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e SEVKET BtLGtN : 
§ Rııı•muhRmrl: H.AKKJ nrl\.KOl';LU : 

~ ABONE SEKAITI : 

~ DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için~ 

5 Senelik............ 1400 ~~ ~====:_ ~ AJt1 avlık............. 750 

E Günfi l!ttm;ırı nlishalar (25) kunıshır ..... 
E TELEFON:2697 
5ııı1111il11ilil11il111111111lllf11il111111il11111111111il1111111il11111111111 r. 

llôn .,,n.,,t,, ı,~d •n mesulivet kabul edilmez.. 

SingapuTa fiddetli hücumlaT yapa 

• 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-"l 
1 

Japonlara göre 
.,._..,_c_ - - -• • • e -·-·-·-·-·~ 

uantoıl. 

J ponların 
eline geçti 

---·---
Sin gap ura •on derece 
f iddetli tay yare akın. 

/arı yapıldı -·Japonlar kazanclıkları 

lzmirden 
Yükselen 

Işık ••. 

;ıııııııııırııımı1111111111111111111111111111111uııııııı~ 

deniz muvallakiyetinl 
tekrar anlatıyorlar 

Tokyo, 1 (A.A) - Japon resmt tebli

-·izmlrde kabul edilen 

-Hayat ba
hahlığına 

-

karşı ••• --
Verilecek kararın 

- ği: Singapur limanı ve etrafındaki tay
yare mcydanlariyle kışlalar ve askeri 
yerler U:ıerine son derecede şiddetli ba
va hücumları yapılmıştır. Karşı koyma 

- toplarının ateşine rağmen tayyareleıimi
= ün hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

KUANTON ALINDI 
- Tokyo, 1 (A.A) - Kuantonun zapte-= dildiği resmen bildirilmiştir. 
~ YEN1 lLERLEYtŞLER 
- Hankeu, 1 (A.A) - Domei AjaJlS1na 
- göre japonlar Anhvei eyaletinin şimal ba. •ararların coğu. bütün 

memleket ıcın bir 
örnek olmastar. 

t;smda Lactiatsiyi Ulptetmiştir. Diğer 
bir japon birliği Tamgyagun 20 kilomet-

-- hususi ;,. yer/erine §_= re şimalinde Kavanineze hücum etmiş, 
Y Sunmotien ve Siactiaeye kadar ilerle-

Ege d ızı -ı b~::-1. h . ~de teşmili muhtemel~ mıMştANtLLAir. NIN MUHASARASI en n n uyu il avası ı)c gö- : = 
iüslerlni doldurabi1en bahtiyu İzmir- ;: ;: TAMAMLANIYOR 

E -

~ Tutumlu ol: Bahtiyar 1 
ı oluraun. 

1 = c 

~IHllllllllllllllHIHlllllHlllllllllllltlllltlllllllllllltAlllllUl._i 
YENİ ASIR Matbaasında basılımstır 
======-

I ·-·- ·- --· 1 ·-·- - ••• 

lngilizlere göre j 
·-·-·-·-· 1 - -·- -·-. -· ~ 

Bir ya-
ın m afa
ası sağlan 

'---·---
Kuantonda harp de-
vam edi ')'or, Singapa; 
hava akınına a-,.railı 

lngilizlerbı. pek yakmc.la alacaklanm tohmi" ettiklm Baf'diya -·Blrmanyadald laawwet-
Amerıka l'CJ göre 

---·---
M a nilla dan (e-
kilen kuvvetler 
A vusturalyaya 

tası nacak -·-Vaşington, 1 (A.A) - Orta pasi-
fikte Manuri, Couston ve Polmuri ada
Jannda durum değişmemiştir. Diğer 
çevrelerde bildirilmeğe değer bir vey 
olmamıştır. 

RESMi TEBLlö 
Vaoington, 1 (A.A) - Harbiye na· 

Al rika harpleri 
---·---

" A~edabva'' nın 
cenubunda şid
detli m1-hare
beler oluyor -·-Kahire., 1 (AA) - Orta şark lngi-

llz ordulan karargahının tebliği: 
Son 24 saatte Agedabyada faaliyet 

son gÜnlerdelcine nisbetle daha azdır. 
Fakat düşman ana kuvvetlerine kar~ 
hırpalama harekatımız devam etm~tir. 

Hava kuvvetlerimiz Agedahya yakı

ler Japonlara taanıaz 
edebUecek vaziyette.. 

Singapur. 1 (A.A) - Penh cepbe. 
alnde düımanın küçük gruplarile t
edilmektedir. Düımanın topçu faall7etl 
olmuıtur. Topçumu:zun himayesinde lııh 
birliğimiz dü,manın küçük bir milhhn
mat deposunu tahrip etmit ve dGpnana 
yü:zden fazla kayıp verdirmlttlr. Bizim 
kayıplanmız ehemmiyetııizdir. Kaan~ 
da muharebe devam ediyor. Tuatham 
muharebesinde askeTİ hedeRerde haa 
hasar olmuttur. Düşman tayyarlerl ~ 
nakale yollanmıza ve Sinsrapura aJan1u 
yapmışlardır. Askeri hedeflen:le han ..._ 
fif hasar olmuoııa da ölen ve yaralanan 
yoktur. 

Bomeonun batısında çekilen k~ 
rimiz Hollanda Hindistam btalarlle lm-
l~mişlerdir. 

(Sonu sahife 2, Siitun 6 da) :ıcr, bir kaç haftadanberl sürekli bir §. İstanbulda memurla•§ Tokyo, 1 (A.A) - Japon karargahı-
.:;rlan~a gayret.t içi~dedlrler. Çalı-~ l'a birer maac ftisbe• g mn bildirdiğine göre Manilla etrafında- ,----------------~-----------------

arn tıth ve dıkkatlı cllrrden çıkan :; • '6 • E ki çember gittikçe sıklaştırılıyor. 
l>lr programla haşlanması, üzerinde uğ- ; tinde avans Veriliyor ;: MALEZYADAKl lLERLEYlŞ 

(Sonu Sahile 2, Sütün 3 te) 

Singapur, 1 (A.A) - Japon1ar K .. 
antondaki Britanya mevzilerini bomh. 
lamış ve mitralyöz ateıine tutmattar. 

{Sonu Sa1ıife 2. Stlttha 1 te) 

l'atılan. ite emele veren vatandaşların ~ Ankara, 1 (Telefonla) - Aylıklı ~ Malezyadald japon kıtalan şimdiye 
~ın bır ba~arı yolunda yürüdükledni :: ve yevmiyeli kazanç erbabının ha- :: kadar şimalden cenuba doğru 400 kilo-
lrostennelctedir. § yat pahalılığı karşısında uğradıkla- § metrodan fazla yol almıştır. 

!zrnir, Kanat sesini en çok duyan al- :: n geçim xorlugunu hafifletmek § 1NG1LtZ BORNEOSUNDA 
~1 kanatlı yiğitlerimizi her gün b~nna § maksadiylc hUkümetin alacağı ted--§ lngi)iz Bomeosunda Sara\Tekck geli 
~~aaf havacılık merkezlerinden birl- :: (Sonu sahife 2, Sütun 6 da) E kalan düşman kıtalan imha edilmiştir. 
lır.-::zmlr, vatanın parçalıınıp dağılma- :lııııımııııııımıııııııımıuıııımmmıımmımı~ (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 
~.,.uz tuttuğu kara gijnlerln. ytire- -----------------

line ilk Yara alan kahramanıdır. Bu· 
~n için yapılan hazırlıklann yurdun ko-

hrnaa hlerilc ilgiıı\ olduğunu ko]aycn 
~ rnln edebillri:z: lzmlr mi1li havncılı-

"}' .A enr aır,, ın askeri mu harı iri yazı yor 

mm'~n daha derinlere kök aalmaııı için Al f f k t . z 
:!\~~~~~;~ı~tt~~ :;:;a h;o~~~:::" ~~: m an nı u va a ı ye s ı -

TürkHrJi ile katılmak azmindedir. ı • w • • b b • d • ? 
~ ava Kurumunun calışmalann- e e } ne ) r .::d:UgÜn~ ,kadar elde edilen verimi! ıaının s . 
1.J w n Reçırırken f:zmirin Ö"'t !!afta yer ~ 

a ~·ıı:o •• ·· .. d la d ~o:zonun en kaçamn:ı lzmirli va- -

lta:a;;~anmız~n ka~~! etm ı: o1duk1D;rı 1 Almanyanın Garba büyük kuvvetler naklettıeı L nn çogu, butun mrmleket içın • 
lr 

8
';'ek olmuo ve Türk H \·a Kurumu· anlaşılıyor • Singapur şimdilik tehdit altında 

~~11~J7:]~8;ı:u k;::;ndırmBıı-. lzmirin değil • İngilizler Libyayı geri almış gibidirler 
41ört bucağında gen!sil:Cıııl~~ l~~l:Urşd~~ ••••••••••••••••••u•••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: !:'fr ,;ııavu:zlulc rolünde her zaman 5 YA 'AN· EMEKlt GENERAL HUSNO EMiR ER KIL ET : 
• utval a olmuştur. Bup,Ür! de aanldığı : "' • •••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••: U sa i i • Ü t • ••••••••••••••••• ~ n stesınden gelec,.,.ktir. ŞARK CEPHESİNDE 

Türk Hava ~u * v 1 Aziz okuyucuların bildikleri gibi Av-
.... 1 rumunun açtıg1 yen d b tı "ddetli kıs 
y-• '"'ma «;ıihn. bu 4>r>rnkll\nn nimetle- rupanın doğusun a as ran. şı .. 
"1nden Faydalanan her Tüıo·kü harekete dolayısile, harp bereketleri ş:~ı;Iılık ~tr~: 
Ret!recek Önemdt-clir. Mntöründen en tejik ehemmiyetini k~yb~tmıştır. Çil~ ı 
:fak vidasına kadar cTürk> dam~a!lını Almanlar çok şiddetlı soguklar sebeb.I~ 
ı:J:ıv1~cnk ~ayYareyi vlicude sretirmek Moskovaya karşı bir b~çuk aydan~n 

~ ı hepımi:ztn yüreklerinde her an giriştikleri muazzam çevırme taarruz a
~evınçle c;RTpma~a ba•lamı,tır. El ath· rından birdenbire vaz geçerek .. Lado~a 
Ktmıh mesele, çok emek, sönmek bilmi· gölünden .Azak denizine kadar suren bır 
Yen ir l\!ık Ve milvMlar j,,.tiven blr da- kışlak müdafaa mevzii tutmak kararını 
~:1b .. ~~ iş ancRk bütün Türk milleti· vermişlerdir. Bunun için de Al~ o;
hı n ° unme.z bir kUtle olarak dayan- dulan mukeddema Moskovanın şuna • 

İs eiyürüvebilecektir. bntı ''e cenup doğusuna doğru uıpdet· 
lıv zm r le ufıtklnn~dan yükıırl,.meğc baş- miş oldukları yerleri bırakarak tasarla
oldn" ışı , bu ihtıvac"' görülüo se:ı:ilmi"' dık1an umumi müdafaa hatbna munta
Ru ~hf ub lş~retidir. Bu 1şik, di.in oldu- zaman çek!.lmişlerdir. 
Türle ' t ugun de, yeva.. yavaş bütün B dan başka Almanlar 7.aten son 
Yent .,.:; 1nım l!&Tacftk. Türk kanadını v· un Briyansk ve Melitofal bUyUlr 
lede de e~~d:rlllaotırac111c hu yeni ha~- ih~~;;aşlarmın muvaffak olması ÜZt"· 

elinde tutacaktı: ~crefini, gene tzmır rine Rus askeri kuvvetlerinin artık pek 
lzmlr h · f z1 ' ld klarına hUkmetmi~er ve bu ~ferlerln em ac:lılının en sertini hc:m de a a laznd ~ hesinden bir çok piya-

k d" E en er Rilmezlni tatmıs bir ül- sebep e ogu cep .•. 

Rusyada son 
harp vazi veti 

'---·---
Bil hassa orta kesim-
de çok 1iddetli mu

harebeler oluyor -·-Berlin, 1 (A.A) - Alınan resmi teb-
liği: Hava kuvvetlerimiz Teodosyaya çı· 
karılan düşman kıtalarma ve bunların 
kara ve denizdf'ki iaşe yollarına şiddetle 
bUcum etmişlerdir. Düşman insan ve 
malzemece kayıplara uğratılmıştır. 

Dun bütiln gün şark cephesinin orta 
kesiminde şiddetli muharebe olmuştur. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

e ır. :J. atılan bil' f!!l en iyi bnııarma- (Sonu wyfa 3, Sutitn 1 de) 

~Y~~b~~nmekı· 1 

d ıhtı ·~~~;;~~~~~~~~~~~r~;--~:ı~::~ k D. çın Jrşa n • 
yacı yo tur. ıleV.hn•-. Çal l 
d 1 • Q. l"ma ann-

an a ınacak vcnmin çok parl k lm 
81dır, il. O B• 

Server Ziya CUREVtN 

A ln1anya !~arp Cf'P· 

hesini d~ diişünnı~k 
m{>cburiyetindP! 

!ngUiz mey~an ok111yRşu 
karş;ısında şark!an 
belki de daha !azla 
a~ er ce tecek 

Bern, 1 (A.A) - Latribun Döloznn 
Razetesi ya:zıyor: , 

'kB. Hitler Avrupa sahillerine ynpıln
~~ her hangi bir hücumu tard için bütün 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 le ) Alman - Rm hofbmdek\ lu~re1c4tt41' bi1' göri41'Üf 

Japonlann hava '4aJTU.ZUna uğrayan lngil.izlerin meıhuT SmgapuT üssü 

Ankara ve Istanbulda kış 

Soğuklar pek şiddetli, 
donup ölenler var ... 

/
Rusva nihai za· 

ferden emin 

-------~-------~----------
Hararet derece si Ankaı-adasılırınaltında267a 

tstanbulda 8 ze kadar dültü 

İstanbul, 1 (Yenl Asır) - Şehrimize ll!!!~!!!!'Jll!ll kar yağmağa devam ediyor. Siddetli so-
ğu klar hUküm sürmektedir. Hararet de
recesi sıfırın altında sekize kadar düı-
mU~U~ • 
Soğuktan donup ölenler vardır. Bu 

cümleden olarak Bakır köyUnün Esen
ler köyünden 14 yaşında Hilseyin ile 
kardeşi 12 yaşında Rahmi, bayram mil
n.asebetiyle lstanbula gelmişler, köyle
nne dönerlerken knr tipisine tutulmuş
lar ve donup ölmüşlerdir. 

OskUdarda Fatus köyünden bir ka
dın da yolda tipiye tutulmuş, donarak 
ölmUştür. 

Şehrimizde kar ve soğuktan yerlel' 
donmuştur. Bu yüzden düşüp yarala
nanlar da vardır. 

ANKARADA 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Şehrimizde 

şiddetli soğuklar hüküm sürüyor. Hara· 
ret derecesi sıfırın altında yirmi altıya 
kadar dUşmtişlUr. 

•••••••••••• 

Almanlar galiba 
"Malta,, ya hücu· 

n1a hazırlanıyorlar 
---·---

Londra, 1 (AA) - Deyll Minıar 
gazetf'.sinde çıkan bir yazıda §Öyle de-
niliyor: • 

Cenubi Adiryatik, cenubi İtalya .-e 
Yunanistan limanlarına Nazi kıtalan 
yığılmıştır. Hakikatte çok güç bir te
şebbüsün, yani Maltaya karşı b5r taar
ruzun ba.'ıis mevzuu olacağını sandıra· 
cak sebepler vardır. Deniz yolile yapıla
cak bir taarruzun muvaffakiyet ihtimali 
azdır. Fakat Girit adasında olduğu gibi 

lsı;eçte giyim eı yası binlerce paraşütçü kullanarak, bunlara 
deniz l:uvvetlerinln yard•mını katarak vesika ya tabi ve bir çok noktalara küçiik öl~erde 

A asker çıkararak yapılqcak bir teşebbO-
- - sün az çok muvaffak olım1~n n1Umküu· 

d St?~b olnt, 1. (~A) -lk lsv~bt~d?ugUMn- dür. Almanlar böyJe bir maceraya atıl
en ıtı aren g1y1m ves aya ws ı ır. a- k i in ask malzemeye de malik 

ğşUllar 7 Sonk&nuna kadar kumaş sat- mn ç ere ve 
11 ırııyacnklardır Giyim vesikalan bir bu- 1 &. 

!:Uk sene müddetle yürürlükte kalacak
w, 

---·---
8. Kalenin fimdi mı1· 

savi şartlar altında 
dövüf ıi yoruz diyor • -·-Moskova, 1 (A.A) - Savyetler ~ 

YUksek şUrası reisi B. Kalenin yeni._ 
münasebetiyle şunlan söy1enüftlr: 

- Şimdi Almanlarla aynı prtlu .ı. 
tında dövüşüyoruz. D~ rlcat edi
yor ve cephenin bir kaç kesiminde ı.. 
kik! bir dağılma halindedir. Onllmllıclıt 
daha karşılaşacağımız sık.mtılı cı.z. ,,_, 

( Sonu Sahife 4, Sltlm 1 a. ) 

• 
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l'AJURI ROMAN Yazan : Şallln Aa.llınr m 

-- Edepsizliii 2örst.nl 

, - . . 
'ŞEHiR HABt#•C.LERJ: 
Yılbaşı cecesin· 
deki nakil va-

~ 

·soğuk ve kar 

1942 
CIUlllUIUllUHlllllllHelUllllllllllllllHlllUlllllHft - -
IHayat ba-1 
1 hahlığına İ 
1 karşı... 1 = . = i 

Sıtaslzllm 29 d b 
1 

~ (Baştarafı 1 lnd Sahifede) 1 
.lii. • • • 5 birlerin mahiyetleri 8nllmUzdeld 5 

ae.herH ltaımn hlddet!nden aldıracak llibiycll, e sene en erı zmır Ecnnlerde teayyun edecektir. Aldaiun5 

Tanu zadeyi bapsett1r1yol'Cla.. HALK f PEYCE Sl~INTI ÇEKTi İ ~.::: ~~"er:.ns:: İ 
-50- -•- bo··y)e·sogvuk go··r~edı· :ayyenn.lsbettebirzamicrambah•= 

DUn de kaydeylediğimlz gibi yılbaşı &.&J. ••• S mevzuu oldulu &ibi bu kazanç ftl- i 
Aman Yarabbı! .. Ne korkunç bir wazi- !!tini birden bire boan hafif bir ses du- pces11zmirde pek neşeli geçmiştir. Şeb- ! babından alınmakta olan ve mu- 5 

Jeti.. Tana Zede o uldbcla dal .tibl yutdu. rln muhtelif yerlerinde bal"lar verilmiş, • 1 vakkat mahiyeti taşıyan buhran ,,. i 
bir afn'lıtm tnyfkl aftrnda ftillr libi Çok J{arip!. Yoksa mezat' ta~lan biri- fakat bu sene nedense hiç bir seyril aefer CIY81' dalla?'Cla icar 80 santim! • Gediz OY8118d8 3 muvazene vergi)erinin ilgası da ya- i 
olmu.ıu. .. Ve aynı zamanda gevrek bir birleriyle konuşuyorlar miydi? Tabiat hazırhtı yapılmamifbr. tellllke • Bawvan w..ı az!* S pılan tetk.llds Uumda yer almıt- 5 
hhkaha duydu.. Ve bunun arkaSJJldan kanun1anna aylnn olan böyle harika Otobilsler ve tramvaylar mutat mtte "" " .... 5 tar. Alınacak tedbirler ft nıtlecek § 
ia Dca km bir mrm ıdbt &1ı19 brt kabilinden bir lfhı vukuu nuıl bbll ola- faaliyetlerlnl tatil etmiflerdir. Bu yUz- • 11ı... ilk aWmda ~ KOYL'ODE ENDiŞE • i kant' devlet ve ....,,.... buena ! 
lelfyle adamlanna fU suretle emir ftl'o bilirdi!.. den aile topluluklarında v• ellence yer- açanlar lzm.irde her tarafın beyaz bir kar Karm ve ondan evvel yalmurun de- ! kanununa k tl~~HH•::u ~ 1 
d.Jtini de fark etmifti: Kavuklu mezar tap 1bana aıeJerek de- lerinde toplanan halk evlerine dönmek- tablkuiyle kaplandığını gönnüşlerdir. vamlı surette dQpnOf olması, Gediz ova- 1 bunların ur tef ~ e; 

- iN tarbfJeslz berifl hemeıa 8'81tki dl ki: te bUy{lk sıkıntı çekmlflerdir. Enelkl ~ teflrar -.ıa,m km' ıece sındakl köylUlerl dllftlndUrmektedir. Bir ı= ;::1' veya ücretle çahpnlara da :! 
mah._ 11iMf!ri1D.- Baball B._yln - Tayfur!.. Tabiler Aat açmamlf ve yakın mua- yansına cl<>tru tipi halinde dewm etmiş giln aonra eriyecek olan karlarm ptl- Bu ~iırketler, fabrikalar, § 
tıfendhıln işgal .elllf zındanın bfti,tjin- Onun yanmda duran daha kocaman felere lfdecek mllfterllerl tqımaml§tır. ve gece yarısı tam yağı~la ıehrlmizin so- receti aelleriıı onda ekllm•ı anzlyl 111- : ticuethaneler --.aaza ve dDkkt• i 
Cleki dar hUCft bot olacak pliba?.. kavuklu, öteki mezar tap bu hafif 8'118 G~ yanauıdan aonra mOracaat edilen kaklanm, çatılan doldurmuştur. Saba- tarla &iecell m•aha1drelr llrGlmektacllr. • 1ar • -. -
Yapblı edepstzll~n aeısını bu terbi- hemen cevap verdi: toförlerin çolundan! cMOfteri be1di7o- ha karp kar tabakasının kahnhlı cm bq Bu itibarla zararm IDOne pçilm811 için ~ llb1 hUIUll mU1111111lerde çaba i 

yala herifin burnundan fitl1 fitil getire- - Ne var Gazanfer? rum:. cevabı alınmlfhr. santimi bulmuştur. bazı yerlerde IDleytcl tıeclblrler almmak- ! tanlan da tefml1 edilmesi ihtimali ! 
,un de oda görsün' - Bu Sonbahar abahı da amma Belediyenin yılbqı pceslııde leyri1 Civar dallarda karın kalmlıiı 80 san- tadır. i kuvvetlidir. * ; * ayaz yanıyor hl! Soluk iliklerime kadar 1efer tedbiri aldırmaauf olmaaı karıpk- time kadar çıkmaktadır. HAYVANLARIN VAZlYETt ı= •..a..-L-ı 

1 
(Yeni lu.r) _ ... _ == 

'Binbir direk sarayında bu korkunç işledl '()'zerime yalan çilden bfltUn elbl- lıJdara yol aÇDU§br. Nif datınm Mahmutlar tepesinde ka- EuRD hayvan ,.w darhtı mevcut .. .....,..., ~-
bldlle cereyan ettlll sırada blm bir sem, işte lç çamqırıma varıncaya kadar •- nn ka~tı 1,35 aantiml buldutu Bire- oldutundan ovalarm karla kaplanması 1 ~~~ ~~ ~~ §= 
eRar perdesi gibi ortalıtı sarmq olan ıe- JSladı... ~ 9a1.a•-ddlft T-•ant nlliniştir k ..n._, _ _. al _.. --__. - -
cenin karanlıktan da parçalanmağa ve Sanki geceden bn ... va oelecek ne var- .,&"'• ana ııca 1913 ~esinden beri hmtre bu Jra- üzerine oyun Mlnll8D ft elamum ! dBde PW va..._. " .. daM ... i -- • a-det etti dar k--'" '--- d"-e-ı..tt ... 1913 _,.Şu- hayvanat tam bir açlık tehJUcestyle kar- =- -- ..l.A.--1-..1.z- Ln..1:.:1-:..a... •- . ~ botluk JW' yer •lannala 7ÜZ tutmuş dı? Sabahın olmasını ve ortalığın ajtar.. ,,. . aau w ""9W """9...... ıw 1.A-•- bulunmaktadırlar ·- ----· _.....,._. - • 
hulun117ordu... masını bekleyemn aıiydik? Danlma Cocuk basta1ıkları mutahumı Dt-. babnda, yani bundan tam 29 8eDe hee il wvq• • 5 tanbul cleftenlarhil, H aY9DllD ,.._ i 

Topbpa araylarmm dlflJlda kalan ama arkadaş. Sen her zaman blSyle ters Sallhaddin Tekandm fehrlmlze avdet lzmirde karın bbolıtı 50 santimi bul- Bir adam Baı o arda -=; ~-=~-için hamrbldara hafı-le i 
Mıtlln kırlar cinin bir 1?m'z11k içinde lfler yaparsın!.. ettiği ve bir kaç güne kadar muayene- dutu söylenmekte, o zaman ilç gUn fa- 3 
kil - Sabah olduktan ve herkes ayaıa hanesini yine eski yerinde açacağı mem- aılaaız kar yaldıtı da lllve edilmekte- ao~uktan donup dldii u11111111111111nt11uam11111m111•ın111•11111111111a 

Bu daklbda Bin bir direk zmdanında kalktıktan sonra buraya gelecek oltmıak nunlyetle öğrenilmiştir. Kvmet1l dok- dir. 5 
lnJemekte olan zavallı Defterdar Ho.e- mezarlı~• saklandıtımw belld de bir tora &oş geldin deriz. Kar yalıfı dUn pbrimJzcle bllhaaa -•- Afrika harpleri 
Pı efendJnln batı 'ftlr harlclnde, Tak- gören olur! Biz ihtiyattan hiç aynlına- • .., aençler ve mektepli çocuklar arumda Evvelld gece Sabaha brp Fevzi pap • 
bel mahallafnde idi. malıy1Z Gazanfer! Maele çok mOhim! ZABftADA elleneell dakikalar geçirllmeslne .ebep bulvarında bir adamın yerde yatblı s&- ---

Takbcl Nmlinln bet yOz adım kadar lTfalı: bir lhtlyatmbk biltOn muvaffüı- olmUftur. Kar topu O)'Da)'aDlar, br rillmilft bndlalne malik vaziyette olma- (Baştarab 1 lnd Sahifede) 
lerlllnde, Kaçak çekmec:eye ilden it- yetimizi alt Ost edebilir!.. ••--am ....... üzerinde b,....ı.r pek çok oldutu ,a. dığı anlatılan bu aftllı sıhhi imdat oto- nında bir çok düpnan tafat topluluklan-
lek C8dc1enln tlzerbıde klqir. bUyUlı: bir öteki w 11zlanm11 .. devam etti: --J ·- rUlmUJtUr. mobili ile memleket butabanesine naJr,. na. batıya giden ,.ollar lzerinde iqe 
Mm yGbellyordu. Cesim tqlardan anı- _ ölmeden evvel mezara gfreceltfm hadisesiz Keçtl Bazı gençler l8e kafile halinde dalJaıı. !edilmişse de orada ölmllftür. kollanna tfddetll darbeler ind.irmitler-
lerek adeti dal gibi heybetli bir manzara hiç te aklıma gelmezdi. İşte kuru alm- Zabıte bayram günlerinde abıkahla- da ve kırlarda pzintl yapDU§lardır. Yapılan tahkikat neticesinde bunun dir • 
.Ueuda ptlren bu muazzam binanın so- mızda bu da yazılı imiş! Blzl bu vaziyet- n göz hapsi altında bulundurmak eure- KAR VE YOLCULUK 1abıkalılardan kırk yaşmda Çulak Ömer Dün topçu ve tank birliklerimlzia 
kak yGdne nazır biltiln pencereleri pan- te birisi görecek olsa korkusundan mut- tile büyük bir faaliyet gCSatermlt ve bir Haber verlldiğine göre Garbi Anadolu olduğu ve donarak tildUiü neticesine va- yardunlyle hareket eden cenubi Afrika 
farlarla. kafesl•rle ıım sıkı örtü~~ b?- laka ödü patlar... çok vakalann önüne ceçmiftir. Bayram ile Orta Anadolunun her yeri karlarla nlmıştır. ömerln bulvarda donduğu yer- kUYVetleri Bardlyanm cenup keslmlacle-
Junmakta Jdl. itte Defterdar Huseym Şimdi aklıma ne geldi biliyonnusun cünlerinde tehrimizde eaub hiç bir iSrtnlUdUr. Etfrdir ve Denizli mıntaka- -de aaatlerce bldıtı anlaşılmıştır. Sol ki müdafaa mevzilerine hücum ederek 
l'fendfnln konalı burası idi.. Tayfur? vaka olmamlfbr. amda kar pek fazla oldutundan trenler- elinde bulunan küçük bir yaranın da bir çok karakolu zapt etmişler ve bir 

Seher zamanına mahsus derin bir 5e5- Senin aklına pytanlıktan ~ka Muhtelif yerlerde Gzerlerinde taban- de gidip gelen yolcular 80ğuktaıı bUyillc düşmekten mUteveWt oldup. tesbit k .. mı Alman olmak llzere 600 em aJ. 
llzllk clvardald kırlar gibi konatın içi- negelebilir? ca ve bıçak taflYanlann tabanca Te bt- mUşkillit çekmektedirler. edilmiştir. m9'1ardır. Kayıplanmmn az olduiu --
D! de bqtan bap sarmıştı. - Yok, böyle deme Tayfur. Bu sefer çaldan alınmlfbr. nılıyor. 

Bllseyln efendiıün ikametgibı geniş aklıma gelen §eytanhktan bam bqka Küçük lr 7....... Japonlara otJre ingıli~lere göre * 
Mr MI arnblnin ortasında tesis edil· bir şeyi Karantinada 211 ncl aokakta 7 .. ,.,.. •. Londra, 1 (A.A) - Kahire tngf]Ja 
llllftl Balm etafı yUisek. metin bir du- Rahm~tli hoca merhum aklıma geldi. lı •e •n•t okula maelllmlerinden B. ---•--- ---e1

--- Başkumandanlılınm tebliği: Agedabya 
varı. feP çnre lnıptılmqb. - Nureddin hoca mı' Nibet Mutluya ait evden enoellti pce fflattarah 1 lnd Sahifede) (.........,. 1 inci s.ı.ııe.le) cenubundakl çarpıpnalan bilyUk muha-

Yolun bir tarafında ba~n bir saray _Hah, evet. .. t-te tA
0 

kendisi!.. '- . 1 f-ı- he • rebe vaziyetinde saymıyor. Bunlan da-
~-- d · ele .:ı ı·· uh• .. ., A'i yangın çı~mıt. yetişen t ıııı.ye men CENUP CEPHEStNDE BIRMANYADAKI ti __. -..w erecesm •u5 u ve m ~em A ba b kıaeyl d biliyor mu- - d- z -zıd· y ha ziyade Britanya kuvve erinin meVM"-
olan cealm methall görllnmekte idi. Bu :8 u sen e s~n urmiiftür. arar cu ır. angın. Şanghay. 1 (A.A) - Manilladan bil- KUVVETLER ÇOK !erini takviye için yapılmış hareketler 
L- .... _ iki '----dı d ··rıw· Ü bul sun... bır odada bırakılan mangaldan açra- d" "ld.... - F·ıi . h R 1 (A A) e· ı ] ki edi G 1 n_ 1 d -pınmd DCT ~ a o u- - Canım, hocanın fincancı kabrlannı yan kıvılcımlardan ileriye gelmiftir. .ırı ı~ıne gore ı pinın c~up cep e- angon. . - ırmanya n- te Ak ·yor. e'nera .n.umme or u-
Duyor U. u kUt · hikl · i' Kah -•--ed sı.ı.lh....:~• smde Japonlar son 48 saat içınde Taya- giliz kuvvetlerinin kumandasını deruh- sunu tekrar kurtarmağa muvaffak ola-
Va~lt hentlz erkendi. Şark tarafında r_ =iyonı~~~~m Gazanfer ba- ~~ e u ••a&"UA bak eyaletinin hududuna kadar ilerle- de eden general Hoton kumanclam altın- mazsa bu balgec:le yakında tekrar bib'ilk 

,Une m doğmak üzere bulundu unu an- b 1 F k · .. ı Sö-. ismet paşa bulvarında Çankaya ai14' mi,lerdir. Ayni kaynağa göre köprülerle daki kuvvetin Binnanyayı bütün hücum bir muharebe olacaktır. 
•-ıan altın - .. ""' ... d kla b ı· ğ na unu an at. a at yavaş soy e. . d Abd 11 h k '-• .. ..,....... e ışı r e ırme e b da nl d b 1kl d evın e oturan seyyar satıcı u a yolların Amerikan askeri tarafından tah- lara a111 a.orumağa yeteceğini teyit ALMAN TEBLtCt 
"&... .. 1.._ • ...., zUnU u civar geze er en e e oğlu Mehmet. Çankaya kahvehanesın- r:p ediJmı• olmaaından dolayı Layuba etmiştir. 
~~- la bir duyan olur! L k d 1- "I Berlin, 1 (A.A) - Alman resml teb-

Ne yolun Gzerlnde, ne d~ civar kır r- _ Divane olına_ Bu vakit bizi bura- de oturduju arada -lp se teain en ö eyaletindeki bir çok şehirlerin .Manilla General Ve)'Yel • Hoton- Pndel liği: 
4la hiç bir inam karaltısı görilmnilyordu. daki ölUJ rd başka hi klınle dinle müftiir. ile muvasalalan kesilmiştir. Cepheye kombinozonu sayesinde Bimıanyadald ŞimaD Afrikada Agedabya bölgesinde 
&ade dalların üzerinde kuşlar ötUş{lyor- e en ç ye- yakın ıebrin bo .. ftltıhnasma hızla devam kuYTetler karada müdafaa nziyetinden Al İ k tl · · b'-.aa. Ve .1_1..ıı __ dala _ıl"l'll __ ,_ ortaı·.ıı..- mez. Onlar da ~erin bir uykuya dalnut j'G& man ve taJyan uvve ennın son .,.. derm Hu.;;,,. _;;u-;;;ı~le66~ bulunuyorlar. Bmaenaleyb hiç çekinme- Amerılıaya g6re ediliyor. taarruz vaziyetine seçebilecektir. Japon kaç giln zarf.nda yaptığı muharebeler 
Mrl--'--ı- den rahat rahat konuşabilirlz... ESKt DENİZ MUVAFFAKIYETLERt lara hücu;n_ i~in .. Çungklngt~ haznlan~n muvaffakıyetle devam etmektedir. 

8~::_.~..aı- alt lan "&...a.;.. ~-~ - Sen yine Dıtlyatı elden bırakma. (.......,. 1 inci Sahifede) Tokyo, ı (A.A) _Japon umumi ka- planlar n.yu":~bleirglii~ .. ciri~~-?.,:.~-~~-~~ tngilizlerin 48 tank ve bir çok mbh 
11Dda-~-;.'dd~"8teı: ceph:i:'d;-ı:;:: Çok yavaş IÖyle .•• Yerin bile kulalı var- Zl!'lıiunn tebliih Manilla çevnıslncle rarg&hında Pasifik harbinin başından :d7:• • ya.......,.. • .aıu&IJUI&• otomobili tahrip edilmiştir. Hava muha-
L-- _._ ftr -L-da b--L• bir L dır derler-. tahliye edilen Amerikan ve Fllipln ... beri lngiliz ve Amerikan kaV1plan hak- • rebelerlnde üç lnglliz tayyaresi dilJUri11. 
.u111111

1 
......, ..ıuı VU&1U ÇO• _, Co-•- d...ıuı.:- ..ıbl o'--- t•- gay_. ı. lerl A .__ ,_ -'d ı..ı_ A _ _ ~ • m:ı .. +nr . ._ ayakta dim cllk dUdldiklerl ~ ""6o15AU a• muu. Af""' .,. ... er vua ..... _,-aya • 6 ece&ua-. ftlllP kında yeni yılın ilk gUnll milnasebetly- JAPONLAR IPOV QVARINDA Woj• .. 

~ hafif bir sesle söylüyorum. Fakat bil- rikan Te FWpin Jutalan enetd .. haZll'o le qaiJdakl rabmlar nep-edilmlştir. Hava juvvetleriıniz gilndilz ve gece 
lar ean1ı bir ı:-..u~::ı~ !'!r mem .azanın duyabilecek misin? N ... 1annut plana aöre 1nath blr mabveme- Yedi aaf harp pmlsl batınlmq, tlç Lonclra. J (A.A) - B1ln7ll aelen Malta adasındaki hava meydanlaruu 
au,orlardı. n~ ..- ..,. ... reddin hoca &ilntln birlDde A1lahm rah- te dnam ediyor. saf harp gemisi ağır b" saf harp mlai bir haber Jıponlann lpov dolaylanna bombalam11Jardır. 

Pabt 7Ularma bir az ;.klqıbıeak metine ~UŞ!- Diier çevrelerde t:.llcUrmeie deler de hafif hasara u~tı~ ge kıdar geldiklerini bildiriyor. Fakat bu ttALYAN TEBLtOI 
oluna 16& feci bir hatça dO§tUiUntl he- - Hoca ahıden ml almOt? blr hldt.. olmarnıtbr. tk1 kruvazör batınlmq, ~r dart, ha- ~rin itaal edildiji haberi henüz tqit Roma, 1 (A.A) ~ ltalyan remıt tebli-
men fark ediyordu. - Yok efendim. Blzlm gibi o da ya- MANILl..A TEHLiKEDE f1f 6 kruvazör de hasara ujratılmqtır. edilmemiftir. lf: İtalyan ve Alman motörlll ku~ 

Bu len1f Aha Topbpı mezarbil1d1. lancıktan ölmUfl Hoc.yı teDeJire ya~ Amaterdam. 1 (A.A) - D. N. B. tkl torpito muhribi babnlmq beş muh- INCIUZ _ÇIN iŞ BIRUOI lerl tarafından Agedabya bölgesinde bir 
BOtGn ba kavuklu adamlar be mear mıılar. G~lce y8vmilfler yıkamqlar- hildiriyor: lngiliz biberler bürosuna rlbe alır buar verdirilmi§tlr. is denizal- Londra. 1 (A.A) _ Tayınla pze- kaç gilnden beri yapılmakta olan muha-
tqlarlydl.. Sonra kefinleyerek tabuta koymuşlar cöre Manilla tehdit albndadır. Japonla- tı gemisi batırılmlftır. Düşmanın top çe- teei yaal)'orı Ja~ D11I hıstllz • rebeler muvaffakıyetli neticeler vermelr,. 

Tuhaf 1871 Yolun kıyumdald bir ıne- ve büyük bir cemaat tabutu almışlar_ nn bir yanna hareketi muhakkak görü- kerlerinden 2 sl batmlmq. 2 si ajır ha- Çin it blrliit general Va•elln maretal tedir. Yeni çarplflDalarda lngilizlerin 41 
tar tqı ansızın kımıldar gibi oldu ve bu Kabristana doğru yola revan olmuşlar. lilyor. Amerikan askerleri ve Filipinli- ,.... utratılnuştır biri de •ilam olarak Çan Kay Şekle gfidifmelerinde tesbit tankı tahrip edilmif ve bir çok zırhlı oto-
'8nktthı IODUDda muhitin derin sessiz- ~ B t TM E D t ..ıwıııı ler inatla döğüferek çekiliyor. ele ptirilıııqtir. Düşmanın mayn tanı- edllmittir. Çfndeld lngillz aakert lıeyetl mobilleri elimize düımUştUr. • 
~---------ıtı6:1Llllll!m.:mı-••---.iıllııiımıilımiiıııiıııiııiiııiiilıiııııiılli-•~ FILIPIN IÇtN TELGRAF yıcı gemilerinden biri batınlmıftır. Tı- kurulan eaaslann tefenilatiyle menul DU§man, hava kuvvetlerinin yardı-

ALINMIYOR caret gemilerinden biri ele geçirilmit, olmakt11dD'. Ba heyete general O.. ri- miyle, Sollum ve Bardiya mevzilerimize 
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Vaıingto!'• .ı (A.A) - Amerikan dördü de hasara ulrablmıftır. YUk ge- yeset etmektedir. Bu pneral Blnnanya hilcumlar yapmıştır. Muharebeler de
kablolan FU!pın adalan için telgraf ita- milerinden 5 ti batınlmış, 16 111 ağır, yolunun ehemmiyetine ,,.. ba :JOhm mO- vam ediyor. Bardiylya karşı yapılan hU-
bul etmemege batlam1şlardır. 39 zu hafü olmak üzere (55) yük gemi- dafauı ile ilgili meMlelenı ea dyade cuma ittirak eden iki İngiliz harp pml-

BIR HAVA HOC\JMU si de hasara umtılmıştır. Bundan baş- vakıf olan taluelardan birisidir. lngiliz- si sahil bataryalarımızın ateşi ilzerlne 
. Batavya, 1 <'\·~> - ~?Dan~a Hin- ka muhtelif tonilAtoda 407 küçük dilş- Çin if birliii eaaalannm itina ile h&ZD'- uzaklaşmak zorunda blmıştll'. Bir !np. 

dıstam kuvvetlennın tebligıne gor~ Ja- man gemisi ele geçirilmiştir. Düşman lanecağına itimat edilebilir. 1iz muhribinde yangın c;ıkmıştır. 
pon tayyareleri Tava eyaletlennden tayyarelerinden 149 zu yerde tahrip Alman ve İtalyan teşekkülleri cephe 
birine makineli tüfek ateıiyle hücum et- edilmiş, 724 ü hava muharebelerinde dil- JAPONLAR BENZ!N gerilerinde dilşmanın ehemmiyetli kuVlo 
miıtir. Hasar olmamışbr. ..Urülmüştür BULAMIY ACAK vetlerine şiddetle hücum ederek bir çok 

31 ilk kanunda adalann fimal aÇ1lt- ~ · Batavya, 1 (A.A) - Japonlar Hol- motörlü vasıtalan tahrip etmlslerdir. 
lannda bir Amerikan yük gemisine Ja- JAPON KA YIPLARl landa Hindistanında Bomeoda tıhrip Maltada askeri tesislere şiddetle hQ-
pon tayyareleri tarafından hücum edil- ·Japon kayıptan §Unlardır: Bir kru- edilen kuyulardan bir litre bile benzin cuma devam ed·lmi tir. 
mit ve gemi yakılmıttır. Mürettebatın- vazör hafü hasara uğramı~tır. Dört muh. elde edemiyeceklerdir. Tıhrip edilen YUNANlSTANA AKIN 
dan '68 kiti Hollandı Hindiatam do- rip, iki mayn tarayıcı gemi ile bir deniz- koyulan i,letmeğe muvaffak olsalar bi- İngiliz tayyareleri Atinaya ve Yuııa-
nanmuına mensup bir nakliye tayyereai altı gemisi batmıştır. Ayrıca hususi ti~ le Hollanda tayyareleri petrol yüklü bir nlatanda diğer bir kaç yere akınlar ya~ 
tarafından kurtanlmq ve karaya çabn1- te imal ettiğimiz deni.z.altılanmızdan be- tek geminin bile kendi kontrollerinden mışlardır. İnsanca kayıplar olmadJtı sl-
mtthr. Bir kiıl eksiktir. fi kaybedilmiştir. kurtulmuma meydan vermiyeceklerdir. bl hasar da ehemmiyetsizdir. 

- Bu Japon hakkında eende malG- - Hayır Coolin •• Bu hatırımdan geç- ııi tUrlU mesuliyetleriyle bir hayli yor- Polis mUfettifi Abraham. kendisine 
mat var mı) miyor. Fakat başka bir teY var. Senin iş muştu, genç kıza sevgi ve muhabbet do- basit bir polis memuru .U.Sli vererek ya. 

- (9) Numara olup olmadığını bil- kabiliyetini takdir eylemekle beraber bu lu elini uzattı: rahmn yanına girdi! 
miyorum ama, her halde meşhur bir ja- adamların eninde sonunda sana bir tu- - Miss Coolin, dedi. §imdilik istirahat - B., dedi, koııupcalt vaziyette iseıüa 
pon Ajanı olacak. Bana bazı ehemmi- zak hazırlamalan mümkün. Japon la- edeceksin. Fakat bu hastahane bit' çok aize kısa ba%l suader soracağım. Hiivty• 
yelli işler tevdi etti~ tibbarat memurlan kendilerinden bekle- işlerimizi tamamlayabilir. Burada da ça- tınlzl öğrenmek i!tiyoruz. 

- Mahiyetleri.. nilen işi yapıncL. lışıyoruz, ben fimdi diğer yanlı arka- Yaralı cevap verdi: 
- 14 Nisanda Nevyorktan hareket - Evet, yanda bırakma sözünll.. daşlann yanına gidecetun. - Ben canımla utraşırken size bir 

edecek bir vapura tahmil edilecek ha- - Bunlardan beklenen lf ikmal edi- - Abraham, senden bir ricam var! şey söyleyemem. Burada yatıyorum lf-
mule arasında bir saatli bomba koya- lince ya hara - k.iri yaparlar, yahutta öl- - Ne .im.it o? te .. Acılanm dindikten sonra kQnuşu-
<'akla.r. Vapurun hlk.ild hareket saatini dilrillilrler. - .Arada sırada yanıma ulra- Beni ruz. 
ogrcnecegım. - Buna .sebep.. yalım bırakma.. Canım sıkılı]lor. - Amerikan polisi bu kadar atır bir 

- Mükemmel, daha başka bir teY - Satılmamak için buna zaruret du- - Tabi, tabi yavrum.. ~ saatlerim muamde karşısında tedbir almağa mec-
uzadıya kucakladL Cenç luz bu sevgi çare yoktu. O mülhit adamı kaçırmak- var mı? yarlar. tamamen sen.indir. Her saman yanında bur kalır. Bu itibarla kısaca isminizi ri-
aahneslnden müteheyyiç olmllfbl. An- tan korkuyorduk. Bizim ,Oför çok kıy- - Evet, bir milddet için Amerlbdan - Şu halde Japonlar çok nank<Sr olu- olacağım. ca ediyoruz. 
cak ifidilccek bir sesle: metli bir çocuktur. Ne diyordum bizden ayrılmak mecburiyeti de var. yorlar. Polis müfettiJI filhakika oradan ayn- - lsmlın Konoy .. Tokyolu ve bir asa-

- T qekkür ederim Abraham. dedL ıüphelenmediler yL.. - İşte buna gelemem. - Bir az öyle .. Bir az 8yle ama, bu her Jarak hemen tacir Yumanın yanına git- n atika meraklısıyım. Tokyo 'Onlversl-
- Nasıl oldun güzelim. yaran ehem- - Hayır. luatırlanndan bile geçme- - Neden? yerde vardır, japon lstihbaratçılan çok mişti. Tacir Yuma daha baygın yatıyor- . 

mı,etli b'1 feY değil yL.. mlıtl. Bir korulukta durmuttuk. Meçhul - Neden olacak, sen artık mukadde- ciddt ~ışıyorlar. Bilhassa Amerikada_ du. Onunla konuşmak mUmkün olama- tesi tarihi araştırmalar Enstitüsü staj-
- Ha7D' patron. ehemmiyetli değil. muhat.bun pir ruhlu yüzde yüz bir Ja- ratmı benimle birleıtirmelisin. Vaziye- Onlar bir gün japonyanm Amerika ile d•juıdan henüz hüviyetini dahi tesbit yerlerindenlın, bu kadar izahat kifidlr 

Ehemmiyetli olan slzla manevranızdl!'. pon cuuau. .. Güzel manzaralar önünde ti anlamıyormusun. sana karşı derin besaplapnalr mecburiyetinde oldutunu E:demediği meçhul adamın yanına gitti. san_ırıın.T-"-k"- ederim. Yalnız tıurlniz. 
Odden mükemmel surette otomobillmi- kendisinden geçiyor n bana bol bol zaaflanm 'ftl'. Seni elimle tebltkeJere biliyorlu. Bl'yle yapnasalar netice Bu adam 3'1 yaşlarmda tahmin edile- -r:& ur 

• çarpbmz. itiraf ederim ki ben bun- komplemanlar yap17ordu. atamam. Gideceğin yerde seni neler bek- ale,h!mne çıkar. Çilnkfl bm Amerilra- bilirdi. Hafif yapılı olmasına rapen çe- de çıkan ~vrakta adınız Konoy delil, 
d• fada bir ..,. anhyamaclma. Doiru- - Bu cezintiyi tadr Yama hamla- lediğini bilemezsin. Ben yanında bulun- lılar bol para ile çalqtıiımız halde on- 1i1r gıDi kavi ve bUkUlmez bir vücuda Toym?u d~~e yazılıdır. Acaba bu evrak 

makineye ~imm ladt eh tal>ıt.. mayınca icabında ana yardım da ede- 1ar az para Jle çok it smmek mecbur1- malik oldutu ilk nazarda anlap)ıyordu. aize aıt değil mi? 
e .... nlum. Siz c1clcllıa mOhhn ....._ - Ent. fUat aere,.e sldeceifmlzl mem. Bayle teblilrell maceralua aenl yetindedlrler. YUzUııden alır bir yara ahnıft bacalı da - Evet, hakkınız var. J'altat Xonoy 
lanauz ••ela... IBylememlftL Bea meçhuller arumda atarken yanmda bul•uunam lAzım. Polis milfettlfl Abraham pnç lmm kmlmıfb. Bacalma 79pdaıa ameliyat ve Toymou bir iaimclirler. 

- S... bir beyB Gzbtl Te Ya- .... -"'"'• la tma Wı 1 )a - Patnm dolra IDJJe. bili beadm barelitım tahcllt etmelr ft onu ııorJa. 91 netice ftımekle 1-aber beDllz ftCa 
nlaew eebeSt oldak. F I& _,. IQl ..,__ mü UZUIUDda delildi. ....._ lrmdlll- fciDde klL - DEVAMI VAR -



z SonkAnmt CUMA .. =- ::az 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

ehemmiyetli bir kaç küçük harp gemisl· 1ZM1R StCtLt TtCARET MEMUR-
le 40 kadar da nakliye gem.isi. top, silah LUCUN~AN: SAYI 4ll.7 
ve mtih!mmat kazandınnıştır. Bundan - EVVELKİ NtİSRADAN :l\IABAT. -
başka Hong Kong'un 2.apb Singapurun 3 - İzmir Ballı kuyu mahallesi hacı 
sukutunu da az çok kolaylaştırabile- Ali caddesi 41 No. da Ali oğlu Musta
cektir. Çünki Japonlar, Ma1ezyada mu- fa Şahin. 
harebe hareketlerini hızlandırmak için 4 _ lzmir kilimciler çarşısı 36 No. 
Hong Kong'a karşı JruTiandıklan kuv- da çorapçı Ahmet oğlu Pertev Yorul--· (Baştarafı 1 inci Sahifede) 

de ve zırhlı tilmenlerinl lUzumsuz diye 
geri çekerek batı cephelerine yol1amı~
lardı. Bu WbarJa Moskova ve Rostof ta
arruzlarında Almanların ku11andıkla"J 
kuvvetler asgari hadlerde idi. Hatta 
Rusların Ro~tofu geri almaları sı~ bu 
sebepten yani Almanların Donez bolge
sindeki kuvvetlerinin, ayTıca Kırım ta
arruzu dolayısile de, pek azalmış olma
sından ileri gelmiş denilebilir. 

Moskovava karşı şimal ve cenup ce
nahlar=Je büyük bir ihata hareketine i'{l
rişmi.ş bulunı:ın merkez Alman orduları 
grubu da. Ruslnra mızaran fazla kuvve•.
Jerc malik olsa idi belki Rus kıtalann•n 
mukavemetlerini daha <;abuk lnrarn!t 
Moskovanıo ihatasını kara kısın bastır
masından e\•vel ncticelendirebi1irdi Fa
kat cephenin merkezindeki dem!ryol ve 
yo] vaziyeti de daha faz1a Alınan ku..-
vetlerfnin iac;e ve ikmalini mümkünsüz 
kılmıs olacak ki Almanlar ancak bu ka
dar ku""·et bırakmağa -. e o kadar bir 
kuvvetle iş görme~e mecbur oldular d~
nilebillr. 

Her ne olursa olsun doğu Alınan cep· 
hes! şimdi Ladoga ~ölünden Azak den!
zine kadar uzanarak do~ya yakın bir 
bat teşldl etmektedir. Bununla berabı>r 
Rusların yalnız bu hattın önlerine kadar 
varmak içın değil, QYI\t zamanda geri $

C3en Alman koJlanm bozmak. panıqe 
tı~ratmak ve hatta Alman müdafaa hat
larını delmek için hadsiz kan dökerek •e can telef ederek yapbklan şiddetli ta
arruzların halA devam ettiği görülüyor. 
Faknt onlann bu taarruzlarının büyük 
bir strntejik kıymet ve mahiyeti o1mn
dığı gibi hor ~iln aldık1annı biJdhüklf'ri 
kövler ve kasabalar da Almanların 1>1-
rnktıklan yerlerdir. Bunun böyle oldı~
ğu Almanların esir vermemelerinden 
de bellidir. Alelacele, mecbur1 ve int1-

zamsız ricatlerde pani~e uğranması. 
araba, silah ve her türlü malzeme ı?lh: 
esir de bırakılması pek m·ın-kUndiir. N!
tekim Ruslar, beş aydnnhcri kavbettik
lert 11 adet büyük çevirme ve imha 
meydan muharebesi net'.cesinde Almar.
ların eline onbinlerce tank, top ve uçak 
yUzhinlerce silah, sayılmaz miktarlarda 
mUhimmat ve fakat ayni zamanda mii
yon1nrla da esir vermh~lerdi. Fakat A ı_ 
manlann ihtiyari ricat1erinde böyle bit 
voz'yet görUlmemektedir. 

Bununla beraber Sovyetlerin yedik
leri müteaddit büyük darbefo-.·dcn sonra 
bile ~uvazene ve mukavemetlerini kav
öctmıyerek çok zayıflayan muharebe 
cephelerini Kafkasya, orta Asya, Sibh
Y? ve uzak doğudan getird.kleri ve va
nıden tec;kil ettikleri birlikle ·le la.ıvvet
l~ndirebilmeleri metholunacak bir keı•· 
fıyettlr. Kezalik Sovyet ordularının kıc;a 
telefata ve saireve bakmıyar::ık mahalli 
Ve mahdut hedefli de olsa, mtitemadi ta
a~ruz ve tazyiklerle Almanlara r:cati 
guç kılmıya calısmalnrı da pek doğrıı
dur. 24 ilk k9.nun tarihli Alman resmi 
tebliğinde hu Rus taarruzlarının bazı 
Y~rlerde Alman mevzilerinin içine bifo 
gtrdikleri ve fakat mukabil taarruz1a 
gert atıldıklan bildirilrnistir. 

AlmanJarın esas mUdafna mevziine 
çekilmiş olmalarına rağmen Rus taar
~zlar~ın ardı kesilrn:Ş değildir. Şimru-

Lcnıngradm batı cenup ve cenup do· 
ğu hölgelerile me~kezde ve cenupta 
R.uslar her gün mahalli ta~n·uz teşP.0-
~lerinl yenilemekte ve fakat büviik 
'.Al vvetlcri bir araya toplamak suretilc 
bü ~1~."~. beklemedikleri bir yerd 0 n 

yük olçude bir yarma taarruzu Ya 
Pamnmaktadırlar. Merkezde Rus ta<ır-
"UZ f l" • • . aa ıyeti devam etmekle beraber, 
hımdı Donez oôlges:.nde de şiddetli mu· 

al'<?beler olmakta ve Almanlar bu böl
gedeki müdafaalara iştirak ede~ İtalyan 
l/e s~lovak kıt:ılnrını anmaktadır. 
B ıvastopol hala mukavemet ediyor. 

11~~uı;ı kara Çevresinde fazla Rus kuv-
k erfı olmama.sına ve oralarda kı~rn 

pe • azla hüküm sürmemesi lazımael
:::_e~ıntct rağmen Almanların bu me~'7.ii 
-.yıa an çeki k 
sı ~ ~ nme dolayısile vaktı•e 
cagı sıcagına zorlrunamıs olmaları aı-d 

ermez b:r şe d" An . r~· v ır. cak 7 kilometre gı>-n:!1 ıgmdeki 25 - 30 kilometre kadar de-l: ve bir kac kat tahkim edilmis van
k 1 kara ve ulu denizlere davalı Pere-

op veya Or herzarunı kolavl~kla yaran 
~~ Kınmı gilclUk cekınf'den zapteoen 

n'~ll ordusu için Sivastopolu zapdet
~enın fevkalade gtic olmamac;ı lazımdı 

er ne İSP. Rusların burasını a
0

dam akıllı 
ve uzun hoylıı 1 I l . tm I . .. d . a l<ım e e erne mu.sa-
a c ettıkfcn sonra Alm"'nl . ·d. b 
deniz kal . . . . n ann sım 1 u 
kalk esını sıddetli taarruzlarla zapt:ı 

ı.srnahırı ters biı; c;eyclir Almanların 
~:~pa~·lafda. doğu ceµhesi~e mllte:tllık 

. . ev t ve idarelE'rinde bazı müvaze-
nesızlıkler olduğu görül"" , L , 
dın z t l U\ or. cn.ngra
M 1 np 0 unamaması, Rostofun zıvaı 

rı ~<>.va ~a!a muharebelerindeki ~c~ 
\ affokıyet ızlik ricat ve n'ıha t s· 
t ' -~ ~~ hopolu;ı nhnnmaması bu yüzdendir. D.ı-a: d:g~su. Alm~nlann doğu cephesin-

.. ~ tat 1 hır netıce almadan garba bli-
~u kuvvetJc>r nakletmi., ol , 1 b"T" 
nmvaze . rı .. . "' ına an u un 
. 

1
. nesız ı derle son muvaffakivct-

~z ıklerin baı::lıca kaynağı olsa gerektir 
ununla beraber Çamurun fena yolh 

rın v k · · 

ve sularında Amerika donanmasını ve 
Malezyanm batı sahillerinde İngiliz f.
losunu ucak ve denizaltı kuvvetJ.erile 
esa!'ilı bir . surette tahrip ettil.-ten ve Si
yam ile de uyu.,.<:tuktan sonra tamaıniJe 
serl~est kal<lıklanndan Hong Kong ve 
Malezya İngil'z müstemlekelerine kara
d;.m ve denizden taarruza b~lamı~1ardı. 
Aynı zamanda Ameriksl.ların Cuam, 
Vake ve Midvey adalarile Filipin takım 
adalarına asker çıkarma teşebbüs1erın
de bulunmuslardı. Bunlardan Cuam 
V ake adalariJe Hong Kong İngiliz uzak 
doi{u kalesi şimdi düşmüş bulunuyorla: 

vetlerden ist-..fudc edebileceklerdir. maz. 
Malezyada arasıra sükün oluyorsa bu 5 - lzmlr killmeilerde 21 No. da 

yeni Japon kuvvet!eri ge]dik~e faal~yet~ Mehmet oğlu Mustafa Nurettin Solalı:. 
dönınektedlr. Bununla beraber İngilb;- 6 - lzmir 3 ncü Karataş Aras sokak 
ler, buraya Hindistandan da kuvvetler 24 No. da Mehmet oğlu Raşit Girgin. 
celbetmektcdirJer. Elhasıl buradaki mu- 7 - İzmir Azizler sokak Yağcı M~ 
harebc1er şimdilik Singapurun henfü: tafa aile evinde 4 No. da Mustafa oğlu 
400 - 450 kilometre şimallerinde gay<>t Salih Önüz. 
dağlık ve sarp bir araz:de ceryan etmek- intihap olunmuşlardır. 
tedir. Bu sebeple bizzat Singapur şim- Müddetleri hitam bulan idare mecli-
dilik tehdit altında değilse ~e J aponl~r si aı:alan, tekrar intihap edilebilirler. 
Malczyaya daha cok kuvvetler çıkar· idare meclisinde muhtemel boşluklan 
dıkları takdirde Singapura kadar ilerli- doldurmak için medis ~zası adedi kadar 
yerek burasım kara Ye denizden tazv:k yedek aza da intihap olunur. Koope-

Filip:n takım adalarının en cenuptaki ve 
ikinci derece büyüP.ü Mindano'nun m<>r
kezi Davao zanteclilmic;tir. Filipinler•n 
merkezi Manila'mn bulunduqu ş'malde
ki en büyük Liizon adasına Japon tazyi
ki arttığından ve simale kar;:;ı müdafan 
olunurken yeni kuvvetli Japon :hr~1cı 
dolayısile cenup doğudan de tehdide 

eiiPhilt"cc~lcrdir. · ratifte ortRk olmayzmlar, idare meclisi 
I .. IBYADA: azası olama2'lar. idare meclisi azasına 
Alman kuvvetleri şu anda Agedab- ait hi8se senetleri, vazifelerinin deva

ya'da bulunmaktadır. İngilizler, anla~ı- mınra, ahare devrolunamaz ve koope
lan bunların garba. yani Sirte görfezl- ratif kasasında teminat olarak hıfzolu-
nin cenubundan Trabl\Lcıa ricatlerine nul.DARE MF.CLISl 
mani olmak maksadile daha CT!nupt'.m NTILARI 
hareJcetle onları çevirmeğe gayret et- TOPLA · 

uğrayan Manila şehri 26 - 12 de umum 
va1i tarafından 2r;ık şehir ilan edilmiş
tir. Bu adada her gün karaya cıkarılan 
yeni kıtalarla daha artan Jnoon kuvYet
lerlnin tazyiki haslıca ıki noktaya doğru 
merkezleşmektedir. Bunların birisi ad~
nın batısındaki Lingayen liman şehri ve 
diğeri bizzat Manitadır. Jaoonlar Mani
tayı simalden ve cenuptan Lingayeni is~ 
cimal. doğu ve cenuptan zorlamaktadır
lar. Durum burada bittabi Amerika1?

ların aJcvh:nedir. Cilnki Amerika burtl· 
ya hic hir yardımda bulunamıyor. Bu
na mukabil Japonya buraya her gUn ye
ni kıtnlar getirerek karaya çıkarabilir. 
Amerikalılar J .ingayenc'le petrol stokla
rını yakmışlardır. 

mektcdir. Y:ne İngilizlerin iddiasına gö- Madde 35 - Her yıl - ldaTe meclisi 
re f taiyan kuvvetleri Bin.E!'azinin şirruı- azası, aralarından bir reiı ve bir de Tela 
!inde Almanlardan avrı düşmU.c:.lerdir. vekili seçerler. ,.tdare meclisi. reis ve 

., reis hulunmadıgı zamanlarda, vekilinin 
Biitün bu haberler gösteriyor ki. İnıO- davetile toplanır, davet mektuplannda 
lizlt"r J ibvayı geri almağa muvaffak ol· 1 

görüşülecek maddelerin yazılı o ması 
muş gihid'.rler. Gerçi Agedabya heniiz isabeder. Müz. kerelerin muteber olma-
Almanlardadır ve belki general Rome- sı için, mevcut azanın nısfından fazla
lin kuvvetleri burada Bingazideki İtal- sının huzuru lanmdır. Kararlar mevcu
y~lann kur:ulmasını .t~miz: için bıl' dun ekseriyctlle verilir. Reylerin tesa
milddet beklıyerek İngılızlen oyalaya- visi halinde, reisin bulunduğu tarafın 
c~klar ve sonra Trablusa çekilecekler- reyi muteberdir. idare meclisinde rey
dır. . . . . . . ler §ahsi olup vekalet suretil~ rey verl.-

İn,:?ıhzlerın takıp hareketlerınt Trab- leme:z. özürsüz olarak biri bıri ardınca 
lusa da tesmil edip edemiyeceklerl belli 5 toplantıda bulunmayan idare meclisi 
değildir. Fakat şimdiye kadar sab!t ol- azası mustafi sayılır. 
musturki Trablus zapt oh~nmadan Lib- A7-ALIK ŞARTI...ARI. 
ya kolavlıkla tutulamaz. Çünki yeni Al- Madde 36 - idare meclisi azası, mü 

Hong Kong'un sukulunu suSU2'luk çıı
bukfa.,tırmış olabilir. Fakat Jaoonlar1n 
karadan ve denizden serbest~e vuku 
hulmal<ta olan hücum1anna mukab:! 
fng:lizforin her türli.i yardımlarından 
mahrum bulunan Hong Kong'un kendi 
kendini sonuna kadar miidafaa etmec;i 
dUs:ünülemezdi. Keza Cinli1crin, hafü'· 
rine bakmıy::ırak, burasını kurtarabıl
tlıeleri ele hakikaten bir nmcize olurd•ı. 
Hom~ Kong'un zapfında, deniz mayin
lcr:ni patlatarak nnklive gemiJerine y ?1 
acmak sure tile yüzücü hususi Japon 
tadır. 

man - İtalyan tnkviye kıtalarının G.-ırp masil faaliyeti o!Rn ticari şirketlerin 
Trablusunn gelmesi ve Llbva harp h;1- idare meclislerinde bulunamazlar, üçiin
reketlerlnin yazın sıcağı bastırmadan Ü derecede dahil olduğu halde. akt-a
batıdan doğuya doğru yeniden başlama- ~a olanların ayni zamanda idare mecli
lnrı dalma mümkündür. Bunu ınen ıc:n si"e ve murakabe hevetine aza intihap 
İngilizlerin Garp Trablusunu da zapdet- edilr,.·ıı•l,.ri cai7 değildir. 
meleli iktiza eder. YEDF.K AZA: ı 
- - - --- Madde 31 - idare mecliQinde açıla-
~~-<'..ço-~--....~ cak azalıklara umumi hevetçe seçilen 
~ BAKTERİYOLOÖ ,•edek azndan sırasile en fazla rey alan-
~ Dr. K. Sarh AV!ay lllr getirilir. Miiqavi reylerle vedek aza-
1 İNTANİ HASTALIKLAR lı~a intihap olunanlardan idare mecli-

~ 
MÜTEHASSISI pirıe geçecek kimsenin tayini kın'a ile 

Hastalarını Hatuniye camii kaı·şı· olur. 

kıta larının temayüz ettikleri anlaşılmak. 
~ında Nnmazgah. caddesi No. 20 d~ tnARF. MFCT .tc::tNtN VAZlFE 

~ kabul eder. Vf.'. ~ALA HIY~Tl.f.Rl. 
Hom~ Kon~'un di.ic.mesi Janon1arA. 

gerek Çine karşı ve gerek Pasifikte çok 
TELEFON: Klinik: 4.223. Ev: 3536 Mııdde 3A - K nooeratifi resmi dai-

~....,.. .... ""><-..-....: ~,. ~ ı-efode, mııhkemele,.cle ve üeiincü şalııs
'l Q~l!!.1:3ii.'iii~~~ilılC:illi!'Zil5ilD:Blmlllllı:ı ,,.,." karııı idare mecli .. j temsil eder. Sta
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Pangnltı mahallesinin Sehit Mııhtar sokıı2ında belediye rr.ı:lı eski mezarlık 

arası, tanzim edilmiş olan imar planına göre bloklara taksim olunarak olbap
taki şarJları veçhile binalar inşa edilmek üzere kapalı z~,rf usulile arttırmava 
konulmuştur. Cem'an 9 parçadan ibaret olan bu bloklarda 1 numaralı bloku 
teskil eden kısmın 2 parsel numaralı ve 8 75 metre murabbaı sahalı kısmı satışa 
çıkarılmıştır. Beher metrsinin muhammen eatıs bedeli 150 Iha ve ilk temlnat 
miktarı 7812 lira 5 O kuru~tur .. [hale 9 / l /942 cuma ~iinü saat 15 te lstanbul 
belediyesi daimi encümerti odasında vapı1ac.'lktır. Buna ait sartname proje, 
vesair evrak 6 lira 5 6 kuruş mukabilinde hesap iııleri müdiirlüğünden alınacak
tır. Şeraiti ö~rcnmek isteyenler her ~ün belediye imar müdürlüğünden ma
lumat alabilirler. 

Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları, imzalı şartname proie ve
saire ve şartname mucibince ibrazı lazım gelen dii{er vesaik ile 2490 numaralı 
kanunun tarifatı <;evre:ıinde hazırlnyacnk1an teklif mektuplannı ihale gÜnÜ sa-
at 14 e kadar daimi encümene vermeleri llızımdır. c 11363> 
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Nafıa Velıaletiınden : . 

EKSİL'EMEYIE ECONVLAN iŞ : 
1 - Manisa su işleri üçüncü şube müdürlü~ü mıntnkaeı dahilinde Marmara 

gölü seddesi ile Gediz nehri ve Be~leme k_an.~l.ile B?'altn:ıa. ka~alı :9-ra~ında 
takriben l 35 00 on ür. bin beş yüz hektar R'.Cnışlıgındekı arazının Nırengı eebe~e
ııine nıüııteııit tesviye mürıhanili hııritnsı ile şimal versanından !lularını bu .a~azıye 
akıtan Kemer, Çerkes, Poyraz, ık\ K ofalı, Çapn?lı ve ~dala. derel~rının şe
ritvari haritalarının alınması işi muhammen keşıf bedeli vahıdi fıat esası 
üzerinden ( 405 00) liradır. 
ı _ Eksiltme 16/ 1 /942 tarihine rastlayan cuma günü ııaat 15 le Ankara

da su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu odasında kn• 
palJ zarf usulile yapılacaktır. . . . 

3 _ istekliler, eksiltme şartnamesi. mukavele proıesı bavındırlık ışlcrl ge-
nel şartname5i, umumi su is1ni fenni şartna"'!e.sivle hu~usi .ve !eı:ı.!1.İ sartnamş 
leri ve projeleri (2) lira (03) kuruş mukabılindc su ışlerı reıslıgınden ala ı-

lirlr:_ Eksiltmeye girebilmek idn isteklilerin (3~37~. lira (50) .. ku.~ısluk 
kk t teminat vermesi ve eksiltmenin vapılacagı sı:unden en az uç ızun ev

mılıvall ~ d b 1 an ve en az (5000) hektarlık bir arazinin Takeometrik ha-
ve e erın e u un "k ·1 b" l"k b" d"l k il · ff k tl yapm·s olduğuna dnir vesı a ı e ır ı ·te ır ı e ı:;e e 
rıtasını muva a ıye e ·~ k ·· ik almal 
Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olma uzere ves ·a an 
ve bu veqikayı ibraz etmeleri şarttır. . . . d 

Bu müddet icinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye ıştirak e e-

mP5zler. İ kl"l · t kl"f mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
_ ete ı erın e ı • bT d 1 · ı· d 

evveline kadar su işleri reisliğine ma.kbuz muka ı ın e verme en azım ır. 
Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 

23 27 2 7 5484:..<::>~~~::.<;;:::,"">'~~,.... 
~">"<~ ""-.'--.. .......... ~~ 

~a Vel:iiletJnden : 
Eksil.tm .. ye konu lan iş : k d h"l. d N '11" 

A,.. d · ı · 4 üncü •ube müdürlüğü mınta ası a ı ın e azı ı-1 - Y ın su ış en ., 1 k 1 R .• 
l 1 1 ması için Feskk mevkiinde VaPı aca o an esı:u-

Horsun u ova arının su an k l" . 1 . h k "f b •deli 
ı . ·· l · ı·· ı ve kanal inşaatının i ·ma ı ış en mu ammen eşı c ator, ga erı, une . 

7
) k 

vahidi fiat esası üzerinden (924064) lıra (3 ·uruştur:. .. . 
2 Ek ·1 8/ 1/J942 tarihine rastlayan perşembe gunu saat f 5 te An· 

k d- •• ~ııt~e . u-ı· bı'nası irinde toplanan su eksiltme komisyonu odasın-ara a su ış erı reıs g ..., 

da kapalı zarf usulilc vapıJiıcaktır. . k l • . bayı dırlık isleri 
3 _ lstekJiler, eksiltme şartnamesı, mu av.e e. proıcsı • n • 

1 · • u işl~ri fenni şarlnamesıle hususı ve fennı sartna-
~enc _şartnam~slı, ~m(u4m6)ı sli (-20) kuruş mukabilinde su isleri reislii?inden 
mı:lerı ve proıe erı ra 

tiide ortııklnr umumi hl'Vf'tine ait bulun
<lııi.!u yazılı t!i!lf''l'in, münhn"ıTl!ln umumi 
hf'vetce icrası l87ım tzclf'nlerinden ma
adM1 iri.,, rt- ITl"C" li"i tııra fmd "" vıınıllT. 

tn RF. J\~f:'rr ıc:::t KARARLARININ 
fM7 L.ı\NMA~I. 

M d..le ~q - fdare rnecli-•1 ve komi
tacı tonlıınhlannda verilen kararların. 
zahıt drftcrlne ıı:eçirllmesi ve %abıtalann 
topfonhdn bulunan azalar tarafından 
imzalanması mf'cburlrlir. Verilen karaT"
larl\ avkın revde hnlunan. veya miiı.
terı!d F olan a:ı"' hr, karar altına muhale
f Pt veya iqtıt-kaf seh .. blni y3prak imza 
ederle?'. Mı•1'fl,,.fet, kooperatifin hPVPtİ 
mev7"tıi':> teallül: ede,.<ıe, bu t!ikdirde 
m1•h0lif kalnn n::r.a 1cevfiveti dnh'!l mu
rabhe heyetine rt"'lmen blldinneğe 
mı-cburd•ır. Akııi takdirde karann meıı
uliv,.ti"~ i~tlrRk ederler. 

Azl'llar idzıre mecli.,incle konuşulan 
"evlerden ba.,kalannı haberdar edemez
ler. 

tnAR!: Mr:-rustNIN 
r..ırr.~nJT tYETI. 
Madde 40 - idare mecJiqj koopera

tif hlerinln görülme-1inden defterin he
ııaplımn düT.gÜn tutulmas1ndan, kayıtla
n,, doVT1ılııitundan, memml:lnn isteni
lcHiH !'lekilde i11 f"Önn,.1,.rinden ve müe-ı
!'lt"!'lenin par.:ı lıırile mııllanmn emniyetin
de., umıım1 hevete kıır"ı mesuldm·. 

Ort:>klıır um11mi lı""·eti, m.?::uliveti 
mPdp hııli gönilen id11r,. mec1i"i anılan 
Rzl Prlerek yt-rl1rine dif(erlerini intihap 
ve i"bu ·an a1evhine k'lntın\' takibat !c
TR!"lna tPvı-s!liil t-der. M"!'!UJiveti mm·ip 
hali görüll'n idare mf'r-liqi azlan aı,.,. 1-ıi
,..,e ticnr"t vekalpti dahi davı\ ncabilir. 
Ru tl'l 1<clirde ortoıklAr umumi hevetini 
f,.vkııIJ'id,. "'l:ı,.,.k toplantıya çağrar~k 
kevf;veti bildirir. 

1 dnre mı-clisi azıı•ının kooperatifle. 
ortaklık munmelrri haricinde, iş yapmn
lnn memn•ıctuT. MeV7u kanunlara. koo
Tle,.atif ı<tatüqii ve ortaklar umumi hl'•.re
ti ka,.arlnn hil11 fına y;ıpp,cak1an i~lerden 
trvelliit erlf'cek me .. ııliyet ve zarar ve 
ziyandan iclare meclisi azaları şah!ten 
ve müşterekn ve mliteııelsilen mesuldur
lar. 

IOARF. KOMIT ASI. 
Madde 4 l --. fda:~ mecl!si. icabındfl 

mürlür ile nralanndan miintahap iki 
ıızadan müteşekkil olmak üzere, bir 1dn
re komitası seçebilir. idare komita!!ı 
meclisi idareye ka'l'qı me .. ul ve onun hu
kuk ve vazif ... lerini h:.i,.idir. 

A7AUJ<TAN 1STiFA 
Madde 42 - idare !Tleclisi azalan 

her znman istifa etmek hakkını haizdir
ler. Çekilen azanın iş görd;iğü zamana 
ait mesuliyeti 5 bilanço yılı devam eder. 

m ~ 1:><:! az devam eden faydalı taraf 
n ~sı~ıni .. miiteakip kara kışın bu ak"i 
p=l· c~.~r .. uzerindeki tesirleri şüphe5iz 

" u:vuk olmustur. 

ala4bilirleEr.k 'lt . b'ılmek irin isteklilerin (40712) lira (58) kuruşluk 
- sı meye gıre ..., - ·· d az üc 51:Ün 

muvakkat ~emd inbat lvermesi "!ke leksliltblr'l1kt:bl~ladU;kç~ulle eNaİia vekaletine 
evvel ellerın c u unan vesı a ar a . 

idare mPclisi azalarının toplu olarak 
İ<ıh!'n "'"kildikll'ri veva kısmen cekilip te 
vı-dekll' le birlikte kl<ı.."t" r,~·--cliqinin stn
tiiC"~ munvv'?J" 11za adedi ;kv.~ 1 edilmı-
diği takdird idare heveti derhal ortak
lar umıımi heyetini istmaa çaV..nr ve y,,,_ 
rıi idare heyeti şedlirıceye kadar vazi
felerine devam ede-rler. 

c) MOOf\R 
MODüRON VAZiFELERi ORTA VE BATI BtJvüK 

OKYANUSTA• 
Dolğu cephesinde harp hareketleri Al

man ar cihetinde mevzilesirken, batı ve 
~rtf. Okyanusta Japonların muhareb~ 
h:ı!etleri görülmemiş surette artıp 

maktadır. Japonlar, Havai Ilınan 

müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzer~ vesika almala.---ı ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. l ksil · tirak d 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayan ar e tmeye ış e e-

me2'Je~ isteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı sa~tt~n bir saat 

evveline kadar su işleri reislil?ine m~kbuz mukabilinde25er2ei9iJ3(itss) 
Poatada olan gerikmeler kabul edihnez. 15 20 

Madde 43 - Kooperatifin müdür. 
idare mecliııi kararlannı tatbik, ~irketi 
idare meclisi namına mahkemelerde ve 
üçüncü ahı lnTa karsı tem!'!il eder, ko
operatifin isleri miidür tarafından idıt
re olunur. idare heyeti müdürün teklifi 

İZMİR ESNAF VE AHALİ A.NK.11.SlNDAN: 
İsimleriyle hisse senetlerinin No. lan aşağıda yazılı olan hissedarlarımız hıs.. 

~den miltevellit borç bakiyelerini ö<l0 mekten jmtina ettiklerinden ellerindeld 
~seler esas mukavelenamemizin 18 inci maddesi bükmUne göre İstanbul kam· 
bıyo Botsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlara yeni hisse senetleri verilecektir. 
Sıra Hisse Makbuz İsim va Adresi 

No. adet No. 

594 
621 
943 

1083 
1505 
1576 
1590 
1895 
1896 
1897 
1899 
1900 
1902 
1903 
1904 
1905 
1907 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1!l21J 
1927 
1929 
1975 
1976 
1981 
1985 
2030 
2479 
2794 
2796 
2797 
279CJ 
2799 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2807 
2808 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 
2816 
2817 
2828 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2834 
2835 
2836 
2837 
28::!8 
2839 
2840 

22 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
~ 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
ı 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1287, 1288, 331, 332 Rid:ıyet Silleyman İzmir 
2877 Ticaret mektebi İsmail Hakkı • 
2956 Kavnlal1 Mustafa oğlu Mehmet • 
1232 Kız ıınıallim mektebi No. 254 Behice • 
3307, 3308 Karc;ıyaka Kemalpaşa cad. berber A. Hamdi ı 
8131 Kaklıç K. Sipahi oğlu Halil Menemeıa 
3943 Balatçık K. İbrahim oğlu Remzi ı 
6537 Ulucak K. Mehmet Pehlivan • 
6540 • Salih 
6539 • Recep 
6848 • Abacı bey oğlu Hasan 
61:ll, 1083, 1450 ı Ali oğlu Şeyh Osman 
6849 • Osman 

• 
• 

.8191 ı Al= oğlu Osman 
7052 ı Abdullah oğlu Recep Pehlivan 
6850, 8192 • Demir Ali 
6851, 1081, 1445, 1446 :t Hasan onbaşı 
6544 ı Ömer oğlu İslam 
6859, 8194 ı Amiş o_irJu Emin 
6852, 8193 • Ami~ oğlu Tekin 
6854, 1076, 1427, 1428 • Yüriik Hüseyin 
6545 • Demir oğlu Milinin 
6546 • • İbiş oğlu Arif 
6133, 6134, 1022 ı Kara Şaban 
6855, 1077, 1429, 1430 ı İbrahim Pehlivan 
6R56 ı Ki.illeli Ali • 
6SC.3 • Pazarbası canaklı Molla Süleyman 11 

6886 • Tuz Halil Melımet oğ. Hüseyin ı 
6887 :a Kara İbrah!m • 
6564 Harmandalı Bakkal Cemal 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

6876 • bakkal Osman oğlu Ahmet 
6881 11 Ömer oğlu İzzet 
6567 ı Mizan oğlu Mehmet 
6594 • Hamit Çavuş • 
3137 Orhan K. Koca Hilseyin oğ. Halil Seferihlsu 
8247, 8248, 8313 Yeni Mecidiye K. Fırıncı Kenan Ceşımı 
8238, 8239, 9316 • • Giritli HUseyin o. İbrahim • 
8212, 8225, 8311 • ı Hacı Memiş K.İsmaiJ O.İzzet , 
8214, 8256, 8318 Hacı Mem!.ş ağa K. Ali oğlu Yahya • 
8257, 8258, 8319 Yeni Mecidiye K. Ali oğlu Hüseyin " 
8258, 8260, 8321 ı • Davut oğlu Şerif :> 

8322, 8393. 83H6 Tok oğlundan Ahmet oğ. berber Sakir 
18286. 8287. 8.123 Hacı Memiş ağadan Kınalı cer. Mehmet, 
8288, 8289, 8::\24 Tok oğlundan Şerif oğlu Selim • 
8290, 9291, 8325 1 D 1 • Ahmet • 

., 
• 

8333, 8337 Tok oğlundnn Süleyman oğ. Hakkı • 
8338, 8342 Yeni Mecidiyeden Salih oğ. Hüseyin • 
8353, 8357 Hacı Memis ağadan saraç Halil • 
8358. 8362 Hacı • Hasan oğlu Ahmet • 
8363, 8367 • • Tekin Ahmet oğlu Mustafa • 
83138, 8372 > ~ Osman dayı oğlu İsmail 
8373, 8377 Yeni Mecidiyeden Azizaki Ahmet 
8378, 8382 Tok oğ)unclan Hasan oğlu Ragıp 
8383, 8387 Tok oğlundan Hasan Hüseyin 
8388, 8389 Hacı Memiş ağadan Demir oğ. HUseyin • 
7941, 4281, 4282 Hacı Memiş Mahmut dayı oğlu Osman • 
4283, 4284, 7942 Hacı Memiş Ramazan oğlu Osman • 
4285, 4286, 7943 Hacı Memiş Deli boz Miimin a 

4287, 4288, 7944 HaCı Memiş Hasan Racı oğlu Hüse~.n • 
4289, 4290, 7945 Tok oğlundan manifaturnc1 Adem • 
4298, 4299, 'i9ı16 Hacı Memiş a ~ ndan köle oF,1u Ferhat • 
4300, 7947, 7949 Hacı Memiş Hasan Toska oöfo Mustafa • 
4291. 4292, 7950 Hacı Memiş Kör Hilscyin oğlu Ali 
7951, 7955 Hacı Memiş Mehmet oğlu Ali İbrahim • 
7956, 7960 Tok oğlundan l·arn köylii H. Osman • 
6961, 7965 Tok oğlundnn Mehmet oğlu Bavrarn • 
7966, 69i0 Hacı Memiş a~a. Ha.,an Nalçe Mustafa • 
7971, 7975 Hacı Memiş Ahmet Kantar • 

- SONU YARIN -

tlzerine kooperatifin umuınt heyetçe 
tasdik ediJen kadrosu dahilinde, memur 
!arını tayin eder. Müdür idare meclisi
nin ve. teşkil .:dilmişse idare komitası· 
nın tabii azasıdır. 

tanzim eder, envnntenler, bilanço •• 
nelice hesap aktif ve patıiflerinin envan• 
tenlerin yaparak, bilanço ve neticeler 
umumi heyet toplantılanndan en az 20 
gün evvel mürakiplerin tetkikine arı 
olunur. Umumi heyet toplantısından 1 O 
gün evvelki müddet zarfında her ortak 
kooperatif merkezine müracaatla en
vanterleri ve ortnklann listesini tetkik 
ve bilançosunun ve mürakip raporunun 
bir !'!uretini alabilir. 

Kooperatif ayn bir müdür tayinine 
lüzum görmediği takdirde idare mec
lisi azalannın birini murahhas aza seçer 
murahhas aza, müdürlük vazifesi gö-
rür. 

ç) MORA KABE HEYETl 
MORAKABE. HEYETi SEÇiMI. 
Madde 44 - Kooperatifin işlerini 

devamlı ıurette J"QÜrakabe etmek üzere 
umumi heyet tarafından bir yıl müddet
le ve en az iki kişiden mürekkep bir 
mürakabe heyeti seçilir. Murakabe hey
etinden en az birinin ortaklardan olma
sı şarttır. Kooperatifin ilk mürakiplik
lerine. 

l - lzmir palancılarda 3 No. da ço
rap amili Ahmet oğlu Ali Riza Kıral 

2 - lzmir Ballı kuyu mahallMi Sel
vili tepe mezar içi sibk 28 No. da 

lbrahim oğlu lsmail özhotunlu inti
hap olunmuştur. 

Vazifesi hitam bulan mürakiplerin 
yeniden intiha,.;ı mümkündür. 

Her hangi bir sebeple vaz.ifesini yap
maynn münı.kibin yerine geçmek üzı-re 
umumi heyet ayrıca mürakip adedi ka
dar yedek mürakip te seçer. 

MURAKIPLERlN V AZiFELERl 
Madde 45 - Mürakipler kooperati

fin tekmil işlerini, evrak 't. defterlerini 
kasastnı ve kıymetlerini vt: idare meclisi 
ve komitasının tutumlarını kontrol ve 
te~adüf edeceği yolsuzluklan ehemmi
yetine ve değerine göre, idare meclisine 
veya icabında fevkalade surette topla
nacak umumi heyete bildinneğe mec
burdurlar. Ortaklar umumi heyetinin 
davetini icabettireu sebepler ve yolsuz
luklar hnkkmda hazırlanacak rapor ti

Ticaret vekaletince, kooperatife tip 
muhasebe ve tip bilanço tavsiye edil
diğ takdirde, kooperatif muhasebe ve 
bilançosunu hı• tiplere göre kurup tan
zim etmeğe mecburdur. 

FIAT FARKI DACITIMI. 
Madde 48 - Kooperatifin safi müa. 

bet füıt farkı, gayri safi hasi15ttan her 
türlü maııraITar, faizler, amortisman ve 
provi7' onlar nynlmak suretile tesbit 
olıındııktnn sonra, bu umumi ~afi fiat 
fark1nın azami % 6 111 idare mer.Ji.ıi ve 
mürnkabe heveti azalnnna ve a7ami % 
3 Ü kooperatif memur ve müc:tahdemle
rine ikramiye olarak dağıtılabilir. Ancak 
'd '"C mecli i azalaıile mürnk"olere 200 
er Ji .. ııdan, memur ve müstahdemlere de 
2 maaş n' betinden fazla ik ıniye ve
rilemez. 

ikramiyelerin tenzilinden sonra gt'rl 
kahı.n fiat farkının yiizde beııi adi, yüzde 
on beşi fcvka1fı.de yedek akcelerc. yüz
de biri kooperatif propaqanda ve nesrl
vntı için fon olarak aynlır, ve müteba
ki!!i ortaklarla, ortak olmaynnların sir
ketle olan mmımelesi ni~betinde tdrik 
olıınarak,. ortaklara ait olan kıRmı ken
dilerine, ortak olmıvanlarn diişen kıs
mı da fcvkal~de yedek akçesine verilir. 

- SONU '\1 ARIN -

ZAYİ 
caret vekfıletine ve yolsuzluklar, sanat Balıkesir Askeri lmstanesinden ı1k ka
tekniğine nit ise aynen iktisat vekaleti- nun 941 de almış olduğum muvazzaflık 
ne de verilir. terhis tr-zkeremi kaybettim. Yenisini c;ı-

MORAKIPLER1N SALAHiYET 
1 
kartacağımdan eskisinin hükmü olmadı-

VE MESULlYETLERl. 1 if.ııı ilan eylerim. 
Madde 46 - Mürakipler idare mec· İzmir vilayetinin Bergama askerlik 

lis' veya komitası toplantılarında hazır f:llbesinde knyıtlı 328 doi{umlu 
bulunn&.k weluhyetini haizdirler. An- Yaşova oğlu l\.1işon 
cak burada btişari mahiyette müzake-
rele!'"U iştirak edebilirlerse de kararda 
rey veremezler, 

Ortnklann menfaatlaına, kanun, sta
tü ve umtrmi heyet kararlarına avkırı iş
leri men için salahiyetlerini kullanma
yan mürakipler idare meclisi azalarile 
mü:,ıtereken ve şahsen mesul olurlar. 

FA~IL - V 
BiLANÇO VE NETiCE HESAPLARI 

HESAP YILI: 
Madde, 4 7 - Kooperatif her sene 

31 kinunucvvelde bütün hesaplarını 

tZMlR BELEDlYEStNDEN : 
Tepecikte yeni tephirhaneye elektTilt 

te!İsntı yapılma!IJ, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık cbüt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
2 7 4 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 20 
lira S 7 kuruştur. Taliplerin teminatı it 
bnnkasma yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 7/1/942 çarşamba günl 
saat 16 da encümene müracaatlan. 

24 26 2 6 5528 (2651) 
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Vaşingtonda yeni gö. B. Hitlerin yılbaıında 
. . . . rüşmelere doğru günlük emri 
• 1111 • • 

•••••w••••••••ııııııııııı•ıııı••••••••••••••ııeııııııeııııaıı•ıııııııııı•ııı•••••••• ---·---''I\« ·ıı h .. d .. ~lanı a,, nın cnuz uş ftt~u , arebeye da
ir b··yük karar
lar verilecek 

,,Düşmanı ezin-

n_ediği anlaşılıyor ceye kadar dö-.. " . ,, 
~uşece~ız ••• --------------

Radyo gazetesine göre uzak doğuda 
M ... n · 1:ı ü erinde japon ba!>kL<ıı çok art
mı"tır. Ş hir tehlikededir. japon hava 
İ-"uvvetl.._ r:nin Manillayn yaptıkları ağır 
hava t:ıc>rruı.ları daha ziyade şiddet1en
Jı':"tir. i<>ponla,.ın pike tanrru7.lnrı yap
tıkları h ldir lmcktedir. Kısa zamanda 
rcr< ~ nuı-idi ,.e gerek manevi tesiricr 
yapabilrrı~1 bakımından japonların pike 
tc:arnızl;n·ını tercih ettikleri sanılmak
tadır. 

Singapur da japon hava taarruzlarının 
devamlı tehdidi altındadır. japonlar ta
rafından Singapurun daimi baskı altın
da tutulması da gerektir, çünkü Singa
purun şimdiki durumu takviye alması
~a müsaittir. 

AFRlKADA 
Libyaya gelince General Romel kuv

vetlerinin Agedabyada bir az daha va
kit zamanmak istediği anlaşılıyor. Bun
ların cenup kanadına karşı yapılan İngi
liz taarruzu Romel kuvvetlerinin bir 
mukabil hareketi ile karşılanmıştır. Ha
va kuvvetleri her iki tarafı da yakından 
desteklemektedir. 

AKDENtZDE 
Mihver hava k\lvvetlerinin Malta ha

reketlerinde bilhassa liman tesisatı he
def olarak seçilmiştir. tlkkanun ayında 
bu küçük adaya yapılan taarruzların sa
yısı 166 yı bulmuştur. 

İngiliz kaynaklarından gelen bir ha
bere göre Akdenizde Mihvere ait yeni
den beş naklive gemisi batırılmıstır. 

.J 

Şimdi geçen sene hava ve denizlerde 
vuku bulan hareketlerin kısaca icmalini 
yapıyoruz: 1941 yılında bavalann ve dc
cizlerin Genel durumu şöyledir: 1941 
yılı havacılık bakımından bir çok önem
li olaylan yüklenmiş olarak gitmistir. 
Balkanlar harekatı, Girit. Irak, Suriye 
ve hanın işgali, Rusyad<\ki harekat. 
uzak doğudaki muharebeler hep 1941 
yılının malıdır. 

İkinci büyük dünya harbinin 1942 yı
lını ne suretle kapatacağım bilmiyoruz, 
çünkü harbin yeni başladığını söyleyen
ler de vardır. Eğer böyle ise, bizim dü
§iincmiyeceğimiz pek çok inkişaflar gö
rülecektir. Bu hususta havacılık için 
~saslı mütnlaalar yürütülemez? Çünkli 
hava siHihı kadar çabuk ve esaslı geliş
meler gösteren ba~ka bir harp vasıtası 
yoktur. 
Beş kıta üzerinde devam etmekte 

olan dünya harbinin en temelli silahı 
hava silahıdır. Kara ve deniz kuvvetle
r; de buna, yani hava kuvvetlerine muh-
1açtırlar ve uzak mesafeler ancak tay
yareler vasıtasiyle yakınlaştırılabili'r. 

AKDEN!ZDE 

reketlcr tali bir mahiyet arze~tir. --8-- --e--
ad~!~:11I94f~ae;>:;s i~i~rJ;~i~a~1::~: B. EDENIH RUS ER~ANINA «TANRININ B'ZE YARDIMCI 
rafından işgaliNt kndar olcınları birinci GONoERDIGı TELGRAFLAR OLMASIN1 Dt"LEYi•J )) 
s•,fha, 1~ ~es! sonuna kadar olan!a- 1 r 111 .. 
rı da ikitJcl rı.fha olarak miit.alaa etmek· -e-- --9--
Hl~mdır. Her iki safhada İngiliz deniz Londra, 1 (A.A) - Jngi!ız ba~veki- Führerin umumi karargahı, 1 (AA) 
kuvvetleri vaziyete hfıkinı olmustıır. Bi- li B.: Çör~~! Va~ingtona dönmek i~in ı · Führer ve baş komutan Hitler yeni yıl 
rlnci safhada İngilizler Eıı~ de,.?Jlz!nc d~ b .uoın (dun) Kanadadan ayrılacaktır. 1 münasebetiyle çıkardığı günlük emirde 
h!ikim idiler; Türkiye - Yunanistan ti- * I Almanya tarafından harbin muhtelif 
caı:eti denizden idrune edilebili:rordu. Oıtııva, 1 (A.A) - Çörçil Ruzvelt- sa(hııJarmdl\ sulh teklif edildiğini, fakat 
12 adanın ltalya ile irtibatı da· kesilmiş le yapacağı görü:ımelcrde harbin ileride bu tekliflerin zaaf eseri sayılarak red 
idi. Giridin Almankrca işgali 12 adayı ~ ,..,vkü idaresi için büyük strateji ka- edildiğini söylüyor ve şunlan ililve edi
kurtnrmı.5tır. Mihver bu suretle Irak ve rarlarının alınacağını ve bu kararlann yor: 
Suriyeye hava irt\batı tenıin etmiştir. sözlerle değil hareketlerle ifade edile-- «Bu sebepl6 mücadeleye devam et-
Ji'akat İtalyan donanmasının pasif duru- eğin!. s~ylemiştir.. I mekten başka bir şey yapamazdık. .. 
mu, büyibt bir faide elde edilmemesine Çorçıl ga:zetecıler loplantısmda hal- Askrler, 22 hazirandan beri dogu 
mani olfi-.,tur. pnın yakında savafı bırakm1tsı ihtimali harp meydanlarında Avrupanın ıimal 

Her ili safhada da lm?ilizlcr dcnu Qlm,.flıftını söylemi, ve demi§tir ki: çevrelerinden Karadenize kadar muha-
kuvı..tfmni muvaffakıyetle kullanmış- «Korkanm ki Late~acı. maymunun rebelere göğüs gerdinz. Kazanılan mu
lardır. 29 Martta Mataban deniz muha ... taıımasmı çok sıkı tutuyor.» vaffakıyetler tarihin en büyük askeri za 
rebesinde İtalyanlar üç tane onar blı:. Londra, 1 (A.A) - Eden Rusyadan feridir. Vatanda çalışan kadınlar, ço
tonluk ve 2 hafif kruvazör ile sair hafi1 ayrılırken Sta1in ile Molotofa birer tel- c:uklar ve bütün erkekler kendilerine et
kuvvetler kaybetmişlerdir. Diğer ~ graf göndermiştir. tiğiniz hizmetler için sizlere ne kadar 
tnn 1ng1liz donanması ordunun Libyatıa lnıdliz hariciye nazın Staline yolladı- minnettar olsalar g~ne azdır. 
harek!tına da yardım edebilmiş, Tolu,. ğı t"lnnfta bilhassa demistir ki: Ben Führer, baş komutan ve milyon• 
ku denizden besleyerek elde tutmaa ~ «Memleketime dönmeden evvel Sov• larca vatandaşın sözcüsü sıfatiyle par• 
amil olmustur. Orta Akdeniz.den aı ~ yetJcr birliğfoi tekrar ziyaret etm?ç ol- lak bir kahramanlık misali veren sizle
yiatl• büytik kafilelerin geçmesine } ..-. maktan doğan büvük sevinc\mi si:r.e bil- re teşekkür ederim. 
dım ~miş, Beyrutta Fran.s12 dona,k ..,.... dirmek isterim. Bu ziyaret müttefik ol- Ordu ve hücum kıtıuı askerleri, bil
siyle de uğrasmıştır. Fakat YUila'.Dl) ....m mamız dolayısile memleketimizin bera- hassa doğu cephesinde bulunanlar, siz
ve Oiridin tahliyesinde (13) gemi , ·+?- ber hal etmek zorunda bulunduklan biT leri selamlar ve her zaman ve her yerde 
betmiştir. Yunan donanmasının da •..-f,. çok sulh ve harp meselelerini l!'Öriİsmek en ağır fedakarlıklara katlanan ordula-
te üçil zayi olmuştur. fırsatını bana verdifH icin kendimi b11h- nn doğrudan doğruya kumandanlığını 

ATLANT!KDE tivar sayıyorum. Yüksek ehemmiyette almış olmakla bahtiyar olduğumu ve if-
Atlantike ~elince: Denizaltı muhare- olan Ş!Örü,melerimizin müsterek harp tihar duyduğumu bildiririm. Bütün Al

belerindc 22 Haziran, yani Rus seferine gayretlerini çok kuvvetlendheceiHne man vatanı sonsuz bir itimatla göz]eri
gelinceye kadar gecen müddet birinci ve bu suretle nihai zaferi yakla~tıraca- ni ordusuna çevirmiştil'. Üzerimize atıl
saflıada, Amerika filosunun Atlantiğin ğınll eminim.> mağa hazırlanan düşmanı kendi mem
dörtte iicilnü emniyet altına alması Eden Molotofa gönderdiği telgrafta leketinin b\r kilometre kadar ilerlerine 
ikinci safhadır. Nihayet )aponyanın şöyle diyor: sürdünü:z. Mukadderahn gidişini değiş-
harbe girmesi üçilncil safhayı teşkil c7.iyaretimin ve S!'ÖrüşmeleTimlzin tinnek makl'ladiylc düşmanın 1941-
eder. lnıdliz • Sovyet i~ birliğini cok kuvvet- 1942 ki,ınqa bir defa daha ü:zerlmize 

Birinci safha kayıtsız ve saıvız deni ... l~receğine itimadım vardır.> hücum etmek teşebbfüıü muvaffakıyet-
altı muharebesi şeklinde Alm..wann ı...l f' sizli~e uğrayacaktır. 1942 yılında yapı-
hine geçmiştir. tngilizler üslıırt mukabi- .t"'aılile iıt.:t•la mUkaVe• ~acak ha~ırlıklarla .daha kuvvetli .?~?;ca-
linde Amerika<lnn 50 m~ almı~ t dl I gız ve duşmanı ezınceye kadar doguşe-
Amerika Grueland, tzlanda ' ··~ e VOr ar ceğiz. Omit ediyoruz ki bu harpte akan 
Amerika Grueland, tzlanda w Speçber~J .,ı:;unkin~, 1 (A.A} - Tebliğ: ÇinHler kan AVTupanın akıttığı son kandır. Yeni 

Almanlar Ganayzenav ve Şarl Horst 'l.werker.t Çinde Honaııa avaletinde Jaoon sene içinde bu vazifeyi başamken tanrı
zırhlıları Atlantiğc kaçırarak iş görmek taarruııclanna karşı inatla dövUşüyorlar. nın bize yardımcı olmasını dileyin.> 
istemişlerse de İngilizler tarafından t"•~ ~ e-----
Bre.st limamnda ağır hasaratla hapsedil- J •ıt d d --• R ) •k• t.... • 
mişlerdir. Amiral Şer gemisi harekAt 02J el'(! e 1.i• US ar ! 1 şeu:ırl 
vapmaktadır. Fakat Bismark zırhlısı 

• Hud zı~~1ısını. batırdıktan sonra ~a~mı~- ~u·· ru·· l•n •ay- daha 
tır. Dıger bır Alman kruvazorü de 9:J: Wr>R'm CI. 
Brest limanına sığınmıştır. • 

ı{erı 

Rusyanm harbe girmesi Atlantik har
bini İngiltere lehine çevirmiş ve nihayet 
Amerikanın sahneye girmesi tam emni
yeti kurmuştur. Fakat bu da az sürmüş 
ve japonya harbe girmiştir. Bu sebeple 
Amerikanın Atlantikte vaziyeti gevşe· 
mis tir: 

-·Geçen yıl ingilt~red 

aldılrr 

1941 senesi içinde dünya denizlerinde PAStFtKTE 

lJ94 Alman tayyarewl 
düşürüldü ve 559 
tayyare kaybedildi 

ovokrlş ile Moskovanın 
1'15 kilometre berisin· 
eleki Kaloga şehri 
istirdat edildi cereyan eden mühim olaylara gelince: Pasifikteki harekat japon baslosı ile 

Müttefiklerle Mihverciler arasındaki başlamıştır. Bu baskından sonra tn
n.ücadele üç bölgede cereyan etmiştir. giliz1erin Prens Ofvels ve Repuls zırhlı-
1 - Akdeniz, 2 - Atlantik Okyanus, ları batırılmış, bu suretle japonlann Fi-
3 - Pasifik Okyanusu. lipinleri ve Hollanda Hindistanmı istila-

Karadeniz ve Baltık denizinde Rus ls.nna müsait bir durum haz1rlanmışt1r. 
deniz kuvvetleri Mihver deniz kuvvet- Guam ile beraber takım adalar japonla
lerine U.stiln ise de Okyanu.!llarla irtibah rın eline dü~üş ve Sin~apur dahi tehli
bulunınaması hasebiyle denizlerdeki ha· keli bir vaziyetle karşılaşmıştır. 
~~~~~~-<:">..C-.-<:">~~...::::,...::::,~~:.<~~ 

Londra, 1 (Redyo) - Hava nel:are-
tinin tebliği: Son 24 saat zarfında İngil
tere üzerinde hiç bit düşman hava faa
liyeti olmamıştır. 1941 yılı zarfında Bri
tanya adaları üzerinde İns;d1iz avcıları, 
hava karşı koyma bataryalan ve balon 
barajlan tarafında 1394 Alman tayyare
si düşilrülmüştür. 

Ayni yıl içinde lngiliz zayiatı 5S9 
tayyaredir. Bu tnyyarelerin müretta
batından 63 cü kurtanlmışhr. 

Siyasi vaziyet 
---·---

Jki taraf ta kendi mu· 
vaftakı yetlerine 
ehemmiyet ver
mt"k le meş!J;u 1 -·-Radyo gazetesine göre yeni yıl dolayı· 

sile dünyanın bir c;ok memleketlerinde 
mesajlar ve gündelik emirler neşred•l
mistir. Führerin Alman ordusuna hitap 
eden giinlük emri ve Kaleninin neşret
tiği hitabe bu meyandadır ki karilerim.z 
her ikisini de gazetemizin diğer yerle
rinde görcceklerd:r. 

JAPON MESAJLARI 
Japon başvekili general Tojo da yeni 

yıl mesajında Japon deniz ve kara kuv
vetlerinin 24 günde zaferle dolu muha
rebelerinden bahsetmiş ve nihai zafer
den emin olduğunu söylemiştir. 

Amiral Togo da neşrettiği bir mesajda 
doğu Asyada Anglosakı:ıon emperyaliz
minin sona cnnekte olduğunu, zaferin 
Asyanın ve Asyalıların olduğunu bil
d irr.lİ'•~t:r. 

GEl' FRAL DEGOI.ÜN HİTABESİ 
Hür F•·ansızlar reisi general Degol. 

I ondro radyo~unda : • Gaye ve emeli
mız F ansadan düşmanı kovmaktır. Dü~
ırıan bir defa daha hPz:meti tatmahdrr. 
Bunun için mUthiş harpler olacaktır. 
Dün") a bu büyiik ncılnra katlanacaktır. 
Errclim'z Fronsayı ve dünya hürriyeti
ni kurtnrmaktır. Bütün Fransa ve Fran
sız impa ntorlu~u müttefiklerle birlecı· 
melidir. Y<"ni vılcla ela vaz:Je:nize devam 
ede<'1>:•iz. • rlemistir. 
YPGO~I,\VYA f{RALJNJN 
HİTAHE~I 
Memleketi tnmamile istila edilrr.iş 

olan Yugo"lnvy~nın küçük kralı ikin·:ı 
Piycr d Lrınd .. a radyosunda şöyle de
miş1ır · 

Tnrihim· in kanlı bir safhasını 
ihtiva edt>n !)41 yılı kapanmış bulunuyor. 
Hen burrıdn ·ur<lumun kurtuluc;u içiıı 
bulı•nuvonım. J edem birinci Piycr \'e 
lxıb. n l)rinci A1eks.ındınn ananesiı1e 

Verilen teminat 
---9---

M e şgu 1 mf'm lf'ket-
]ere: istik lal leri ne 
kavuşacakları te· 

. 
~dildi 

İtalyan donanması 
haklunda yeni kararlar 

Roma, 1 (A.A) - Ayanın Fasist par
tisi ile Korpora<ıyonlar meclisi donanma 
için 6 m!lvar liretlik yeni bir krediyi 

' tasvip etmiştir. 
mın -·-N cvyork, 1 ( A.A) - Taymis gazete-

si yazıyor : Salahiyetli bir kaynaktan il~· 
renildiğine J!Öre Birleşik Amerika dev· 
letJcriJc İn~ilterc, işJr.tıl altındaki memle
ketlerin hamtan sonra istiklale kavuş
malan için biitiin gayretlerin sarfcdile· 
ceği hususunda bu memleketlere temi· 
nat vermiştir. 

Ruzvelt siya<ıt mümcssillcre şu beya
natta bulunmuştur: 

• - Bu sefer Almanyanm silahsızlan· 
mnsı ve öyle knlınnsı için uyanık buld-
nacağız. n • 

~-~~owwwtt~.------

N O~VeÇ adaları· 
na yapılan ln
~il 'z lıaskını 

Baskını yapan kalile 
bir miktar esirle 
beraber İngiltereye 
döndü 

Londra, 1 (A.A) - İngiliz Amirallik 
dairesinin tebliği: . 

sadık kalarak milletimi düşilnüyorum. • Amiral Hamil ton kumandasındaki ha
Bundan sonra kral zafer ve kurtuluş fü deniz kuvvetleri Norveçin Lafoten 
dildi ile mesajını tamamlamıştır. adalarına bir kaç gün süren baskından 
FfLfpİNf,ERDE VAZİYET avdet etmiştir. Baı>kına Norveçli ve Po-
Bunlann dısınna sivasi olayların önem 1 lonyalı askerler iştiı:ak etmislerdir. Ada-

li olanları yok gibidir. nın muhtelif noktalarına askı;r çıkarıl-
Manillada Japon bac:k1sı şimal ve cc- mış, Alman tayyareleri kc~u uçuşları 

nuotan artmıştır. Manilla icin telgraf yapmışlarsa da kuvvetlerimizin hareka
kabul edilmemekte, ed'lse bile vaı:ıp tına mani olamamışlardır. Bu mühim 
varrnıyaca~ı taahhüt edilmemektedir. bölgede dUşmanm deniz münakalatı alt 
MİHVERİN SÖZ HÜCUMLARI üst edilmiştir. Bir kaç Alman askeri ve 
Mihver kaynakları, Libyadaki İngiliz bir kaç Kuisling Norveçli esir edilrniş

zafcrlerini uzak dot{u olaylan ile karşı- tır. 
lastırmakta ve : • İngilizler Ustiln kay• 
mık ve kuvvetlerle Libyada muvaffak 
olmuşlar ise de bu zavallı ve geçici ka
zanç, uzak doğudaki muvaffakiyetsizlik
leri önünde hictir. Mihverciler, uzak do
ğuda İngiltereye karsı ellerinde bulunan 
bütün unsurlan kullanacaklar ve niha· 
yet İngiliz hfıkimiyetini ve İngi1iz entr:
kalarını bogacaklardır. • demektedirler. 

MÜTI'EFiKJ ,ER.İN SÖZ 
HÜCUMLARI 
Di~er taraftan, Ruslar tarafından Kerç 

ve Tcodosyarun zapbna müttefikler de 
hUyük bir önem veriyorlar. Avrupa in-

kıltlp radyosu : 
• Kırımda bu iki mevkün Naziler:n 

nazanndn kıymeti büyüktü. Nadere 
göre Kerç ve Rostof Kafkasya hareketM 
lerine birer üs vazifesi görecekti. Ger-
çekten Kerç Azak denizinin anahtarıdır. 
Burada demir madenleri de vardır. Na
ziler böyle bir yeri ist:yerek bırakma
mışlardır. Ayni zamanda Kırımda cep
he doğrultmak ihtiyacı olmadığı gibi, 
hurma ağaçlarının dallandığı ve budak
landığı bir yerde kısın soğuğundan da 
bahsedilemez• demektedir. 

Mo~o.a, l (Radyo) Sovyet 
tebliği! Mühim bir şimendifer münaka
le merkezi olan Kaloga. şehri zapt edil
miştir. Bu şehn ~~ eden Alman 
hattı yarılmıştır. ~ b.ıvvetleri tam 
ricat halindedir. Dljwm Kaloganın 
batısında takip edilmektedir. 

Not: Kaloga Moskovanm 175 kilo
metre cenup batısındadır. 

Moskova, l (Radyo) - Sovyet tob
liğine ek: 

Rus kıtalan merkez cephesinin bir 
kesiminde 20 köy daha almışlardır. 600 
Alınan subayı ve eri öldürülmüştür. 
Mühim miktarda harp malzemesi, kam
yonlar ve beıt tren ele geçirilmiştir. Le
ningrad - Novagrad arasında Vovoknşı 
:zapt edilmiştir. 
~~~~~ta~~---

A kdenizde ve 
L·byada )'eniha
·va hücumları 

. ·-JngWzler büyük 
ıaaliyet göstereli, 
Mihver de Maltayı 
sıkıştırdı 

Kahire. 1 (Radyo) - Orta şark ha
va kuvvetleri karargahımn tebliği: Ha
ve kuvvetlerimiz Agedabyada düşma
nın motörlü birliklerine büyük zararlar 
verdirmiıılerdir. Trablusgarpta Hums 
yolunda düşman münakalatına hücum 
edilmiş, kamyonlara ve sarnıç otomo
billerine zayiat verdirilmiştir. Geçen sa
lı gecesi Mısratadaki hava meydanı, mo
törlü taşıt garajları tayyarelerimizin te
sirli hücumlarına u~ramışlardır. 

Yunanistanda bnzı aslfori hedeflere 
ve bu meyanda Salamiıı deniz üssüne 
hücum edilmiştir. Pirede petrol depola
rı yakılmıştır. Kandiya hava meydanına 
ve Malameya hücum edilmiştir. Bütün 
bu harekattan iki lngillz tayyaresi dön-
memiştir. ' 

Salı gecesi Maltada ilç ve dün iki 
alarm işareti verilmiştir. 
Atılan bombalardan bir kişi yaralan

mıştır. Btr düşman tayyaresi hasara uğ
ratılmıştır. 

İngiliz harp gemileri bir düşman tay-
yaresi di.işürmü~lerdir. 

MALTAYA BiR SENEDE 
YAPILAN HÜCUMLAR 
Malta, 1 (A.A) - Resmi tebliğ: 1941 

senesinin son ayında Ma1tada 166 alarm 
verilmiştir. Bütün 1941 ~esi i~inde 950 
Alarm verilmiştir. 

:a:z 

Başvekalet nll üsteşarı 
Vehbi Istanbulda öldü 
Cenazesi dün merasimle Ankaraya taşmdı 

İstnnbul, 1 (Yeni Asır) - Ba.şvekA- J rak Ankaraya nakledilm:.ştir. 
let müsteşarı B. Vehbi Demirel salı ge- ı Değerli bir idareci olan Vehbi De
cesi Pernpalas otelinde ölmilştür. Cena· mireliıı vefab derin teessürle k~ 
zesi bugün (dün) merasimle kaldınla- mıştır. 
... ··~'>'"'~c::::>"c::>"~~ır;::::..~~<::><::><::>~~ 

Ziraat Vekaleti ekim 
sahalarını arttırıyor 

' 

Ankara, 1 (Telefonla) - Ziraat vekA- meği ve bu aFada öntlmttzdelrl m~ 
leti devlet eliyle yapılmakta olan :ziraa-
t1n arttınlması etrafında tedbirler al- de de yurdun bir çok yerlerinde yeni 
maktadır. VekAlet, devlet zjnat işletme- ekim yerleri ve çiftlikleri kurmalı im
leri kurumunun çalışmasuu, genişlet- ıulaştırınıştır. 

Jktısat Veldınin Malatya.da tetkikatı 
Malatya, 1 (A.A) - Şehrimize gelmiş ni ve bez fabrikasını gezmiş, el dokuma 

olan iktisat vekili Sırrı Day dün vil§.ye- ve iplik işleriyle, bez fabrikası imalAtmı. 
ı;, belediyeyi ve C. H. partisini :ziyaret işçilerin .sıhhi durumlarmı ve ç.alıpsa 
etmiş, memleket hastahanesini, cezaevi- tarzlarını incelemiştir. 
~,,..ç-:>-<::::::~~-<::>~c:.::>"<::::>"~;;::;.<~::::r;:~<:::.-c:::;,.<~::::.-<~::::.<:~:::,.ç~><::>"<:::~..<:;:ı~-c::::ııı 

Erzurum da bir zelzele oldu 
Erzurum, 1 (A.A) - DUn şehrimizde tiç saniye sUren hafif bir zelzele olmut

tur. Hasar yoktur. 

Neeatinin hatıra~ı anıldı 
Ankara, 1 (Yeni Asır) - Merhum Maarif Vekili Necatiniıı öltım yıl dana. 

mü münasebetiyle bugUn kabri önünde hatırası anılmıştır. 

Rus ya nihai zat er. 
den emın -·-( Ba~taralı 1 inci Sahifede) 

dır. Fakat teşebbüs Sovyet ordusunun 
elindedir. Geri aldığımız şehirler bir da
ha düşmana bırakılmamalıdır. Memle
ketimizin muazzam ihtiyati ve her er
kekte olduğu kadar her kadında da mev. 
cut bükülmez irade bu şehirlerin bir da
ha düşman eline düşmeyeceği, nihai za
ferin kazanılacağı ve Avrupanın kurta
rılacağı hususunda en mükemmel temi
nattır.> -----·-----Almanlar garp cephe. 

sini de düşünmek 
ır.ecburi yetinde 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

bu sahillcrln tahkim ve takviye edildi
ğiı\i söylemiştir. İngilizlerin meydan 
okuyuşları devam ediyor. Bu asker çı
karma hareketleri tekerrür ederMı Al
man baş kumandanlığı askeri kıymeti 
olmıyan bölgeler için mühim kuvvetler 
nyırmağa mecbur olacaktır. Bu da kuv
vetlerini Rusyada toplamağa mecbur 
olan Almanya için bir kuvvet dağıtma
sını ve dolayısiyle zaafı intaç edecek
tir. 
~~-~~fi~--~~ 

Rusyaaa son harp 
vozr yeti 

(Raştarah 1 inci Sahüede) 
Hava kuvvetlerimiz taarruzlariyle 

düşmanı hırpalamış, bir çok yerlerde 
yangınlar çıkarmışlardır. Düşmanın de
miryollan kesilmi1, müteharrik malze· 
mesi ve tlmen gölü sahilinde yerde bu
lunan bir çok Sovyet tayyaresi bomba
larla tnhrlp edilmiştir. 

SOVYET TEBLtQl 
Moskova, 1 (A.A) - Bugünkü Sov

yet tebliği Rus kıtalarmın bütün cep
helerde dilşmanla çarpıştıklarını bildir
miştir. 

LENlNGRADDA . 
Londra, 1 (A.A) - Doğu cephesinden 

gelen habere göre Almanlar Leningrad 
etrafında bazı yerlerde 100 - 110 kilo
metre derinliğinde geri çekilmiştir. 

Meraklı Şeyler: 
WWW AA - -...._ 

4 bin adah memleket .. 
Bugün Amerika ile İngiltereye ve 

müttefiklerine harp ilan etrrtlş bulunan 
ve yaptığı ilk baskının şiddeti, düşman
larını gafil avlaması sayesinde harbin 
birinci safhasında muvaffakıyetler ka
uman Japonyanın asıl kendi vatanı bü
yük ve küçük dört h:ıı kadar adadan 
ibarettir. 

Japon çocukları dünyada en büyük 
saadetin vatan uğrunda ölmekten ibaret 
olduğu esas telkin ve terbiyesi altında 
büyütülür. Japon çocuklarmın en çok 
sevdiği ve oynadığı oyunlar, askerlik 
oyunlarıd~. 

Çocuğun hisleri •• 
Çocuklarda hayvanların bir çok hisle

ri bulunduğuna, fakat insanın büyü
dükçe bu hislerden kurtulduğuna d!k
kat edilmiştir. 

En basit bir misal olarak küçük ço
cukların yüksek sesli gürültülerden de· 
ğil, boğucu ses çıkaran gürü1tlilerden 
korktukları ileriye silrülür, bundan da 
insanların en iptida! zamanlarında vah-

Venezueiia münaae
batını kesi yor -·-Vaşington, 1 (A.A) - VeneıueDa v .. 

şington büyük elçisi, Venezuella hilk\lo
metinin Almanya, japonya ve İtalya ile 
siyast münasebetlerini kesmeğe ka.rar 
verdığini Hariciye mUsteşan Velse bil
dirmiştir. 

---·---
ocağında mühim 
kaza oldu 

Londra, 1 (A.A) -York $ayr kmmn 
ocaklarında gündiiz ekibinin işe ba$la
masından bfraz sonra bir infilak olmuş, 
6 kişi ölmüş,· 44 kişi ocaklarda kaJ>Qll 
kalmıştır. İş kesilmiştir. İşçiler kurlu, 
ma ameliyesine yardım etmektedirlu. 

~--·---Arjantin 4 Danimarka 
vapurunu müsadere etti 

Boynes Ayres, 1 (A.A) - HükUmet 
dört Danimarka vapuruna el koy;mtJ.1 
ve sahiplerine 470 bin dolar kıymet.inde 
tahvil vermiştir. 

----·---
İngiltere • Portekiz 
münasebetleri 

Londra, 1 (A.A) - Portekizin Ü>n
dra elçisi B. Monteiro bu hafta sonunda 
Portekize gidecek ve az sonra yine va
zi!esi başına dönecektir. Sanıldığına g6-
re elçi dünya durumu hakkında h\lkü.. 
metile görüşecektir. Holanda ve A vus
turalya askeri kuvvetleri tarafındraı:ı 
Portckize ait Timor adası isgalinin de 
konuşma mevzuu olması muhtemelcUr. 

------
Hür Fransızların 
işgal ettikleri 
adacıklar meselesi 

Vişi, 1 (A.A) - Fransız salahiyetli 
mahfillerinden bildirildiğine göre Frtıll
sanın Vaşington btiyük elçisi B. Hanrl 
Hey Amerika hariciye nazın B. Kordel 
Ha11e tekrar görüşmUş, Senpiyer ve 
Miglan adalannın Degolcular tarafm
dan işgali dolayısi1e Fransız hüküınrii
nin fikir ve görüşlerini bildirmi$tir. BU. 
yük elçi ayrıca bu işgal hareketinin .ŞU• 
mulü hakkında da malômat istemiştir. 

---·---
Amerika ·Fransa 
münasebetleri 

Vişi, 1 (A.A) - Amerikan bUyUk el· 
çisi amiral Lihinin mareşal Peten tara· 
fmdan kabulünde amiral Darlan da ha
zır bulunmuştur. ---·---Avusturalva ordusu 
tensik ediliyor 

Stokholm, 1 ( A.A) - D. N. B. Bildi
riyor: 

Melbrundan gelen bir habere göre 
Avusturalya ordusunun teşkilatlandınl· 
ması üzerine orduya yeniden sekiz ert:t-. 
neralin tıı.yini ve üç Generalin vazifele
rinden geri alınması gerekleşecektir. 

Orta şarktaki Avusturalya General
lerinden on kişinin Avushıralyaya çağ
rılması muhtemeldir. 

si hayvanJa1·dnn duydukları korkunun 
damnrlarımızın tA :çine kadar işlemiş ol
duğu, bunun henüz kaybolmadığı ve ço
cuHarda görüldüğü neticesi çıkarılıyor. 
Çocuğun bu gibi hislerle dolu olması

dır ki büti.in hayatınca te~irini göstere
cek olan terbiyesine ve muhitine dikkat 
edilmesi lUzwnunu uıruri kılmaktndır. 


