: 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

bileceğiz. Bu sebeple harbin se-vk idare
si haKkmda bir münakaşa açıyorum. Bu 
münakaşanın açık -0lması ve herkesin 
bildi~ini söylemesi lazımdır.> 

3 AY EVVEL VE Ş!MDt 
Çörçil burada üç ay evvelki duruma 

gözlerin çevrilmesini tavsiye etmiş ve 
şu sözlerle bir mukayese yapmıştır. 

/ngilterede tenkitler 
(Bac;tarnfı 1 inci Snhüede) 

Ordu mevcudu, istihsal, deniz se 
ferleri meseleleri tam bir titizlikle 
ele almmamıııtır. 

B. Çörçilin bir kaç arkadaşı ''3Zif e ve 
mesuliyetlerinin ehlidir. Fakat diğerleri 
vazifelerinin ehli değildir. Bu iıe yalnız 
şnhıs meselesi olarak bakılamaz. Hükü
met tekniğinin bütünü değişmelidir. Ye
ni fikirlere ve yeni sistemlere ihtyacımız 
vnrdır. 

ş -BIRD -BEKLERi: 
·:· .... q-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. ··-:· 
j Meseleler 1 
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harıce çıkan ambalajlaı ın getirıimesi 

Ekmek bahsı 
---·---

Her vatnndaşın, kim olduğunu belli 

« - Üç ay evvel Almanlar Ruslara 
karşı taarruz hareketlerine devam 
ediyorlardı. Ruslar kahramanca mulaı
vemet ediyorlardı. Fakat neticenin ne 
olacağı belli değildi. Almanlar Kafkas
yaya varsalardı Türkiyenin emniyeti 
tehlikeye düşecek, trnn istilfıya uğraya
cık, Süveyş tehdit edilecekti. 

RUSYAYA YARDIM 
Biz Ruslara yaptığımız her vaadı yeri

ne getirdik. Tanklar, tayyareler her çe
şit harp malzemesi yolladık. Bun1an 
yollamasaydık Sovyetlerle münasebetle
rimiz bu kadar iyi olmazdı.> 

Bu yolda tenkitler bütün partiler 
içinde işidilmektedir. Eğer Çörçil bu 
tenkitleri hesaba katarsa millet üzerin
deki nüfuzunu ve harp üzerindeki mü
essiri.iğini kuvvetlendirecektir. 

lığın mcsuliyetinin tamamiyle kendisine 
ait oldubınu söylemiştir. B. Çörçil de
miştir ki: 

« - ttimad reyi verirken düsünülecek 
en mühim nokta; uzak şark henüz 
sulh halindC' iken Rusyaya, Li-byaya ve 
yakın wka silah ve mühimmat gönder
memizin doğru olup olmadığtdır. 

edecek bir nüfus hüviyet cüzdanına sa
hip olması ve ihtiyaç halinde bunu gös
termesi arzuya şayandır. En büyük şe
hirlerimizde bile yüzde büyükçe bir nis
betin nüfus hüviyet cüzdansız olduğu da 
bilinen bir şeydir. Son defo kart ekmeği 

Kaput bezinden çuval 
imaline müsaade yok 

Yard dqına çılıan amllaltijların getiPUmesi işin· 
de yeni bir lıtıJ çaresi IJeJılenlyor-

almak için mahalle ihtiyar heyetlerinden ihracatta malın ambalajı olarak yurt 
hüviyet ve ikamet kağıtları alanların sa- dı~ına çıkan çuval ve diğer maddelerin 
yısının 25 bini bulduğunu bu işle alrıka- iadesi hakkındaki Ticaret Vekaleti ka
lı bir belediye amiri bize söylemişti. rannın tatbikatında bazı zorluklar gö-

diğer sabPıırda vaziyet bir hayli müt
küldür. Harp şeraiti içinde tacirler inde 
şartile yurd dııına çıkardıkları çuvalla
nn bir daha yurda getirilememesi ha
linde bundan fazlaca zarar görecekler 
ve devlete karşı verdikleri sözü tutamı
yacaklardır. 

Çörçil Sovyctlere yardım işinde fena 
havalar dolayısiyle bir az gecikmeler ol
duğunu, .fakat Şubatın ilk günlerinde 
yapılan bütün vaftdlerin yerine getirile
ceğini bildirmiştir. 

AFRlKADA VAZİYET 
B. Çörçil Libya harbine sözü naklede

rek demiştir k1: 
c - Yine üç ny evvel Romel ordusu 

Mısır hudutlarında bulunuyor, Mısın 
tehdit ediyordu. Bu şartlar altında düş
manın en esaslı kuvvetlerine taarruz et
memiz icap etmekte idi. General Ohin
lek, Romelin kuvvetlerini imhn hedefi
ni tutan bir taarruu ~ti. Netice ümi
dimizden başka tilrlü olmuştur. Daha 
fena da olabilirdi. General Ohinlek na
zik bir zamancla iJi eline almış vaziyeti 
düzeltmiştir. Romel kuvvetlerinin üçte 
ikisi yok olmuştur. Elimb.de 61 bin esir 
vardır. Romelin elinde kalan 'kuvvetler 
taarruzumuzdan evvelki kuvvetin ancak 
Qçte biridir. Gerçi Romel ta"kviye edil
miştir. HMi.selffin ne şekilde gelişeceği 
belli değildlr ve harp devam ediyor. 

EN ELVERtŞLt DURUM 
Ruslara ~kkür ~eliyiz, ~ geldi 

Almanlar petrolü ellerine geçiremediler. 
Yakın ve orta şarkta Fransanm bizi terk 
ettiği günden beri h~ kadar elvc
ri~li bir durum hiç bir zaman olmamış
br. 

Uç ay evve1 ikinci bir cephe açmamızı 
isteyenler neden Mal~yayı takviye et
mediğimizi soruyorlar. 

lki buçuk seneden beri devam eden 
bu harpte 1lneak .şimdi başımızı su üs
tünde tutnbilecek vaziyetteyiz. 

Fakat şimdi nelere muktedir olduğu
muzu görüyoruz ve harbi kazanacağımı
za her zamankhıaen fazla bnan !besliyo
ruz. 

YlNE AFRtKA HARPLER! 
Libyadaki znyiabmız yaralı, ölü ve 

esir olarak 18 bine yaklaşmıştır. Bunun 
m büyük 'kısmı İngilizdir. 
Düşmana karşı hiç bir uıman 45 bin 

kişiden fazla bir kuvvetle hareket etme
dik. Alman ve ltolyan kuvveti ise bu
nun iki misli fazla idi Eğer hu kuvvet
lerimizi başka yerler, bilhassa uzak şark 
için dağıtmış olsaymk şüphe.siz §imdi ~ 
rişan bir hale düşerdik. 

UZAK DOCUDA VAZ1YE1' 
Öyle zannediyorum ki uzak doğuda 

dalia bir çok fona haberlerle karşlaşma
mız çok muhtemeldir. 

Uzak doğuda neden büyük kuvvetle
rimiz yok sualine cevap vereyim: 

Bizim Singapurda 60 bin kişilik bir 
kuvvetimiz vardır. 

Havaide Birleşik cümhuriyetlerin Pa
sifik. donanması vnrdı. Uzak doğuda ja
ponların harbe ciiret edeceklerine ihti
mal vermiyorduk. Harp çıkması ihtimali 
karşısında fili olarak harp halinde bu
lunduğumuz abalardan asker çekemez
dik. japonlann Ani saldınılan, bizim iki 
:tırhlımm kayıp eyleyişimiz w:ak doğu
daki bCDplanmm alt iist etmiştir. 
Şimdiden aöyleyebilirlm iki ınak do

ğuda gelecek harplerde vaziyet değişe
cektir. Amerika vazifesinin önemini an
lam.ıştır. Kcn<llsice düşen vazifeleri 
mutlak yapacaktır. 

cMESUL!YET BEN1MD1R> 
Llbyadan başka :tarafa asker naklet

mcmelc mesuliycti yalnız bana aittir.. 
Bu harckctin en doğru hareket olduğu
nu zamnn gösterecektir. Bunun içindir 
ki meclisinizden itimad reyi istiyorum. 

KABiNEDE DEC1Ş1KL1K YOK 
Başvekil kabinede değişiklik yapmak 

fikrini reddetmiş ve görülen ht-r noksan-

JAPON HAK1MtYE:I't 
GEÇtCtDtR 
J aponlann Pearl !Harbour taarnızu 

Birleşik Amerlkanm Pasifik filosunu 
şimdiki halde hareketsiz bırakmıştır. 
Bunun neticesi olarak Pasifikte ve Ma
lezya adalan cl\•annda deniz hakimiyeti 
gt'çici bir uman için Birleşik Amerikn 
ve Büyük Britanyanın elinden çıkarak 
japonyaya geçmiştir.> 

Bu sırada B. Çörçil Filipinlerde 
Amerikan G encrnl Mak Artür ile Ame-
rikah ve Hollandalı askerlerin cesareti
ni överken sidde tle alk1 lanmı c:tır. Bun
dnn sonra, japon deniz üstünlüğünün da
lın epey zaman devam edeceğini. bu za
man içinde uzak şarkta arazi sahasında 
müttefiklerin çok ağır ve acı kayıplar 
vereceklerini söylemi§ ve müttefiklerin 
sebatı sayesinde uzak olmayan bir ümit
te durumun tamam.ile tersine döneceğini 
Have etmiştir. 

ADil\f ADIM M'ODAFAA 
Başvekil Malezyaya İngilizlerin son 

haftalarda mühim takviye kuvvetleri 
gönderdiklerini kaydetmiş ve Malezya 
yarım adasiylc Singapunı İngiliz, Avus
turalvalı ve Hintli askerlerin adım adım 
müd~faa cdece1derini bildirmi§tir. 

1MPARATORLUK HARP 
KABtNESt 
B. Çörçil mütteiık milletler arasında 

harbin güdümü için fikir teatisine karar 
verildiğini bildirmekle beraber toplantı
nın Londrada mı, yoksa Vaşingtonda mı 
olacağının henüz t'!.'sbit edilmediğini 
söyleyerek dcmistir ki: 

c - Avusturnlya ve Yeni Zelanda 
toplantının Vaşingtonda olmasını isti
yorlar. Ben bu ~sele hakkında B. Ruz
veltle temas halindeyim. Büyük Britan
ya hükümeti !mparatorluk siyasetini 
kurmak hususunda Avusturall'a ve Ymi 
Zelandanın da dinlenmesi lüzumuna dair 
ileriye sürülen talepleri kabul etm'ı::tir. 
Biz bir İmparatorluk harp kabinesi teş
kiline hazırız.. Fakat bazı büyük snhsi
yetler , mesela Mareşal Smuts yakında 
Lo:ıdrnya gelecek vaziyette dei!illerdir.> 

AVUSTURALYAYA YARDill 
B. Çörçil Büyük Britanya ve Birlesik 

Amerikanın Avusturalyaya yeni takviye 
kuvvetleri göndermek için tedbirler nl
mış olduklarını ve Avusturalyalı asker
ler nn.avatanlannı müdafaa için memle
ketlerine dönmek arzu ederlerse hunn 
müşkülat çıkanlımyacağını söylemiş ve 
Birl~ik Amerika ile birlikte Avustural
ya ve Yeni Zelandnya takviye .kuvvetleri 
gönderileceğini bildirmiştir. 
Başvekil sözüne devamla Amerikan 

harp tayyarelerinin !ngiüz: adalarının 
müdafaasına ve Almanyaya karşı yapı
lacak taarruzlara iştirak edeceklerini ve 
bUyük Amerikan hava kuvvetlerinin İn
giliz adalarına geleceğini bildirmiştir. 

1ngiliz ve Amerikan donanmalan Pa
sifikte deniz üstUnlüğünü yeniden e1le-
rine geçirinceye kadar geçecek olan 
mahdut uman zarfında Avusturalyanm 
istili edilebilmesine ihtimal vermediğini 
söylemiştir. 

SONUNA KADAR HARP 
Başvekil sözlerini şöyle bitirmiştir: 
c - Amerikadan ayrılırken reisicüm

hur Ruzvelt elimi şiddetle sıkarak bana 
dedi ki: Bu harbi, neye mal olursa olsun, 
sonunn kndar götüreceğiz.> 

UMUMt tNTtBA 
Nutuktan sonra h!sıl olan umumi 

'intiba Başvekil B. Çörçilin itimad reyi 
alacağı merkezinde idi. 

~""'·-.,...;;::::,.<;:><;~:><;~~;:::,..<:;:::,..<:~~~~~~~~~~~C"YC"Y~ 

Büyük Gece 
~~~'"'~~DAN HEYECANLI BiR MACERA r 
Lisede Tihlistlerin cani oldağana sö,.Uyen pro· 

ledrün az kalsın boğazma sarılacaktım-

••• 20 --
- Görüyor musunuz?Bu küçilk te bi

ze katılmak istiyor! dedi. 
Çocuk gittıkçe artan bir heyecanla: 
- Ah, evet .. Ben de siz katılmak, si

zinle beraber olmak istiyorum; dünyada 
fok i'itediğim de ancak budur! dedi. 
~dava> uğrunda sizinle çalışmaktan baş
kn hiç bir şey istemiyorum! Beni size 
çeken kuvvet, mukavemet edilmez bir 
kudrettir! lmtihanlarıma henüz iki sene 
var, fakat artık sabrım knlma.dı, fakat ne 
olursa olsun, kararımı verdim, çok rica 
ederim beni de aranıza alınız! 

dönmek yoktur: Hatta bu yolda bir yol
daş hayatını da fedaya hazır olmalıdır. 
dedi. 

Genç çocuk: 
- Ah, bilseniz hayatımı cdava> uğru

na nasıl bir zevkle .f ecla edeceğim! dedi. 
Bu kitabı okuduktan sonra neler hisset.. 
tiğimi bilseniz... Hem bu kitabı bütün 
arkadaşlarıma da göstereceğim, yani an
lıyabilecek arkadaşlara! 

Birdenbire sustu, epeyce bir zaman
danbe.ri civardaki kiliseden uhrevi bir 
c org> un ltazin sesi duyuluyor ve her 
ikisi de buna kulalc. kabartıyorlardı. Ve 
bir müddet, her ikisi de böylece sakin 
ve sakit durdular; fakat sonra Saşn pen
çereye doğru yürüdü, ve : 

190 nüfuslu bir şehirde takriben se- rülmüştür. Yalnız muvakkat kabul au
kizde bir kişinin nüfussuz bulunmu.c; ol- retile memlekete sokulan çuvallarla ih
ması pek büY.ük bir rakamdır. Bu r~ka- racat yapılması yasak edilmemiştir. 
mın bliyümesinde veya şimdiye kadar Gümrüklerde beklemekte olan ve li
azalmamasında sırasiyle cüzdansızların sana muameleleri tamamlanan rnadde
ve bu cüzdanlan dağıtan nüfus dairesi- ler ıubatın onbeşine kadar eskiden ol-
nin kabahatli olmaları hatıra geliyor. duğu gibi çuvalla ihraç edilebilecektir. * Bu mühlet henüz verildiği için evvelce 

Ay başından itibaren yalnız nüfus yapılan muamelelerden mütevellit za
hüviyet cüzdanlılara ekmek verileceği rnrlann önüne geçilmiş olacaktır. 
valilikçe ilfuı edilmiştir. Valilik makamı Fob satışlarda ambalaj, varil ve çuval 
bu ilanında ticaret vekilliğinin 215 sayılı meselesi kısmen halledilmekte ise de 

Bu itıôarla son zamanlarda müesse
seler kaput bez.inden çuval imal cttinne
ğe teşebbüs etmişlerse de, fabrikaları
mızın imal eyledikleri kaput bezleri yur
dun giyim ihtiyacına ancak cvap vere
bildiğinden ticaret vekaleti buna müsa
ade etmemektedir. Bununla beraber bu 
İfe bir hal sureti bulunacağı kanaab 
umumidir. 

emrine istinat eylemektedir. Veldilct, bu ---------------------------------------
işte valilere en ufak bir takdir payı ayır- y • k k k l 
m~~i~·ayın 28 zidir. Temenni olunur enı e me art arı 
ki ayın sonuncu gününe kadar şehirde 
hüviyet cüzdanı alınıyan tek nüfus kal
mamış bulunsun. lzmir nüfus dairesinin 
bu üç giln içinde geceyi gündüze katarak 
çalıştığı gözönünde tutulsa bile bu işin 
halledileceğini sanmak do&rru bir şey 
olamaz. 

Vnlilik makamı gibi ticaret vekilliği
nin de, üç gtin sonra ciizdansızlan 
cekmek.sizlik:. cezasına çarptıracağına 
biz inanmıyoruz. Bu itibarladır ki gün 
kaybetmeden .işin yüksek mercilere du
yurulmasıruı ihtiyaç vardır, sanıyoruz. 

Adnan BlLGET 

Vili yet m.ec!isi 
Pazartesi ı{İiııü 

toplanıyor 
---·---

Yeııi bütçe daimi encü-
mende Zo .. es ira üze· 
r~ :Den der 1ı ge~i- - i 
Vilayet umumi mecliai paztırtesl gü

nü yıllık çnlışmalanna başlıyacaktır. 
Meclis için ber türlü hazırlıklar tamam
lanmışbr. Yeni bütçe vilayet encümenin
de 2,640,685 lira olarak tevzin edil
miştir. 

---------~tt""""""'--------

Şe h ri ın izde büyük 
bir cam ve şişe fah
ri kası tesis olundu 

( B~tarafı 1 inci Sahifede) 
olmadığından diğer kartları da alma
mışlardır. Bunun mahzuru aşikardır. 
Çünkü halkımız son güne kalınca ek
mek kı:ırt'ı tedariki hususundA müşkü
latla karşılaşacaktır. Polis merkezlerin
de, karakollnrında ve belediye dairele
rinde çalışnn memurların vakitleri zayi 
olmamasına itina eylemek ve işleri he
men bitirme yoluna gitmek halkımız 
için lazınıdır. 

mevcut olan kömürler eski fiatla satı-
1acnk ve yeniden getirilecek kömür 
partileri için geldiği tarih varide kağıt
larına ilfı.ve olunacaktır. 

Bu suretle kömürün perakende fiau 
8 buçuk kuruş olmuştur. Kömür nakil 
vasıtaları için lüzumlu mayi mahrukatı 
vilayet vermeye haşlamıştır. Yolda bir 
hayli kömür mevcut olduğu öğrenilmiş
tir. 

Haha ba§ında kömüriin bollanacağı 
ümit olunmaktadır. 

----------ta---------
PARKT A VE BİR 
YOLDA YENİLİK .. 

Ticaret vekaletinin 215 sa.yılı emri ile 
kartların jstihka'k sahipleri tarafından 
tesellilmünde nüfus hüviyet cüzdnnı 
göstermek şart olduğundan, nüfus cüz
danları bulunnnyanların hemen vilayet 
nüfus müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
lazımdır. Dün bu yolda çok muameleler Belediye Bahribaba parkı dahilindeki 
yapılmış ve müracaatlara mümkün mer- yolların tanzimi işini müteahhide ihale 
tebe cevap verilebilmiştir. eylc.miştir. Ayni zamanda Halil Rifat 
Şimdi halkımıza teveccüh eden vazife. paşa caddesinin beton olarak döşenmesi 

vakit kaybetmeden müracaat ederek ye- de 7000 liraya ihale olnmuştur. Bu yol 
oi ekmek kartlarını almaktır. Bu işi son , en kısa bir zamanda ikmal edilecek, 
giinc bırakanların uğrayacaklan müş- park yolları da genişlemiş olncaktır. 
külUtın hcsnba katılması lazımdır. -----

Kö:\iOR FtATI ~RTI'I PAZAR GVNV 
YAPILACA.K MAÇLAR Fiat mlirnJaıbc komisyonu dün vali B. 

Fuad Tuksalın rei liğinde toplanmış, 
odun kömürı.i mcvzuunu inceden inceye 
tetkik eylemiştir. 

Toptan ve perakende kömür satanla
rın mütalaaları alınmış ve nakil vasıta
larının geç gelmesi h~.sebiyle kömür ge
ürenlerin masra!ları artmakta olması 
nazan itibara alınmış, toptan ve pera
kende kömür :!intma yirmi para zam 
edilmiştir. Bu fiat yeniden tzmire geti
rilecek kömilrlere aittir. Halen piyasada 

önümüzdeki Pazar günü yap1lacak 
futbol müsabakaları şunlaroır: 

İkinci takımlar arasında: Saat ll de 
Ateş - Altay hnkem: Muzaffer Koral, 
yan ha'kcmler Mustafa Bayra, Alaettin 
Kazanova. 

Birinci takımlar arasında: Saat 13 te 
Karşıyaka - Demirspor, hakem Mustafa 
Balöz. yan hakemler Atıf IBusay, Os
man Erengin sant 15 de Altay - Altınor-

kemler 
ıQOOQooı:ı ı:ı:ı~cıı::ıı:ı ı:ı ı:ıaac:ıcıac:ıc:ıı:ıı:ıcıcıc:ı~ Bayra. 

Ferit Simsaroğlu, yaıı h 
Faruk Kantaroğlu, Mustafa 

------~ti• 1 

Hususi sermaye ile şehrimizde büyük 
bir şişe ve cam fabrikası kurularak faa
liyete geçmiştir. Bu miles.5ese günde 400 
adet lfunba şişesi, 700 su sürahisi, 270 
cam kavanoz, ayrıca fanoslar, pençere 
cnmları imaline başlamıştır. Pjyasalan
mızda bu mevzuda darlık bulunduğun
dan yeni fabrikanın ihtiyaca cevap ve-

İSTANBULDA DÖRT HAFTA
DAN BERİ GÖSTERiı .. MEKTE 
01..MASINA RAliMEN YÜZ BİN
LERCE İSTANBULLUNUN TEK-

--------tıt-·~-----
ZABITADA 

receği umulmaktadır. · 

----- l i 

RAR '.nXRAR GÖRMEK 
İSTEDİKLERİ 

LA 
KONGA 

Olii doğan çoculı-
cu1izar sokağında oturan .ü. adın

da bir kadının hamile bulunduğu sekiz 
aylık çocuğunu ölU olarak doğurup göm
düğü zabıtaya haber verilmiş, dün ço
cuk gömiildüğü yerden çıkarılmıştır. 
hAdise tahkik ediliyor. 

Hühiinıet Konaaının :: ŞAHESERLER ŞAHESERİ 
PEK YAKINDA önü açılıyor.. - 1 

Kemeraltında yanan mağazalar civa- tr 
rında mevcut üç mağazanın iki metre EL J:l ... AMR A 
geri alınması ve yolun genişletilmesi ta- ~ . 

ARABASIHIH 
AL'J'IHDA EZİLDİ 
Torbalının Ayrancılar köyünden 60 

yaşında Uasan oğlu Mehmet evvelki gün 
dağa odun kesmeğe gitmiş, kestiği odun
ları arabasına yükleyerek Torbalıya av
det eylemek üzere yola çıkmıştır. Yolda 
her nasılsa zavallı adam düşerek nraba
sı altında kalmış ve ezilerek ağır suret
te yaralannıı~tır. 

karrür eylemişti. Bu mağazaların yıkıl- ~ SINE1\IASINDA SAYIN JZMİf!
masına dün başlanmıştır. Cadde geniş- S LİLERİN YÜKSEK ZEVKLERI-
liyecek ve hükümct konağı önü biraz ! ~ 1''E ARZEDİLECEKTİR .. 
dııha açılacaktır. :.ı;.~-ce!'X"~O!)r:IC cacc ::ı::ı :ıı:ıe'JC 

Yatalı evinde dün ölmüştür. 

- ZaYallı anneciğim, benim yaptık
larımdan çok, pek çok müteessir ola
calctır. Fakat başka türlü hareket imka
nı yok; onun davet eden sesine karşı 
koyacağım. O, benim bu herekctim yü
:ıünden çok ağhyacaktırl Daha dün, pro
fesör lisede nihilist'lerin cani ve tahriP"" 
çi insanlar olduğunu söylerken herifin 
bogazına snrılmamak jçin neler yaptım. 
bilseniz? Annemi düşünerelt bu herife 
karşı bir harekette bulunamadım. Ne 
çare, imtihanları vermek Hızını! Siz be
ni aranıza almak için çalı~cağınız. de
ğil mi'? Gitmeden evvel bunu bana vaat 
ediniz; rica ederim. Geç kaldığım için 
annemin merak etmemesi için de acele 
gitmek mecburiyetindeyim. 

Vasili : 
- Evet, va.ad ediyorum! dedi; ve 

kendisine bir kardeş kadar ynkın olan 
hu çocuğun elini aıktı. 

Saıa. koşar gibi çabuk. fakat çok se
vinçli bir halde Vasiliden ayrıldı; Vasi
li de bu alCfli çocuğu gözlerile ta kay
boluncıya kadar takip etti Ah, bütün 
Rusyada ne kadar çok genç. bu Saşa gi
bi ıne kadar mektep talebesi c dava > 
için canlarını fedaya hazırdı 1 Fakat ni
hayet bunlar da Vasili gibi, yeise. suku
tu hayale uğnya.cak1ar mı idiler? .. 

çocuklnrla, evvelden dolmuş olan kili- Okurlarımızın Mektuplan 
sede bir yer bulamamışlardı. Kilisenin 
iki kanadı da açık büyük kapısından or- p 'J' 'J' M far 
gun sesi, ruhlara kadar nüfuz ederek • • • em.ur ının 
duyuluyordu. Vasili, ümitsiz ve bitkin efrmefı fsffflfrafıı.. 
bir 'fl!kilde omuzlarını ailkti ve sonra, İzmir P. T. T. Adli tebligat müvezzii 
koltuklardan birine yığılır gibi oturdu. Hakkı Cengiz imznsiyle aldığımız bir 
Arkası kapıya dönüktü. Ve, boş dima- mektupta, kendilerinin de nöbet tut
ğında biç bir düşünce hiesetmcden, her makta ve ayak üstünde vazife görmekte 
zaman çok ho:ıuna giden ve ruhunun olduklnrı, bu itibarla ağır işçi sayılma
zevklerine çok uygun bulunan bir melo- lan lazun gelirken keyfiyetin nasılsa 
di'yi ıslıkla çalmağa ba§ladı. gözden kaçtığı bildirilmekte, 375 gram 

Titriyerck başını geri döndürdüğü za- ekmek kendilerine kMi gelmediği ilave 
mana kadar, bu halde ne kadar kaldı- olunarak polis, belediye ve gümrük me
ğını tahmin etmek mümkün olamaz: ar- murlan gibi ai,.tır işçi ekmeği istihk:ıkı
kadan omuzuna bir el dokunmuştu. Gc- na ithal edilmeleri için nazan dikkati 
riye doğru, sıçrar gibi döndüğü vakit, celbetmemiz istenilmektedir. 
rüya mı gördüğünü birdenbire anlıya-
madı : Büyük bir memnuniyetle, Anna-
nın önünde her zamanki ciddiyeti ve 
ı;üzel tebessümile durduğunu gördü. 
Annl\ şu anda. şimdiye kadar hiç gör
mediği derecede güzeldi! O kadar gün
ler<lenberi duymadığı o güzel, ahenkli 
scsile : 

-- Bonjur, Vasili 1 Beni gördüğiinüz 
için hayret mi ettiniz?.. dedi. 

- Hayır, Anna .. Sizi bekliyordum 1 
- Bu da bir alay ... Geleceğimi nasıl 

biliyor dunuz"> 

BUGUH 

TA "\t\- ARE'de 
UCUZ ve DEVAMLI 
HALK MA'J'İHELERİ 

FİA TLER : Hususi : 40 .. 

Çocuğun tavru o kadar samimi ve 
ciddi idi, ki Vasili gözyaşlarının gözle
rine hücum ettiğini hissetti.. Fakat, ço
cuirun heveslerine hata uymak istemi
yordu; bunun için: 

- Saşa, bir az daha düşünmek lhım
dır. Ynpmak istediğiniz şey çok mühim 
ve c;''l~ ağırdır. cduva> yolunda bir dalın 

- Bu ak§am kiliseye ne kadar çok 
insan gidiyor? dedi. Yine sustu, ve son
ra, mırıldanır gibi şunları söyledi : 

Vasili derin bir düşünce altında ol
duğu halde geniş pençerenin yanına git
ti ve perdeyi kaldırdı. Geniş meydanda 
binlerce insnn kaynaşıyordu; bazı Bur
jualar kanlan ve ellerinden tuttuktan 

- Annn, on gündenberi sizi bcltli
yorum. On gündenkri yalnızlıktan öl
düm, hep sizi çnğırdım, durdum. 

- Fnknt ben duymndım ki ... 
- BİTMEDİ-

BA~ON, SALON : 20 KJ"Ş. 1 
MATiNELER : 1 - 3 - 5 - 7 

ve 9.15 te .. 

~· 

k 
----·---
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O~retmenleri-
nin haklarını 
~ÖzeteJim ••• -·-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

şediğinj hissediyorum. 
Düşününüz ki 20 lira asli maaşla elint 

47 lira geçen bir öğretmen kendi aya• 
rında maaş alan her memurdan daha 
iyi ve daha mnsrnfh bir haynt sürmek 
zorundadır. O fakirliğine bakmadan 
okuJn temiz, halumlı bir kılıkla gitmeğe 
mecburdur. Ayağında patlamış bir kun· 
dura. sirtmda pejmürde bir caketle ta
lebesinin karşısına <;ıkamaz. Kıhksı~ 
otorite tesis edilmez. Hepsi bu kadar 
değil... Bir öğretmen kafasını işletebil· 
nıek için nınddi ve manC'\.'İ gıdasına da 
dikknt ehnelidir. Ömrünii :zeytin ekmek 
i1e geçiren, mesleğini ilgilendiren yeni 
eserleri hiç tnkip edcıniyen bir öJ:'l'Ct• 
men her bakımdan :zavatlı vaz.iyettedir. 
Hayatta en büyük zevkimiz okumak ol· 
doğu halde kitap ~oğumuz için el sürill· 
mez Jilks c_.c;ya sırasına girmiştir~D 

Bu satırları okurken kalbinin bur· 
kuldut'llnu bissctnıiyen, bu derece in• 
sn!sız şartlar içinde calışan feragatli in· 
sanlara bnyrnnlık duyınıyan ve onlara 
dahn miireffeh bir hayat temin eailmesi· 
ni temenni efmiyen bir şahıs tasavvur 
edilemez:. 

Türk öğretmeni, vatan sınırlarını bek· 
Jiycn Mehmetçik kadar imanlıdır. Kal· 
bini ve rııbıınn mesleğine \'ermiştir •. 
Mehmetçiği en yfıksek heyecanımrz.1a 
düşiindüğümiiz gibi irfan ve inkıllp ka
lesinin müdnfileri olan öğrehnenlerimixi 
de ayni heyecanla düşünmeliyİ7.. Hiç ol· 
maz..o;a kanunun kendilerine hahşetflil 
haklardan raydalanmalannı temin et· 
mcliyiz. 

Hususi bütçeler darlık içinde lmTanı· 
yor diye öğretmenleri de ıstırap için<b 
kıvrandınnağa hakkımız yoktur. Hafta· 
da 26 snnt ders veren, etine geçirdiği 41 
liradan bnşka geliri olmıyan lcra,eatJI 
insan knnunln kazandığı terfi hakkın
dan dn istifade edemezse lm mesJeic 
han~i ümitJc bağlanabilir? 
Eğer bu mesele bir dcdet işi olaralı. 

derlınl ele alınmaz ve halledilmezse 
yarın ilk öğl'ctınen kndrolnnnı doldUT
mak hususunda büyük zorluklarla kar
sılaşmamız: muhakknktır. Meslekten çe
kilen öğretmenlerin günden güne çoI:a
lan sayısına baknuık bu acı hakikati 
bütün çıplakbğı jfo anlamağa kifayet 
eder. 

ŞEVKE!' BjLGJN 

YENİ HEŞRİYA'J' 
••••••••••••• 
KÜLTÜR - Aydında neşredilen bu 

özlU ve güzel aylık mecmuanın 10 uncu 
sayısı çıkmıştır. 

AsherlUı Sullesüdn 
,,,,. tavzlhL. 

izMIB YABANCI AS. ŞUBF.Si 
BAŞKANLlliJNDAN : 

Gazetelerin 25/ 11942 ve 27 /1/942 
tarihli nüshalanndan neşir ve ilAn 
ed!len yazılarda (Muvaz.znflık hiz
metini bir sene fazlasi.yle yapanlar 

hariç) ibaresinden maksat mu
vazzaflık hizmetlerini ikmal ettik
ten başka ayrıca kanunla ilive edi
len birer senelik hizmeti iia eden
lerdir. Tavzih olunur. 

* İZMİR YABANCI AS. ŞUBESi 
BAŞKANUlxINDAN : 
İzmirde bulunan yabancı 330 ve 

331 doğumlu erattan piyade, jandar
ma, gümrük, süvari ve topçu eratı
nın (Muvau.af hizmetlerini ikmal
den başka kanunen ilave edilen bi
rer senelik faz.la hinnetlerini de üa 
edenleri hariç) 31/1/ 942 cumartesi 
gününe kadar şubemize müracaatla
n aksi takdirde cıe7.8.lanacalclan ilin 
olunur. 

Ras va harpleri 
(Başinl'afı l inci Sahifede) 

25 Sonkfinunda 20 Alman uçağı dUşU
rü1milştür. Biz '1>eş uçak kaybettik. 

26 Sonkanunda Moskova yaltı.nında 
dört Alman uçağı düşüriilmüştür. 

Barentz denWI1de iki düşman nakliye
si ile bir himaye gemisi denizaltııanınıı 
tarafından batırılmıştır. 

EN MUHlM lLERLEY1Ş 
Stokholm, 27 (AA) - Moskova-Riga 

demiryolunu takip eden Sovyet ilerleyişi 
Rus cephesinin başlıca mühim hareketi: 
ni teşkil etmeğe devam ediyor. Bu ilerı 
hareket çevresinin gerisinde Rjefi ınil
aafaa eden Almanlar hala dövüşüyorlar
sa da duruınlan ümitsizdir. Bu vaziyet 
mühim bir geri çekilme hakkında dün 
Berlindc verilen iuıhab.n asıls:z olduğu
nu gösterir. 

SOVYETLER 
YELNlYAYA VARDILAR 
Londra, 27 (A.A) - Stokholmden ge

len haberlere göre Sovyet kıtalan Yel
niyaya varmışlardır. 

ALMAN TEBL1Cl 
Bedin, 27 (A.A) - Alman tebliği: Do

ğuda ~iddetli muharebeler esnasında 
düşman ağır kayıplara uğratılmıştır. 
Tayyarelerimiz muharebeleri desteklC"' 
miş ve Leningrad askeri hedeflerini 
bombalamağa devam eylemiştir. 





. ----.-..... 21 Sonfulnan Cllf'a"'"1HI ita 

~ı ya•I va.zi vet Hava hi!ıcamları Yugo•lavl•rla baıa Japonlara gdre 
çılıamı varlar... • 
-• Ran'(ona biiyiik 

Yugoslavlar monta· hava akınlan 
zam ordu halinde 

---·---
R. Cörçilin iti-

____ , __ _ 
P•rti Mecli• Grabıı cltJn toplandı mat revialaca .. 

iı muhakkak 

Şimali Fransa 
ve Almanya 
bombalandı harbf' devam yap:ıdı Maaşlara zam liyihası-

-•- -e- ediyorlar d d Blrleslll Amerika anc:alc Al•anyacla epeyce ha• Ba aym zz sine kadar • J • 
194J • 944 senesinde sarat ve zayiat var.. Alman Bal•- tlnaka Japonlar Samatra ve DJD preDSJp enn e e• 
haZll'lanlnll olacak.. Btlcamlar Berlln clYarı· lesinin dar/.!;. ın Alınan: Cavada 88 bin tonlalc IJ v • • kJ • kJ }d 

~d~o ~azetesin~en .: G~~ en ehe~: na kadar azatıldı.. I y si ı' _... Yapar batırınqlar.. gışı ) er yapı ) 
mıyetli sıyast hld:sesı İngiliz başvekili -•- arın 1110 av aruan -e-
B. ~?rçil tarafından A~ ~~a:a_sın- Londra, 27 (A.A) _Hava nazırlığı· bir şey alamad!kları Tokyo, 27 (A.A) - Resmen bildiril- •--------
da soylenen nutuktur. Bilindiği gıbı B. nm tebliği . Bir avcı devriyemiz dün .bll•l•Ha..or eliğine göre Japon denizaltılan Sumatra J 
Çörçilin Amerikada bulundu~ haftalar öğleden so~a şimal Fransada hedeflere ~.J. • ve Cava sularında 22 son kAnuna kadar dllıldJ ..... IJlndze dall' IJazı tel'Clllne ~ 
zamn~ harbin ~k ve id~ hakkın- ve bir gara hücum etmiştir. - - . 88 bin ton tutarında on uç düşman va- ue inanlJaJda oynanan IJIP piyese dall' lıafDelıU 
da İng:lterede bır takım ~nkitler ya- Başka hareketlerden iki avcımız dön- Bern, 27 (A.A) - Tag Voht gazetesı puru batırmıştır. D H-~ fıDI •-ı~- .......__,_ .___. .... 
pılmıştır. Bu tenkitler bilhassa Uzak memiştir. yazıyor : .. . Şanghay, 27 (A.A) _ Japon uçakları e --•ı W •--- ........,. ., .. __,__..- .,.-ruu, 
doğudaki. hazırlıksızlık ~~ yapıl- ALMANLARIN VERDiöt Yugoslavyada dovüşenlere çete a~ 26 son k4nun sabahı Rangona kütle ha- Ankara, 27 (A.A) - Cilmhurlyet :tsTlıa..AL BARBbltzE VE BİR 
tnıştır. Mihver radyolan ~ duru- MALUMAT vermek yanlı~._ Bu~ çoğu m~ta linde yeniden hücum etmişlerdir.. Düş- Halk Partisi Meclis grubu umumi heye- PİYESE DAİR 
munu zaif gösteren neşrıyatta bul~· Berlin, 27 (A.A) _Dün gece Britan- ~ordu erleı:ıdir·. ~~b~da Mihailo- man tayyareleri bu hücumu önlemek ti bugUn (Dün) saat 15 te reis vekili Ruznamenin dijer maddeletini tefld} 
m~. Ha~ bazı radyolar ~giliz ya uçakları ı!mal Almanyada bir kaç vıç, 80 - ~OO bm kişilik bU.: ord~~ ku- için havalanınışsa da bu teşebbüs. ne- Trabzon mebusu Hasan Sakanın reisli- eden İstanbul mebusu general Khmi 
başvekilinin ~kilmek üzere oldugunu bo ba tınıştır E 1 rd b. ile- manda ediyor. Ordunun m:tralyozü vct ticelenmemiştir. Hava mulıarebelerınde ğind to landı. Kara Bekirln yabancı matbuat bUıte-
bfile iddia etmişlerdir. Bu suretledir ki ~e ııu: sı:U halk ve de J: 1:11 sahra topu vardır. Hırvatlar ve Sloven- on düşman uçağı düşUrülmüştür.. Ja-~ YAPILACAK ZAM Dinde t.tikw harbhnir.e dair bazı terdl-
Çörçil Avam Kamarasında Uç gUn SÜ!'e· • aras~ a 

0 
en ler Sırbistanda ve ıyıradağda Sırplann nlar b" çak ka bettil . ıu. daJd takririne bafve-

cek bir mflnakaşa açmış ve sonunda iti- ve yaraBelanalinin~larbanliv~r. Bır kakaçd bombla yanı başında dövüşüyorlar. İşgal kuv- po ır u Y er. to~lseııintı ~çdmbıuıtn1hm:!ıakip'"-·~d--'- ~ Dr~ac~:ndam ..__L-..:ıı__ p 
__, ~wJI,;-; biJ-ıı-;_.;_ M uçağı r yosuna ar ge - tl . a1nız buyük· şehirlere hlkim- B•-- eac1.aa.......a-s lstlhsa ya aıt za oa.uu ua.- Al& • - ~ ~ oeva 

mat n::Jı _...,'"""""~ •• •.uu.uMfW&·. ec- mişse de bomba atılmamıştır. Şimdiye v~ en Y • hi b' ıs· -r .......... • tan sonra memur ve müstahdemlere ve- verilmlf ve •Jrtphlr mebusu Emhı Sa-
liafn perşembe gilnil Çörçile lstediii iti- kadar alınan malfunata göre Uç bomba dir. ~elgrad harıç .. ç .!'1" ~ serv ı IAtaull arttlftlınasl rilecek fevkaIAde zam ba1cJnndald ka- zaJan latanbul Şehir tb'atranmda ..ıı. 
mat reyfnl verecelinden fiiphe etmeme- uçab d~milştür. işlemıy~r .. BU~ ko~ ~]gele~ gene- a..-aıa- nun llyibasmm müzakeresine geçilmiı neye keman bir plyme dair tü:rhine de 
ildir. . ALMAN TEBUQt ra1 Mihailovıç ~dir. Mihvercller -~or.. ve bu hususta söz alan hatiplerin mtlta- Mauif vekili tarafmdaıı ftrilen cevapJa 

Çörçi1bı İngiliz dış siyasetini çok iyi Berlin, 27 (A.A) _Alman tebliği: yalnız büyük şehirlerde tutunabiliyor- Londra, 27 (A.A) - Tred YUnyons 1Aa1arı dinlendikten aoma kanun lAylba- bu mevzu &erinde .az alan hatiplerin 
idare ettlllnde bUtUn lngUizler mUtte- Dün gece 1ngiliz tayyareleri Alman- br. 1-lmanya ile Bulgaristan arasındak' Kon~ adını taşıyatı ilÇi ~dikaJa~ smm esas prensipleri bazı deiioiklikler- mUtalAaJ•n dinlendikten 80DJ'8 mt 
ftlttirler. HAdiselere uzun vade ile ba- yanın şimal batısında bazı yerlere bom- mUnakale durmuştur. tetkilltı tarafından dün neşredilen bir le kabul olunmuştur 18 30 da toplantıya 80D verilmiftlr. 
laldıiı zaman Çörçilin muvaffakıyeti balar atmıştır. ölü ve yaralılar vardır. Yugoslavya Alınanyaya ham madde beyannamede harp endtlstrisi sabaswnda ,_ • · 
bellrmektedlr. Fransa yıkılınca İngilte- Düşman Berlin dolaylanna kadar gel- ve yiyecek veren başlıca memleketler- faaliyetin yeter olmachğı ileriye silrUle- R J • I 
reyi mukavemete teşvik eden Çörçil ol- miştir. Bu tayyarelerden Uçil dilJUrill- den biri idi. Mihailoviç kuvveti~ rek lstibsalAtm arttırılması için bir dlt eamf mÜe•ıeae erın gazete ve mecmua arı 
:..::n.ci~i;°:r ~İn::: m~ HUCUMU ~::::~deA~U::~r .. ~ = = =J:'i =·l~ kdfıf cJarlıfınt/ara ÇllıGrılmıyaca/r 
Jerin Ç8rçlle ltimat reyi vermemeleri Savaş tayyarelerimiz tskoçyanın do- kanlar yeniden harp sahnesi olursa bu- nin aendikalist üyeleri tarafından kabul Ankara, 2 7 ( yeni A.ır ) _ Maarif Dllfl"eClilm.ektıe bulunan mecmua 'Ye pıo 
mOmkibı gM]miyor. tu ve hıgilterenin cenup batısındaki as- rada dövU.şmeje kabiliyetli bir ordunun edilen bu karar sureti kabine ıslAhat bil- Teliletinde Tekil B. Hasan AJi Yücelin teleıin Uiı d lıiı d la)'laile b d , 
AMERİKANIN HAZIRLIKLARI keri tesislere taarruz etmişlerdir. bul~uşu fevkallde önemli bir mahiyet rosu tarafından incelenmektedir. reialiiinde Teklletler mümeuillerinln ze t ar o un aa 
Ameribhlar bu harbin deniz UstUn- •---- alabilir. • iftirakile bir toplanb J'&Pıbmtbr. Top- eoma Çlbnlmamuma karar •erilmlt-

~~1:!k1::<\: A nıılosaksonlar Ha• p ı s:4yılında Siyamlılar Bir- ~bda, reamt müeuwlere ait olarak tir. 

pyretl eslrpmljorlar. Kongreden c1o- A k da bitmiyecelı gibi! d h "Bitli•,, t• lıarın hlınlıfı 4,5 metre/ = ~ ~ B'!:lar!'ıı:= VrUpaya 8CI • manya 8 e em• Ankara. 27 (Yeni Aar) - Buraya selen haberler ~amana mahteDf 
dona kuvvetle (Blıftuafı ı lnei SabifeH) • yerlerinde kara kıtın tiddetle devam ettliini sa.teıiyor. BıtB.te kana kalmlılı ~~er ~ ca ihanet et- yet temin edilecektir. miyetlı yer- 4,5 metreyi bulmqtur. . 

ve aJtuıda hAJdmlyeti temın etmek Ame- Bahriye nazın ve bahriye nezareti Antal yoda memurlar lcooperatil i açıldı 
~=ea ~·ısöderln- mişlerlee :~::n~~~.cı:ı.;a;:!i:,d~~ ı::::ı: ler al10ışlar Antalya, 27 (A.A) - Şehrimizde bir memurlar kooperatlfl bnatmuttur. 
c1en an1•"1mlma göre Amerika birleşik • lede mühim bir yer tutacaktır. -·- . Kooperatife kaydolan memur•• emeklilerin 8a)'m 800 zil ppniftir. Koopera-
cUmhuriyetlerl ancak 1943 - 1944 sene- - - Filo başkumandanı amjral King de- tif piyuadan &faiı fiatlarla eab§a batlaımttır. 
lerinde aktif bir hareket için hazır ola- Alınanlar Bayanın miştir ki : B~ ccJllll'llleYJ> ·-----------
ealdarchr. Deniz harekat reisi Amiral ,,..,,,,.,,.., ldDdnna in· - İyi dayanırsak, hatta az bir terak- dulJ llaJldan ı-•lhta Aakerı" va.zı"yet o t ş kt 
Ştar1an .azJerlne göre Amerikanın he- ki halinde bile artacak olan istibsal&tı- a ...... • __ ,,.. r a ar a ar-
defl: fllllzlf!Pln l'CIZI olnlatına nuz1a 1943 ve 1944 yıllannda yapılacak edDcl., ,,,_. ..,apon (Blıftuab ı lnd Sahifede) 

1-Dmanmanm her hangi sahada lımyoPlaP. hareketleri hazırlamış olacağız. zatlduı INdıPddı.. zı işgal eden Sovyet kuvvetlerinin batı- tık hiı- bir teb• 
tlstOnlOk temin edecek bir kuvvete sa- -•- Deniz hareketleri §Ubesi reisi amiral -•- ya doğru ileri harekete devam ettikleri ~ 
bip olmam.. Bertin, 27 (A.A) _ Doyçe Algeman- ~tark ~ bu pro~ ~tbiki neticele- Tokyo, 27 (A.A) - Tayland .. kıtalan ve çok gerlde kahmş olan Rjef §ebrinin ıı• ke kalmadı 

2 - Amerika kara, deniz ve. hava ya Zaytung, Atlantik beyannamesinde nne dair şunlan söylemiştir : B~~ ehemmiyetli ~teJik mev- de işgal edildiği bildirilmektedir. 
kuvvetlerlnln mUftefilderle tam bır iş Alman ml&bmzlanm - Bahriye için kabul edilen kredile- kil~ ellerıne geçirmi§lerdir. Murmey Bu haberi ihtiyatla kabul etmek il- • 
birlill yapmaları.. mevcut yanın 8SI, rin tutan 24 milyar 750 milyon doları Bntanyalılar tarafından bopltılnu.ttır. mndır Zira bir kaç Mmlryolu ile bir llGILTERE o r"ı ~uı ıo 

3 - D0paa ticarethd tahrip ederek Rusyaya tlbl b~unması ~~ bulmuştur. Bu paranın yansı ile 950 Bu Wiae ~u tehdit altmda bu- çok askeri yo1Iarm kavuşak noktası olb R 'I • 
dOşmanı Dı:bsadt sabada boğmak ve hUkmU mevzuubahis ederek diyor ki : bin ton harp gemisi yapılacaktır. Dev· lunduracaktır.Zuıl Murmey, Rangon de- bu şehir işgal edilseydi Sovyet tebliiin- MESSILININ BEJ ANATI 
kendi SJDU'lan içinde inbilAlini temin et- İngilterenin eski Moskova elçisi Sir riye. gemisi ve torpido muhribi olarak miryolundan Ud saat mesafede olan Rey- de bildirilmesi gecikmezdi. Bununla be-
mektir. Staford Krips Sovyetlerin Almanyayı yapılacak 500 gemi ile 1799 küçük gemi go yolunu açacaktır. Aynı zamandailhimBri- raber Almanların bu cephedeki durum- e 

Bahriye ~le fevkaJAde tahsisat . . b h tan hariçtir tanya vatan severleri arasmda m Londra 27 (A.A) - 1qll....m orta 
lriltçesi 24 mib'u' '150 milyon dolara çık- zaptetmek emelindeh f(iphesi olmadıjı- u esap e ka~ sebebiyet verecektir. lannın nezaketi hasebiyle bu webri ter- pX mbıeaııt dnlet Nazın Ut.1toa 
m&ktadır. Bu pua ile 950 bin tonilato- nı söylemiştir. _,_ ıroRMEYtN T-AHLİYESİ ketmeleri her A;n beklen-:billr. Yalmz Baidata muVlllalltmda pzeteallera .... 

luk harp gemlsl inşa edilecektir. Artık Almanyaya karşı bir Plüto Bol- Yenı· ı· nnllı·z Rangon, 27 (A.A) - Rangomm 160 :; le! de ::eri~ gibi ı!' lıdaki beyanatta bulunmuttur: 
Bahriye erktnı Amerikan endUstrisl- aevik suikastının açıla vurulduğundan ~ • kilometre dolusunda bulunan Murmey 1arl:e :ıa~ e zor - c - Şimdi orta prkta ,apllacak hlılıı 

Din gUnde 24 mt çalışarak istihsalin . _;n,..; .. le bera sivil halktan bopltılarak askeri makanı- 0 • hangi Mihver tefebbUaUne kup Jııopbl-
arttmlmaıa ~unu tekrar etmişler- filpbe edilmeL Alman •UUMOw,J • dritnotları.. 1ann kontrölil altma konmupur. Almanların burada esirler vermeleri lecek kuvvetlere Ve Malwuaeye :ıDali1C 
6-. Amini 8tark btltUn inşaat teqih- her diğer Avrupa milletleri bu Anglo BtR JAPON de muhtemeldir. Zira buradaki kıtalarm oldulumuza kanHm Bu ayede JIDne. 
larmda gUnde 24 mt ve haftada '1 gUn Sabon ihanetinin açıla vurulmasmdan e ZIRHLISI BATIRILDI batıya çekilme\ için faydalanaealdan rin her turlü eebdjdlnf orta pıStan ualıi 
plışdmasnn lsfenlftir. mlnnettardırlar. Zira mihverin son z. D!t!. _.,, '- [ h b • Batavya, 27 (A.A) - llakaespr bola- yollann mUhbn bir Jmmı fimdlden Sov· tutabileoel1z. 

Komisyon bu PIOIP'8iil1D sOratle ha- fer ününde bu ihanet unutulmıyacak- DU'Yuııır top ar •P ır- zuıdald bareklt esn•mda bir dUfman yetler tarafından kesilmlftfr. Almanla- Libya muhuebelerb:lde ~ ..... 
m"l.,....lm«'m> emindir. GörillUyor ki 

1 d d · 1 fı zırhlısı batırılmqtır. nn cenup batı yollanndan faydalanabll- mevcudunun 1lçte ilı:Wal w hİılp ..ı. 
BlrJeı,lk COmhurl,9tıer tam bJz1a harp tır. ·- en Gfef e f ftCe Oft • e • melerl, Likiluld • Rjef demiryolunda zemesbıln tam•mm1 bJbetu:dttlr. 
~cı'1~Jıesaptasnr!re Yeni bir Yunan or· çelik •avuruyorlar Yuoanıstana sekız ~=7~-=~ı.ı::: C •A • 
lll'ttmJ.eaia tahmfn ediliyor. YaJmz bu k J - • • b• t b ğday eat hareketi bUsbGtOn zorlapcaktır. eDUp men• 
bct.r ~ hup aemW için subq ve ef- dosu uru uyor Ba drltaotlal'm elektrik ID OD u On bet günden beri Sovyetlerln Bar- A • 

nt lradıosumm ko)ay ~ -·- ltavvetl orta btt7Mdtlkte • kofa karp yaptıkları taarruzlar flddet- kası kat'ı vazı-
linl AmerlJra1dar da ltlnf ec19orJar. Londra. 27 (A.A) - İvn.ing Niyos bir lehll'e wete Looılra, 2'1 (A.A) - Besml 1ıeblil: lenmit" Alınanlar biraz gerileme so-

• gazetesi Yunan Kralının yakında Ame- ., • Yuıuml.standa hWdlm sllnm .iqe vazı- runda kalnuşlardır. Bununla beraber yet ahvor A hilrada vaziyet rikayı ziyaret edecejiııden bahsederek İngiliz harp ~ ·~ce mUhim ka- yetini bqı1amak için tn,ntere ve Ame- Almanlar Harkofun cenup batısında bir 
~ 1 inci s.bifNe) diyor ki: yıplara uğradı Fakat yeni inşaat ile bu rika hUldlmetleri Y1mantstana 8 bin ton mevkide karp htlcuma geçmişlerdir.. e 

Bu seyahat Yunanistanın harp merha- . · . . b .. lUft- ..d''-'U b" 6nde k ı .. ı.. Şimdi Harkofun mukavemet derecesi ltiyo de Janeiro, 27 (A.A) - Doka 
Çarp1flDA)ar senit bir 1'8]sede oluyor. lelerinden birini teşkil edecektir. Yunan kayıplar telifi ediliyor. ~ ı.uw U" vapur 1 mıe ~ bu mukabil hücumun netlceSine bajh Alman ve iki İtalyan~ b-

Muharebe •ha1111dan selen haberler Kralı Birlepk cUmburiyetlerde yqıyan Uç bet gün evvel gazeteler, 35 bin tedbirler alımşlanhr. Bulda:vlar bır görilnilyor. Almanlar bunda muvaffak patılmJI, bUtUn eftaka .ı bnmupur. 
azdır. Bununla beraber muharebenin Y1manlılan kurulmakta olan Yunan Ol'- tonluk yeni bir İngiliz zırJ.hmnın inşaatı Kmlbaç komitesi tarafmdan tevzi edl- olurlarsa Harkof kapılarmdaki Sovyet URUGVAY HAZJRLANIYOR 
her eaat daha ziyade tlddetlendiii •e dusuna asker yazılmala teşvik edecektir, bittiğini ve hizmete girdillnl bildirdiler.. Jecektir. kuvvetlerini çekilme zorunda lmakabl- Montevldeo 27 (A.A) - BilkGmel 
Pftltlediii açıktır. Mihnr Te lnciliz e Müteaddit yeni zırhlılar ve bu meyanda •A:nltlı1W lirler. askeri ~tm arttmJmuma dair Wıı 
koBanmn yapbklan manevra hareket- J • ·ı · R ild tane daha 35 bin tonluk dritnot ya- v J h ·1ı • AFRİKADA kararname neşretmiftlr. 
1eri anumda hazan kU'Y'Yetlerin tefriki ran • • ngı iZ • U• pılmaktadır. AGnaua arice I 1 Libya harekAtma gelince : Londra rad- Mihver devletlerinin u~ 
1'lle kabil olamı:ror. 1-faTa. s?rme~ prtel-- -uolı•de•I kaf'i/effİ 35 bin tonluk yeni İngiliz zırbhlan en Lo/ OFJ.U -.ınder'•Celr •• yosu Romelin bazı Britanya depolann- menfaatlerlnln hlmaye9inl ~ ... 
lan fena olduiundan earilı bır intiba •• • ~ son sistem vesaitle mUeebhez ve insanı IC Ui 0 u • dan mUhim mikdarda levazım ele geçir- rine alacaJctsr. 
de •tmeie lmkln yoktur. iki taraf ta -8- §8Ş1rtacilk evsafa maliktir. -·- eliğini tahıriin etmektedir. Ahiıan teblill AMERtKALILAR ARASINDA 
lnadla çarplfl)'or. Tahran, 27 (A.A) - İran parlAmen- Bu hususta verilen anı dikkat taf· Ottava, 27 (A.A) - 1942 de Kanada- 21 - 34 son kanunda mihvercilerin Bri- ~ KONSEY! 

ALMAN TEBUQt tosu İngiltere ve Sovyetler birliii ile silltı • '8Y • tanyah]ardan 283 tank, 127 top, 503 oto- Rio de janelro, 2'1 (A.A) - Amer.Ora 
Berlin, 2'I (A.A) -Alman teblili: İran arasmdald muahedeyi 5 reye karp yeJt:;:z drltnotlarında en mtlte- :; • .=.:.n auuı:=.ı~~":; mo~:ı çok i:i: = = ~-:ı-:.ı~=•~ 
Şimal! Afrikada 23 • 25 Sonlrtnuna 80 reyle tudik etmiştir. kAmil müdafaa Te ~ vuıtalan 'Val'- tOmeb ve Ud tank llvasmdan, dilerl ild ~akkmLord. Alman tebliil bir P1Y harp komeyi halinde topl•mnalen lçlD 

bdarkitl m~rde ı!o'~ Ü)geçm • dır. Bombalara, mermilere, t.orpJllere ve zırb1ı tUmenden mUtetekkil bul1JJU9C'lk· söylemiyor yapılan teldifl Rio de jaııeiı'o koufenDa 
f;

1

':,ı::iu ta§1tı bnhllflur. Pekp ;: Atla lı~a INdD'I• = =:=: :::nı.:.: tır. UZAK ~UDA ~ etmiftir. Şlll m::-~ 
da harp malzemesi ahnm1f ve 40 İngiliz lan Anlel'llıan fendlePL. bqka hiç bir yerde görillmm:nipir. Ke- e Uzak doluda Japon hava kunetlerl- Oataoeliyetınde 

"=.ta~'!: =;z devam edl- Vqington, 27 (A.A) - Bir dilfman ~.bu derece mı.: yerkıştirllıııiş top ta Kulda Çin lltaklmetlllde- :po=tfar;"~·':~; JJO •Dl ......... 
yor. Ada sularında bir destroyer ve bir deninJtısı, bir petrol genıishıl batırlmf- =:.:;::~kal;!~=~ ld Abaaa elçisinin kısmı yerdeki hava Usleri, bir lasmı da pdHalcl l1dlyat 
ticaret gemJaine bombalar isabet ettiril- br. Mürettebattan 21 kişi kurtarılmJ§tır. çok fazla gizli ıilAhlara malik bulunan ziyareti.. tayyare gemileridir. Karadaki bava U..- ~ ............... 
TSantepinde Sollum açıklarmda i1ç 

22 kişi kayıptır. yeni yüzen kaleleri gezeb~ için bir Nanldn, 27 (A.A) _ Alman bllyOk ~~m:;~ u;'~ mı;::ı:~ tzMta YABANCI ~-
torpille batınlan tngiliz saf harp kruva- ~~.:~!.~ ~ gün kAfl gelmez. Yeni gemil~eki gizil elçisi Staner Çindeld Japon lıduları baş rekatta menzil uzatmanm önemi çok ı!ınıe ~tmmı.: • 331 w 
~~1;,ng1~'3; B~TIŞilaşılımJbr. vapur babrmJfbr. y sillblardanadmı ek~:-~ ~1.n.n: kumandanı general Hattayı umumi ka-~· .. ~ı,,_,. 330 dolumlu ;.t ~ mtııdhn'Je-

verm unuu•uu • 'Jl"W&AY ~ ziyaret etmlftir. Sıngapur dUJNgU takdirde Hint de- . (M zzaflık hizmetlerini bir 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz Bahriye ALMANLARA GÖRE nun tma1inl, bahriye nazın bulunduiu nizine serbestçe çııkae-k olan Japon u- rın L.~..ı le __ ,H ı. ... ..a .. ) 

N~zareti bildiriyor: çx....11 ilham _,_.;_ B i- ..a-JC.ıu;_ '--...:le • __ ,___ k _,_,: bil sene ..._y ya,,_._- ..-.... _.. 
Amiral Vepelin sanealmı tapyan Bar- Berlin, 27 (A.A) - Alman tebliil : zaman. v&~ •• eWW9..... u gem dan aPiı ~· Aa'. rinin tesir ~ ço •~ye ~ keclilmek üzen 29/1,19G peqembe 

bam hlısmuı batt lı tee.nrI bildiri- Alman denizaltıları Amerikan sularm- lerde msanm gözüne en ziyade çarpan Bu dritnotlara yapılacak hava hUcu- cektir. Buradaki hava kuvvetlerbün günü tubemiZde hazır bulunmaları, 
Br: ~ Vepel butuımuşsa eda gemi da 104 bin tonillto ham>inde 12 ticaret şey zırh tabakammn kalmhğıdır. Filba- mu çok müthiı bir baraj ateşi ile karp-, Hint denizinin b\lyUk bmımı kontrol aksi takdirde ceulandmlacaldan 
Jru°mandanı Amiral Kuk ölmüştür. ölen- 8emisi bat.ırnıwlardır. Bu gemilerin altı- kika bu kahnhk 40 santimetreye kadar laşacaktır. altına alması ~ümlrlln olacaktır.. Bu ilh olunur. 
lerin k bal haberdar ...ı11-ı_.;- 1.11 •• 111. ~ı imdir vardır Bu zırhhlann yalmz atı§lan kontrol suretle Atlantik muharebesi gibi bir * 8 

ra an ~W&· 11 
uyZua. l""'wv gem__ • GU~ertedeki taretlerin her biri bir makanizması 200 bin sterline mal olmut- Hint denizi meydan Jbuhare}wasinin bat- tzMIB nmıJ A--1.lıc ŞU· 

• • kUçUk ev bUyUklilğilndedir. Bir tarette tur. laması ve bu muharebenhı dolu Afrika BF.StNDBN: 
Jlal'el8I PeteD • Amel• Sovyet an1ll'8ldlaslara 30 lik 4 top vardır. Bu çaptaki toplar Gemiler dahilen birbirinden tamamı- sahillerine kadar 11'Z81DMJ muhtemeldir. 331 dolumlu pyrt laıam ihtiyat 
b seRrl komqtalal' .. ._ ld b Mhlıllı tam tanedir. Atalı yukan iistüvane şek- le ayrılabilen muh~lif bölmelere taksim Mihver için en mUblm nokta demokra- eratın sevkedilmek Ur.ere 30/1/9'2 Vlşl. 27 (A.A) - Amerika b6yilk .,.... tea.Lt N;;a:ii tinde olan bu çelik mağaralarda bir mu- edilmiştir. Bu sistem zırbhlarm batma- silerin malzeme deposu haline gelen Af- cuma günü sabahleyln pbede mev-
~ amiral Lihi marepl Peten tarafın- pkarddar.. harebe t".SDMJDda maniveWan işletmek S1D1 hemen hemen tmkAnıuz kılmakta- rikam:.ı tecrididir. Mihverin Libyada, cut bulumnaları nan olunur. 
dan kabul edihnifth'. Amlra1 Darlan da Londra, 27 (A.A) - İngiltereyi zl· ve muhtelif düiınelere basmak için tam dır. Japonlarm Hint denizinde ~~ GelmlyenJer hakkında alkerllk Jra. 
IJlil)Akatta haar bulunmıqtur. SaJabi- yaret eden Sovyet sendikaları murah- 104 kiti bulunmaktadır. Bu büyük Ü)p- Bunlann elektrik kuvveti orta bll- milttefilt devletleri birbirinden ~~ nununu caat Jitlktlmlm tatlılk ._ 
,.at rnahfill@re göre ima aeuen bu mU- bulan tarafmdaıı tenkitlerle dolu bfıt 1arm hepsi birden ateş ettlli zaman alız- yUk!Ukte bir '9hr1n tenvirine kAfi &ele- ve harbi kendi- 1eh1erJDe çevbmek ola- lecıeldlr. 
llbt bir walret .......... brotGr Dllp'edilmipir. J,armdan çakan de.mirin aiırbiı yedi tma- cek ~· eaktır. • ............ ___ - ___ .,. 


