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Gevherli hanımla adamı arının bo}'1'tl,(Jrıno lale· 
ler ve ayaltlarına bııgagılar uııralmuştu.. 

••• 11 ••• 
Sade koca Köprülü değil, bu lafları 

duyan Tayyarzade ve Zülfikar al;ı., hat
ta cilcelerle Mehpare bil.. şaşırıp kal
mıslardı. 

Ve bütün hüviyetini kaplıyan derin 
bir ~fret ve istikrah duygusunun tesi
rine kapılarak birdenbire yerinden fır
lıyan Köprülü Mehmet paşa : 

- Tuuu!.. Yazıklar olsun sana, diye 
haykırmışti, bir de vezir mı olacak.sın!. 

Bu kadar suçsuz adamın kanına gir
din... Bu senin yaptığın i.§leri en vahşi 
bir canavar bile ~leınez ... Senin buraya 
düşürdüğün adamlar arasında iki kişi 
daha olacak? .. 

Biri Bedestanda Emin ağa isminde bir 
şalcı... öteki de cevahirci Hayim adlı 
zenı;ıin bir yahudi imi§! .. 

Bu adamları M yaptın?.. Batakhane
den çıkardığımız mağdurlar arasında 
bunlara rastlayamadık ... 

Gevher!J hanım başını önüne eğerek 
hiç cevap vermedi. 

Köorülü Mehmet paşa devam etti : 
- Neye cevap vermez sin? .. Söylese

ne bire melun cadı! .. 
Veziri azamın sorgusuna, Gevherli 

hanımın yerine M .. hpare karşılık verdi: 
- Onlar bir hafta evveline kadar ba

takhanede mahpus bulunuyorlardı. Son
ra Gevherli harum emir verdi. Her iki
sini de Anberle Kanber zındanlannda 
boedular ... 

Bu yeni ithamın ağırlığı önünde kalan 
Koca karı kendisini müdofaa etmek için 
tek kelime bile söylemedi. Fütursuz va
ziyetini hiç bozmadan susmağa devam 
etti. Ve Köprülü Mehmet paşanın öfke
li s"si yenid.,n gürledi: 

- H~, imdi görürsünüz!.. Yaptığınız 
bunca mezalime karşılık olarak öyl" 
müthiş bir cezaya çarptınlacaksınız ki 
bunun dehşeti aradan asırlar geçse bil" 
unutulmıyacak!. 

zesi refakat ediyordu. 
O dakikada yolları kaplayan ahali suç

lulara karşı duydukları öfkeyi zaptet
meğe muvaffak olamıyarak hep bir ağız
dan bağ-ırmağa başlamışlardı: 

- Kahrolsunlar ... Me!O.n canavarlar .. 
Allahtan bulsunlar .. Adalet isteriz. Bu 
alcaklar en ağır bir cezaya çarptırılma
lıdır .. 

Bereket versin, Köprülü Mehmet pa
şa, Gevherli hanımın sokaklarda biriken 
halk tarafından !ine edilmesi ihtimalini 
gözönünde tutarak koca karının kapalı 
bir araba içinde sevk edilmesini müna
sip görmüştü. 

Koca Köprülünün bu tedbirleri tama
miyle musip ve yerinde idi. Çünkü taş
kın bir sel gibi ortalıib kaplıyan kalaba
lığın heyecanı o dakikada en galeyanlı 
bir dereceye kadar ulaşmış bulunmakta 
idi. Koca kanyı görmek isteyen ahali 
onu parçalamağa azme-tmis gibi ııörünü
yorlardı ... Fazlı paşanın kızı, Kıvırcık 
Salata ile birlikte kapalı bir arabaya ko
nulmuslardı. Ve her ikisi ancak bu save
de yollardan tehlikesizce geçirile~ek 
kubbe altında toplanan devlet adamları
nın karşısına rıkanlmışlardı.. 

Kubbe altının önündeki geni§ meyda
nı da Topkapı sarayına giden yollar gibi 
mütemadiyen akmağa devam eden coş
gun bir insan seli kaplamıştı. Her yer 
fırtınalı bir deniz gibi kaynaşıyordu. 
Dışarda bu kadar müthiş bir fırtına 

her tarafı sarmış bulunurken kubbe altı
nın ici tamamiyle sakindi. İstanbulu alt 
üst eden umum! heyecan bu tarihi bino
nın kalın, taş duvarları önünde dura.k
lzmak mecburiyeti karsısında kalmış gi
bi görünüyordu ... 

Halbuki kubbe altında toplanan divanı 
bümayiln iki saatten beri içtima haline 
gelmiş bulunuyordu. 

• 400 fıUo plrlnc'7 Jı:NJ ltUo 
nohutu ue meuc:ut 
maltarnası da alındı -·-Fevzi paşa bulvarında bakkal Meh-
met Kuranoğlunun dükki.nında yapılan 
aramada 400 kilo pirini;, 300 kilo no
hut ve bir milctar makarna bulunmut
tur. Dükkin sahibinin bu maddeleri sa
tlf& arzetmediği neticesine varılarak dün 
muhakemesi görülınüıtür. 

Suçlunun 75 lira ağır para cezaıına, 
dükkanının 18 gün müddetle kapatıl
muına ve on eün hapisine karar veril· 
miştir. Ayni zamanda dükkinda bulu
nan pirine. nohut ve makarnalar da mü
sadere edilmiştir. 
29 KtLO GlZLl KAHVE BULUNDU 

Tirede ipekçiler mahallesinde bakkal 
Mehmet Calmoğlunun evinde 29 kilo 
ç~kirdclc kahve bulunarak müsadere 
edilmiıtir. 

----....... e ....... ~---
Satı l maa ık yarım mil. 
yon kilo tütün kaldı -·-Tütün rekoltesi tükendiği ve müstah-

sil elinde ancak yarım milyon kilo tütün 
kaldığı için Ticaret vek&.leti tütün şube
si müdürü B. Fikri Soyer dün 1zmirden 
aynlmışllr. Kendisi Turgutluda iki gün 
kaldıktan sonra Ankaraya avdet ede
cektir. -----·-----Yeni elektrik ve su 
tariielei'i yapılacak 

Elektrik ve su tarife komisyonları şu· 
bat ayının ilk haftasında toplantılarına 
başlıyacakhr. Bu komisyonlarda evvel
ce beledjyeyi temsil eylemekte olan B. 
Reşat Leblebicioilu timdi belediye reisi 
olduğundan yeni toplanhlarada beledi
yeyi daimi encümen azasından B. Mu· 
zaffer Olgen temsil edecektir. 

Su Şirketi satın alınıyor 

Hükümetçe su tesisleri 
tetkik edilmek Üzere 

Deuletin eline geçince su tesisleri genişletilecefı 
en uzalı ;yerlere bile su verilecefı 

İtmir su şirketi tesislerinin devletçe 
satın alınmasına esas olacak tetkiklere 
pazardan sonra başlanacaktır. Nafıa ve
kaleti müesseseler reisi ve bazı müfettiş
ler bu iş için İzmirde bulunmaktadırlar. 

Tetkikler onbeş gün kadar devam ed~
cektir. Su şirketinin Avrupada bulunan 
bir murahhası yakında Ankaraya gide-

cek ve Nafıa vekaletinde satın alma mii
zakereleri yapılacaktır. 

Şirket tesisleri devletin eline geçince 
şehrimizin su ilıtiyacı daha kolaylıkl.ı 

temin edilecek ve tesisler genişletile

rek şehrin en uzak mahallelerine bile 
verilebilecektir. 

Biıtün köylü okutulacak 

1950 senesinde okulsuz 
bir köy kalmıyacak 

Yeni bir kanunla çocuklarını okutmıyan köylü· 
ler hakkında muhtelii cezalar düşünülüyor 

-------------
Maarif Vekilliği, köy okullariyle köy 

enstitülerinin teşkilatlandırılması için 
bir kanun projesi hazırlamıştır. Vekillik 
bu projenin hazırlanması sebeplerini 
şöyle anlatmaktadır: 

«En kısa bir zamanda ilk öğretimi 
memleketin her alanına yaymak suretiy
le son bir kaç yıl içinde hükümetçe ge
rekli tedbirlerin alınmasına başlanmış
tır. 

YETISTtRILF,CEK 
FJC!TMENLER 

cukları için iki lira para cezası verecek
lerdir. 
Çocuğun okula devamsızlığı bir ders 

yılında 30 günü geçerse velisi bir aydan 
bir seneye kadar hapsolunacaktır. Buna 
rağmen gene çocuğunu okula göndermi
yen talebe velisi bir yıldan 3 yıla kadar 
hapsolunacö.ktır. Para cezasını vermi
yenler her lira için bir gün hapis yata
caklardır. 

(Ha~tarah 1 inri ~ahif.-de) 

veti neticesinden emin olmadıkça tch .. 
likelerle kar&ılaştarmamağa önem "·ert>l1 
müttefikler, bu vaziyetten faydalanın&· 
ğa başlaml!ilardır. Kendi tabirlerile Ct!

nup batı Pasifikte Japonların geçici ba• 
kimiyetlerinc ağır darbeler indirilmekte
dir. Bomeo adasile Selep arasındaki ?,o· 
gazda Amerikan deniz ve hava kuvvel· 
lerinln Japon donanmasına saldınsları, 
otuzdan fazla geminin tahrip edilmesi 
Japon başkumandanlığına bu denizler
deki hakimiyetinin pek süpheli olduğu
nu anlatmaktadır. Şu halde harekat ilcr· 
ledikçe Japonların ümitlerini baltalayan 
zorluklar engin denizlerin korkunç dal· 
gaları kadar kabaracaktır. Anglosakson 
ileminin en hayati alanlarda karşılaştık· 
lan tehlikenin azametile mütenasip bit 
reaksiyon göstenniyeceklerini hatıra 
getirmek bile saçma olurdu. Müttefik· 
ler, Pasifikteki durumun kendileri içinı 
ağır olduğunu inkar etmiyorlar. Birle· 
şlk Cümhurlyetler bu denizde kendile• 
rine terettüp eden vazife ve mesuliyet· 
lerin iycap ettirdiği tedbirleri almakla· 
dırlar. Hollanda Hindistanına bir Ante· 
rlkan ordusu çıkanlmıştır. Yüzlerce 
uçan kale bu adaların mildafaasına ı~
tirak etmektedir. Avusturalyaya da aY· 
ni şekilde yardımlar yapılıyor. Çörçil 
Singapurun ve Birmanyarun müdafaa' 
sım kuvvetlendirmek için ehenuniyetli 
kuvvetler ıönderildiğini haber vennL<
tir. 

Şimdi durumu şöylece hülasa edeb;· 
liri>; : 

Filipinlerde ıeneral Mac Artür dün· 
yanın hayranlı'1nt kazanan bir muka
vemette bulunmaktadır. 
Sinıapurun müdafaası çok kuvvetlen· 

rniştir. Japonlar bu müstahkem adaya 
evvelce iddia ettikleri fibl iki haftada 
bil.kim olamıyacaklannı, Sinppur mii· 
dafilerinin aylarca mukavemet ede· 
bileceklerini anlamışlardır. Bomeo ada· 
sının batısına yaptıkları yeni çıkartın• 
hareketleri, kuvvetlerini Singapura kar
şı miitemerkiz bir hücuma müsait vazi· 
yete tertiplemek istediklerine delil sa· 
ytlmıoktadır. 

Ve hiç bozulmaz bir ibret levhası ha
lirule dünya durdukça yeryüzünde ve 
herkesin gözUönünde kalacak! .. 

Böyle diyen Veziri azam suçluların 
boynuna a!!ır laleler ( .. ) ve ayııklarına
na hepsi biribirine zencirlerle merbut 
J~_alın bu~agılar vurulması emrini ver
di... 

Kubbenin ortalık yerinde asılı duran 
billOr bir aviz~nin büti.in mumları yakll
mı<lı. Vakit daha gündüz olmasına ve 
avizedeki mumlann yakılmasına rağ
men. yine hC'r taraf loşça idi.. 

Mecburi ilk öğretimi köylere çabuk ve 
geniş ölçüde yaymak için 1942 yılından 
itibaren köy enstitülerine her yıl 1000 
eğitmen namzedi ve 3000 talebe alına

.:::=::==-:==========~•·· rak 8 senede 8000 eğitmen ve 24000 köy 
Nişan merasimi 

1
1 öğretmeni yetiştirilmesi işi plfina bağlan-

Velilerden çocuklarına kitap ve kır
tasiye almıyanle.rdan kitap ve kırtasiye 
almağa yetecek kadar para cezası alına
caktır. Bu para cezasım vaktinde öde
miyenler 3 günden 'to güne kdar hapso
lunacaklardır. Okulun eşyası için köy 
bütçesine gerekli tahsisat koymağa köy 
muhtar ve ihtiyar heyetleri mecbur ola
caklardır. Koymıoranlardan 25 - 100 li
raya kadar para cezası alınacaktır. Bu 
para. köyün fakir çocuklarına ve okulun 
ihtiyaçlarına harcanacaktır. 

Hollanda Hindislaıunda Japon taar· 
ruzuna uğrayan yalnrz Bomeo ve Selep 
adalarıdır. Hollandalıların 2000 harp 
tayyaresilc Amerikanın J!:Önderdiği ha· 
va kuvvetleri Hollanda llindistanı üze
rinde Japonlann hava hakimiyeti kur
malarına meydan '\'ermemektedir. CR· 
va ve Sumatra adalannda fevkalade us· 
taca hazırlanmış yiizlerce hava meydanı 
vardır. Müttefiklerin salahiyetli askeri 
mahlilleri, Hollanda Hindistanının mii· 
dafaası, Japonları en az aylarca işgal 
edeceğine kanidirler. 

* O gün bütün İstanbul birden bire ye
rinden oynamıştı ... 

Bin bir direk sarayında olan biten ~
!erin tafsi!Ab, aynı günde !stanbulun 
en uzak semtlerinde oturanlar da dahil 
oldui!u halde, h"rkesin ağzında dolaşı
yordu. 

Evinin kapısını kilitleyen kadın, er
kek binlerce ahali hep birden sokaklara 
dökülmüşlerdi. 

Çenberli taştan Topkapı sarayına va
rıncaya. kadar bütün yollan baştan başa 
kesif bir insan kalabalığı sarmıştı. 

Yalnız yollarda değil, Bin bir direk 
batakhanesi suçlularının geçirebileceği 
divanıali caddesi Uzerindeki binalann 
pencerelerinde, hatta damların üzerinde 
bile hiç boş yer kalmamı~. İstanbul 
aha !isinin belki de yandan fazlası o gün 
ayağa kalkmış ve Gevherli hanımla 
onun suç ortaklannı görmeğe hazırlan
mış bulunuyordu. 
Öğle vaktine doğru suçlular Bin bir 

direk sarayından çıkarıldılar. Önde 
Derviş Mahmut, sonra sıra ile Kahya 
Ferhat ağa ve Anberle Kanber, boyun
larında ağır laleler bulunduğu ve ayak
larına takılan kaim zencirleri sürükle
clikleri halde birden bire cadde üzerinde 
görüldüler. 

Bunlara kuvvetli bir Yeniçeri müfre-

( •) O devirde mahk1imlann boyunla
rına vurulan halka şeklinde kaim de
mirlere lale derlerdi. 

Çünkü kubbe altının içine, tavanında
ki bir kaç ufak delikten başka hiç bir 
yerden ışık girmiyordu. Ve ortalığı sa
ran bu yarım karanlık arasında devlet 
adamları geniş bir sedirin üstüne kurul
muşlar, günün en ehemmiyetli meselesi 
olan batakhane işi hakkında son karar
larını vermeğe hazırlanıyorlardı. 

Sedirin şeref mevkii olan en mutena 
köşesini içtimaa riyaset eden Veziri 
azam ~gal etmi.§ti. Sağında Şeyhislllm 
Bolulu Mustafa efendi, ·solunda da Ru
meli Kazaskeri oturuyorlardı. 

Sonra sıra ile, Anadolu Kazaskeri, 
Reisülkuttap Şaml Zade, Baş defterdar 
ve nişancı, İstanbul kadısı, Kaptan pa
p, Yeniçeri ağası ile beş kubbe veziri, 
sedirin üzerinde mevki almış bulunu
yorlardı ... 

Asesbaşı Zülfikar ağa, yanında cüce
ler olduğu halde, ayakta duruyorlardı. 
Divanı hümayil.nun tabii az5sı olan 

devlet adamları uzun kavukların altın
da o kadar ciddi ve ağır bir tavur takın
mış bulunuyorlardı ki o dakikada taşı
dıkları ağır zencirlerin sikletine taham
mül edcmiyerek iki kat olmU!j bir vazi
yette ayakta dikilen suçluların hepsi de 
derin bir korkuya tutulmaktan kendile
rini alamıyorlardı. 

İşte şahitler dinlmmİ§ ve başta Gev
herli hanım olduğu halde suçluların heP
side sorguya çekilmiş bulunuyorlardı. 

Divanı hümayCuı koca kan ile suç or
takları hakkında hükmünü verdikten 
sonra artık vazifesini tamamiyle bitirmiş 
olacaktı ... - BİTMEDİ-

IBiiyük Gece 
,,..,,!!_~,,_l!_~ILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
Anntl tıayffetle diyordu iti : Evet, Parlt soltağı!

Bunda şaşacalı ne var sanfıi! ... 

-·· 21 ••• 
Anna hala alay etmek istiyordu; çün

ki Va!lilinin heyecanh hali, ona, ıon mü
lakatı ve• Sofyanın sözlerini hatırlatı
yordu ... Fakat, ciddi tavrını çok cabuk 
elde etti ve on gün içinde olup. biten
leri anlatmağa basladı : Mutad üzere 
c matbaaya > gidiyorken, pençerede 
mahut sinyali. çiçek saksısını göreme
miş ve endi~eye düşerek hemen komi
teye ko'.'ımu:, idi. Orada matbaanın feci 
akib~ini öğrenmiı,ti. Polis bütün şehri. 
ihtilAlci, matbaanın ve c Işık > gazete
sinin adamlannı, hamilerini, okuyanla· 
rını bulmak için alt üst etmeğe koyul
mu~tu. Polisin en ziyade aradığı, kapı
cının ht"r fl?Ün Fr.ansızca ders için geldi· 
ğini ~öyl~diği kadın idi. Bunun üzerine 
Anna, henüz ~üpheli hiç bir kimsenin 
ayak basmamış olduğu kendi evine kaç
rnış.tı. Orada, eşyasını hazırlıyarak oda 
sahibine Senpetresborga gideceğini söy-

lemi} yolda araba değiştirmek, yolu ya
n bırakmak, yeni ve karışık yollara dal
mak suretile izini kaybetmiş ve Park 
sokağında oturan halalarından birinjn 
evine sığınmııh .•. 

Vasili bir aksi seda gibi: 
- Park sokağı mı'} Diye ıordu ve 

Grogorinin bu sokağın ismini söylediği
ni hahrladı. 

Anna bu sualden hayrete düştü ve: 
- Evet, park sokağı! Bunda 1"4acak 

ne var, sanki) Diye sordu. 
- Operanın karşısında mı'} 
- Evet, tam karşısında, hatta pen-

ceremizden operanın kapısı gorunur. 
Beni uzun müddettenberi görmemiı 
olan halam, bana Petresburg hakkında 
bin bir sual soruyor} Ne bilsin ki ben 
altı aydanberi burada bulunuyorumf 
Kocası, bir ticaret nezareti memuru ol
mak itibariyle bizim korkunç düşmanı• 

Vilayetimiz Emn'yet müfetti~i B ı 
Cemi Duyan'm kızı Bayan Necla 
Duyan ile Aydın tüccarlarından B. l 
Salih Albayrak'ın nişan merasirr.i 
dün akşam Salihpalas salonlarıntla 
büyük bir neşe içerisinde yapılmış
tır. 

Merasimde vali, emniyet müdürü, 1 
devair rüesası, şehrimizin ~ 
simaları hazır bulunmU!jlar ve genç 
nişanlılann yüzükleri samimi temen . 
nilerle vali B. Fuat Tuksal tarafın
dan takılml!ilır. Bu münasebetle ve
rilen suvare geç vakte kadar devam 
etm:ştir. 

Genç ni.§anhları tebrik eder, saa
. detlerinin sonsuz olmasını dileriz. ·:-- ·-c:· 

ZABITADA 

Menemende bir cinayet 
Menemende Se·mercilikle iştigal eden 

İbrahim oğlu Ahmet Dokanak, öteden
beri araları açık bulunan islAm oğlu Is· 
liimla kavga etmiş ve isli.mı bıçakla ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaralı bir müddet eonra ölmüştür. 
Ahmet Adliyece tevkif edilmiştir. Tah-
kikata devam olunmaktadır. • 

Küçük bir kıza 
taarruz edildi 

Tire kazasının Hacı Mehmetler kö
yünde 8 yaşında Hafize adında bir kız 
iddiaye göre 20 yaşında Mehmet Alinin 
taarruzuna uğramıştır. Mehmet Aü tev
kif edilmiştir. 

mııdır. Fak.at en korkunç olan. onların 
yan1nda bulundukça cdava> mız için 
çalışamamaktır. Çalışmamak, hiç bir 
§ey, hatta yoldavların yaıayıp yaşama
dıklanru bilmemek ne kadar ııüç olu
yor, bilsen 1 Nihayet dayanamadım, 
merkez komiteden, Born vaaıtasiyle ad
resinizi aldım ve işte buraya ko~up gel
dim! 

BiR KALBiN ACILARI 

Vasili, derin bir hürmet ve preıtiş ile 
yüzüne bakarak Annayı dinliyordu. 
Şimdiye kadar bu kadar derin bir tesir 
altında kalmamııtı. Bu çok sevdiği ses~ 
te ilB.hi bir armoni vardı. Bu ses onu 
kucaklamış, tatlı hayallerin yaıadığı 
ba~ka alemlere sürükliyordu. 

Nihayet, dayanamadı, ve: 
- Anna, dedi, bugün ne kadar çok 

değişmişsiniz! ... 
Hissettiği en yüksek zevk ve saadet. 

damarlarındaki kanı çok çabuk dolat
tırıyor, ihtiyarı dışında olarak hareket
lerine şiddet veriyordu. 

Vai.slinin samimiyet ve yüksek heye
canına kendisini kaptırmı~ olan Anna. 
kendi kendisine: 

- Ben biliyordum zaten, zovallı de
likanlı da benim gibi azap ve ıstırap 
içinde 1 Diye söy)endi. 

Vasi1i birdenbire sordu: 
- Buraya yalnız cdava> için gelme

diniz mi). 
Anna başını önüne eğdi ve: 

mıştır. 

Köy hayat şartlarına göre yetiştirilen 
bu köy öğretn1enlerinin hze baş1amala· 
riyle kiiy oku Harı sayısı ve talebe sayısı 
co~almağa başlıyacaktır. üç yıl sonra 
kurumlar yılda üç bin mzun verecektir. 
Bu tempodaki verimle 1950 yılında Türk 
köylerinin ilk öğretim ihtiyacı karşılan
mış ohcaktır. Bugüne kadar 7000 eğit
men yetiştirilmiş ve köy enstitüleri ta· 
!ebe sayısı dokuz bini bulmuştur. 

KöY ÔKULLARlNIN ÇEŞtTI..ERt 

Projeye göre, köy okulları, eğitmenli 
köy okulları, öğretmenli ve eğitmenli 
köy okulları, pansiyonlu bölge köy okul
ları, akşam okullan, köy meslek kurs
l&n olmak üzere tiplere ayrılmaktadır. 

KÖYÜ OKUTMAK tÇtN 
TEDBiRLER 

Her yılın Eylı'.11 ayında 6 yaşını bitir
mİ§ olanlar ve daha yUksek, okullara de
vam etmemiş köy gençlerinden 16 yaşını 
tamamlamış bulunanlar okul ve kursla
ra devam mecburiyetindedirler. Çocuk
larım okullara yollamıyanlar her ço-
---~ ....... tt ........ ----

lleve güreşi -·-Şubatın birinci pazar günü öğleden 
sonra Urlada kızılay ve çocuk esirgeme 
kurumu menfaatine bir deve güreşi ter
tip edilmiştir. 

Deve sahipleri 31 kB.nunusani cumat· 
tesi günü akşamına kadar develerini 
kaydettirdikleri takdirde güreşe iştirak 
edeceklerdir. 

- Sekiz gündenberi birbirimizi gör
mediğimizi, bu kadar zamanın henim gi
bi size; de çok uzun gelebileceğini dü
tündüm de ... 

Son aözler, Vasilide bir ıüphe uyan
dırdı: 

- Ne için benim ile eileniyoreunu:ı, 
Anna? Sofya size bir feyler mi söyledi? 
Diye sordu. 

- Sofya mıL Ne münasebetle? Ne 
demek istiyorsunuz> 

- Hiç bir feY· 
Vasili bu aözleri ıöyledikten sonra, 

oda içinde einirli sinirli dolatmaia ba.o
ladı. Bu ıözler Annayı da bir ıürü hatı
ralara ıürükledi; ve hazin bir eda ile: 

- BİTMEDİ ........ 

---~·-·-----Vila vet · e mühim 
;k, toplantı 

(Başt&rafı 1 inci Sahifede) 

ait olan1ara nülus cüzdanı verilmekte, 
diğer yerlere ait olanlar için ise müra
caat k§~ıtlan verilmektedir. 

Ekmek kartı mevzuunun nüfus daire
sinde istikbale ait bazı faydaları olacağı 
ve işlerin bir an evvel yoluna gireceği 
limit edilmektedir. Vali dün nüfu• dai
resine giderek vaziyeti tetkik eylemiş 
ve muameleleri gözden geçirmiştir. 

KöMüR MESELESİ 

Şehrimizdeki fabrika ve müesseselerin 
beliren ve son günlerde ciddi bir vazi
yet arzeden m&den kömürü ihtiyacı için 
dün vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda 
belediye reisi ile diğer bazı zevat bulun
muşlardır. 
İzmire maden kömürü celbi için yapı

lııbilecek teşebbüslere girişilmiş ve fab
rikalarda linyit kömürü kullanılmasının 
temini derpiş olunmuştur. Villlyet dahi
lindeki linyit ocaklanndan da istifade 
edilmesi düşünülmektedir. 
Toplantıda bulunan Cumaovasının Kı

zılcadaJı linyit mAdeni sahibi de fazla lin
yit istihsalatı yapılması hususunda kar
şılanması Hızım gelen ihtiyaçlarını bil
dirmiştir. 

Keyfiyetin yüksek makamlara duyu
rulması tensip olunmuştur. 

MANGAL KöMüRü İŞl 

Mangal kömürü hamulesiyle Muğla 
ve Antalya sahillerinden gelmekte olan 
motorlardan bir ikisinin fırtına yüzün
den Çeşmeye iltica ettikleri ve havanın 
muhalefeti hasebiyle orada kaldıklan 
haber alınm1ştır. Villlyet bir an evvel 
motorlann yola çıkanlması lüzumunu 
Çeyne kaymakamlığına bildinniştir. Ay
nı zamanda vilAyetimlz sahillerine ilti
ca etmiş olan kömür yüklü başka motor
lar ve deniz vesaiti varsa bunlann da 
tzmire gönderilmesi aıakadarlara bildi
rilmi.§tir. 

Kütahya mebusu öldü 
Ankara - Kütahya Mebusu B. Mus

tafa Bacak vefat etmiştir. 

A vusturalyaya gelince Tokyonun talı· 
ıninleriııe aylan olarak yılgınlığa düş· 
memiştir. Avusturalyalılnnn yaklaşan 
bir istila tehdidinden böylik tela, içinde 
oldukları muhakkak ise de mevcut en· 
dişeler büyük adanın müdafaa hazırlık· 
)arını en yüksek hadde çıkarmasına sa· 
ik olmuştur. Avusturalya ba~vekili Cur
tin Tojonıın telıditkh ihtarına cevab.n· 
da memleketinin hürriyeti bahasına Ja· 
ponlarla işbirliğini kabnl edecek bir 
Avushıralyahnm değil yer yüzünde bat
ta ölüler aleminde bile bulwııunıyaca
ğını söylemiştir. Yurt müdafaası için 
AvustııralyaWar ayaklanmışlardır. İn· 
giliz - Amerikan yardımları ile adanın 
istila tehlikesini önliyeceği kuvvetle tah
min edilebilir. 

Herhalde şuna inanmalıdır ki JaP'ln 
münakale yollannı tehdit eden hareket· 
Ier birbirini takip ettikçe Japon hami<'· 
sinin hızl ister isteme"Z gevşiyecek:tir. 

ŞEVKET BİLGİN 

~...r..r.J:c:c:=======c:cooc::=a~ 

JJJ dogumlıılara 
1ZM!R YERLİ ASKERLİK ŞU

BEStNDEN: 
331 doğumlu ihtiyat Hava eratı

nın sevk edilmek üzere 30/1/1942 
Cuma günü İzmir Yerli Askerlik 
şubesinde mevcut bulunmaları i!An 
olunur. 

Gelmeyenler hakkında askerlik 
kanununun cezai hükümleri tatbik 
edilecektir. 

* 331 doğumlu ilıtiyat Piyade, Top-
çu, Süvari ve Jandarma eratmm 
sevk edilmek üzere 2/Şubat/1942 
Pazartesi günü sabahı şubede mev
cut bulunmaları ilAn olunur. 

Gelmeyenler hakkında askerlik 
kanununun cezai hükümleri tatbik 

8 edilecektir. 
:ac=a:c::::::::occca::::::::~ 

G'- ÇEN SENELERiN DECIL. GELECEK SE~ELE,"!lNEN GÜZEL FiLM 
Etin" 1 0000 de 1 tesadüf edilebilen bir pheseT... Sinemacılık dUnyuın da benzeri ııörülmemit bir harika ... 

Battan nihayete kadar çotlı=ı, cıl.ırın ve oynak bir müzik ..... 

Mıclrev Roonev ve Judy (ıarrand tarafından tem1'il edilen ve 
Methur PAUL WITHMAN Amerikan radyo CAZ orkestrasının ittirakiyle meydana getirilen bu ıakeoer 

LAKONGA 
SEANSLAR: 1-3-5-7ve 9 DAi 
CUMABTF.Sİ, PAZAR 11 de Başlar .. 

Bu~ün 
MATİNELERDEN 

İTİBAREN GÖSTERİLME(i.E BAŞLANACAKTffi 





Norvecte ve Fransada • 
::,ı yas1 vazıyet l'unanistanda aclık • Amerikan hazır/ıf!t 

• • • , e yeni idamlar •--
A merıkan ordu- Atınana her ~ün • 7 rnilyonluk or-

su serbest lr- açlıktan 5f!O \-edi vatanper- du hız a teşkil 
landaya da ~i- kişi ölüyor \"er daha kıırşu- edilecek 

decek &i? -•- na dizildi 
Bulgaristanda ekmek -•- -·-23 bin savaı ve ıo bin -·Mihverde endişe 

seziliyor • Amerikan 
gaz<ateleri serbest 
lrlandaya kızgın 
Yunanistanda 

!~=::~:r~ı:.mba HAPISE MAHKOM EDtEN· 
günleri ekmek LER ARASINDA BiR 

talim tayyaresi 
yapılması için 12,5 
milyardan !azla 
para ayrıldı yenQmivecek KADIN VAR 

açlık faciası 

Londra, 29 (A.A} - Yunan hüküme
tine gelen habnrJere göre Atinada açlık
tan ölen Yunanlıların sayısı giinde beş 
yüzü bulmu~tur. 

Radyo gazetesinden: Çörçilin izaha- BULGARtSTANDA 
b etrafından avam kamarasında yapılan EKMEK MESELESİ 
münakaşanın bugün (dün) sonuncu gü
nü idi. Hatiplerin hepsi Çörçilin şahsi 
hakkında saygı ile söz söylemiılerdir. 
Yalnız bazı nazırlann değişmesinde ıs
rar edenler olmuıtur. Münaka1& ve be
liren netice ıudur: 

1 - Çörçile karşı kimsenin diyeceği 

Sofyo, 29 (A.A) - Nazırlar Meclisi 
ekmek tayinini yeniden azaltmağa ka
rar vermiştir. Bundan sonra Çarşamba 
günleri bütün Bulgaristanda ekmek sa
tışı ve istihlaki yasak e<iilecek ve o gün 
pntates yenecektir. 

yoktur. BELGRADDA KöMOR YOK 
2- Bazı nazırlann değiımcsini isti

yen bir azlık vardır. 
Hükümetin müıterek mesuliyeti bah

sinde titizlik gösteren Çörçil bütün bü
kümete birden itimat reyi verilmesinde 
İsrar etmiıtlr. 

Mihver basını bu münaka1&ya yakın
dan ilgilenerek Cörçilin düımesini te
menni etmiıtir. Çörçil düşseydi bu hal 
lngilterenin harbi devam ettirmek az
minde bir gevteklik ifade edecekti. İn
gilizler bundan dolayıdır ki Çörçile iti
mat reyi vermiılerdir. Bütün partiler ay
n ayn toplantılarında Çörçile itimat re
yi vermeği kararlaıttımuşlardır. Meclis
te tek muhalif reyi veren müstakil meb-

Belgrad, 29 (A.A) - Belgradda bü
yük bir kömür darlığı vardır. Hükümet 
gündilzlerl elektrik kullanılmasını ya
sak etmiştir. Geceleri de mahdut mik
darda elektrik sarfedilmesi için tedbir
ler alınacaktır. 

------at,_,__ _____ _ 

Jaı onlara 2öre 
iki yer daha 
zapto!undu 

uslardan Ceyms Mahsondur. --0--
IRLANDA MESELESi 1 Malezyada Rengam 
Mihver mahfillerini ilgilendiren bir ve FWpinde 

ba,ka mesele fİmali Irlandaya ne mik-
tarda Amerikan askeri çıkanldığıdır. Balanga Japonların 
Alınan ve ltalyan gazeteleri Amerikan elil.nde-
aıkerlerin1~ sayısını !1ek a~ gösteriyor- Tokyo, 29 (A.A} _ Orta Malezyada 

1 la:~· .. Amerika ve lngılterenın Avrupaya deniz boyunca ilerleyen japon kuvvetlc
buyu~ askert .. ku';et~er n~kledecek ge· ri Rengamı zaptetmişler düsmanı büyük ; 
milen ol?1adıgı!'ı ıddıa edıy~rl~~· ~n!a- zayiata uğratmışlardır. 
ıılan lngilterenın. abloka. edıldıgı ıddıa- Tokyo, 29 (A.A) - Tebliğ: Filipinler
larından sonra hır Amerıkan ordw~nun de Bataan yarım adnsında düşman mev
lrlandaya ~anlmaaı haberi mıhver kilerine yapılan hücumlarda ehemmiyet
memleketlennd~ kaygı uyandınnııtı;. li bir stratejik nokta olan Balanga iş~al 

Yapılan neınyat bu kaygının dagıtıl- edilmiştir Marivala dağına doğru püs-
ması~1 he~ef tutmaktadır. kürtülen Amerikan ve Filipin kuvvetle-

Mustakil lrlandanın protesto notası rini takip ediyoruz. 
Amerikan gazetel~nde iyi karşılanma- -·-----
ml§tır. Bu gazeteler ıimali lrlanda ile 1 
serbest lrla~danın batka başka memle- I r a Dl n k ara rı \ I e 
ketler oldugunu hatırlatarak bu protes-- 1 
toya yer olmadığını kaydetmişlerdir. 1 ı- d 

Şimdi baıka bir sual ,fimali lrlandaya j mua e eye 
çıkan Amerikan kuvvetlerinin orada mı • A 

kalacaklan, yoksa serbest cenubi lrlan-ı ıla vel~r 
dada bazı üsleri itgal mi edecekleri ... 
merkezindedir. İngilizler bütün lrlanda- --·--
da üsler elde etmeğe büyük ehemmiyet ccVişin nin elçisi gicfecek 
Yeriyorlar. Serbest lrlandanın lngiltere- ~ y k ' 
Je vermediği müsaadeyi Amerikalılann .,aponya elçisi alacak 
koparabileceğini zan edenler vardır. 1 Sulh konleransındıJ 
Mihver radyolan lngiltere v~ ~merika- 1 İran da bulunacak 
beslediklerini ileriye sürerek lrlandalı- 1:~hra~, 29 (A.A) - Harı~ı~~ naz~-
hın 1erbeıt lrlandaya karşı kotu emeller 1 · · 

Jann iatikllllerini koruyacaklannı yazı- n Suheylı. lranın Rusya ve Buyuk Brı
Jorlar. tanya ile diploma tik irtibatı bulunmıyan 

devletlerle münas!'betlerini keseceğini 
YUNANIST ANA YARDIM bildirmiştir. Sovyetlerle münasebette 
Tayınla gazetesi Yunanı.tana yardım 1 bulunan Japonyanın elçiliği kalacak, fa. 

meselesini bahla mevzuu eden makale- kat Viıi elçiliği !randan aynlacaktır. 
ilinde diyor ki: Gerçekten hesaba katı- Tahran, 29 (A.A) - lngiliz - Sov· 
lacak amiller yalnız 1empati ve İnsani yet - han anlaımasına üç ehemmiyetli 
Cfuygulardan ibaret olsaydı karar v,er- madde eklenmiştir. Bu anlaşma dolayı
melc kolay olurdu. Her gün yüzlerce siyle lranın m.ali zarara girmemeai. sulh 
Yunanlı ölüyor. Bu açlığa Almanya ae- konferansında yer alması ve lranın ken
bep olmuttur. Almanya i"tali altındaki disini doğrudan doğruya alakalandıra· 
topraklan beslemeğe mecburdur ve Al- cak bütün konuımalara iştirak ettiril
manlann elinde Yunanistanı besliyecek meai temin edilmiştir. 
kadar madde olduğu halde bunlar an- -·-------
cak Almanya hcabına çalışan Yunanlı· A L . · 
Jara nrilmektedir. ltalyanlar bile Yuna- IReTl Vazıyet 
nistanın aç bıralulmaaını protesto etmit
lerdir. Biz meauliyeti üzerimize alırsak 
Almanlann ba,ka milletleri de açlığa 
mahlcOm etmelerine hiç bir mani kal
maz. 1ngı1tere bütün bunlan unutmıya
.rak Yunanlıların darlığını hafifletmek 
İçin Yunani~tana yiyecek gitmesine mü
saade edecektir. 

~~---·--------A iri koda vazi vet 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Kahireden verilen J>ir tebliğe göre ge
neral Rommel kuvvetleri !ki glinlük du
raklamadan sonra tekrar taarruza baş· 
lamışlardır. Bazı kuvvetler Bingaziye 
ve asıl kuvvetler doğu şimal istikametin
de ilerlemişlerdir. Bunlar Bingazfain 
90 Kilometre doğu şimaline varmışlar· 
dır. Maksatları İng:Iizleri kuşatarak yok 
etmektir. 

tBaştarafJ 1 inci Sahifede) General RomlT\el UstUn saydığı kuv-
zinin 25 kilometre doğusunda Rejinaya vetler sayesinde az kuvvetle çok kuvve
varmağa muvaffak olmuştur. te karşı netice almağa çalışabilir. Rom· 

Musus bölgesinde karşılıklı keşif kol- melin bugünkü kuvveti hakkında büyük 
lan faaliyeti ve ehemmiyetli olmıyan bir bir bilgimiz yoktur. Bu kadar ileri atıl
çok çarpısmalar olmuştur. . m1ş olması kuvvetlerinin pek noksan ol-

Bütün gün av ve bomba uçaklarımız madığını gösteriyor. 
kara kuvvetlerimize müzaharette bulun- İng!liz hava kuvvetlerinin siklet mer
muştur. Bu hücumlarda bir çok düşman kezi Rommel kuvvetlerine karşı yöne
arabası tahrip edilmiş, bir çoğu da hasa- tilmiştir. 
ra uğratılmıştır. Alman radyosunun neşrettiği fevkaI-

-9 - Londra, 29 (A.A) - Birleşik Amerika 
Oslo, 29, (A.A) - Askeri mahkeme devletlerinin Londra sefiri Amerikanın 

Uç Norveçliyi ölüme ınahkUm etmiştir. ordusunu· 7 milyona çıkarmak için hız
Hükiim yerine getirilmiştir. Bunlardan la çalıştığını söylemiştir. Eğer gerekirse 
biri Alma!1 aleyhtarı gizli bir teşkilatm Amerikan kadınl?n da taY_Y~r~ kulla: 
reisi idi. Ing:ltere:,•e hizmet için bahri· nacaklardır. Amcrıkan. gc.~ç~~ğl?,ın harbı 
yeliler toplamakla meşgul oluyor ve ~-j zafere. ulaştırmak azmı buyuktur. . . 
ğer iki arkadaşile İngiltereye gitmeğc- Vaş!ı:gton, 2D (A.A) - Ayan Meclısı 
hazu·lanıyordu 

1 
ordu ıçın istenilen 12,556,672,474 dolar-

İki Norveçli· düşmana hizmet ettikleri ı lık :Sl_ısisata ait ~an un ~rojesini kabul 
için beş ~ne hapse mahkfim edilmişle:-- etmıştı~-. Bu para ı~e 23 hın Savaş ve 10 
dir. Bir Norveçli kadın da ayni suçtan bin talım t:_yyaresı yapılacaktır. 
dolayı sekiz sene hapse mahkfım olmuş- Bulgarıstanda kar 
tur. . 1 ve soğuk 

FRANSADA iDAMLAR Sofya, 29 (A.A) - Kar yüzünden 
Londra, ~A.AJ - Fransadan ~lınan I günlerdenberi iılemiyen Bulgar trenleri 

haberlere gore sılah taşımak ve mıhvere eeferlerine başlamıştır. Açılan yollar 
aleyhtar faaliyette bulunmak suçile 4 dün ilan edilmi~e de 36 saatlik bir ara
Fransız kurşuna dizilmiştir. dan sonra yeniden kar yağmağa başla

"l\ılakassar" da 4b 
Japon harp ve nak
liy~ g-eınisi batırıldı 

- -·---
1 

Sidney, 29 (A.A) _ Müttefikle-
rin Makasesar boğazında şimdiye 
kadar 46 japon harp ve nakliye ge
misi batırdıkları anla51lmıştır. 

h"'..1"""'7~~..,--..o:r.r.r.~.-~ 

j n2iliz !\er natı 
Aln .. aııvavı 

b~mbalatlılar 
---0---

.. 'ngiltere ve Alman ha,, 
va hücumu olmadı -·Almanlar İngiliz 

bombalarının hasar 
ve zayiata sebep 
olduğuna bllcllriyorlar 

Londra, 29 (A.A) - Hava kuvvetle 
rimizin dün gece dilşman topraklarına 
akınl.'lr yaptıkları ~nilmiştir. 

Al.MANIARA GÖRE 

mıştır. Bütün Bulgaristanda soğuk de
vam ediyor. -----·-----A v1 sturalya ve 

Sihirvayı da 
istivorlar -·Japonlara bir Rus 

nasihati : Ayıyı 
öldürmeden 
postunu satına! 

Moskova, 29 (A.A) - Pravda gazete
si Japon Taymiste çıkan ve Avusturalya 
ile Sibiryayı japonyanın hayat sahasına 
dahil eden bir yazı hakkında diyor ki: 

cJapon basını Ayıyı öldürmeden pos
tunu satmamal:dır. Ba§langıcın İyi git· 
mesi sonunun da iyi olacağını biç göster-
mez.> _____ , _______ ~ 
Serbest lrlanda 

Şimale ka-
rışa.1.Uaz -·-Şimali lrlanda başveki· 

linin bir cevabı • lrlan-
Berlin, 29 (A.A) - Dün gece İngili1 

tayyareleri Almanyanın şimal batısında 
baz.ı yerleri bombardıman etmişlerdir. 
Halkın oturduğu mahallerle binalar ha· daya Amerika askerinin 
sara uğrmnıştır. Halk arasında ölen ve' gelisi ve Almanlar 
yaralananlar vardır. L ~d 29 (AA} ş· al I 1 d B' d" bo ba y d" .... 1 on ra, . - ım r an a-

.. 1t~' uşman m uçagı uşuru • ya Amerikan lnatlannın gelmesi üzerine 
muş ur. M" .. D al y t t B r 29 (A A) T bli ~ . osyo ev eranın yaptıgı pro es oya 

M~~ ın, h" · - bbe .. g d. +_: • cevap veren fi.mal lrlanda bapekili de-
. üsterc ucuma ~şe us e en ıngı- miıtir ki: · 

liz bomba tayya:ele~~ u~ak .. sa':~ .~tar- _ Mösyö Devaleranın ıimal lrlanda 
yalarımızın ~teşıle puskilrtulmüştur. ~~ itlerine karışmağa ve birleşik krallığın 
~?""Yareler şımal batı Almany~d::' gel!§! bu parçasında hükümranlık i<ldia ctme
guzel bomba atmışlardır. Sıvıllerden ğe hakkı yoktur. Amerikan kıtalannın 
kayıplar vardır,. ıimal lrlandada bulunuıu mihver dev-

ALMAN HÜCUMU YOK . ]etlerinin yenilmesi yolundaki genif pla-
Londra, 29 (A.A) - Hava ne1.aretı nın bir kısmıdır. 

dün gece düşmanın İngiltereye karşı fa. DEV ALERA NEZDiNDE 
aliyct!nde kayda değer bir şey olmadı- TEŞEBBOS YOK 
ğını bildiriyor. • Londra, 29 , (A.A) - Avam kama-

- - rasında beyanatta bulunan mebua B. Avust\Gralvada Liki, Büy.~k Bri~an!a ve Am~rikanın .. Ir-
- landnda uslerr: ihtıyacı olduguna gore 

h f b • k J baıvekil Cörçilin B. Ruzveltten Devale-
t' Zl a rı a ar ra ne2<1inde teşebbüste bulunmasını iati

yip istemiyeceğini sormuıtur. 

k apanacak Başvekil muavini Atlee: cBaovekil 
şimdi bu konu hakkında beyanatta bu-

--·-- lunmak istemiyor> cevabını vermiftir. 
Zaruri maddeler HAYIRLI ALAMETLER 

-s.. Londra, 29 (A.A) - Taymis, Amerl-
yapmıyan lab&"'aa8 kan kıtalannın trlandaya gelmesi bak-
llÇileri harp ianayiinde kında diyor ki: 
"~hctırılacak Bu kıtalann nakli için uzun boylu in-
T- ' celemeler sonunda hazırlanan plAn bun-

Sidney, 29 (A.A) - Başvekil Cartin lann gelmesi kadar cesaret vericidir. 
hilkilmetin Avusturalyada zaruri ınad- Şimdi anlaşıldığına göre 1942 sonunda 
deler yapmıyan fabrikalan kapatacağını Çörçil Ruzvelt işbirliğinin muvaffak ola
ve serbest kalacak işçilerinin harp sana- cağı hakkında hayırlı Alametler vardır. 
yünde kullanılacağını söylemiştir. ALMANLAR iNANMAZ 

-----·- GöRONOYORLAR Mihverin çıkardığı 
fırtına karpsında 
bütün Amerika bir 

Berlin, 29 (A.A) - Lokol Ançay
ger gazetesi diyor ki: 

REJtMA NEREDE? Ade bir Alınan tebliğine göre Alman ve 
Kahire, 29 (A.A) - Bugünkü Kahire İtalyan kuvvetleri bu sabah (dün sabah) Rio De Janeiro, 29 (A.A) - Bre-

tebliğinde adı geçen Rejima, Alabya yo- Bingaziyi geri almışlardır. zilya hariciye nazın Aramha, mihverle 

Şimal lrlandada uzun zamandanberi 
hazırlanan üe]ere bir kaç Amerikan kı
tasının gelişi Royter ajan11nm bütün tec
hizatiyle 1 00 bin aekr:rden bahsetmeğe 
sevk eylemiotir. lngilizlerin yaptıiı he
saplara göre geçen harpte 200 bin asker 
taıımak için 1 ,5 milyon ton gemiye ihti
yaç hasıl olmuştu. İngiliz amirallığı doğu 
Asyaya lngiliz kıtalan göndermek için 
1 00 bln tonilato bulabilirse bahtiyar
dır. Amerikanın 750 bin tonilato verdi
ğhe inanılabilir mH 

liyle Bingaziyi Borceye bağlayan demir- -·---- siyasi münasebetlerin kesildiğini resmen 
l U • d d' 8 H k bildirmittir. 

yo u zerın e ır. • ıtler umumi O• KOBA HARiCiYE NAZIRININ 
CEKLER DE DöVOŞOYOR BEYANATI 
Lonch-a, 25 (A.A) - Çek askerleri Targcihını c~aha ge- Kuba hariciye nazın demiıtir ki: 

batı çölünde Britanya askerleri yanında • d c- Mihver devletleriyle münaaebet-
dövüşmektedir]er. rıl•re taşı ı ~ !erin kesilmesi için yapılan teveccüh 

ALMANLARA GöRE ( Uaştarafı 1 inci Sahifede) mihverin dünya üzerine çöktürdüğü fır-
Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ: tınaya karşı Amerikan efkannın daya-
Sirenaikada bir keşif faaliyeti olmuş- Smolerıske varmadan Almanlar için sağ. 

tur. lam bir durak temini gayri muhtemel- nıımaıını gösterme~dir.'> 
Hava kuvvetlerimiz Bingaziden Mar- dir. Hitler umumi karargfilıını Smo- Amerikanın Solyadaki 

sa Matruha kadar diişman taşıtlarına, lenskten Minske nakletmiştir. Ruslnr 
asker! kollanna semereli hücumlar yap- Velikilukiye varmışlardır. Burası m'.i· memurları ayrıldı 
mışlardır. him bir merkezdir. Rus kuvvetleri Ore- Bükreş, 29 (A.A) - B:rleşik Ameri-

MALTADA le de yaklaşıyorlar. Orel Moskovadan kanın Sofya elçilik memurları Bulgaris-
Maltada gece hücumlan yapılmıştır. 300 kilometre mesafededir. En mühim tanı terketmişlerdir. Bunlar Budapeşte -

Yerde bir çok düşman tayr~re1 ~r! hasa-
1 
demiryollannın kavuşağıdır. Orelin Rus- Zagrep - İtalya ve Fransa yolile Lizbor.a 

n atratılnupar. larm eline ı~ bekleniyor. gideceklenür. 

ALMANLARIN SöYLEDlKLERl 
BerJin, 29 (A.A) - Devalera tarafın

dan yapılan protestoyu bahis mevzuu 
eden Doyçe Diplomatişe Korespondahs 
diyor ki: 

trlandanın cesurane hareketi zayıf mil
letlerin tarafsızlık hakkındaki görüşle
rini bUyUklere karşı müdafaa edebile
ceklerini gösteriyor. Arzu edilen şey İr
landayı harbe aürilklemeldir. 

3'J &OH BAr#VN Cl1AfA 1942 

Anadolu Ajansı binasında yangın çılctı 

Zengin filim ve fotoğ
raf koleksiyonu yandı 
Foto ve sirema operatörü Ke
mal Çakış bazı yerlerinden ya

ralı. Başka hasar yok 
Ankara, 29 (A.A) - Bugün (dün) 

öğleye doğru Anadolu ajansının foto 
ve sinema daireained bir kontak yüzün-
den yangın çık.mıftır. Ajana binasının 
Üst katındakiler itfaiyenin yardımiyle 
aşağıya indirilmiılerdir. Ajansın foto 
ve ıinema operatörü Kemal Çak11 bazı 

yerlerinden yanmlfbr. Ajansıa zengin 
film ve fotoğraf koleksiyonu da yanmıt-
tır. 

Yangın geniılemcsine meydan ~ 
meden söndürülmüştür. Ajanam ~ 
teaiaabnda hiç bir zarar yoktm. 

Çocuklara yardını 
Geçen yıl A nkarada 

ıı.·!!sterilen faalivet 
Ankara, 29 (A.A) - Çocuk &irgeme U 98 kilo hesabiyle bir ayda 1740 kilo 

K.urumu Genel merkezinden: Çocuk süt dağıtmıştır. Kurumun sıcak banyo
E5irgeme Kurumu Genel merkezi 1 Bi- lanndan 2197 çocuk ve anne istifade et
rincikanun 1941 den 31 Birincikfuıun tnişle.i'dir. Aynca çocuk yuvasında gU.n-
1941 tarihine kadar Ankara Poli Klini- de vasati 325 çocuk barındırılmış, giln
ğinde 584 hasta çocuk ve 128 hasta an- düz bakım evinde de günde vasatı 110 
ne ile dış bakım evinde 428 çocuğun mu- !s-'OCUk himaye edilerek cem'an 4656 kap 
ayesini yaptırmıştır. Kurumun öğütle- sıcak yemek verilmiştir. Bundan başka 
rinden 27 aileye 351 takım gönderilmiş- nakdi yarclım olarak kurum 32 çocula 
tir. 646 çocuğa elbise, çamaşır, ayakkabı 282 lira 18 kuruş y~da bulunmU§
dağıtılmış ve süt damlası da günde vasa- tur. 
~><::><::><::><::><:::><:::><:::><:::><:::7<::::7<::::><::::><::::><::::·<:::::><::::.-<:::::.-<:::::.<:::::ı.<:::::ı..C::::...C::::...C::::.-<::>-<::>~.C:::::...C:::::...C:::::..~ 

Kurabive ve pasta yapılması 
menolunan maddeler 
---~~~~~---···--~-~~~-~-

Ankara, 29 (Hususi) - Hububat, bakliyat, patates, pirinç unlan ve ezme
lerinden her nevi kurabiye ve pasta yapılması yasak edilmiştir. Bu memnuiyet 
hakkındaki kararın neşrinden üç gün sonra mer'iyete girecektir. 

Kuru yemiş meyvekrinden kurabiye yapılması men edimli§ değildir. 

Milli korunma kanununun son felcli 

Ankara, 29 (Yeni Asır) - Milli korunma kanununun bazı maddelerini d~ 
tiren kanun lAyihası Millet Meclisine ve rilmiştir. Layihanın yarınki (bugünkü) 
içtimada gör~ülmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Refah vapuru tahkikatı bitmelt. üzere 
-------

Ankara, 29 (Yeni Asır) - Refah vapuru hAdisesini ve bu işte sabık iki ve
kilin vaziyetini tetkik etmekte olan Millet Meclisi encümeni çalışmalarını bitir
mek üzeredir. Encümenin hazırlıyacağı raporu Pazartesi glinilne kadar mecli
se vereceği tahmin edilmektedir. 

Makineve 
,~erilirken 

logiliz Levazım na· 
zınıo 

diği 

radyoda söyle· 
mühim nutku 
---·---

Londra, 29 (A.A) Levuun nazın 
Lord Beaverbrok dün akf&lll radyoda 
söylediği bir nutukta mühimmat ham 
madde ve harp malzemesi tedariki için 
V qingtona yaptığı seyahatin büyük bir 
muvaffakıyet temin ettiğini söylemiıtir. 
Lord demecinde bilhassa ıöyle demit
tir: 

~uılar yeniden bir çalı 
kaaaba ve köy aldılar 

Moskova, 29 (A.A) - So'YJ'et teb
liği: 2 9 son kanunda Sovyet kıtalan dilf
manı muharebeye sebatla devam etmit
lerdir. Bazı kesimlerde dütman brp 
hücumlar yapmıpa da bu hücumlar aia' 
kayıplarala püakürtülmüıtilr. So'YJ'et b
talan yeniden ilerleyerek bir çok lcuaba 
ve köy iıgal etmiJlerdir. Bunlar aramı
da merkez cephesinde Susinsi ve Maiat
levo ıehirlerile cenup cepheainde Lozo
vayda ve Barvunkovo kuabalan da 
vardır. 28 ıon klnunda hava muharebe
lerinde 12 diiıman uçaiı düşihülmllttür. 
15 uçakta yerde tahrip edlJmiftir. 8 
Sovyet uçağı kayıphr. 

Breziyadakı Alman 
ajanları ltaoatılıyor 

- Şimdi 1enede ~0000 top yapıyo
ruz. Silahlanma ve istihsal umum mü
dürü 1942 yılı sonunda top imalibnın 
40 bini bulacağını tahmin etmektedir. Rio De Jandro, 29 (A.A) - Olm
Ben 45000 top yapabileceğimizi sanıya- bur reai 8. Vergu Brezilyadaki bildin 
rum. Ceçen umumi harp devam ettiği mihver istihbarat ajanslanmn kapabl
müddetçe lngilterede 30 bin top yapıl- muını emreden bir kararname bnzala
mamıftL Obüs ve her çeıit mermi yapı- mııtır. 
mı da top imalah ile muvazi olarak art- ---------.-------
mııtır. Bd istihsal acaba yeter mi) Hayır Rusya ımeral .,... •• 
daha ziyade arttırılması lhımdır. Eğer l'ransanm mtbnessfll 
baıka milletlere yardım zorunda olma-
saydık kendi ihtiyaçlanmızı kal'lılamak bWyor 
için daha fazla ailah siparif ederdik. Stokholm, 29 (A.A) _ •Aftonbladeh 
Staline yardım vaadettiiim zaman ya- gazetesinin Londradan aldıjı bir habere 
pacağunız tan~nn yarıaını Rusyaya göre Londradaki Hür Fransız komitesi 
vermeği kararlqtırdık.. Amerikaya ve Moskovaya general Pöti reisliğinde _. 
dominyonlarunızdan bazılarına obüa kert bir heyet göndermeğe karar ver
yapmağa yarayan makineler ve aletler miştir. 
verdik. Kendi uçaklarımızdan ayırıp İngiliz basını bu kararı Stalinlıı gene
Çinlilere uçak verdik. Baıka memleket- ral Degolu Fransanm mümessili olarak 
lere göndermemiz gereken harp malze-
meıini tahdit ebneğc imkan yoktur. in- tanıdığına bir delil sayıyor. 
giltere ile birleşik Amerika devletleri * 
arasındaki birliğin karanlıkta parlayan Radyo gazetesine göre general Dego-
br ııık olduğunu söyleyen Lord Beaver- lun heyeti Moskovaya varml§tır. 
brook sözlerini ıöyle bitirmittir: _ _.._. __ _ 

- Ba,vekil Va,ingtondp yaphğı an- Japonlara IÖre 
laımalarda gösterdiği cüreti ba,ka hiç Amerika Havaide 
bir yerde göstermemi9tir. Mühimmat da 
yapımı ile ham maddelerden faydalanıl- güçlük karpsln 
maıı iır;nde lngiltere ile Amerika ara- Tokyo, 29 (A.A) Şogayı Simbun ıa
smda ~ararlaotınlan beraberlik bllfveki- zetesine Havai adalannda 150 bin Japon 
lin bize verebildiği en büyük hediyedir. bulunduğundan, bunların göz bapsl al
Miater Ç'.arçil Amerikalılarla münuebet- tına ahnmalan takdirinde IGçlGkler1e 
}erinde dalına uygun kararlar almaaım karşdaşılmasmdan korkuldulmm ~-
bllmit .. ula hata it)ememiftir. maktadır. 


