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- l'rfare§al Çan - Kay - ~ek bır teftiş esnasında 

Af ri hada vaziyet ___ , .......... __ 
Ce he Gaza a 

iki kat 
Mahsul 

__ 9 Oolaylarırida is-
ı-u,.ıı Jıö~lüsiinün • k b 1 
istihsal paro!asi budur 1 tı r ar u muşa 

Sl.:VIU."T BlLGIN benziyor 
h· l)iinkii sayımızda başvekilin çok mii- -•--

tı~~1hir tamimi neşredilmiştir. Zirai is- Almanlar Alıdenı·zde bir 
"&Sa seferberliğinin ilİim mahiyetinde 

:lan hu tamim, çalışkan Tiirk köyliisiin- hafif Jıruuazör, bir deS• 
~e~ milletin içinde bulunduğu zaruret-
t rı ''c kendi menfaatlerini göz önünde troyer ile ilıi gemiyi 
~ıtarak toprağının veriminden imkfmln- hasara uğrattıJılarını 
;~ n son hududuna k:ıdnr faydalanmasmı • • ı· 1 
""~eınektedir. Ayni zamam1a. yazlık eh;- SQ)J ıyor ar .. 
:~~.en asağı iki katına çıkarılma.:mı ge- Kahire, 1 O (A.A) - Orta şark or-
Cl\fıren tedbirleri almak işiyle biZZ!lt dulıın karargahının tebliği: Devriye 

:eş:nıı olmağa da valileri \'C kayına- kollarımız Timimi - Mckili hnstiyle Ten-
aınlan memur etmiş bulunmaktadır. geder batısında faaliyet ı;töstcrmişlerdir. 

to~ine a~'lli tamime göre, müstnhsilin Çarpısma olmamıştır. Avcılarımız taar
)fj ~ınluk kredilerini karsılamak üzere ruz.lanna devam etmişlerdir. 

!Ilı 'Konınmıı serma ·esinden n:~Tılan 2 ~ 
lbilyon 600 lıin Jira Zirnat han'uısının Londrn, 1 O (A.A) - Royterin aa-
thırine verilmiştir. Bankn fozla ekim ya- keri vnznrı Analist söylii}•or: ==-olan ınUstahsile borclarmı na7.an Sirenııikada dc~işiklik yoktur. Vazi-
ekf •hnadan çevirme kredileri ·rere- yet Gazala dolavlannda dört giindür is-

b
c ır. Kısaca istihsal sefcrbcrWinin ru- tikrRr bulmuı; ıribidir. 
unu te kil ea... kreöi ve tohumluk tNG!LtZ ZAYJATl 

lrleselesi haDedllnılştlr. Londra, 10 (A.A) - Salahiyetli bir 
Şimdi her şey hu kararlann tatbikin- kaynaktan öğrenildiğine göre son Libya 

de gösterilecek ehliyet ''C dirayete bağ- ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 
Ldır. Şüphe edilemez ki miistahsilin 
lendisinden beklenen hamlede mmaf
lak olması için evvelden tahmini imkan
Ilı ıorluklann vakit kaybetmeden her
~~ edilmesi, ihtiyaçlann nznıni süratle 
~ılanınası, bu hayati davayı yürüt
bıek vazifesiyle mükellef olıınlann ka
'.ttldarında kırtasiyeciliği yenen bir sü
tat ve isabet göstermeleri lazımdır. 

. istihsali teşvik bir temenni işi değil. 
~ır. Her şeyden evvel biiyiik bir teşki
latlanma işidir. Bilhassa böyle buhranh 
~~anlarda bu işin hassasiyetle takip 
edılınesine, müstahsilin devamlı surette 
'Ydınlatılmasına ihtiyaç ''ardır. Toprak
~ vatandaşa ekecek toprağı bulmak, 
~~rağı fazla olana muhtaç olduğu işçiyi 
-qıarik etmek, tohumluk ,.e çevirme 
~edilerinden miistahsilin kolaylıkla lay
~lanınasını temin etmek. köylüler nra
lıJıda dayanışma ruhunu işliyerek mc\·i't ziraııt vasıtalarından hep birlikte is
'fadeJerini miimklin kılacak bir şekli 
tılrnak biiyiik gayretlere ihtiyaç göste
~ bir iştir. Halle ruhiyatını en iyi tanı
hn idaTe amirJerinin hu İşfe Cll fıız]a 
lbuvarrak olacakları tabiidir. Bu sebcp
!e başvekil zirai istihsal seferberliğinin 
icl~resini valilere, kaymakamlara ver-
1t_lı tir. Enerjik, teşkilatçı idare amirle
~ ancak böyle zamanda belli olacaktır. 
Lakit ziyaına sebep olan yersiz titizlik
.eye ve hele kararsızlığa hiç tahammülü 
~lnıyan bir devirde yaşıyoruz. İhtiyaç-
1. nıutJaka ekim zamam geçmeden tes-

lt edilmeli, tohumluJclar tam zamanın
._ dağıblmış bulunmalıdır. Başvehlli
~in tamimlerinde işaret ettikleri iki 
~!. hlahsuliln alınması i~in yerine göre 
-stekliyen, irşat eden, kamçılıyan mU
""kabe her yerde kendini hissettirmeli-

(Sontt sahife 2, Sütun 6 da) ---------- ----

Harp Demokrasilerin 
zaferi ile biterse 

---·---
Dünyanın en 

kulıvetli devleti 
Sevyetler Bir

li~i olacak -·ingilterenin eslıi Moslıo· 
ua sefiri zaferden sonra 
Rusların Aurupayı Bol· 
şeuilıleıtirmelı istemi· 
yecelılerini söyliyor .. 
Bristol, 10 (A.A) - Royte.r ajansı bil

diriyor : İngilterenin eski Moskova bü
yük elçisi Sir Straford Krips Rusyanın 
zaferden sonra Avrupayı Bolşevikleştir
meğe teşebbüs edip ctmiyeceği hakkın
da sorulan bir suale cevap oolarak de
miştir ki: 

• - Sovyet hüküınetinin, Avrupanın 
diğer hükümetlerinin işlerine karışma
ğı kat'iyen istemediğine tamamiyle emi-
nim .. 

KomUnistliğin bir çok hayranlığa de
ğer şeyleri vardır~ Ayni zamanda insa
nın kendi memleketinde görmek isteme
diği şeyleri de vardır. Bir memleketin 
kendi sistem ve usullerini diğer bir 
memlekete sokmak imkansızdır. 

( Sonu Sahife 4, Siitnn 5 te ) 

B. Staford. Knpa ve Amerikan mümeuili B. Hopkina ile kontAfUrkea 

(ı ı_r_ı_•-•-•-•- mı ı:ı- -·-••ı 

jÇin ve ~iüttefikler 
···-,-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-··· tCt 

Vavel-Can-, 
kay şek k -

nu talar 
---·---

Çin Denıokrasi zaferi 
için sonuna kadar 

harbedecek -·-Çan Kay Şelı zafere fıa· ı 
dar döuü,eceğini temin 
ediyor ue Hindistan li· 

derleriyle görüşeceJı 
Yeni Delhi, 10 (A.A) - Mareşal Çan 

Kay Şek yanında refikası ve bazı genel 
kurmay subaylariyle şimdi Hindistanda 
bulunuyor. Mareşal Hindistanı ziyareti 
esnasında tanınmış Hint liderleriyle gö
rüşecektir. 

HİNT VALİSİNİN SÖZLERİ 
Ç~n Kny Şek şerefine verilen ziya

fette• Hindistan umumi valisi demiştir 
k:. 

11 - Bugünkü buluşma iki büyük 
milletin muharebede iş birliğini kati 
olarak rnühürliyor. 

Milletlerimiz yalnız kendi bnşlarına 
800 milyon nüfusa, dünya nüfusunun 
üçte birine maliktirler. Bu anlaşma düş
manlarımız için hiç te iyi şeyler vadet
mez. Di.işman1arımız bunu yakında öğ
reneceklerdir .. • 
MAREŞAL ÇAN KAY ŞEKİN 
SÖZLERİ 
Mareşal verdiği cevapta demiştir ki : 
•Çok mühim ve misilsiz bir durumu 

olan sayın mi.ittefikimize dostluğumuz 
ve müşterek dilşınanı yenmek iç.in işbir
liğimiz hakkında teminat vniriz.. Her 
ikimız de tecavilzu muvaffakıyetSizJiğe 
uğratmağa ve demokrasi cephesinin za
ferini temin etmeğe azmetmiş bulunu
yoruz ... • 

VAVELLE GÖRÜŞME 
Yeni Delhi, 10 (A.A) - General Va

vel bugün öğleden sonra mareşal Çan 
Kay Şekle görüşmüştür. 

BİR AMF.RİKALI GENERAL 
ÇİNE GİDİYOR 
Vaşington, 10 (A.A) - Dün Ruzvelt

le görüşen üçüncü ordu kumandanı Sti
lavell Çine gidecektir. General bu se
yahatinde mareşal Çan Kay Şekle görü· 
şecektir. 

,. ___ 1_ ..---..----------ı· 
rluğday, arpa, mah 
Lut ve Mısırın farkı 
çiftçi ve ödenecek 
Ankara, 10 (Hususi) - Yarın 

(bugün) resmi ceride<le intişar ede
cek bir koordinasyon karan muci
bince, llkkanunun 10 nda buğday, 
arpa ve rnahllıtun ve 27 tlkkanun
da mısırın fiatlarına yapılacak zam 

1 

dolayısiyle eski fiatlardan mal ver
miş olan müstahsile kilo başında iki 
kuruş verilecektir. 

Müstahsil verdiği malı ısbat ede
rek kilo başında iki kuruş farkı ala
caktır. Müstahsilden mal toplıyarak 
toprk mahsulleri ofisine sa~ 
olanlara bu iki kuruş verilecektir. 

-·-'~ 
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Singapuru ve btı§lıca müda facı tertıbatmı gösterir harita 

mx:::s 

~-·-·-·-·- -·-·--·-·-·-·-·~ l lngilizlere göre 1 
tt;••-•-n-•-•- ••-•-•-•-•-•-r-·~ 

Singapura 
yeni Ja on

lar cıktı , 
---·---

Bir çevrede logiliz-
ler yeniden geriye 

çekildiler 
-~ 

Japonlar tuttulıları Jıöp· 
rii başından süratle atı· 

Maaşlara yapılan ve vilayet b ... . lamazlarsa 11azlyet son 
utçeıı derecede 11aJaimleseceJı 

Yeni zanıların zamanın
da ödenebiln1esi için 

karşılık bulmak lazım ... 

Singapur, 10 (A.A) - Reşmi tebliğ: 

Vilayet umumi meclisi dün saat 14 te 
Vali B. Fuad Tuksalın reisliğinde toplan
mış, Reisicümhununuz ile başvekil. 
Meclis reisi, Dahiliye vekili ve Parti 
genel sekreterliğinden gelen cevaplar 
okunarak alkışlnıım.ıştır. 

Dün gece düşman Landiyesanda ile Le
gay Kranşi arasındaki çevreye yeniden 
asker çıkarmağa muvaffak olmuştur. 
Bütün giln batı kesimindeki ileri mev
zimize karşı mitralyöz ateşi ve pike bom
bardıman taarruzları devam etmiştir. 
Düşman hava kuvvetleri büyük teşek
küllerle yüksekten bombalar atarak ta
arruza iştirak etmişlerdir. Bu çcvre<le 
şiddetli baskı ile llerlemeğe devam eden 
Japonların karşısında, şiddetli muknve

--------------- metlerine rağmen, kuvvetlerimiz yeni

HAVALELEH 
Meclise gelen evrak arasında Aydının 

Karapınar nahiyesine bağlı Akınescit 
köyünün Tire kazasına bağlanması hak
kındaki müzekkere ve idare heyeti ka
rarı alt olduğu encümene havale edil
miştir. Ödemiş ka1.asına bir seyyar tabip 
gönderilmesi için tahsisat talebi Sıhhat 
'""' biitce f'ncümenlerinı>, Değirmenclere 
nahiyesinin Çam ve Keler köylerinin 
blrl,,<>tirilmslne dair mazbata idare heye
tine havnle edilmiştir. 

(Sonu sayfa 3, Sütiln 1 de) 

Amerika görölmemif 
tarzda hazırlanıyor 

---·---
K on~reden 22 

milvar dolarlık
tan fazla bir 
kredi istendi -·-B. Ruzuelt IJu yeni lıre-

diden 1Ja4Jıa uapur i111a· 
sı i~in de J,5 milyar do· 
far sarfı için Jıongreden 
mezuniyet taJep ettL 
Vaşington, 10 (A.A) - Ruzvelt 

konR:reden ordu için 22,889,000,000 
dolarlık yeni bir kredi isetmiştir. Ruz
velt ayni zamanda deniz komisyonu ta
rafından vapur ineaaı için 1,502,000.000 
dolarlık bir kredi ve 2,350,000,000 do
larlık mukaveleler imzası için de aali
hiyet talep eyleınİ$tir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Alman zırhlı kuvvetleri kumandanı 
GENERAL GUDER1AN 

Rus )'a harpleri 
---.. ··----

Sovyet hü-
cumları de
vam ediyor -·-Ruslar ilerlediklerini 

bildiriyorlar --·Almanlara göre So11yet· 
ler ağır Jıayıplar 11erdl 
11e Jıendllerel meuzU mu· 

den geri çekilmişlerdir. Adanın şimal 
kısmında gece bazı mitralyöz ateşi ile 
düşman topçusunun hafif faaliyeti ol
muştur. 

Singapur, 10 (A.A) - Gece saat 22 de 
neşredilen tebliğ: Singapur adasının ba
tı kıyılannda karaya çıktıktan sonra 
düşman kuvvetlerinin yaptığı şiddetli 

{Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Japonlara göre 
---·---

S in~apur adası-
nın en büyük 
köyii ç~mner 

içine alındı -·Slngapur bendinin cena-
bana girildi • Blrmanya· 

da Rangoona dolra 
ilerleniyor •• 

·······••\•••······································································· 

~ ~ Askeri Vaziyet ~ ~ ! 
11affalııyetler lıazandı 

Smgapuru müdaftUı edenlerden 
GENERAL PULFORD 

Moskova, 10 (A.A) - Bu geceki Tokyo, 10 (A.A) - Öğrenildiğine gö-

: ......... ~ ............................................................... ~ ........ : 
Sovyet tebliği : 9 şubatta lotalanmız ta- re Singapur adasındaki hareketlerde ja
arruz muharebeleri vererek ilerlemiş ve pon kıtalan adanın en bUyük köyü ve 
bir çok yeri işgal etmiştir. bir yol kavuşağı olan Bukit Timarkı 

Singapurun Japonlarca 
alınması beklenebilir 

8 şubatta hava muharebelerinde beş çember içine almıştır. 
Alman tayyaresi düştirülmi.iştür. Biıim BENDlN CENUBUNA 
kayıbımız üç ıayyareclir. 1LERLEND1 

HARKOF KF.SIMİNDE Tokyo, 10 (A.A) - Domel Ajansının 
Moskova, 10 (A.A) - Moskova rad- Johor Bahrudan büdirildiğine göre Sin· 

yosu bildiriyor : Harkof kesiminde son gapur adası bendinin doğusunda karaya 
( Sonu Sahife 4, Sütun 6 da ) çıkan japon kıtaları düşman blokhavzJa-

Çinliler bir zafer kazan ddar • tngillzlerln Alrl· 
kadan Uzak dopya kuvvet gönderdikleri ve bu 
yüzden Libyada müdalaaya geçtikleri anlaşıldı 

rmm hatlarını yardıktan sonra bendin 
eenubundaki araziye girmiştir. 

c-:--...::::::=-· • ·-·-·-,.·-·-·- ' BlRl\fANYADA 
~..:t:=e:;'.~~; -Şa h 10 (AA) Do . A' ng ay, . - meı 3ansı-

SON DAKJKA nın Mu1meynden bildirdiğine göre ja
ponlar şiddetli bir topçu ateşinden sonra 

• • • • • • • • • • • • Salveen nehrini ge§mişler ve lngilizlc>rin 
Radyo gazetesine göre İngüiz kuv

vetlerinin Singapurda yeniden bir çe· 
kilme zorunda kaldıklan haberi, Singa~ 
purun kaybedilmek üzere olduğuna bir 
işaret telakki edilebilir. Singapur adası 
müdafaaya elverişli değildir. Saha dar
dır ve çekilmelere de müsaadesi yok
tur. Adada müdafaa kuvvetlerinin de az 
olmasına göre vaziyet Japonlann çok le
hinedir. 

Japonlara göre adanın müdafileri an
cak 20 bin kadardır. Japonlar bu azlık
tan faydalanarak adada tuttuklan köp
rü başını enine ve deriııliiiııe ıenlfleti-

yorlar. J o 1 "Sı· n aa inatçı mukavemetine rağmen Rang~n 
Singapurda müdafaa kuvvetinin daha 4 · P n ar ~ • üzerine Herlemeğe başlamışlardır. 

çok olduğu sanılıyordu. Müdafilerin az- t ı · 1 w S1NGAPURUN DüŞMESl YAKIN 
lığı hasebiyle Singapur tehlikede de- pur,, U PS IID 0 maga Şanghay, 10 (A.A) - Daha dün bir 
mektir. d,,.. • ı hafta sonra düşebilc>ec>ği sanılan Singa-

Singapurdaki hareketler bu şekilde a Vet ~ttl er purun dilşmesi şimdi bir saat rneselesi-
gelişmeler gösterirken Birmanya yolun: -·- dir .. jaP_Onlar şehri? su haznelerine doğ-
da ilerlemekte olan Japon kuvvetlerı Tokyo 10 (A.A) _Malezya cephesin- ru ılerlıyor ve denız yolunu kesmeğe ça 
Rangoona doğru yol almaktadırlar. Fa- deki jai>on kuvvetleri Başkumandanı lışıyorlar. 
kat buradaki durum, İngilizler için da- bugün Singapurdald İngiliz Başkuman- 1NG1L1Z KUVVETLER! 
ha az vahimdir d .. __ ,. Imaır... da .J tmı..tır NE KADAR ? 
BİR çtN zAFERİ anını u::s.ıım 0 6 .. öV1::1. e ~ .. · Tokyo, 10 (A.A) - Gelen haberlere 
Kanton bölgesinde harekAtta bulunan ~~ göre. Singapurdaki düşman kuvvetleri 

( Sona Sahife 4 Sübm 5 te ). · ~-----·-·-· 20 hın kadardır. . . . .,. 

• 
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rfam kafasına nişan almıştım 

Ayı bir çam kütüğü gibi devrilmiş, bizim ihtiyar 
Nikoli öltimd en kurtulmuştu ••• 

Jtöpeklerin ulumasına bakılacak olur· 
sa Samajeste Kralın o dakikada her hal
de inin içinde bulunduğuna hüküm et
mek !hım geliyordu. Belkide Kraliçe 
hauetleriyle bir arada bulunuyorlardı. 

B'ırlikte getirdiğimiz adamlar bu gibi 
vahşi hayvan avcılığında pek ziyade tec· 
rübeli, u.•ta kimseler idi. Derhal etraftıın 
k= çalı, çırpı ve dal parçaları buldu
lar. Bunları inin kapısı önüne yığdılar. 

sOnra çakmakla kavı tutu§\urarak, 
büyük bir yığın t<:§kil eden odun parça
larına ateş verdiler. 

Artık hepimizin gizlenmemiz lazım 
Çünkü sarayında istirahate çekilmiş 
otururken rahatsız ettiğimiz haşmetlO. 
Kral hazretlerinin dışarıya çıkar çık
maz ilk göreceği adamın üzerine saldır
masından korunmamız icap ediyordu. 

Hemen ağaçlan kendimize siper itti
haz ederek bunların kalın gövdeleri ar
ka.•ına gizlendik. 

Tüfenklerimizi haz.rladık. Kavları ya
karak ağız otuna (") yaklaştırdık ve si
!Ahlanmızın naınlılarını inin deliğine çe
virip ormanlar kralını hUnnetle karşıla
mai!a müheyya bir vaziyet aldık. 

Geçirdiğimiz intizar devresi pek o ka
dar uzun sürmemişti. 

lnin içinden gelen öfkeli, uzun bir ho
murtu duyuldu. Sarayına giden duman
dan ormanlar kralının rahatsız olduğu 
ve öfkelendiğini anlamakta gecikmemiş
tik. 

!5onra deliğin önünde korkunç, iri bir 
baş görUnın~il. Aman Yarabbi, ne müt
hiş gözleri vardı! 
Canavarın bilyük başına nisbetle kü

çük gibi görünen bu kanlı gözlerde o da
kikada beliren korkunç manayi şimdi 
bile görür gibi oluyorum .. 

Canavar hem öfkelendiğini, hem de 
birden bire şasırd1ğını anlatan derin ba
kı~larla etrafını bir kaç dakika kadar 
gözden geçirdikten sonra yava.~ yavaş 
in'nden dışarıya çıkmağa başlamıştı. 

Belki de üç yüz okkadan fazla bir 
ağırlıkta olan ve bir manda gibi iri gö
rünen bu müthiş hayvan nasıl olmuştu 
da pek geniş olmıyan dO'likten cüssesini 
Stğdırarak dışarıya çıkmağa muvaffak 
olmuştu? O dakikada bu işe aşıp kal
maktan kendimi alamamıştım ... 

Nihayet büsbütün dışarıya çıkarak 
iniıı önünde bütün endamiyle baştan ba
şa görünmUştü. 

Ve on tüfenk hep birden patlamıştı .. 
Barut dumanı ortalığı sardığı için 

ilk önce hiç bir şey seçme!le muvaffak 
olamamıştun. 

Bir az sonra duman bozulur bozulmaz 

tarmıştım. Bu Mdisenin tafsi\Atı, her ke
•i ilgilendiren bir dedikodu şeklinde, ka
sabanın içinde, aylarca ağızdan ağıza 
dolaşmıştı... 

O ~ünden sonra, karşılaştığım bütün 
adamların gözlerinde, bana karşı; eski
den fark et:nediğim derin bir saygı ve 
takdir manası ~yda olduğunu seziyor
dum. 

Bilhassa Nikolinin vaziyetinde büyük 
bir değişiklik husule gelmişti. Zava!JJ 
adam bana hayatını kurtaran bir halas. 
Ur nazariyle bakmağa başlamıştı. Tek 
kurşunla müthiş canavarı yere serdiğim 
vakit sadık hizmetçi ağlamağa başlıya
rak öyle samimi bir hürmetle ellerime 
sarılmıştı ki ben o dakikada derin bir 
sevinç duymaktan kendimi alamamış· 
tım ... 

Ve dünyada bir adama iyilik ederek 
onun minnettarlığını kazan!l'laktan daha 
büyük bir zevk olmadığına, bunun lez
zetini tatdığım için tamamiyle vakıf ol
muş bulunuyorum ... 

* Nihayet, her sene olduğu gibi, o yıl 
da kıs gelip geçmişti. Yeniden hayat bu-
1Jn tabiat. örtündüğü beyaz kefenini sır
tından çıkarıp atmıştı. 

Leylekler gelmişti ve bunlar sıcak ık
liınlerin bütün renklerini. kokulannı da 
birlikte alıp getirmişlerdi. 
Kışın beyaz örtüsüne mukabil, şimdi 

bütün kırlar yep yeni, yeşil bir elbise 
giymi~lerdi. .. 

Kulemizin büyük cümle kapısı önün
de genişçe bir meydan vardı. Burada, 
belki de beş yüz seneden fazla ayakta 
duran gayet yaşlı, büyük bir çınar bu
lunuyordu .... 
İkindiden sonra, güneş alçalmağa baş

ladığı vakit, ben hazan bu çınarın gölge
sinde otururdum. Çınar bir tümseğin 
üzerinde yükselerek her tarafı sık yap
raklı • dallariyl!', kaplıyor, koyu bir 
gölgelik vücuda getiriyordu.. Burada 
otıırmaktan ve göz alabildiği yerlere ka
dar uzayan hudutsuz kırlara bakarak 
vakit geçirmekten pek ziyade hoşlanır
dım . 
Tümseğin yanında bir çeşme vardı. 

Suyu hiç durmadan mütemadiyen akar
dı •. Çeşmenin önünde geniş bir yalak 
bulunmakta idi ki akşamları kasabanın 
hayvanları su içmek için buraya uğrar
lardı ... 
Kasabanın kızları da, ellerinde kulplu, 

toprak destileriyle akın akın hep buraya 
gelirlerdi .. 

- BİTMEDİ-

farkına vardım ki müthiş canavar inin l•••••••••------
önünde ayakta duruyor, ilk göreceği 
C:lü~manının üzerine atılmağa taınamiyle 
hazırlanmış görünüyordu. Ve hayvan 
birden bire, saklandığı ağacın arkasında 
kendisini tamamiyle, gizlemeğe muvaf
fak olamıyan bizim ihtiyar hizmetçi Ni
koliyi fark etmişti. Canavar, kemanın
aan fırlayan bir ok gı1ıi, hemen Nikolinin 
üzerine saldırmıştı. .. 

Eyvah, adamcağızın işi bitmişti artık! 
Çünkü bir saniye sonra fark ettik ki ayı 
emektar hizmetçimizin yanına gelmiş ve 
müthiş pençelerin! kaldırarak biçareyi 
sım oıkı yakalamıştı. 

Bereket versin ki ben ilk atışta sabre
derek silllhımı boşaltmamıştım. .. 

Hemen kavla ağız otunu ateşledim ve 
canavarın kafasını nişanladım. Bir sani
ye sonra ormanın sükö.nunu yırtan bir 
gürültü duyuldu ve bunun arkasından 
birden bire devrilen bir çam kütüğü gibi 
ayı yere yuvarladı ... 

Nikoliyi muhakkak bir ölümden kur-

(") Eskiden tüfımkll!Tcle tetik yoktu. 
EvveU katıla ağız otu yakılır, baruta 

lZMtR YABANCI ASKERLlK 
ŞUBE BAŞKANLICINDAN: 

1 - 11/2/942 tarihinden itibaren 
338 doğumlu eratın ilk yoklamala
rı şube binasında başlıyacaktır. Bu 
yoklama Pazar günleri hariç sa
bahleyin saat 8 den saat 12 ye ka
dar ve öğleden sonra saat 2 den saat 
6 ya kadar devam edecektir. 

2 - Birlikte şunlar getirilecek
tir. 

(A) Nüfus cüzdanı. 

(B) Sanatını ve vazifesini göste
rir Mlen çalıştığı müesseseden ala
cağı vesikasını. 

3 - Talebeler ıçın ayrıca ilAn 
verilecektir. Talebelerin tecilleri 
için getirecekleri iki nüsha talebe 
vesikasında (iki sene üst üste aynı 
sınıfta kalmadığı ve devam eder ta
lebe olduğu) kaydını ihtiva etme
yenler kabul olunmıyacaktır. 

bu suretle atef 1'en1iTdi. '•--------------

~'><-""""""""'""'""'"""~~,.ç:,""""""""""""'"""'"""""""""""'""'~~"""'"' 

Büyük Gece 
jRUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA,! 

••• 28 ••• 

Genç luz : «Asıl lelftket bunda! Herkesten, ak· 
raba ve taalliikattan korkmak ve sa· 

kanmak lizım! .• n Dedi-
- tşte, dedi. Umumi vali arabasile 

> alnızça geliyor! 
Anna da pcnçerenin yanına gitti, ve : 
- Çok genç değil mi? dedi... 

- Belki, oyun için geliyor. lşte araba-
sından iniyor; polis müdürü yanında. Ne 
mutantan istikbal bu 
• - Fakat bunlar hep Borjeva sınıfın

dan memurlar. Şimdiye kadar böyle bir 
manzara görmemişt.im.Şiındi daha iyi 
anlıyorum ki davamız çok sağlamdır. 

- Diivıııımız mı divoreun) 
- Tabii. Bu artık her ikimizin de 

d&vası deSiil midir) 
- Sende mi voksa} .. $imdiye kadar 

bundan sün he etmemistim ..• 

18.zım. Bu suretle günler, hafta ve aylar. 
b.attl ••nelere.:, ayni dava pesinde ko
suldul<u halde birbirinden haber•İ% yol
daşlar pek çokt~r. Fakat bundan sonra 
baş başa çalısmak ne kadar ııtüzel ola
cak. halacı2ım 1 

Kapının zilinin çalınması sözlerini 
kesti. iki kadın birbirine bakıstılar ve, 
Buhara' 

- Bu saatte acaba kim gelebilir} 
Diye sordu: fakat sözünü ancak hitirdi
V:ı ıırada kapıya o muntazam fasılalı fis
ke vuruldu. Arına, Antonun matbaasında 
da böyle bir usulün olduğunu ve bunun 
üzerine kapıyı açtıklarını hatırladı; he
men kanıyı açtı. 

E mek • er ne 
verilecek una 
dair emir r eldi 

---·---
Yafnız pazartesi günleri 
uerileceıı un mikdarıarı 

531, 2s5, 132,5 gram •• 
Dün Ticaret Vekliletinden halka ek

mek istihkakı mukabilinde un tevzii 
hakkında aşağıdaki emir gelmiştir: 

cHükümetin son aldığı kararla kart 
usulünün tatbik edildiği ve edileceği şe
hir ve kasabalarda halk elinde ihtiyaç
tan fazla bulunan buğday, çavdar, mah
lUt ve m?Sır ile unlarının el koruna mev
zuuna alınması kan;mnda vatandaşların 
un ihtiyaçlarının 227/ 17141 /2 sayılı ka
rarnamenin 7 nci maddesinin vekA.lete 
verdiği salahiyete müsteniden aşağıda 
yazılı olduğu şekilde temini kararlaştı
rılmıştır. 

Ekmek yerine un almak isteyenler her 
hafta Pazartesi gününe ait ekmek ku
ponları mukabilinde ve yalnız o günkü 
ekmek istihkakına karşılık fınnlardan 
un alabilirler. 

750 gram ekmeğe mukabil 531 gram, 
375 gram ekmeğe mukabil 265 gram ve 
187,5 gram ekmeğe mukabil 132,5 gram 
un verilebilir.> 

---~ ....... ·-~--~ 
Başkasına ek-
mek kartı ve

r en biri tutuldu 
---·---

Bir fıömürcü ile mal sat· 
mıyan bir lıadın bakkal 
da adliyeye uerildiler-

Gaziler caddesinde Hüseyin oğlu Ha
!lan, kendi ailesine ait üç kiıııilik ekmek 
kartını baskasına verdiği ve her ekmek
te kilo ba•ına 7, 5 kurue kar ettiği iddi
asiv le bu hareketler kanuna muhalif ol
du2undan tutulmustur. 

Yine Gaziler caddesinde kömürcü Is
mail o~lu Hasip kömürün kilosunu 1 2 
kuruşa satarak ihtikir yaptı~ı sikayet 
edildiğinden tutulmuştur. 

lnönü caddesinde bakkal Nesim ka
rısı Kaden. diikkBnındR pirine::. nohut 
ve fasulye bu1unduğu halde müşterilere 
satmadığı, iddiasivle tutulmu' ve adliye
ve verilmiştir. 

Dolıtorıar arasında 
:wenj tayinler .. 
Sabık Sıhat müdür muavini B. Muhlis 

kendi talebi üzerine İzmir merkez bükü. 
met tabipliğine, ödemiş hükümet heki
mi B. Sırn l.naş Kula hükümet tabipli
jiine, Kula hükümet hekimi B. Mahmut 
ödemiş hükümet tabipliğine tayin edil
mişlerdir. 

Ffat Müralıabe 
komisyonu toplandı 
Fiat mürakabe komisyonu dün öğle

den sonra vilayette toplanmış, muhtelif 
iaşe maddelerinin fiat işlerini gözden ge
çirmiş ve kararlar vermiştir. -BU HAFTA 
Yaoııacak macıar .. 
Bu hafta yapılacak lik maçları şun

lardır: 
lkinci takımlar arasında: Saat 11 de 

Ateş - Göztepe, Mkem Mustafa Bayra, 
yan hakemler, Osman Frenğin, Atıf 
Kutluoğlu. 

Birinci takımlar arasında: Saat 13 de 
Göztepe - Demirspor, Mkem Fehmi 
Eriş, yan hakemleri Mustafa Bayra, 
Faruk Kantaroğlu. 

Saat 15 te Ateş - Altay, hakem Esal 
Merter, yan hakemler Muzaffer Koral, 
Alaettin Kazanova. 

çok parlak, fakat benzi bir ölü benzi ka
dar sap sarı idi. 

Barbara bu ziyaretçiye hayret ile ba
kıyordu. Anna: 

- Gelen bir do•tturl Dedi ve hala
sına takdim etti: Vasili. davamızın bel
lı bash kehramanlarından birisil Dedi. 
Korkacak bir sev yok. Ve tatlı bir te
bel-'lsÜm le clf!' Vasiliye: - Merak etme. 
davanın dostlarından birinin evindesin J 
D•di. 

Va!'liti Bllrhara önünde eiildi ve Bar
bara da sel~mını nezaketle iade etti. Fa
kat Annva da: 

- Dikkat et Anna. dikkat ... Ben ou 
anda cok korkuyorum J Demekten S{eri 
durmadı. 

iki "enç yalnız ve karsı kamya kal
d1lar. Anna vakıa çok nes"eli idi. Fakat 
Va~i1i. böyle bir saattte. ve Carlı~ın hü
vük. bir memurunun evinde böyle bir zi
Vi\rete acaba neden lüzum P.Örmüstü? 
Ve. halindeki bu fevkaladelik neden 
idi} Ne İein bu kadar sararmıs. a-özleri 
adeta çukura gömülmü~. yanak.lan böy
le rukurhumıs idi? Nihayet, vava$ bir 
se.~le: 

- Vaaya. Vasya 1 Böyle bir harekete 
nasıl ve ne İçin Ce!'aret ettin} Bu bir dıt-· 
lilik deiil mi} Ben yarın sana Kelmek 
fikrinde idim. Dedi. 

- Asıl felaket bunda 1 Her keoten. 
alr.raha ve t•alôkattan. bilhassa akraba 
..,. taalükattan korkmak ve sakınmak 

Kapıda, her vakitki gibi a~ır ve bü. 
·ük mantosu sırtında olan Va9ili dim 
dik duruyordu. $apka11 elinde, ııtözleri 

- Gdmek lüzumu kalmıyacak ar
tık! 

Vasilinin sesinde, bir boğukluk. bir 
uzaklık. adeta öteki alemden gelen bir 

iz.mire gelen vapurlar mal alacaklar 

Birikn11iş olan nıallar sı
raya göre yüklenecek 

uTarın dan sonra bu haita içinde uTırhann va· 
puru da limanımıza gelecek 

.3 haftadanberi lzmirle lstanbul ara-' ıeye düşmüşler, gazetemize de oikiyette 
sında vapur seferlerinin keailmesi şehri- bulunmuelardır. Yaptığımız tahkik.ata 
mizden lstanbula sevki lazım gelen bir sı:öre filhakika böyle bir vaziyet bir ara· 
çok maddelerin terakümüne sebebiyet hk hadis olmue ise de bilAhara fzmir 
vermieti. acentahğırun umum müdürlük nezdinde 

Evvelki aece Tarı vapurunun limanı- yaptığı teeebbüı üzerine vakityle sıra ile 
mıza gelişi büyük sevinçle karşılanmış- tertiplenmie malların Tarı vapuruna alan 
tı. Fakat dün piyasade dolasan bir ha- muı ve bu hafta içinde fevkaladeden 
bere göre bu vapurun valnız bazı tütün Tırhan vapurunun da tzmire gönderile
kumpanyalarına ait 900 ton tütünü ala- cei{i hildirilmietir. 
cağı ve baskaca ticaret eşyası kabul et- Tarı ve Tırhan vapurları devlet deniz 
miveceii e:avi oldu. yollarının tertip sıraıına uygun olarak 

Bazı tacirler bu haberden hayli endi- birikmie malları alabilecektir. 

Belediye Meclısı aün toplandı 
~~~~~~~~~-x*x~~~~~~~~~ 

Otobüslerde çalışanlara 
ve bir yol zam • 

ışı 
• 

Dört ue daha fazla çocuklu otobüsçülere feuka· 
ldde zam yapılması işi encümende • Halkapınar· 

da fabrikalar yolunun tamiri için bir 
formül bulunuyor ••• 

Belediye meclisi dün saat 16,30 da 
B. Reşat Leblebicioğlunun riyasetinde 
toplanarak muhtelif şehir işlerini tetkik 
eylemiştir. 

Fuar bütçesinin muhtelif fasılların
dan münakaleler yapılması hakkındaki 
riyaset teklifi bütçe encümenine havale 
cdilmistir. 

OTOBOSCOLERE ZAM 
Belediye otobüslerinde çalışan 4 ve 

daha fazla çocuklu memurlar ve müs
tahdim}ere verilecek fevkalade zamlar 
icin otobüs bütçesinde münakale yapıl
ması teklifi konuşulurken azadan B. Na
suh Yörük, otobüslerde c::altı,anlara ve
rilecek kanuni zamların büyük bir ihti
yaca cevap vereceğini belirtmiş ve bu 
i~in bir an evvel yapılması dileğini aert 
etmjstir. Münakale tek1ifi bütçe encüme
nine havale edilmiştir. 

HALKAPINAR YOLU 
Bunadn sonra Karşıyaka azası B. 

Hüsnü T utakın bir takriri okunmuştu'!'. 
Takrirde, Halkapınar istasyonundan 
mensucat fabrikasına sı:iden yolun çok 
bozuk ve çamurlu bir halde bulunduğu, 
bu fabrikalarda çalıtan işçilerin bundan 
muztarip oldukları ve bu yolun tamiri 
imk8.nlannın arastırılması istenmekte 
idi. 

BELEDiYE REiSiNiN iZAHAT! 
Belediye reiıi takrir üzerine ap.ğıda

ki izahata vermietir: 
<- Bir buçuk ay önce bu is üzerinde 

büyük bir ehemmiyetle meşgul olduk. 
Bu yol hakikaten çamurludur. Son yağ
murlardan daha fena bir hale gelmiotir. 

Yolun bir tarafında Halkapınar çayı, 
diKer tarafında üç fabrikanın yolu var
dır. Yani bu yol yalnız fabrikaların hu
SU!llİ yolu eeklindedir. 

Bu fabrika ve müea.scıe sahipleriyle 
temas eyledim. Takriben bir kilometre 
tulUnde ve bes metre genişliğinde olan 
yolun kesme taşla yapılması için tahmi
nen 20 bin lira masraf ihtiyar· icap ev
lemektedir. 

Belediyenin, bu voldan önce daha bir 
çok yollar yaptır:naıı lAzımdır. Esasen 
yol islerimiz programlanmıştır. $imdilik 
bu yolu inşa ettirmek için tahsisat koy
mamız imkansızdır. 

Bu fabrika ve rnüesseeelerin tamir 

hal vardı. Anna bu sesten hemen bir 

İşine yardım etmeleri noktasında muta· 
bık kaldık. Bunlar aralannda bir komiıt
yon ayırdılar. Yapabilecekleri yardımı 
tesbit edeceklerdir. Diier taraftan fen 
heyetimiz de bu yolun kesfini yapmak
tadır.> 

Riyaset makamının verdiği izahat ki.
fi görülerek cel~eye son verilmiıstir. 

~----· ...... ~---
Ağaç dikme 
faaliyeti başlıyor .. 
Belediye 15 Şubat tarihinde ağaç dik-

me faaliyetine başlıyacaktır. Kadifeka
le ile Bahri baba parkına 1000 çam ağacı 
dikilecektir. 

Kültürparkta göze çarpan bazı nok
sanlar ikmal edilecektir. Bu işler için ha. 
zırlı klar tamamlanmJ.ftlr. 

Ödemiş Çocuk 
Esirgeme kurumunda 
Ödemiş Çocuk Esirgeme kurumu 

umumi senelik toplantısı yapılmış, 1941 
senesi çalışma raponı okunmug, 942 se
nesi bütçesi tanzim ve tasdik edilmiştir. 
Yeni sene idare heyeti llzalıklarına kay
makam B. İhsan Kurtan eşi bayan Bah
riye Kurlan. İş Bankası mUdUrü B. Re
fik Taluğ, Kereste tüccarı B. Hamza 
Türegün Eşi bayan Leman Türegün, or
ta okul türkçe öğretmeni B. Sadettin 
Gökçepınar ve Gezici Baş öğretmeni B. 
Ahmet Akman, yedek halıklara da öğ
retmen bayan Fahrünnisa Sonsuz, ba
yan Emine Topçuoğlu, bayan Perihan 
Ataç, avukat B. Habip Şen ve kereste 
tüccarı bay Galip Keskin seçilmişlerdir. 

GA'ZiNO " RESTORA"'I 
------~~,.... ---.... 

Yarın Akşam 
Sürprizli 

Perf'!mbe eğlencesi 

---·---
TürJı l?öylüsünün 
istihsal parolası budur 

SEVK"-'T BİLGiN 

(Baştarafı I inci Sahifede) 

dir. Hiiklimelin ne istediğini iyice anlıı· 
manıış bulunan köyllilere vaziyet açıl<· 
ça anlatılmalıdır. Türk köylüsünün ıcc· 
rübe edilmiş yurd.everliği bu korunJJl9 
davasında hiç bir gayretten çekirun.iy•· 
ceğine teminattır. Yeter ki köylü v8'!i· 
yeti iyice öğrensin.. . 

Ancak bu suretle köylerde enerjisiı~ 
tamamen toprağa vermcmİ!I tek insad 
kolu kalınıyabilir. Köy kahvelerinde vo· 
kitlerini boşu boşuna israf eden köylüle· 
re tesadüf etmemenin de yolu budur. 

Bütün kolların sapanlara sanlmasını. 
ekilebilecek bir karı~ toprağın boş kal· 
mamasını istiyorsak çok güzel diişünUl· 
müş ve planlaştırılrnııı tedbirleri köylU· 
müzün ruhwıa sindirmeliyiz. ' 

Yazlık zeriyatı teşvik için alınan kıı· 
rarların kuvvetle tesirini göstermeme
si imkansızdır. Hükümet ıeçen seneye 
nisbetle fazla mahsul alanlara maUannın 
•atış bedelinden ba~ka nakdi miikMat• 
lar da verecektir. 

Köylünün kredi bahsinde en çok şi· 
kiiyet ettiği zorluklar ortadan kaldırıl· 
mıs. bilakis fazla zcriyat yapacaklara ne 
kadar borçlu olursa olsunlar bu zeriya· 
tı idare için gereken kredilerin veril· 
mesi kararla,mıştır. 

Köylü kendi menfaatini bu derece gö
zeten kararlar karşısında neden fazlo 
çalıı;masın? .. 

Ona bunu anlatmak bütün gayretini 
toprağa vermesi için küayet edeeektir. 

ŞEVKET BiLGiN 
~---............... ,~---

ZABITADA 

1500 liralık yüzüğün 
başına gelenler •• 
İnönü caddesinde 695 sayılı evde otu

ran Ester adında bir kız evvelki gün 1500 
lira kıymetinde bir yüzüğü takarak si· 
nemaya gittiğini, avdetinde bunu oda· 
sında, çekmeceye koyduğunu ve yüzü
ğün esrarengiz bir surette çalındığını 
zabıtaya haber vermiştir. 

Yüzük zabıtaca terzi Liya adında bir 
kadının sandığında bulunmus ve bu ka
dın hakkında takibata başlanmıştır. 

. 600 lira çalındı.. 
Hasan oğlu Hasan ve Fatma adında 

iki kişi bir gazinoda i§ret etmişler, Ha
san we döndüğü zaman 600 lira parası
nın çalındığını görmiiştür. Zabıta tah
kikata başlamıştır. Paralar hanüz bu
lunmamıştır. 

Tarla meselesi bir 
fıulağa mal oldu.. 
Kemalpaşa kazasının Aşağı mahalle

sinde Abbas Çambel ile aynı mahallede 
oturan Mehmet Sakin bir tarla sınırı 
meselesinden kovga etmi§lerdir. Mehmet 
Sakin, Abbas Çambelin sağ kulağını ko
parmıştır. Yaralı dün lzmire getirilerek 
memleket hastahanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 

BİR EV 
KASDEH YAKILDI 
Bergama kazasının Zeytindağ nahiye

sinin Muhacir mahallesinde Hasan Du
manın bahçe evini köy halkından üç kişi 
kasden yakmışlardır. Zan altına alınan
lar tutulm~ ve adliyeye verilmiştir. 

İKİ TREN 
ARASINDA KALDI •• 
Ali oğlu Abdurrahman adında bir 

genç HilAI istasyonunda Karşıyaka ve 
Bomovadan gelen Banliyo trenlerinin 
arasında sıkışarak yaralanmış, hastaha
neye kaldınlmıştır. 

Kazaen yaralandı.. 
Kemerde 1213 üncü sokakta Yakup 

oğlu Baki, tabancasını kurcalarken çı
kan kurşunla yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmı.ştır. 

Fatma Akmanı kaÇll'llUŞ 
Kemalpaşa kazasının Sanlar köyün· 

den Ali Poyraz 15 yaşında Fatma Ak
manı kaçırmış ve tutulmugtur. 

•evler hissetti. ve titredi: 1 İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 
Baslannnı üstünde bir feli.ketin ka-

nat R"erdiğini hissetti: ve: 
- Ne var Allah a,lı:ına} Dive keke

ledi. Ne oluyorL 
Fakat, Vasili dim dik, hiç bir söz söy

lemeden Annanın yilzüne bakıyordu. 
Nihayet sadece, fakat evvelki halle: 

- Seni bir defacık daha görmek iııte
dim 1 Dive mınldandı. 

Genç kız, bir eeY anlamadı. fakat mi
haniki bir halle: 

- Bir defacık daha mıL Diye tek
raTladı. Ne demek istiyoraun) Vasili 1 
Dedi. 

Vasili tavrunu hiç bozmadı ve sa'de· 
ce: 

- Evet .. Bir defa daha seni görmek 
iotediml Dedi. 

-Ah .... 
Annanın bu ta kalbinden gelen cah> 

bir çıiflık, bir feryat olmadı; fakat derin 
bir inleme, son nefese benzer bir inilti 
olc!.ı; bir anda anlamışh: 

Zalim, yakıcı bir ışık nıhunu aydın
latmıoh. artık 1 Vasili büyük bir vazife 
üzerine almıs ve kendisine cAllaha 1s

marladık I> Demek için buraya, bu aa
l'ltte gelmie demekti: buna eüphe voktu. 
Bu vazifenin ne olabileceğini bitiyordu. 
Merkez komitenin emTiyle. kendi haya
tı pahasına bir İşi yapmak! 

Va<11ili cevap olarak: 

- BİTMEDİ ....... 

Yedek subay yoklaması 
Hazıran yoklamalarının henı..en 

yapılması için da\ et 
izmfr Askerlik Şubesi Başkanlığından : 

- Yedek subayların haziran ayında yapılan yoklamaları bu sene gös
terilen lüzum üzerine heman bqlanacağından bilumum yedek ıubaylar ap
ğıda yazılan günlerde bütün ask.eri vesika ve nüfuı cüzdanlan ile birlikte ıu-
bcye müracaat etmeleri lAzımdır. 

2 - Yoklamaya gelmeyen yedek subaylar 1 O 7 6 sayılı kanununun 1 O cu 
maddesine göre elli lira para cezuına çarpılırlar. 

3 - Yoklamaya glmeyecek kadar huta olanlar doktor raporu ile hariçte 
bulunanlar açık künyelerile tubemize taahhütlü mektupla bildirmek mecbu
riyetindedir. 

4 -Yas haddi olup nüfusuna ( vae haddi) deye yazdıran subaylar bu 
yoklama,ıra gelmeveceklerdir. 

10/2/942 Bilumum kurmay ve piyade subaylar 
11 /2/942 Bilumum Topçu ve jandarma subaylar 
12/2/942 Bilumum Levazım ve nakliye subaylar 
13/2/942 Bilumum istihkam, deniz, hava subaylar 
14/2/942 Bilumum auvari, demiryol, harp sanayii ıubaylar 
1 6/2/942 Bilumum muhabere, hesap memuru ve muamele memurlaır 
1 7 /2/942 Bilumum tabip, eczacı, veteriner 
18/2/942 Bilumum adil, tüfekçi, kamacı, müzlka, marangoz ıubaylar 
19 /2/942 Bilumum yedek erb8Jlar sC 





.Siyasi vaziyet 
---·---

Italya .Ta . on 
muvaffakıve

tinden ker..ciine 
pay avırıvor -·--ccVi:şi» n:n Japonlara 

ya!Jnğı bir yardım da 
meydana çıktı •• 

RJdyo gazetesine göre Singapurun. 
lngiltcrenin bu en büyük üssünün aki
beti bütün dünyayı ilgilendiren en 
önemli konu olınakta devam ediyor. Ge. 
rek mihver ve gerek Demokrat basın ve 
radyoları bununla meşguldür. 

Mihver radyoları Singapurun vaziye
ti karşısında Japonları övüyorlar. İtal
yan radyosuna göre Singapura karşı ha
reket edPn Japon kuvvetleri kumanda
nı general Soyubali vaktiyle İtalyayı 
ziyaret etmiş, İtalyada gördüklerinden 
çok büyük istifadeler elde etmiştir. 
Şu halde, Japonların Singapurdaki mu

vaffakıyetlerinden İtalyanlar da kendi
leri için bir şeref payı ayırmaktadırlar. 

İngiliz radyoları vaziyetin nezaketini 
söyfomekte ve ümitsiz görünmekte ise
ler de her şeye rağmen İngiliz üsstinün 
sonuna kadar müdafaa edileceğini de 
ilave ediyorlar. 

İNGİLİZ TEDBİRLERİ VE ÇİN 

Singapurun yBkm bir zamanda suku
tundan sonra, Japonlar Birmanyayı ve 
sonra Hindistaru tehdit edecekleri için 
İngilizler şimdiden tedbirler alıyorlar .. 
Bu t<'dbirlerin arasında Çin ile işbirliği
ni daha sıkı bir hale koymak ta vardır. 
Mareo;al Çan Kay Şekin Hindistanı zi
yareti bunu göstermektedir. Mare5alın 
yanında zevcesi de vardır. Çank Kay 
Şekin zevcesi Çinin belli başlı şahsiyet
lerindendir ve maresalın iş arkada<ıdır. 

Çin hükümet reisinin bu ziyareti Rn
clistanda büyük tezahürlere vesile ol
muştur. Hindistan umumi valisinin ve 
Çan Kay Şekin nutukları sıkı bir em
niyet ve itimat havası göstermektedir. 

Hint hükümetinin neşrettiği tebliğde 
a>·ni hal görülmektedir. 

ÇİN VE JAPONYA 

Çan Kay Şekin bu ziyareti, Japonya
nın Çini sulha yaklaştırmak için sarfet
tiği gayretleri boşa çıkarnuş ve bu de
dikodulara nihayet vermi!;tir. Gerçekten 
bugün Çinle yapılacak bir sulh Japon
yanın i~ine çok yarıyacaktır. 

J aponyanın bu sulha ihtiyacı yalnız 
askeri değil, manevi sebeplere de da
yanmaktadır. Anglo Saksonlarla müca
deleden evvel Japonya müphem bir ye
ni nizam çerçivesi dahilinde hareket 
edi>·or. Ve İngilizlere de bir nevi işbir· 
liği teklif ediyordu. Fakat harp başla
dıktan sonra uzak doğu ve Hindistanı 
Anglo Sakson nüfuzundan kurtarmağı 
emel edindiğini saklamamıştır. 

Çan Kay Şekin Çunkingte Vavel ile 
mülakatı ve şimdi de bu Hindistan ziya
reti. Çinin Brmanya ve Hinclistanı mü
dafaada İngilizlere yardım edeceğini 
göstermektedir. 

Esasen Çinin bu suretle hareketi ken
eli menfaati icabıdır; çünkü Birmanya
nın Japonlar eline düşmesi, Birmanya 
yeliyle Çine levazım gelınesine nihayet 
verecektir. 

FRANSIZLARIN JAPONLARA 
YARDIMI 

Japonya, Hindiı;ininin müdafaası için 
Fran•a ile yaptığı işbirliği mukavelesi 
hudutlannı çok a5f?11Ştır. 

Gelen haberlere göre Fransızlar, şim· 
di de uzak doğudaki ticaret vapurlarını 
Japonlara terketmislerdir. 

Vi inin şimal Afrikada mihvere yar· 
dımda bulunduğu iddiası yanında bir 
de bu yardım meselesi ~ıkmıştır. Bu su
retle de Vişi ile Amerikanın arası biraz 
daha açılmıştır. 
~---, ................. -~~-

An: eri ka görülmemiş 

ta? zaa hazırlanıyor 
Ordu icin istenen kredilerden 16 7 

milvonu hava kuvvetlerine, 288 milyo
nu kimva harbi ve 13,252,000,000 mil 
vonu topcu ve levazım servisleri için 
harcanacaktır. 

UMUMi BORÇLAR 
Ha7İne nazırı Razetecilere yakında 

konrrTfl'd•n umumi borçların .azami had
dini 100 milvar dolara çıkarmasını ve 
17er<'kir•e heT türlü haddi ortadan kaldır 
mae.ını İ!tivt-cei'ini söv1emi11tir. Sa18.hi
Yt-t Vfl'Till"n borclanma haddi 65 milvar 
dolardır. Bt!l<Ünkü borçlar yekunu 60 
milv?r rı('ll~rı buluvor. 

HARP DE.\117 NAKLiYAT! 
H)ARFSI KURULDU 
V ••neton, 1 O (AA) Ruzvelt 

harp d .. niz naklivatı idare•lni kuran ka
rarnameyi imulamıstır. Bil~ında deniz 
komİ!VOnu crİ!\İ amiral Land bulunan 
idaTe harn d'!vam'ınca ticaTet R:emileri
ni kontrol edt"cek ve birlesik Amerika 
bavraı:?ı altındaki· bütün gemi1erin kira
lama. e-l kovma ve ku1lanma işlerini ida
re t'dt'cl"ktir. 

Amiral Landın deniz nakliyat idare
sini.,_ Tl"i"Hi'Hne Sl'etir:lmesi harp istihcıalA
h için birlt"~ik Amcrikaya ham maddeler 
temini ve hir1eı-ik Amerikadan mütte
fiklere !\İlith. vivecek ve baeka havati 
ma1zeme •f'vkiyatının devamll bir dal
Ra halinde idamcsi maksadivle ticaret 
fi1osıınun en tesirli ~urette kult rı1lrn:ısı
nı sağlamlamak içindir. 

YENi ASIR 

Japonların de- Jngiltere • Rusya 
---·---

nizde kaybı Bir In2iliz ~aze-
-•

Y aLnız. JJoLLandalılar lesinden: "Rus-

•. d-,, 
;,ı crn an va-
purtı batıı-or 

}•tanbulda %iraat •eferberliği 
---·---

Fransız 7 ransatlan-

yan ?rn çıktı 56 gemiyı muharebe lar kalkıı.ıyor, 20 b• k•J 
ve gemi vana yattı dışına çıkardılar b. ·ı - " ın ı o mısır ve pa-
tiğinde 

-·- -•- .. z ~erı eyoruz t t h .1. 72 ki~i hastaneye l·aldt· Japon ordusu Maltasar -•- a es to UIDU Veri JYOf 
rıldı, ~l tc ı:Eii dolaylarında da in~iliz gazeteleri Rusya 

yarclı var.. . karaya çıktı_ ile daha sıkı anlaşma 
Nevyork, 10 (A.A) - Hudson nehrı Batavya, 10 (A.A) - Resmen bildiril-

rıhtımmda bağlı bulunan Normandi yol- cl:ğine göre japonlar Makasar dolayların- istiyorlar •• 
cu vapurunda yangın çıkmırtır. Yangın da karaya çı:tmışlardır, Londra, 1 O (A.A) - İnsdlterenin 
saat 18 de vapurun gc>inti gü\·crtesinde Batavya, 10 (A.A) - Hollanda teb- e•ki Moskva büyük elcisi Sir Straford 
başlamış, aradan 30 dakika geçmeden ]Jği: Krip~in İngiltere ile Rusya arasında da
bütiin güverteyi kaplamı.ştlr. Deniz itfa- l\l:l!iassar yakınlarına düşman asker ha sıkı bir anlaşma yapılması ve harp 
iyesi, poJis gambotlan, karakol gemile- çık.:ırmıştır. 1stil&cılar şiddetli bir mu- SZRyretleTinin arttırılması lüzumuna dair 
ri derhal yangın yerine gclınislerdir. kavcmetle karşılaşıyorlar. söylediği nutuk bir çok gazetelerin baş 
Yangın çıktığı sırada vapurda 2500 i.ş· Dün .sabah yirmi japon tayyaresi Ca- yazılarına mevzu olmustur. 

çi bulunuyordu .. Bunların bir çoğunun v~ın doğu çevresine taarruz etmiştir. RUSYA iLE iNGIL TEREYİ 
rnpurıın ön tarafındaki merdivenden Bır tayyare meydanında hasarlar olınuş- MUKAYESE 
kaçıp kurtulduğu sanılıyor.. tur. Mancester Gardiyan diyor ki: 
Yangın başladıktan bir saat 45 dakika Batavya çevresindeki tayyare meydaı;ı- <Kripis Rusyadan bir mesai 1ıtetir-

sonra ateş bastırı1mış gibi görünUyordu. Jarında hafıf ?asar o1muş ve yerde bır mİ$tir. İngiliz mi11eti bunu öğrenmek 
Bir kaç dakika sonra Norınancli yana hç .~ayyaremı~ yakılmıştır. . . .. i•terdi. lnl!ilizler Nazilerin hezimetin
yatmağa ba.şlamış, bunun üzerine işçile- .. ~~~;a~ın hır hoı;nba ~yyaresını du- den sonra Rusların hayret verici kalkın
re geminin yanından çekilmek emri ve· şur u · Japon dtvrıyelerı Borneo etra- maAı ile Britanvalıların rieat. ilerleme, 
rilmiştir. Saat 21 de yangın halı\ devam fında ilerliyorlar . . Ambuan adasında mü- tekrar ricat 1ıtibi cesaret kırıcı durumlan 
ediyordu. dafaamız kuvvetlıdır. ara•nndaki te7adı belirtivorlar.> 

72 kişi hastaneye kaldırılmış, hafifçe CAVADA İLERLEME • lNGILTERE VE RUSYA 
yaralanan 93 kişi de ayakta tedavi edil- Londra, 10 (A.A) - Royterın Batav- <Yeni Avrupada Rusvanın ıı:örece~i 
miştir ya muhabiri bildiriyor: japonlar Cava- ve bizim tutacaiımız siyaset ne olacak-

y A.;..,GIN NEDEN ÇIKTI? da ileri hareketlerine devam ediyorlar. tır) Bu hu•u1ta önceden anla•acak mı-
Gemideki bir marangoz di;•or ki : tı;i haftalı~ ~ir duraklamadan ~nra .şim- vız, yoksa Moskova ile birlikte, yahut 
,. - Yangın bir kavnak cihazının \•a- eli cenup .. ıstıkametınde tekrar ilerliyor: Moskovasız alelacele bir anlasma yap-

purun ortasındaki ğ°rzinti köpriisünde laı·. Bugun Seleb adalarının merkezı mak zorunda mı kAlacaiız).> 
iştial edici bir maddeye yakla~tuılma- olan Makassara asker çıkarmışlardır. ___ , ___ _ 
sından çıkmıştır. Ateş çabuk gmişlcdi- MAKASSARJN .~ThllYETl . • M k• 
ğinden elektrik tesisatı bozulmuş ve bu Mak=?rın gemılerın demırleme~ıne a tneve 
yüzden vapurun ic kısımlarında bulu- çok elvenşlı bır yerdır. Bazı mahfıller 
nanlar canlarım kurtarmakta zorluk bu hareketi Batavyaya yapılacak bir ta- ,,, eri irken 
çekmislerdir .. , arruzun başlangıcı sayıyorlar. Surbaya 
GEMİ YANA YA'ITI ve Batavyaya hucu~ların aynı zmnda 

d. b başlaması muhtemeldır. 
Nevyork, 10 (A.A) - Norman ı u B!SMARK ADALARINDAN 

sabah saat 6.45 te yana yatmıştır. B!R1NEDE ÇIKTILAR 
BATMAK TEHLİKESI • 

N k 10 (AA) N eli F 
Kamberra, 10 (A.A) - Askerı teb-

evyor , . . - orman r~n~ liğ: 

sız tr~sa.~lantik .v?purunda çıkan .~an Düşman yeni Britanyanın cenup sahi
gını sondurmek ı~ın sıkık .. ., sular surat- !inde Bismark takım adalarından Gos-
Ie ~:ıltılamazsa vapur batacaktır. malaya asker çıkarmıstır. 

-----·- HOLLANDALILARIN 
Ereğlide Hava lıurıı· vERDtRDtct KAYIP 
l'ftUna Ve erlerimize Batavya, 10 (A.A) - Pasifik horbinin 

t ._ ··ı ilk 63 günü içinde Hollanda Hindistanı 
euerru er.. kuvvetleri aralarında bir mikdar harp 

Karadeniz Ereğlisi, 10 (AA) - Kasa- gemisi, bir çok yük taşıtı ve bir kaç sar-
bamız tacirleri Türk Hava kurumuna nıç gemisi olmak üzere 56 japon gemisini 
bin lira vermi~lercliı-. Ayrıca halkımız muharebe dışı bırakmıştır. Hollanda 
kahraman erlerimize yüzlerce k"llık eş- donanmasının kayıpları ehemmiyetsiz
yadan başka 400 lira da bağıı;lamışlar- dir. 
clır. Yardımsevenler cemiyeti de erle- Hollanda Hindistanının en büyük ih-
rimize çamaşır diktirmektedir. tiyacı tayyarerir. 

----fWWlwtl~ ~ ..,........, ___ _ 

Fili pine yine as- Ja punlar Sin!?a-
ker çıkarıldı. pur şel·rine 14 

Çinliler 2 şebi- kilometre yak-
re 2İrdi )aştılar -·- -·-İngilizler Birmanyada İngilizlerin Singapur 

esaslı değişiklik olma· adasında geniş tahribat 
dığını bildiriyorlar.. yaptığı zannediliyor-
Vaşington, 10 (A.A) - Am..,ikan T k 0 ( ) K · · 

Ha b. N f · t br·· B t a o yo, 1 AA - uvvetlerunız 
r ıyde edzareL.ınınl e ı~ı: alaaranyeyn·ı- simdi SinR'.apur tehrinden 14 kilometre 

rım a asın a ınga ene Japon - k E h 
den takviye kuvvetleri çıkarmışlardır. UZA ta bu]unu~orlar. sas cep e Sen-
Harb· basından beri Filipinlerde 263 terden harp limanına kadar uzanıyor. 
japo~ntayy~resi tahrip edilmiştir. Japon hava kuvvetleri şimal doa-ıı eme-

B1RMANY ADA cinde Sangide 1 nıdlizlerin topçu mevzi-
DEC!Ş!KLIK YOK !erine hücum e~iyorlar. ~dada tayyare 
Londra, 10 (A.A) - Mühim japon ~evcut olmadı1ıtı ~an edılıvor. Merkez 

kuvvetlerinin Birmanyada Salveen neh- ı~tıhkamlar cevresınde çarpışmalar bas
rini geçtikleri teyit edilmiyor. Birmanya lamı~tır. Batı ve cenup batı doR-u9unda 
durumunda df"ltisiklik vok gibidir. fnvilizlerin mudafaa mevzileri el bom-

YENl Ç!N ZAFERi balarivle hareket eden Japon kuvvetle-
Çung King, 10 (A.A) - Tebliğ: Kan- ri tarafından alınmıştır. 

ton bölgesinde karşı hücum yapan Çin lNGiU7LFR TAHRiBAT 
kıtalan iki eehri 1?eri almıolardır. Bun- YAPTILAR 
!ardan biri olan Vayhov geçen hafta ja- Sanghoy 10 (AA) - Askeri mah-
ponların eli.ne düşmüştü. japonlar bu fillerde Sint?apurun düşmesi artık saat 
çarpışmada binden fazla zayiat vererek meselesi adediliyor. ln1ıtilizlerin adada 
Kantona doğru süratle çekiliyor1ar. eenis tahribat yaptıkları zan edi1iyor. 

----............,·~ Maamafih SinSl'aour şehrinde sokak mu-
A frı kada vazıyet harebeleri olacağına pek ihtimal veriı

mivor. 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

harbinde kaybedilen 18 bin tngiliz İm
paratorluk askerinden 2800 Ü ölüdür. 

ALMAN TEBLICI 
Berlin, 10 (AA) - Alman resmi 

tebliRi: 
Sima! Afrikada, iki taraflı keşif fa

aliyeti olmustur. Alman sava$ ve pike 
tavyareleri Marmarika ve eimali Mısır
da dü,manın hava meydanlarını, oto
mobil kollarını ve malzeme depolarını 
bombardıman etmislerdiT. Bir hava mu
haTebe9inde üç dü~man tayyareıi düşü
rülmüstür. 

Doilu ı\kdenizde savaş tavvarelerin
den bir tesekkü1ümüz bir lnsı?iliz R:etni 

kafilesine hücum ederek bir kafif kru
vazörle biT deAtroveri ve iki büvük nak
liye gemisini o derece ailır hasara ui
ratmıstır ki bunlaıın bir kısmına kaybol
mus s;?Özüle bakılabilir. 

Maltada hava meydanlaıı ve diğer 
askeri tesislere gece ve gündüz taarruz 
edilmiRtir. 

AKDENtZDE YENt 
BiR TAARRUZ 
Kahire, 10 (A.A) - İngiliz Amirallı

ğının tebliğine göre Akdenizde bir yar
dımcı kruvazörün hin1ayesi altında gi
den bir kafile ile beş destroyer himayesi 
altında giden diğer bi rkafileye taarruz 
edilmiş, müteaddit vapurlar hasora uğra
tılmıştır. 

JAPON SORATI 
VE SARFIY A Ti 
Ayni mahfiller Japon ileri hareketi

nin büvük süratle yapıldığını belirtiyor
lar. Japonlar dü!llman mevzilerini 24 sa
at topçu atcoi altında tutacak kadar bol 
mühimmat getirmeğe muvaffak olmus
lardır. 

Bombrdımanlarda 6 aylık ihtiyaca 
yetecek kadar petrol ve benzin yakıl
mı"Jtır. 

AKAR Y AKlTLAR Y AKlLDI 
Tokvo. 10 (AA) - Sin~apurdan 

bildirildiiine ıtöre T e1eta deniz üssünde 
düsman donanmasının 6 ay]ık ihtiyacı
na yetecek miktarda akar yakıt bulunan 
depo]ar yakı1mıstır. _____ .. _, ___ _ 
14.LMIA ~ F"'VrJNA 
İNGİl.İZ HVCrJMLARl 
Berlin, 10 (AA) - Alınan resmi teb

liği : Alman koyun&. karşı İngiliz hava 
kuvvetlerinin bir taarruz teşebbüslerine 
karşı müdafaa hareketlerinde üç düş
man tayyaresi düşürülmüştür. -
Vaveı Birmanyadan 
Cavaya döndü-
Batavya, 10 (A.A) - Cenup batı pa

sifik başkumandanı general Vavel Bir
manyadan Cavaya dönmüştür. 

ızzx 

Japonlar Singapurun 17 
kilometre mesafeye 

kadar geldiler .. 
Londra, 10 (A.A) - Londranın salii

hiyetli kaynaklarında denildiğine göre, 
Japonlar muhtemel olarak Singapurdan 
17 kilometre mesafede bulunuyorlar. Fa
kat durum çabucak değiştiğinden Ja
ponların Singapura ne kadar yaklaşmış 
olduklannı kat'i olarak söylemek güç
tür. Londraya gelen haberler bazı yer
lerin dfü;man eline geçtiği fikrini ver
mektedir. Japonlar Sugei Mancli, Sugei 
Kranji arasındaki çevreye yeni bir çı
karma yapnm;lardır. Bu iki yer birbirin
den üç kilometre kadar mesafededir. 

Sugei Mandi Singapura giden demir
yolunun tam şimalinde ve şoseden bir 
kilometre kadar =akta bulunan küçük 
bir koydur. 

Şurası kaydedilebilir ki müdafaacılar 
büyük bir hattı tutmak zorunda bulun
duklarından Japonların taarruz etmek 
istedikleri her hangi bir noktadan mev
zii üstünlüğü elde etmeleri güç değil
dir. 

Londra, 10 (A.A) - Londranın salii
hiyetli kaynaklarından bildirildiğine 
göre Singapur adasını Malezyaya bağlı
yan şaseyi Japonların tamir ettiği hak
kındaki iddiayı teyit edecek malfunat 
yoktur. Bu şosenin doğusuna çıkarma 
yapılclığına dair olan haberler baklanda 
da teyit edici malumat alınmamıştır. 

General Romel yeni bir 
hareket mi hazırlıyor?-

Londra, 10 (A.A) - General Rome
lin Libya sahili boyunca yeni bir ileri 
hareketi hazırladığı sanılmaktadır. 

Britanya devriyeleri büyük asker ve 
malzeme toplulukları olduğunu bildir
mişlerdir. ----......... ...._, ___ _ 
İngiliz tayyarelerinin 
Libyada faaliyetleri •• 
Kahire, 10 (AA) - Orta şark Bri-

tanya hava kuvvetleri umum! karargil.
hının tebliği : Av tayyare filolarımız 
dün ileri çevrelerde bir sıra taarruz 
devriye hareketleri yapmıştır. Her rast
lanan yerde düşman tayyarelerine hü
cum edilmiş ve bir Yunkers 88, bir He
inkel 111 ve bir Messerşmit 109 düşü
rülmil.ştür. Bizim kayıbımız olmamıştır. 
Şimdi öğrenildiğine göre 8 şubatta kar
şı koyma bataryalanrnız tarafından mu
harebe meydanı üzerinde bir Messerşmit 
düşürülmüştür. Pirede kimya maddesi 
imal eden bir fabrika ile Trapetsonada 
bir benzin deposu 8/9 şubat gecesi tay
yarelerimizin hücumuna uğramıştır. 

Tayyarelerimizin hepsi üslerine dön
müştür. 

ALMANYA.DA 
Bu sene hit: bir fuar 
açılmıyac:afı ... 
Berlin, 10 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor : Propaganda nazırlığı iktısat nazır
lığiyle anlaşmadan sonra 1942 yılı için 
bütün sergi ve fuarların kaldırılmasını 
emretmiştir. Almanyada bütün iktısat 
ve tasıt vasıtaları istisnasız olarak Al
man ordularının zaferinin hizmetine ko
nulacaktu·. 

-----ft-----
ALMA'NY ADA 
TiFVS SALGl'Nl 
Londra, 10 (AA) - Rusyadan gelen 

haberlerde, Almanyanın doğusuna ka
dar yayılan bir tifüs salgını hüküm sür
düğü bildiriliyor. 

Halfıalı Ziraat mefıtebl talebesinin tatil 
rında c:alıstırılma ları muhtemel.-

~ , 

ayla• 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Başvekili
mizin ziraaat seferberliği hakkında gön
derdiği tamim bugün !stanbulun büttin 
kazalarına bildirilmiş ve ekim hazırlık
ları başlamıştır. 11k ·olarak on beş bin 
kilo mısır, beş bin kilo patates tohumu 
tevzi edilecektir. Tohum tevzii işine Y ,._ 

şil köy tohum ıslfilı istasyoniyle Halkalı 
ziraat mektebi de iştirak edecektir. Bıl 
mektebin yetişken talebesinin tatil ay• 
lannda bulundukları mahallerde bati 
kolay ekim işlerinde yardımcı veya ne
zaretçi olarak çalıştırılmaları da derp~ 
edilmektedir. 

'>"-"""><.:""'""'""'"""""'""'""'""""""""":::.<:::.<'""""""""""""""""""""""""""""'""'""'""'""'::.<><~ 

Marn1ara - Karadeniz 
piyasaları açılıyor 

Ankara, 10 (AA) - Ticaret veka
letinden bildirilınistir: 

Bir müddet evvel veki.letimiz tarafın 
dan yapılan tebliide Marmara ve Kara
deniz tütün rekoltelerinin en müsait 
,artlar içinde satısını temin edecek bü
tün imk&.nlann mevcudiyetine iearet 
edilınie ve alınmakta olan hazırlık ted
birlerinin yakında tamlanarak pİya~anın 
acılıe 1ıtününün ilan edileceği hildiril
misti. Bu yolda yapılan muhtelif eekil
dek.i hazırlıklar tamamlanarak Marma-

ra tütün piyasasının 19 eubat pereembe 
R:ÜnÜ, Karadeniz tütün piyasasının ise 

25 subat çareamba günü açılmaların• 
karar verilmistir. 

Müstahsilin malına değer fiatları te
min edebilmesi için piyasa gerektiili. se
kilde tanzim edilecektir. Bu fiatlardan 
faydalayabilmek üzere pİyaaa açılma

dan önce mallai-ını elden çıkarmamala
rının müstahsile bir kere daha hatırlatıl .. 
ması faydalı görülmü,tür. 

Memurlara han~i çocukları 
zam verilecek? J " 

ıçın 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Çok çocuklu memurlara verilecek zamlar hakkın
da maliye vekaletinden defterdarlığa bir emir bönderilmiştir. Buna göre evlen
miş olan veya ça~an çocukları için memurlara zam verilmiyecektir. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Çin kuvvetleri Kantonun 120 kilometre 
doğusunda Voyat şehrini zapta muvaf
fak olmuşlardır. Burada mağlô.p olan 
Japonlar Kanton istikametinde ricat ha
lindedirler. 
LİBYADA 
Libya cephesinde kayde değer bir 

kara hareketi olmamış ve bütün faali
yetler karşılıklı hava hareketlerine in
hisar etmiştir. 

İngilizlerin Sirte körfezine kadar git
tikten sonra tekrar geriye çekilmek zo
runda kalmalarnnm asıl sebebi şimdi 
an!ıışılmıştır : İngilizler =ak doğuda 
beliren büyük tehlikeye karşı Libyadıın 
bir kısım kuvvet ayırmak ve uzak do
ğuya göndermek zorunda kalmışlardır .. 
Bu suretle Ohinlek teşebbüsü Almanla
ra bırakarak çekilmeğe ve nihayet mü
sait bir yerde müdafaada bulunmağa 
mecbur kalıntştır. 

Bu hareket doğru mudur, değil mi
dir Şimdi incelenemez. Fakat Ohinle
kin geri çekilmesinin sebebinin bu kuv
vet ayırmadan ileriye geldiği taınamiyle 
anlaşılmıştır. 

----........ ·-----
Harp .&. üttef ihlerin 

zaferile biterse 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

İSTİKBALİN EN KUVVETLİ 
DEVLETİ 
Eğer müttefikler muzaffer olacaklar

sa, en kuvvetli devlet harbi Berline yer
leşmek suretiyle bitirecek olan Sovyet
ler birliği olacaktır. Eğer İngilizler Rus· 
!arla dostane bir birliği takip etmezlerse 
Avrupanın istikbalini tayin etmek Sov· 
yetler birliğine düşecektir. Sovyetlerin 
siyasetine karşı bliyük bir hayranlık 
beslemekle beraber, yeni Avrupanm ku
rulmasına biz ele iştirak edersek bu kur
ma işinin daha iyi olacağına kaniim .. • 

ÜÇLÜ ANLAŞMA 
Sir Straford Krips Rusların dığer 

memleketlerin işlerine karışmak isteme
dikleri noktasında ısrar ederek şunları 
ilılve etmiştir : 

• - Rusların önlerinde çok büyük iş
ler vardır. Milyonlarca hektarlık top
rakları ve yüzlerce şehirleri harap ol
duktan sonra bu işler daha çok büyüye
cektir. Sovyetler birliği için ilk vazife 
Rusyanın stratejik ve emin bir hududa 
malik olınasıdır. Harpten sonra işlerin 
halledilmesinde tek çare İngiltere, Sov
yet Rusya ve Bir !eşik Amerikanın ara
larında anlaşmalarıdır.• 

RUS STRATEJİSİ 
Sir Straford Krips şimdi yapılmakta 

olan askeri hareketlerden bahsederek 
demiştir ki : 

• - Rus stratejisi Alınan hücumu bit
kin düşünceye kadar geri çekilmek ve 
zamanı gelince Rus taze kuvvetlerini 
muharebeye sokmaktır. 6 ilk kanunda 
Moskova muharebesine 75 bin Rus sü
varisinin girmesi emri bizzat Stnlin ta
rafından verilmiştir. Bu hücum, Alman
ların bütün cephede geri atılmalarını 
temin etmiştir. 

1939 YILINDA .. 
Fikrimce Stalin 1939 yılı başında İn

giltere ve Fransa ile anlaşmak için sa
minıt olarak çalışmıştır. Buna muvaffak 

Rusya harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

günlerde 30 meskün yeri ele geçirdik ... 
iki taburdan fazla düşman kuvvetini im
ha ettik. Bir kurmay karargahını zap
tettik. (200) motosiklet ele geçirdik. Çe
kilen Alınanlar yiyecek depolan ve çok 
mikdarda harp malzemesiyle mühimmat 
bıraktılar. Aralarında 3 subay da bulu
nan bir mikdar esir alınmıştır. 
HAKİK1 VAZİYF:l' ? 
Londra, 10 (A.A) - Royter ajansının 

askeri yazarı Analist eliyor ki : 
Rusyadan büyük ehemmiyette haber

ler gelmemiştir. Ruslar yeni yerler al· 
clıklarını, Alınanlar ise muvaffakıyetli 
karşı hücumlar yaptıklarını söyliyorlar. 
Fakat isim zikredilmecliğinden hakild 
vaziyet hakkında fikir edinmek güçtür. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 10 (AA) - Alman resmi teb

liği : Doğu cephesinde, devamlı muha
rebelerde düşman yeniden ağır kayıp
lara uğratılmıştır. Kıtalarımızın giri§ti
ği taarruzlar mevzii muvaffaloyetler ka
zanmıştır. 16 düşman tankını tahrip et
tik. Savaş tayyarelerimiz pike bombar
dıman hareketleriyle Finlandiya körfe
zinin doğu kıyılarında düşman gemile
rine taarruzlarla ordunun muvaffakı
yetli hareketlerini desteklemişlerdir. 

Leningrad Önünde düşmanın ehemmi
yetli kuvvetlerle yapmağa teşebbüs et
tiği bir çıkış netice vermedi. Ordu top
çumuz, Kronştaddaki askeri hedefleri 
tesirli şekilde bombardıman etmiı;tir .. 
Vurtembeug kıtalarından mürekkep 
motörlü 25 inci tümen düşmanın çok 
şiddetli taarruzlarına muvaffakıyetle 
kar~ı koymuştur. 

BiR RUS TOMENi YOK EDiLDi 
Hel•inki, 10 (AA) - TebliK: Son 

~nlerde vuku bulan muharebelerde 
36 7 nci Sovyet tümeni tamamiyle yok 
edilınietir. 19 top, 12 bomba atma ma
kinesi, yüzden fazla makineli tilfek, 
15 00 tüfek, 72 kamyon ve bir çok harp 
malzemesi ele geçirilmiştir. -----· ......... ----Almanların Atıantifıte 
batırdılıları vapurlar •• 

Berlin, 10 (A.A) - Alınan resmi teb
liği : Denizaltılarımız Atlantikte 50.500 
tonililto tutarında 8 düşman ticaret ge
misiyle bir korveti batırmıştır. Başka 
bir gemi de torpillenerek ağır hasara uğ-
ratılrruştır. • 

Bu gemilerden 34500 tonilato tutarın
da altısı Amerika kıyılan açıklarında 
batırılmıştır. 

Amerilıanın yeni Mos· 
lıova sefiri belli oldu •• 
Vaşington, 10 (AA) - Amiral Vil-

yam Stanleyin Moskova büyük elçili
ğine tayini tasvip edilmek üzere ilyan 
meclisine bildiı-ilmiştir. Yetmiş yaşında 
bulunan amiral Stanley geçen yıl Rus, 
İngiliz ve Amerikan delegeleri arasın
da Moskovada yapılan görüşmelere iş
tirak etmiştir. 

olamayınca, Alman taarruzuna mukabe
leye hazır olınaclığından, Almanya ile 
bir anlaşma imza etmiş ve Rusyanın Al· 
manya ile çarpışmak zorunda kalacai:'I 
zaman için derhal hazırlanmak maksa
cliyle her şeyi harekete getirmiştir. 


