
- Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eseTlerinin bekçisi sabahlan çıkar riya.si gtıZetedir. 

1LKBAHARDA ~1DDETLENMES1 BEKLENEN RUSYA HARPLER1NDEN 1K1 SAHNE 

Dünyayı 
Bürüyen 
Sıkıntılar 
. ·---lnsanhğm haline ibret -.e merhametle bakma· 

llıak mümkün değildir .. 
. Japonya Amerikan ade.lanna saldı
tıncıya kadar 19 39 harbinin 1914 de
t inden farklı tarafları azdı . Gerçi geçen 
! arpte merkezi Avrupaya düşman olan 

t<1lya. bu sefer mihverle birleşti. Polon
h Ve Cekoslovakya 19 14 te Avusturya 
"e Almanvamn hudutlan içinde bu 
:rıexnleketlerin zaferine yardım etmiş
~en bu defa mihver kuvvelterine karşı 
koydu. Yart işgal edilmiş topraklariyle 
l 918 zaferine kadar dayanan Fransa 
1940 ta çabucak yıkıldı . Bütün bunla
b~ !ağrnen 1914 ile 19 39 arasında bir-
~rıne benziyen esas.lı bir şey vardı: De

hız ablukası. 

* · . Gecen harbin talihini deniz abluka-
~nı?. değj tirdiğine inananlar cok oldu
RU ıçın, Avrupa kıtası iistündeki <'.arpıır 
bıalar ne renk alına ahın. ba sefer d e 
-Yni meselenin ortada olduğunu ileriye 
iürenleı vardır. Milletlerine zafer vade
den devlet adamlanndan kıtadakiler 
ablukanın bu harpte tesrsiz kalcağını, 
lı:ıta dışındakiler ise 1918 akibetinden 
lcacınılamıyacaihnı söylerler. Hadisele
~ akışı mutlak bir hesap ve bir mantı
~a UYar olsaydı bu iddiaların bu ilci öl
~Üye ıı;öre kıymetini incelemek yerinde 
olurdu. Böylece yanna ait iddiaları bir 
hna bırakıp deniz yollarının kapalı 
~luşundan çekilen !!ıkıntılar üzerinde 

urursak, Türk ba!'ınının dalına yalnız 
olaylara değer veren ananesine uymuş 
<>luru:z. 

* Buıı:ün muhakkak olan bir şey varsa 
0 da abluka yüzünden Avrupa ile deniz 
~l)ıtı kıtaların karşılklı ve adeta talihin 
r~ih:zası halinde birbirine zıt sıkıntılar 
~lnde olduğudur. Pa!!ifikte harp patla· 
lrınca Aırya earkivle baııka kıtalar ara· 
• 1nda da avnı zıtlık başlamış oluyor. 

Dünya ekonomisinin ana unsuru olan 
tİraa.tte, deniz yolları kapanınca karşı
. klı şöyle bir sıkıntı vardır: Avrupa, 
tleniz aşırı memleketlerden getirdiği yi
~ecek maddelerini kendi topraklann-

Yeni deniz hcır~ket
leri behlernek /azım 

- --·---
Ba haı drı Almaı1 

donanması da 
boş durmak 
istemivecek -·Almanların İngiliz ve 

Amerikan lilolarını 
şaşırtmak istedikleri 

sanılıyor •• 
Londra, 15 (A.A) - Star gazetesi ya

zıyor : Düşmanın ilkbahar hareketleri
nin b ir kısmı arasında deniz hareketle
ri de beklemeliyiz. 

Brestten kaçan gemilerle düşman 
(Sonu Sahife 2, Sütiin 3 te) 

-

1 ehiıke Nevvork ka
pılarına vakla~tı! 

---·---
F. "Ruzvelt" in 
reisli~inde bir 

konferans 
toplandı -·--Alınan donanmasının 

Manştan geçmesi üzeri
ne Atlantik müdafaası 

da incelendi .. 
Vaşington, 15 (A.A) - Amrika reisi

cümhuru B. R uzvelt, Amerikan ve İngi
liz siyasi ve askeri şefleriyle mühim bir 
görüşmede bulunmuştur. Konferansta 

fSonu sahifP 2 li::litım 6 da) 

I' 

an almak İçin ekimi ıı;enişletmeğe ça
~alıvor. Mesela lsvicrede 1940 tenberi 
nububat ekilen sahalar yÜzde virmi bes. 
batatı-.s ekilen sahalar da vüzd~ on yedi 
İenisletilmicıtir. Ötedenberi ekilen yer
erden mahsulü fazlaca alma, ağacların 

1ngiliz Donanmasının Büyük Cüzitaml.a.rı Seyir Halinde 

~erimini arttırmak için de aynca tedbir-
er alınmıştır. ~ 

., Almanya, ftalya ve Fransada topra
lta dn~ru hı zlı br gidis olduğunu biliyo
tuz. Mihverin en salahiyeti diplomatı. 
lj'cerılerde Alman şark seferiyle siyah 

kravna topraklarının kazanıldığını, 
buralarda ekimin arttmlncağını, Avrupa
i'n kolavca beslenebilece~ini, artık ab
ııkanın hic bir hükmü kalmıyacağını 

'iivlüvordu. 

* Deniz asın memleketlere gelince Av-
bUPa Pa:r.arlarının kapanması buralarda 

a:tı istihsal şubelerini tahdide mecbur 
htnıistir. Ariantinde bul?dav ekilen sa
c:! alar darlaqtınlmıstır. Kanadada buğ-

av, milletler arası ziraat enstitüsünün 
tetkiklerine ~öre. 1941 yılına ancak sekin i.ic rnilvon kental istihsal edilmistir. 
~ urada 1940 yılında yüz elli milyon 
erıtal buP-adv alındığını ölhenince yarı

h Yakın bir tahdit yapıldığını anlarız. 
Sarıavi sahasında Avrupa ile deniz 

~rı kıtalar arasında ı;?ene karşıhklı bir k ıntı vardır. Avrupacla ham muharrik 
d U\r\reti dı-niz yolivle gelen fabrikalar 
ti urnıuş ıribicli. Bunların mamUlleri At
b~ntikin Ötelerine ı;?Önderilemediğinden 

1 
ılhassa cenup Arnerikası endüstri mal-
arı bakımından sıkıntı çekiyor. 

* I :Japonya harbe girinciye kadar Bir-
b~ık Amerika ve lnıı;iltere ham madde 
akınıından ivi bir durumda idi. Asya 
krkında Malezvanın ieRaliyle baslıvan 

ırt 

"Yeni Asır,, ın askeri muharriri yazı yor 

Son Japon hedefi Hindis
tan ve Rusya olacaktır 

.,.. -·- · - ·- ı- ·-·-·- ·-·-·~·-·-··ı 
1 Sovyetlere göre 
.. !•o- •- ••••- •- -- ·- •- '1 -•-•-•-•-•• 

--- ·---
c ahar icin hazırla-, 
nan Alman askeri 

fimdiden harcanıyor -·-Sovyet orduları Alman 
mukavemetini kırarak 
ilerliyor • Leningradda 

Alman hattı yarıldı
Moskova, 15 (A.A) - Re.smt teb1iğ: 

14 Şubatta kıtalarımız düşmanın muka· 
vernetini kırarak ilerlemiştir. 

Hava savaşlarında 11 düşman tayy..,i;. 
resi düşürdük. Bizim kayıbı.mız 8 tayya
redir. 

BAHAR TAARRUZU DA 
KIRILACAK 
Moskova, 15 (A.A) - P ravda gazete

si bildiriyor: 
Ruslar Hitlerin tlkbaharda hazırladık· 

!arı taarruz projesini muvaHakıyetsizli. 
ğe uğratacaklardır. Şimdiye kadar bü
tün Alman karşı hücumlan püskilrtül· 
müştür. İlkbahar taarruzu için hazırla
nan Alman birlikleri meydan muharebe
sine ~irrnek zorunda kalmışlardır. 

LEN1NGRADDA 
HAT YARILDI 
Londra, 15 (A.A) - Royter Ajansı

nın Moskova muhabiri bildiriyor: 
10 gün evvel Leningraddaki Alınan 

hattını yaran bir süvari biı-liğinin irini 
diğer alaylar takip ediyor. Bu kuvvetle
rin Leningrada varması için yolu temiz. 
!emek lazımdır, Süvari birliğinin öncü
leri 600 Alınan subay ve erini öldürmüş
lerdir. 

ızvestıa gazetesine göre Sovyet kuv
vetlerinin Leningrad cephesindeki faa
liyeti h er gün artıyor. Yalnız bir kesim
de 500 Alman subayı ve eri öldürülmüş

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

General Fran'" 
konun bir nutku ____ , __ _ 
Berlin yolu Bolşeoik

lera acılırsa .•• 
• -·ispanya Alınanyaya 

yardım için ınilyorlarea 
asker gönderecek 

Madrid, 15 (A.A) - İspanya devlet 
reisi general Franko, Alkazarda İspan· 
yol subaylarına hitap eden bir nutkun
da ezcümle şunları söylemiştir : 

- Şu anda dünyanın bir kısmı Kızı) 
sürülerini yirmi yıl tutan ve batı me
deniyetini koruyan b!r seddi yıkmak 
i('.in dövüşmektedir. Bu savaştan evvel 
Rusya medeniyete daha kolay hücum 
ederek onu tahrip etmek için İspanyada 
bir beşinci kol ihdasına çalışmıştı. 

Sovyetlerin hedefi Avrupanın ve bu
ırllııkü garp medeniyetinin tahribidir. 
Bu k~busun hakikat olamıyacağını sanı
yoruz. Fakat Bolşevik tehlikesi bir gün 
gerçekleşir de Berlin yolu aç:ılır~ o :?
man oraya bir gönüllü tüm.em değil, 
milyonlar gidecektir. 

YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Singa.punı müdafaa. eden Kuman
danlardan General Hen.ry R. Po1oMIZ 

Jngilızİere göre 
- --·---

~ i n~apurda mıı-
kavemet hala 
devam ediyor -·-İngillz topçusu .Johor 

şosesini JıuJlandmaz 'bir 
hale getirdi - Birınanya

da .Japon ilerleyifi 
durduruldu.. 

Balavya, 15 (A.A) - Singapur rad· 
yosuna göre adanın su mahzenleri hfilfl 
İngil:zlerin elindedir. 

İngiliz topçusunun ateşi altında bulu
nan J ohor şosesi dün akşam kullanılmaz 
bir hale konulmuştur. 

( Sonu s~M'~ 4, Sütun 4 te ) 

·~· - •• •- D-•-•- • • - ~-•- • - • • ıtı1iiliu rl l Japonlara göre 
4 11•1• •- - · - ı m ..., -•-a-•-•- •!• 

a ur 
•• n l z -

r ·b şl d 
---·---

ln g il izler teslim 
o ~ malı istedikleri

ni bildirdiler ... -·Japonlara göre iki taraf 
kumandanları dün ak
şam teslim müzakerele· 
rine başlıyaeaklarclı-
Tokyo, 15 (A.A) - Oomei ajan· 

ınndan: fapon ve Britanya kumandan
ları Sinıı:apurun teslim şartlarını tayin 
icin temasa p:eçmişlerdir. Binb~ı Vay
sın re~liln altında dört Britanya subayı 
ellerindeki beyaz bayraklarla Japon ka
rarS?ahına yaklaşarak Singapurdaki kuv
vetlerin teslim olmaia hazır olduklanni 
bildinnielerdir. Japon ordusuna kuman• 
da eden general Y amaşita teslim &artla· 
nnı bildirmiştir. Bu şartlan a-örüşmek ve 
tesbit etmek için iki ordu kumandam 
busı:ün (dün) saat 17,30 da görüşecek
lerdir. 

32 GE.M1 BATIRILDI 
Tokvo, 15 (A.A) - Japon umumt 

karars:rahı Sn~apur harekab esnasmda 
top yekiln 32 vapur batmldıiını bilcliri
vor. Bun]arın içinde kruvazörler, torpi. 
tolar, mayn gemleri de vardır. 

Yokvo. 15 (AA) - Yomuriu Sim· 
( Sonu Sahife 4, Sütun t de ) 

CAV ADA SURABY ADAN B1R GöRVNVŞ 

Uzak doP-u harpleri 
---·---

Japonlar Su-
matrava e hem
miyetli kuvvet 

çıkardılar -·-Bütün Felemenk Hin· 
distanı tehlikede 

Almanya ve Fransa 
---·-- -

~ l m an va Afri-
kada kolaylık 
ve fabrika işçi

si istiyor -·-Bir Fransız, tümeni 
Parise gidecekmif -·-Londra, 15 (A.A) - Ofi Ajansı bildi-

riyor: Alınanlann isteği üzerine Fran
sız • Alman müzakereleri yeniden baş
lamıştır. Alman hükümeti şimal Afri~ 
kasında yeni kolaylıklar gösterilmesini 
ve Alman fabrikalarında çalışmak üzere 
Fransız işçileri gönderilmesini istiyor. 
Buna karşılık olarak meşgul ve gayri 
meşgul Fransa arasındaki hududun tas· 
hihini talep ediyor. Almanlar Fransız 
kıtalanrun işgal kuvvetlerinin yerini 
tutmak üzere bazı noktalan işgal etme
lerini ve Alman kuvvetleri çekilince ka· 
rışıklıkları önlemek için bir müstemleke 
tümeninin Parise gönderilmesini teklif 
etmişlerdir. Fakat bunlar hep vaadler
clir. Almanlar bilhassa Fransız işçileriy-

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 
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ŞEHİR HABERLERİ Dünyayı 
Bürüyen 
Sıkıntılar rarflıi ltoman Yazan: Şahin Alıd man Kahraman erle-
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-- Domuzun o~lu, dur! •• 
• • • 
rımıze yenı 

teherrüler -·-Birden bire şaşırnuş ve ölkelenmlştbn, zira ba· Bergama kazasında kı· 
bamdan bile b4iyle lr söz dQma••ıtun.. sa bir zammıa 1789 lira 

Rumelide Tuna kıyılarına kadar iler- bir sapan ta~ı atsalardı, bana eriştiremi
lediler .. Karadeniz yalıları b~taI\ başa. yeceklerdi._ 
Türklerin eline geçti .. Ve {\ç kıta üzerin- Bu hwa uçmağa de"-am ederek beş 
de, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarında dakikn sonra süvarilerin yanma '-ardun 
ilcrlemeğe, yayılmağa devam ediyorlar. ve birden bire duyduğum öfkeli bir ses, 

Bu gidişle kim bilir daha nerelere ka- önüme nki aşılmaz bir set çckmi§ gı'bi 
dar y~yılacaklar!.. beni ansızın durdurdu: 

Ben artık Nikolinin sözlerini dinlemi- - Domuzun oğlu, ne koşuyorsun höy-
yordum .. Şimdiye kadar işittiğim sözler le? Ne var?_ Çabuk söyle! Kasabnda 
bana bilgimi birden bire unuttur~~tu .. yangın mı çıktı? Yoksa bWm geldiğimi
Bunlar üzerimde öyle bir tesir yaptı ki d duyan ga\"Ul'Cuklar gemi azıya almı
her şey gözümün önünden ansızın yılnl- ·a mı hazırlanıyorlar? -
mı!';tı .. Artık ne ihtiJar Nik.aliyi. ne çeş- Blr adım daha ilerleme, dur .• Hemen 
meyi, ne de dallan altında oturduğumuz. şimdi sordulum şeylere cevap ver ba
yaşlı çınar ağacını fark eroyoı::dum .• Hat- kayını_ 
tt\ destilerini doldurmak için çeşme ha- Ben şimdiye kadar babamdan bile 
şına geleı:ı körpe, gilul kızlara bile dik- böyle acı ve ağır bir söz iş.itmiş değil
kat ettiğim yoktu .. Bu maddi eşyanm elim. Birden bire şaşırdım ve aynı z.n
yerine, karşımda, kalamın :içinde kurdu- manda bir az daha öfkelendim .. Durdu
ğum bir hayal Aleminin renkleri canlan- ğwn yerden beni bu ağır sözlerle tcltdir 
mıştı... eden odama bakm:ıı;a koyuldum .. 
Gümilş gibi parlak görilnen mıznkfor, Bu, adam yirmidC'n faz.la atlının en 

kılm~lar ta.FYan Yeniçeri erleri~ örme önünde bulunmakta idi. öteki ~uvariler 
çelik zırhlarla örtülü duran vücutları gibi, demir tellerden örülme kalın bir 
bu madem, ağır elbisenin altında ne b- reze giymişti. Başında çelik bir tulfa 
dar yakı~ıklı g&ünUyordu_ taşıyordu. Elinde ucu sivri. uı.un bir 

Sonra at kişnemeleri ve silah şakırtı- mizrak vardı .. Bundan ba~ka, belindeki 
lan duyduğuma zahip olmuştum ..• Ve si!fıblığa gümüş kundaklı bir çift taban
bir kara bulut yığuıı halinde ilcrleycn ca ve omzuna bağlı hamaile de uı.un, iğ
süvarilerin ara.sınaı z.ihnimi bürüyen ri bir kllınç ili~irilmiş bulunuyordu. 
kuruntunun tesiriyle ben de katıldım.. Öteki atlılar da bu adaminkine tanuı-
0 dakikada sanki Yeniçeri ktılMıını ba- miyle benzeyen bir kıyafette görilnü
§Ima geçirmişim ve büyUk işler yapmağa yorlardı. 
haZlrlanıyormuşum gibi, gUnlOmU tath - Niye alık alık bakınıp duruyorsun 
bfr heyecan sarmış1J... böyle?_ Söylediğim sözleri duymadın 

lşte tam benim zevkime uygun bir ha- mı?.. Yoksa sa~ırmısm?.. Bana cevap 
yat! Aile ocağında tembel tembcl otur- vc.rscne!_ 
maktan ne çıkar?.. Bir derebeyi oğlu olmaktan müt vel-

Ben maceralar pesinde koşmak için lik derin bir gururla Hindi gibi kabar
bu dünynya gelmiş bir insanım .. Knnat- dım ve elik d'k bu adamın yüzüne baka
lanna kuvvet gelen bir kartal yavrusu rnk cevap verdim: 
artık yuvasına bağlanıp kalmaktan vaz - Ben domuzun oğlu değilim! Kişi 
geçer .. Genç ruhumda enginlere açılmak uı.deyim! .. Babam Elbasan derebeyi ve 
iç.in, nnsızın, adeti mDthi~ bir ihtiras ndı Sotiri beydir. Be.nim ismim de Lfiza
derecesinde kuvvetli, çol:ı: şiddetli blr a.r- ridir. 
zu uyanmıştı... - Vay, sen Sotiri beyin oğlu musun?. 
Şimdi göriimün önilnd uzayan g niş Babanın kulesi nerededir? Şimdi bize 

Elbasa.n kırlan bana çok dar. sanki avuç ·orasını göster! .. 
içi kadar ufak bir yer gibi geliyordu.. Kinirü öyle çar çabuk unutmağa kabi-

Kasabada her kesi kurtaran devşirme- liyctli. yumu§ak ruhlu bir insan değil
nin manasını öğrendiğim bu dakikada dim. Gayet inatçı ve Deve gibi kin gü
ona karşı hiç bir ürkeklik göstennektMı den bir mahl\tkdum. Bunuzı için ycrim
~ka, gönltlmde bunun için derin bir den hiç kıpırdanmadım. Metin, pervasız 
sempati duymağa blJe başlamıştım.. bir sesle cevap verdim: 

lşte böyle birden bire dalıp tatlı bir 
8 

t TM E 
0 

t 
kuruntuya düştUğüm bir sırada idi ki - -
ilerde ansızın beygir ki,."llemelerl ve nal 
sesleri duydum .•• 

Sakın, yalnı~ qitmiş olmıyayım? .. Ka
famda kurduğum hayallerle şimdi duy
duğum bu seslerin arasında o kadar sıkı 
fıkı bir benzerlik bulunuyordu k1 Uk ön
ce kuruntularımın tesirine kapıldığıma 
ve kulaklarımın beni yanılfuğına hil
ve kulaklanmm beni yanıltbğına hUk
metmiştim. 

-Duydunmu beyzadem? llerden bu 
tarafa doğru bir çok sUvarller geliyor. 
Acaba bunlar kimler? •. 

llk önce birer nokta halinde görilnen 
süvariler ilerledikçe büyüyorlar ve git 
gide koyu bir gölge halinde çıktıkları 
için bütün renklerini ve çizgilerini, 
uzaktan yavaş yavaş .scçınde başlamıştı. 

Bir kaç saniye evvel düşündüğüm ve 
kurduğum şeylerle bu atlılann ar.ısın
da bir münasebet bulunduğunu, o d;;ik.i
kada içimde peyda olan bir duygu bir
den bire bana sezdirmişti ... 

Derhal gönlUmde derin bir merak 
uyandı. Artık yerimde duramadım. Ni
koliye dedim ki: 

- - Sen burada kal, beni bekle ben gi
deyim. Bu süvarilerin kimler olduğunu 
öğrenip sana haber getireyim ... 

Ve hizmetçinin vereceği cevabı bek
lC'meden hemen yerimden fırladım. Ade
tti bir kuş gibi uçmağa başladım .. O ka
dar hızlı koşuyordum ki eğe.r arkamdan 

Sov yeti ere göre 
---·---
(Baştarafı 1 inci Sahife-de) 

tUr. 1.8 top tahrip edilmiştir. Muhakkak
tır ki bu cephedeki Alman hattı yarıl
mıştır. DU§man ged.iği kapamak ve mü
dafaasını kuwetlendirmek için ihtiyat 
kuvvetlerini göndermlştir. 

ALMANLARA GÖRE 

Be.rlln, 15 (A.A) - Alman ordulnrı 
Bıışkunuuıdanlığınuı dünkü tebliği: Do
ğu cephesinin muhtelif kesimlerinde düş
man muvaffakıyetsiz taarruzlarına dc-
vnm etmiştir. Bu taar.ruzlar pUskilrtül
müş ve düşman bq.l:ıassa ağır kayıplara 
uğrnmıstır. Bu kıtanın i~...,al ettiği bir ke
simde dilşman yuvarlak hesap iki bin 
ölü bırakmıştır. 

FJNLERE GÖRE 

Helsinki, 15 (A.A) - Düşmanın keşif 
faaliyeti akim kalmıştır. Keşif kuvvetle
rimiz doğuda 200 kişilik bir düşman dev
riyesiyle karşılaşmış ve düşmanı çekil
meye mecbur ederek takip etmiştir. 

12 Şubatta Lnhajervidc uçaklarımızla 
Harikenler arasında bir savaşta avcıla
rımız hiç kayıp vermeden bütün düşman 
uçaklarını düşürmüşlerdir. 

ce 
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Büyük bir ini:llakıın korkunç gürültüsü işitildi, 

soma uğultular, çığlıklar duyuldu .. 

Va•ilinin bu sebeple nöbet beklediiH 
voldan ı::eçiyordu. Bir an evvel. vali
nin dii!<"r yoldan ı::eçm~i ihtimali, ı::enç 
''<" hronüz a,k ht'vccanı hissetmis kalhin
~e büvük bir ümit halinde yaşamıstı. 
Fakat işte ... Kilı;ük bir kaç saniye bu 
ümidi ta e<:a•ından sarstı ve yıktı! 

Resmi elbiseler giymiş memurlnr, 
tcuı-·ifatcılar, birdenbire operanın kapı
sını açmıslar. şiddetli bir ışık opera 
önünü kaplamışh. Jste, emniyet memur
lan ve onun arkasından bir sürü yüksek 
rütbHi, hepııi de pıı.rlak üniformalı me
murlar arasında oldu2u hnlde umumi 
vnli görünmüş idi. 

Vali önünde boyun kıran bu memur
lar arasından ~ecerck hususi arabasına 
binmis. Polis müdürü arabanın onun
dcki hususi kısımda ver almıo ve araba 
park sokal{ına doKrulmuttu 1 

Artık hiç bir ümit kalmamıttı: ölilın 

ve kan çanı çalıyor demekti. 
Anna u~ulduynn kulnklanna ayni 

ınmanda da: cLiızım !.. Böyle Inzım l:a 
Ses dumıadı:ın aksediyordu. Bu Vasili
nin sesi idi. Bu sese itaat ta lazımdı; 
Anna heman olduiu yerden fırlndı: sa
lon odasındaki masa üzerine bırakmış 
olduiu fü; mumlu şamdanı aldı. tekrar 
pencerenin yanına ı::eldi. Arabanın te
kerleklerinden çıkan sı:ürültü henüı. 
uzaktı:ın geliyordu: bunun ıçın İ&aret 
vermedi: cünkü henüz pek erkendi. Bu 
suretle iclnde zabıta ve emniyet memur
ları bulunan ilk araba geçti. Fakat bu
nun yirmi ketre kadar ardından ikinci 
araba 51:eliyordu. Bu araba vnlli umumi
nin bulunduRıı araba idi. Bu araba t_am 
pencerenin hizasına sı:eldliH vakit, Annn 
sert ve çabuk bir hare.ketle eamdanı ba
şının üstüne kaldırdı. 

Ayni zamanda büyük bir infıltıkın 

ve 351 parça eşya temi~ 
olundu.. 

Her yerde knhraman erlerimize te· 
bcrriller devam etmektedir. Bu cümle
qC{l olarak Bergamanın Turanlı nahiye
s.inde Nahiye mUdUri.\ Ali Riza Erpulıı
tın gayretiyle 800 lira, Kınık nahiyesin
de ilk parti olarak 362 lira ve 8 kazak, 65 
çift çorap, 3 eldiven, Uç yi.'in fanila, i.iç 
pamuklu yelek, Kozak nahiyesinde ilk 
parti olarak 120 lira ve 84 çift çorap, 37 
çift eldiven, Bergama kasabasında 370 
lira 75 kurus, Aşağı Kırıklar köyünde 
67 lira tcbcrrü edilmiştir. Böylece Ber
gama ka%a5mda ceman 118!) lira '15 ku
ruş ile 351 parça eşya teberrü edilmiş 
hulWlmaktadır. Tcberrüata devnm olu
nacaktır. 

Yeni deniz hareket· 
Jerı beklemek ,azım 

----·---
(Baş1nrara 1 inci Sahidefe) 

Rusya müna.lmltıhnn hli<:um edeceği gi
bi AUantiktc. bir tecrübe ı·aııabilir. ı~a
itat Dismarkın iı.kibcü dü~nw. be.r ne· 
rede olursa olsun vurabileceğimizi · ıuı.ı 
eder. 

İNGİLİZ GAZETELERİNİN 
MÜTALAALARI 

Londra, 15 (A.A) - ingüiz gazeteleri 
B.resttek:i Alınını filosunun Duvrdnn ge
çişi meselesiyle meşgul olmnktadırlnr. 

Deyli Telgrafın deniı: muhnrr.ri dıyoı 
kJ : 

Bitler, nna vntnn sularımızdaki deniz 
kuvvetlerimiz.in vaziyeti üzerinde bir te
sir yapmak ve bu suretle Pasifik ve At
lnnt:.kte İngiliz _ Amerikan <lonanmnln
rının işbirliğini akim bırakmak mı isti
yor. Buna verilecek cevap tıhminlerclen 
Ileri geçemez. 

ALMAN DENiZ KUVVETİ 

Dcyli Meyl gazetesi Alman donanmn
smın kuvveti hakkında neşrettiği bir 
makalede diyor ki : 

Bu filo yedi büyük kruvazör, dört cep 
zırhlısı, üç kruvazör, bir çok torpidolnl'
dan ibarettir. Bu ehemmiyetli bir do· 
nanmadır. Gerek Akdenizdc İtalyanhır
la işbirl:ği yapmak, gerek Atlantiktc fa. 
ııliyctte bulunmak ve Japon dananınaT 
sından ::ıyrılacak bir kısım kuvvetle bır
likte kullanılmak hususlarında ehem
miyetli bir unsur sayılabilir. 

•CEVAP MÜSBJ<.."T OLMALI• 

Londra, 15 (A.A) - Man~ kanalındıı
ki deniz ve hava muharebesi hakkında 
mütnlfialnrda bulunan Deyli Her::ıld ga
zetesi şunları yS2.1yor : 

Bu sabah şaşkın b!r hale düştUk. 
Öğünmekte olduğumuz deniz hfıkimi

yeti bulunduğu mertebeden bu son 
günlerde dUşUrUlmilştür. Fakat bu ha
caletler karşısında cevn'hım.ız mUsbet ol
malıdır. Heyecana kapılmamaiiyız. Eğer 
bağınnağa başlar ve mücrimleri araştır
mak ist~ck, bazılarının yapmak istedi
ği gibi şimdiki folAkctle.riınlz dolnyısiy
le siyasi bir buhran çıknrmnğa uğraşır
sak her zamankinden fazla delice bir ta
vır almış olaca ız ve akılsızların fıkibc
tine uğrıyncağız. 

Halk, hükümetin soğııkkanlılıJ:ilylc 
duyduğu tıcılnrı fazlalaştırmak istemi
yor. Halk, hükUmet tarafından bir tepgi 
gösterilmesini ve strateji sahasında ol
duğu kndnr istlhsalftt sahasında harp 
gayretlerinin nrttırılmnsını istiyor. 

korkunç gürültüsü işitildi: o k dar şid
detli bir sademe oldu, ki 11amd11n Sten<; 
k12ın elinden düstü: Anna da yarı deli 
gibi. en büyük bir korku ve heyce.an 
içinde kendisini bir koltuğa yüzü koyun 
attı. 

Kııranlık yoldan müthis bir oiultu ve 
ıtürültü, bin bir ferynt ve çıglık geliyor
du. Yere yuvarlanmıs olan arabacı d[\ 
hiç bi rhayat ve hareket eseri yoktu. 
Araba tam ortaıından ikiye ayrılmıstı, 
arka kısımdan umumi vali, adetn par
ça, parça olmuş olduğu halde yerlerde 
~hyordu. Bomba, tam isabetle valiyi 
tanınmaz bir halde parçalnmıstı. A7. 
ötede Vasili. bir eli hala ileriye uzan
mıs. yan tarafından müthis bir yara nl· 
mış fakı:ıt yüzünde h&U1 verdiğdi büyük 
ve acı kararın izleri baki olduğu halde 
yatıvordu. 

Hadise yerinin etrafında, civar yol
ltırdan ve evlerden kosuP ı;celen insıın~ 
lardan kalabalık bir halka husule s:cel
mişti. Feryatlar, RÜrültüler, sert ve kı
sa emirler. kazakların hnlka savurduğu 
kırbaçların eakırdısı vaziyetin fecaat.ini 
sı:ittikçe arttırıyordu. 

Anna, tekrar pencerenin önüne gel
dif:i vakit bu korkunç faciayı iki elile 
yüzünü kapamağa <;alısarak seyretti. 

Bombanın infılakı üzerine halası Bı:ı.r
bara heman aalona kofmus idi: Felake
tin mahiyetini henüz anlamamıtt1. Kn
ranlıkta: 

- Anna ... Burada mwn) Diye acı-

Lik maçları dün bitti 

Bu yıl hiç yeııiln~eyen 
Göztepe şampiyon oldu 
Dün GöztepeWer Demir sporu o· 4 yendiler. Ateş 

Altay maçı golsüz beraberlikle bittL. 
Dün Riizel. ılık ve müsait bir havada 

lik maclanna devam edilmiş ve li.k maç
lan sona erm tir. Dün Demlıspor takı
mını venen Göztepe takımı hiç yenilme-
den ve berabere dahi kalmadan lzmir 
şampiyonu olmU$tur. lz.mir tarihinde hu 
llC'kilde eampiyonluk hiç bir kulübümü
ze nasip olmamıştır. Göztepe kulübünü 
tebrik ederiz. 

GöZTEPE - DEMıRSPOR 
Mac;ın başlaı:tıcmda bir gol atan Göz

tepeliler dakikalar R'.ec;tikc;e hakimiyet• 
!erini devam ettirdlklerl halde ikinci bir 
gol atamamaları yüzünden rakip takı
mın eneriisini kıramamışlardır. Bu hal 
devre ıonuna kadar devam ederek bi
ricni devre O - 1 netice ile bitmiştir. 

ikinci devrede ayni ene1'tili ve heye
canlı oyun szöriilmlistür. Göztepenin ikin
ci Rolü atamamasından cesaret ve ümit 
nlan Demirsnorlulnr ~ittikçe artan bir 
enerji ile rn.kh>lerini on be~ dakika ka
dar sıhstırmışlu, fırsatlar kaçırmıı;lar
dır. Muhacim hatlarının becerikııizlii?i 

htlyaçlar 
••••••••• 

Cöztepelilerin avantajı olmuştur. 
nihayet oyunun bitmesine on he~ dakika 
kala Cöztepe ikinci golü c:.ıkarmıs. bu 
5?0l Deminıporlulan kırmıştır. Cöztepe 
fırsattan istifade ederek üçüncü ve dör
düncü golleri de yapmış ve oyun bu 0-4 
netice ve Cöztepenin 2alebesiyle bit
miştir. 

Demirsporlulann dünkü oyunlarını 
takdir etmek lazımdır. Rakip müdafaa
sının kuvvetli olması muhacim hattları
nın ovun.unu bounıı&lur. Göztepe mu
hacim hattındaki tecrübeli oyuncuların 
mevcudiyeti ise maiHl"ıbiyetlerini intaç 
etmiştir. 

ALTAY - ATES 
Bundan sonra bu iki takım lı:ar$1las

mıştır. Müsavi şernit ic;inde $?eçen bu 
oyunda ht'r iki taraf ta fırsatlar kac;ırmış 
ıre bir t<"k ~ol olsun çıkarmamış, oyun 
O - O betnbt".re bitmi lir. 

* Bu yıl !ikinde AltmQrdu, Göztepeyi 
takip e<lerek ikincidir, Ateş Üçüncü, Al
tay dördüncüdür. 

Tarihi Berganıanın bu
günkü bekledikleri 
--- ----------------·---

Egcnln incisi şlrin Bergama medeni- ıı:i i]e. ıı:öz yaşlarile anıyoruz. 
vet ve sanat &ahikası olarak kıymetleri- Fazlı Cülecin varattıih Bergama Ker
ne haha hieilmez: abidelerile tarihin sı:e- mes; Ber2nma için bir çok iyilikleri arn
eirdi!ii de,oirlrri ıılneslnde barındıran ında şayılmnk la7.ım gelen bir esı-ridl1'. 
Tiirkivenin mhıllsz bir kasabasıdır. Öy}e '!lir e"c.-r ki her sene yenilendikçe, 

Bunun kin Ben:nmanın iman husu- hıunı arltırdıken. sevgi ve "avıı:ısını vük
•unda en baRta tetkik olunacak vaziyet, ıı ltcn bir haz ile va avo.cnk ve Ber~a
bu şehrin ta!llchğı hususİ\•eti incelemek. rnn kermesi. F' zlı Gülecin bir anıtı ola
O!'\ln t~rM durumımn (.!Öre bi.. veçhe çaktır. 
vermek olaca •ına hiç şüphe yoktur. Yeni zıımnn içindeki büyüklt'rimizin 

lkrgamn hnrnbelcr içinde öyle bir mn B .. rı:amamıza verdikleri önemi belirtc
·arnrcdir ki, dünyanın dört bucai:ındım rek sötlerimi kıvmc-tli ve dererli yeni 
bu diyara yapılan kınların, bu belde vnlimiı:e 2etirmek istivorum. Onun kud
lcin }1azılan yazıların hesnpsızlıih ı:::öz: Tf"thdc-.... bilf"'i\i vı:ı.rlıı?nıd"" 2örec•,.1-
.. ünde tutııhınca bu şehrin kıymeti hak mize çok inan içinde bulunduğumuz fay. 
kında mutlak bir fikir edinilir ve bu de- daları hatırlamakla Bergamnmı.ı.a bir ka 
rin dü üncelere s:örc de onun layık ol- zanç daha eklemek ve Fuad Tuks:ıl ndı
chı w•u hizmt'tleri sakınmamak bir vazife nı çok Ji\yik ebediyete katmak kabil 
haline Rircr. ol cakıır. 

Cümhurivct Türkiyesi nml rın ana Vilnvct meclisinin bu topluluk RÜnle-
vurttaki bnkıms.ızlıihnı ve vndITtıiırlıP.ını rinde. bt"t senelik kalkınma oroı::ramma 
her verde oldu~u ıı:ibi Bnstnmnda da bir alınmı$ ve bilhassa turizm bakımındım 
tarafa etmu ve bu küçük kasabava tu- vnpılec k yol ij,erRama şose ve a•faltile 
riııtik bir şehrin önemlt'rini vermek ihti- ön verilmesi, dünvanın ıı:irlştiiH bu acı 
vncını kesim surette karar altına alar k boilm;ma stünlerlnd~n sonra do~acak 
f$e başlamıatır. ııe}amet $)'Ünlerini karsıfomış sehrnhı Se· 

Berrrnmanın hemen Ririş yolunda ku- ı·met ve huzurun canlı bir sahidl olacak 
rulan otel. vanı bMında bu turistik şeh- ve bu volun ismi dci.lerli valimiz.İn ün vr 
rin pek dciier ve e.hemmivetle sıraya ko- e-rcfini tu•ıvarak yalnız tarihi hnrabele
nulmu!I müzesi, Akropolün sarp yamaç- re dd?il. öbek öbek ziyarete szelen scy
larına döne döne tırmanan taşıt yolu. v hluın l:endi miimurelerine kadar ı:::ö
vnzılarımd belirtmek latcdi~im konu- tiir·<"ektir. 
lara tam bir cevaptır. Bu hususta verilecek kararın altında 

Bu bııslanmı$ ve cok ilerlemi i~lerin isimleri ceeecck umumi mcc.lisin aıı ııı 
ıırn,.1ndll\ tur;.,.rn müdürivetinin vnptıt1ı azalannın vicdanlanndn duyacaklnrı bii 
yardımla sağlık yurdunda (Asklepiyon) vük haz:ıın zevki en büyük mükafatları 
uzun ıeneler medeni hamlelere ai?lar va- olııcncı ~ibi Bet"Ramalılann bu kazanca 
zivette yerlerde ürüklcncn sütunlnrın kavuştuklı:ın için cümhurivet idaresinin 
dikilmesi: ynomıe eski medeniyetleri vüce basancılı~ına minnetleri de o ka
canlandırmııiia hildi!limizin vlne bir ör- dar büyük ve o kadıır ıon•uz ol <" ktır. 
nci?idir. L. DENiZER 

Yurda sevı::i ve brıifülıih. bnş]adı"ı iş-

leri son1 mas• • .çok ıazımı en önde ba~ Uzak doğu harplerı· 
sarması. millete candtın ı:ı:clen duvı:u1ar-
ln vararlıS?ı unutulmıyan Kazım DiriJ,tin 
Ber~nme.,va kalkınma armasuınlarını sev-

lendi ve sonra telaııla sordu: 
- Yaralanmndın ya} 
Bu sese hic; hır cevap verilmedi. Fa

kat şiddetli hıçkırıklar Annanın salonda 
oldui!unu gösteriyordu. Barbara heman 
bir lamba yaktı, Annnyı gördiiğii vakit 
hayret ve deh et içinde. .. 

- Anıın ... Ne oldun}. Ne var} O 
genç adam... Y nralandı mı} Diye ııor
su. Ve Annanın elini tuttu: bu c1. buz 
gibi idi. Anna, etrnfına deli S?ibi bakına
Tak, ~uursuz bir halde: 

- Lazım... Böyle lazım... Diye mı
rıldanıyor. Ve sonra. Rittikc;e daha kuv
vetli. sesin bütiin nöbetiyle, ıanki bü
tün cihana söylüyormu11 gibi: 

- Lazım ..... Böyle lazım ... Knn çanı. 
Kan çanı.... Ölüm ve matem çanı çalı
yor! ..... Diye bağırmara başladı. 

-SON
Nakleden: 

Faik Şemsettin Benlioğlu 

Alman va t.'e Fransa 
( Baştnrııfı 1 inci Snhif edo) 

le alBkndardırlar. 

* Londra, 15 (A.A) - Ofi : Bitaraf bir 

(Bn tnrarı 1 inci Sahifede) 

distanına geldiği şayiası vardır. Takvi
yeler geldikten sonra bugi.inkü Jnpon 
ilerleyişi durdurulacaktır. 

BİR A~RİKAN HÜCUMU 
Batnvya, 15 (A.A) - 12 Amerikan 

llğır uçağı Maknssarda Japon gemilerinQ 
hücwn etmislcrdir. Büyük bir gcmiyo 
bir çok bombalar isnbet etmiştir. 

FİLİPİNDE VAZİYET 
Vaşington, 15 (A.A) - Harbiye ııa

zırlığmın dilnkü tebliği : Filipinlerdı:: 
son 24 snat içinde harekftt ş!ddctli bir 
topçu düellosundan ve piyndc müfreze
lerinin kUc;Uk çarpışmnlanndnn ibııret 
kalmıştır. Düşmnn bütün cephemiz üze
rinde hnva fnnliyctinde bulunmuştur. 
Diğer ccphclerclc bUdirilmeğe değer bir 
~Y olmnm.ı,ştır. 

(Baştnrafı 1 inci Salıidcfe) 

harp harekelteri dünyayı kauçuk, kalıtY 
ıı:ibi ~ lüzumlu maddelerden mahrufll 
bıraktı. Avrupa suni kauçuk yapmaii• 
vıllarca önce ba lamıştı. Bunu Ame.rik• 
Pasifikte havaların bulandıi?ı 1940 ~ 
lında ele aldı. O yıl yirmi bin tonla bat" 
lıyan suni kauçuk istihsali 1941 yılınd• 
doksan bin tona c;.ıkmıştır. Önümüzdeki 
yıl İstihsalinin dört yÜz bin ton olacdt 
söyleniyor. Bu on rakam Amerlkada~i 
kac;uk ihtiyacının büyüklüRünü ifade 
eder. 

ln~iltere ikinci kanunun ortnsında11• 
beri kauçuk istihlakini darlaştırmıştıf'· 
Orada kauçuktan ayakkabı, pençe .,e 
ökçe yapmak artık ·asaktır. 

* Japonya Borneonun işsı:aliyle. ş.imdl· 
1·e kadar sıkıntısını çektijii ve stoklarile 
idare ettii!i petTole belki de kavu"m1tf 
olacaktır. Bununla beraber ham İpek içbı 
kavbettiği büvük Amerikan pazan kiın• 
bilir claha ne kndnr kendisine kapalı ka• 
lncaktır. 

* Kıtalardaki bu karşılıklı sıkıntıların 
mevzuu olun dahn blr cok eşya ve bun• 
lo.rın yerini tutmak frin bas vurulmu$ bir 
yığın tedbir vardır. Bi.iti.in bu birbitintı 
7.ıt sıkıntılar ve tnbiatı aksi istik"mctler• 
de zorlnvışlar insanlık tarihi foin Jıer 
halde acıklı bir safhadır. Fakat sı;ene in• 
ımnlığın milvonlar balinde katşı korşı.Y• 
stec;.İp birbirini rnııhvede~esine QafPIS' 
masınôaki acıklılık vukıındaki zıthk]şr1 
~öforde bırakır. 

cYanı:cınlar içinde inliyen Avrupa ve 
Asya kıtalanntn bitişik noktHında aulh 
ve sük\ın yurdu ( 1) :1> olan Türkiye 
cbir ~ün diivanın bekledi~i ve muhtaç 
olduğu barışın kayna&ıı ohnağıD bekl_., 
ken insanlığ111 bu acı.klı dl,Jrumlnrını ds 
b~itün ~t\'l'ıntıla,riyle t"lt.\p etmektedir. 

KclTU'J TURAN 

(1} Milli Sefin l/11/1941 nutuk• 

Tehl!ke. Nevyork ka. 
pı/arıno vak/aştı 

(Bastua(a 1 inci Snhidefe) 

strateji meseleleri lizerinde önemli mU
zakerclcr yapılmı~tır. Konferans Beyas 
sarayda toplanmıştıl'. 

ATLANTlK VAZİYET! 
Müsahitlere göre Alınan filosuna meıt

sup üç birliğin Mantştcn geçmesi üzeri
ne Atlantikteki dooiz mtldafaası mesele
si incelenmiştir. Bu geçiş :keyfiyeti tıı
landa için muhteruel bir tehlike mahi
yetinde telakki edilmektedir. 

Singapurun kayıbı halinde Pasifikte 
alınacak tedbirler de Jncelenmi~tlr. 

ALMAN DENİZ DEVLERİNİ 
KOLLAMALI 
Vaşington, 15 (A.A) - Baltimor San. 

Alman zırhlılarının Manşı geçmesi tıze
rlne diyor kJ : 

•Alman harp gemilerln!n Brestte• 
kaçması ve Manştan geçebllmesl Brltan
ya cfki\rı :üzerinde bUyilk bir tesir yap
mıştır. Şimdi g rekon şey Alman dents 
devlerini her zamankinden z.iyade kolla· 
maktır.• 

cHARP NEVYOHK 
KAPILARINDA> 
Nevyork, 15 (A.A) _ Belediye .reisi 

Guardia Alman harp gemlle.rinin Mnniş· 
ten geçl~lori mUnasebetiyle beyanabnd• 
harbin Nevyork kapılarına yaklaştığını 
söylemiştir. Atltıs kıyJlarında her gül! 
tetikte olmak gerektiğini ilfive eden Gu
ardia vatandaıi!arını bUyük uyanıklığa 
davet etmiştir. 

Ki.SACA ... -..... 
PARA VE SIRA İLE 
Y AZ.4N : Eczacı Kemal K, Aktaı 

Şu günlerde para ellerinde sı.rnsııs! 
beklemeden ileriye atılan yu.rddaş kala
balıkları çok görüli.lyor. Bir zamanlar 
fırın önleri, şimdi kömürcü dükkanla
riyle, Sümcrb::ınk kapısı, nüfus daire'1 
bunlardan bir kaçı diy~ gö..stcrilebilir. 

Avrpa merkezlerinde halkın bir niza
mı~ bu gibi islere mahsus bir terbiyesi 
vardır, tiyatro, sinema gişeleriyle vapur 
şimendifer, tramvay gibi umumi mabl
yette bilet alışlarda hlç itiş kakış yok• 
tur, bu gibi ycdc.rde parmaklıkla. ayrıl
mlŞ, sıra işareti gösteren yerler vardıt• 
Herkes erken veya geç gelişine göre sı· 
rC\SUll bulur. Bu arada ihtiyar, çocuk.hl 
kııdın veya mnlCıl varsa herkes sırasıol 
ona vermek nezaketini de unutamaz. 

Ne olur bizde de halkımız kendi ken• 
di.ne sıra takibini yapsa, hem işler do.ha 
çobuk yürür, hem de hiç kimse üzül• 
mcıniş olur. Bu disipUni işaret etmek '!J8 

yuratmnk lazundır, böyle olmaması gct• 
çekten bir eksiklik gibi görünüyor. 

kaynııktan öt'l'endlğimize göre Alınan
lar Fı-ansız.fard~n taleplerine mukabil 
hudut hattının dilzelmesinl v~ Parls 
çe\Tesinln Oreile kadar boşaltılmnsını 
teklif ediyorlar. 

FİL'l\fİNİ göremiyenler son gilnlerlnden istifade etme~ ihmal etmemeUdlr 
1\1 A T t N E L E R : 1.lfl - 3.10 - 5.10 - 7.10 ,.e 9.15 te-



• 
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8 R KAÇ AYDA ışı..m.ı MüDüRLUôtt 3983/1 gün zarfında mucip sebepleriyle birlik4 ~ ÇELiK F ABR KALARI • 
1 

T. c. İZM!R VU,.AYETt HUKUK haz edildiği tarihten itibaren en geç üç rVRKİYE DEMl"R v~ . i 

1 C E 
İLMÜHABER te alakadara yazı ile tebliğ olunması MVESSESESİ MVDCiRLtJOVHDEN : 

G 1 L 1 Z """'' .n meşruttur. Aksi takdirde karar hiç bir Barem harici İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen mUtercim ve daktilo 
- Du!'t'Ku SAYIDAN DEVAM - hüküm ifade edcmiycceği gibi keyfiye- alınacaktır: 

B - Yardım sandığının teşekkülün- tin umumi heyette mUzakeresine de ce- 1 - VER1LECEK OCRET : 
den sonra kurulacak A fıkrasında yazılı vaz yoktur. A} Mütercimlere tnhsil vııziyetlerile ehliyetlerine ve kadro münhalatına 

OOREl'EN DERSLER 
-~-11-ll_ll_C_ -~><t:• 

KIRK ALrJHCI DERS .• 
A WRJTING LETl'EltS - l\IEKTUP YAZMA 
A sheet of notc-paper (ı şfyt ıv nöutpeyp ı) Blr mektup kağıdı 
An address (ın ıdrc's) Bir adres 
An envclope (m omvılöup} Bir zarf 
S stcunp (ı stemp} Bir pul 
lt~· (steeı) (striyt) Sokak 

· (road) (röud) Yol 
London S. W. (London South - Weat) Londra Cenubi garbi 
lir (Lancln es dably{\) 

· Smith (Mistı smis) 
~· Srnith (Misiz smis) 
!> 16 Smith (mis Smls) 
Ar. (doktı cöunz) 

· C. Brown Esq. (Ey Siy Braun isk-

Bay Smith 
B:ıyan Smith 
Bayan Smith (Kız) 
Dr. Jones 
A. C. BrO\vn Esq. 

s· wa'ya) 
ı{ Francis Drake (Sö Frlinsis dreyk) Sir Francls Drake 
"'~w to begin a letter Bir mektuba nasıl başlanır. 
~ar Sir Muhterem (Sayın) bay, 

~::: MMra.dBamrown Muhterem (Sayın) bayan 
.u - Muhterem (Sayın) Brown 

ear Hcnry Muhterem (Sayın) Hency 
~oWto end a letter Bir mektup nasıl biter .. 

- A busine.ss lettet 1 - ş mektupları 
Yours faithfully ~Halisane) Yours {aithfully 

Yours truly Jmza sizin hakiki 
2 - A letter to a frlend 2 - Bir arkadaşa yaztlan mektup 

Yours sincerely Samimi arkadaşınız 
3 -A letter to a member of your family Aileniz halkından birisine yazılan 

Yours affectionate]y mektup .. Şefkatli .... 
C/o (core oO V:asıtasiyle .. 
~ sentcnce uscd in lettcrs Mektuplarda kullanılan bazı cUmlcler 
l you for your invitation Davetinize teşekkür ederim .. 

beg to inform you that your account at this bank has bcen overdrawn to tlıe 
extent of twenty pounds. 
~esabımızın yirml sterlingi (İngiliz lirası) bularak açılan krediyi tecavüz etti-
~ size saygılarımla bildiririm .. } 
11\... aae reply by return of post Lütfen ilk posta ile cevap ver!niz.. 
""-'<arnples of addresses Adres misalleri 

Mr. and Mrs. Creen Mistır and mısiz Crlyn 
20, New StTeet, Twenti ny'u striyt 

Brighton, Braytn 
"V Sussex Sasiks 

. Smith F.aq. Viy Smiz 1skua'ya 
88, London Rd. Söötiycyt Land röud 

Birmingham Böömin(g)ım 

'.:Miss E. Jones Mis İy Göuns 
e/o Mrs. Smith • kecr ıv Mis!ı Smis 

17, Park St. Scvintiyn pak striyt 
London, W. I Lnndn dably\i uan 

Sir Arthur Green, Sör asır Griyn 
'l'he Towers. Zı tauaz 

Near Norwich. Nia noriç 
EXA1\IPLF13 OF LETTERS • MEKTUP M1SAJ .. LERİ 

~· Smith has great p]easurc in nccepting the invitation of Mr. nnd Mrs. Jones 

13 
their garden party ta be held on June 5 th. 

ti ay ~ı;üt 5 temmuzda yapılacak olan bay ve bayan Jonesin (ı::nr.den parti) dave· 
/esını aldığından çok memnundur. 

tanm satış kooperatifler} birliğine ilti- l'>ladde 18 - 12 nci maddenin A fıkra- göre 260 liraya kadar. 
hak edecek t .run satış kooperatifleri sı mucibince üyelikten çıkarılanların .B) Daktilolara yapılacak ehliyet imtihanında Usan 'bilgisile yazıdaki sür-
daimi kadrolarında vaf.ifedar olmak. yardım s~l}dı_ğına nakten vermiş olduk- atıne ve kadro münhlllatım, göre 1 70 liraya kadar ücret verilecektir. 

C - Yardım sandığı teşekkül edip .ları paraların yarısı kendilerine iade ve 2 - ARANILAN ŞARTLAR : 
faaliyete başlar;lıktan t;onra kooperatif- diğer yansı sandığın yedek akça hesa- Mütercimlerin; 
]er ve birlik dalml kadrolarında yeniden hına naklolunur. Bu gibi kimselerin, A) Devlet lisan imtihanında muvaffak olmuş bulunmaları 
bir vazifeye tayin edilerek işe başla- namına açılan cari heşaplara muhtelif B) Lise derecesinde tahsil görmü,ş olmalan 
mak. suret ve ııamlarla matlOp yazılan mepa- C) Fili askerlik hizmetlerini ifa etmiş olmaları 

D - Yukarıdaki fıkralarda zikri ge- liğ liıerinde hiç bir hakları mevcut ol- D) 40 ya§ından yukarı sinde bulunmamaları; 
çen tarım satış kooperatifleri ile birli- mayup bu paralar da tamamen yedek Daktiloların; 
ğinin muvakkat kadrolarında en az iki akçe hesabınn geçirilir. ~ynı madde- A) Orta derecede tahsil görmüş bulunmaları 
sene müddetle ve fasılnsız bir surette nin D, C, ve D fıkralan mucibince ihraç B} - 35 yaıından yukarı sinde olmamaları; 
r.a lısmış olmak. edilen üyelerin birlik nezdindcki cari şarttır. 

E - Yardım sandığının büny i kuv- hesaplarında yazılı paraların tamamı Taliplerin, Ankarada Sümer bank vmumi miidürlüğü ile. fııtanbulda Sü-
vctlenip mali vaziyeti inkiıraf bulduktan yedek akçe hesabına naklolunarak ken· m~r bank lstanbul eubesine, izrnirde Yerli Mallar pazarımı ve Karabükte 
sonra umumi heyet tarafından karar ve- dilerinc hiç bir şey iade edilemez. mueaşeşe müdürlü~üne miirac;aatla tedarik edebilecekleri iı talepnamelerine 
rildHH takdirde. staj mUddetinin bita- Madde l9 - Her ne suretle olursa ol- a~~ğıda yazılı vesaiki bağlayarak en geç 28/2/942 tarihine kftdar Karabükte 
romda yapılacak imtihan neticesinde sun üyelikten ihraç edilenlerle en az beş mueşşcse müdi.irlüiüna posta ile veya bizzat mürncant etmeleri ilan olunur. 
daimi kadroya nakledilmek Uzerc satış sene üyelik yapmadan vadfesinden isti· 1 -- Tahsil veşikaın 
kooperatifleri ve birli(!i tarafından staj- fa eden memurlar sandığın yedek akça- 2 - Nüfus ka~ıdı ( 941 askerlik ihtiyat yoklamasını havi) 
yer sıfotiyle tavzif edilmek. ları üzerinde hiç bir hak iddia edemez- 3 - Polis iyi hal kağıdı 

V - üYEL1KTEN ÇIKMAK ler. 10 ncu maddenin A ve B fıkralarına 4 - 3656 Ye 3659 numaralı kanunlara tabi müessesatta çalışanların ha· 
HAKLARI müstenidn kendi isteği ile üyelikten çı- len bı.ılunduklan daireden alacakları tahriri muvafakatname. 

Madde 10 - Statt'lnlin 9 uncu madde- kanların yedek ak~ üzerindeki haklan, 5 - 3 boy 8 vesikalık fotoiraf. 9 ı 3 16 
sinde yazılı şartları hniz olarak ve aynı 57, 58 ve 60 ncı maddeler hükümlerine 
maddede zikri geçen teahhütnameyi im- göre tasfiye edilir. 
zalıyarak yardım sandığına üye yazılan 1KtNCt FASIL 
memur ve müstahdemler aşağıdaki hal- l - YARDIM SANDiôlNtN SER. 
!erde kendi istekleriyle ynrdını sandığı MAYESt 
üyeliğinden çıkabilirler. Madde 20 - Yardım sandığının, birl 
• A - Satış kooperatu:teri ve birli~inin j mütedavil seı::naye v~ diğe;i yedek ak

tnbi bulunduğu vekfiletin emir ve tensi- çıılar olmak uzere ikı nevı sermayesi 
bivlc b a'ika bir vazifeye nnkil. ' vardır. 

B - Satış kooperatifleri birliğinin l Madde 21 - Sandığın mütedavil ser
umum miidürltiğün muvafakatini almak 1 maye.si aşağıdaki unsurlardan terekküp 
suretivle başkn bir bölgedeki satıs koo- eder. 
perntifleri veya birliklerinde vazife de- A - Her memur ve müstahdemin, 
ruhte etmek. sandığa üye yazıldığı tarihte vaki ola-

C - A ve B {ıkralarında yazılı .se- cak teahhUdü dairesinden ve adimi altı 
beplcr haricinde hususi sebep ve ınak- ay zarfında ödeyeceği giriş mevduatı, 
satlarla vazifeden istifa etmek. (bu) mevduatın nisbeti bir defaya mah· 

D - Vefat, maluliyet veya tedavi ka- sus olmak üzere yardım sandığı idare 
bul etmez bir hastalık sebebiyle memu- komitesi tarafından tesblt ve satış koo
riyettPn ayrılmak. per:ıtifleri 'birliği umum müdilrlüğU ta-

Madcle 11 - 10 uncu maddenin muh- rafından tasdik olunacak rnikdan ve her 
telif fıkralarında yaz.ılı sebep ve suret- halU karda memur ve mUstahdemlerin 
lcrle kendi isteği ile yardım .snndığı üye- hini ~.uhulde almakta oldukları maaş 
liğinden ayrılan memur ve mUstahdem- veya ucret1er1n altıda birini tecavüz et
lerin yardım sandığı nezdindeki cart mlyecektir. İdare komitesi statilniln 
hesaplarında kayıtlı alacaklarından bir- imuısından evvel Uyelerin maaşlarından 
!iğin kendilerine yaptığı muvakkat ma- bu rruıksatla kesilmiş olan paraları giriş 
hiyf'tteki yardımlardan doğan borçları mevduatına mahsup etmeğe snltihiyet
tamamcn kapatıldıktan sonra kalacak tardır. 

İS'J'AHBVL BELEDİYESİNDEN: 
Kaaımpaşa - Halıcıoğlu yolunun Deniz hastaneıl altına tesadüf eden kıs

mında yaptırılacak iha duvarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ke
ıif hedell 33599 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 lira 97 kuruştur, Mukavele, 
e~slltme Bayındırlık işleri genel husust ve fennt şartrı.amelerl, proje ve keşif 
~ül&.sası ve buna müteferri diğer evrak 1 68 kuruş mukabilinde 'belediye fen 
ışl~ri .mUd~r)üğünden verilecektir. ihale 19 /2 /94 2 perşem'be gÜnÜ saat 15 te 
claı"?'ı encu~e?de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
lan ihale tanhınden sekiz giln evvel belediye fen işleri müdürlüğüne milraca
atla alacakları fenni ehliyet 941 yılına alt ticaret odası veslkalan imulı şart
name ve kanunen ibra~ı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde ha:mlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 1-4 de 
kadar dnimf encümene vermeleri lazımdır. 

.. 7 12 16 563 (250) 
--~~~--~------------~~~ ·----~---------~---~~~ 

Vllti~Jef. Daemi Encümeninden : 
Sokak muhammen teminat izahat 

Nevi. No: mahallesi sokağı No: Bedeli miktarı 
Kargır hane 81 Karııyaka Mitatpaıa 1675 2500 187.50 tamamı 

alay bey 
1 - • Yukarıda evsafı yazılı idare.i hususlyei vilayete ait gayri menkülfin 

mUJldyetı satılmak (Jzere aleni müzayedeye çıkanlmı~tır . 
2. - Miizayede. müddeti. 6/2/942 tarihinden itibaren 21 gün müzayede 

ve ihale muamelesı yevmt ihale olan 26/2/942 tarihine müsadif pervembe 
g{inli saat onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat miktarı 187 lira 50 kuruştur. Talipler bu miktar 
temınatı yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 
. 4 - Taliplerden gayri menkülü görmek ve veraiti müzayedeyi öğrenmek 
ı~t~>:cnler her gün muhasebei hususiye varidat \'.lairesine mUracaat edecekle-
rı ilan olunur. 1 O 16 691 ( 307 } 

mikdar kendilerine nakden iade olunur. B - Üyelerin her ay maaş veya üc
Bu hesaplnmanm memur veya milstah- retlerinin gayri safi mikdarlan üıerin
dcmin kendi isteği ile Uyclikten ayrıldı- den % 2 nisbetinde verecekle-ri aylık 
ğı tarihten itibaren azami üç ay zarfın- mevduat, (bir üyenin senelik mevduatı 
cin neticelendirilmesi şarttır. Ancak yar- (120) lirayı geçemez. 
dım bir1iğinde en az Uç sene üyelik yap- C -: Zammı maaşa nail olan memur- >eeeoo-~~~-'°"'.r.r~.r~cooaacıaocııcıcıaaaoc 
madan 10 uncu maddenin B ve c fıkra- ların ılk ay alacaklan zamların tama- H T •• 1 H lnrında yazılı sebeplerle ilyclikten nyn- m1. PC ur ii arita . Yapılır 
lonlnrn hlç blr şey inde edilmez. Ve bu D - Satış kooperatüleri ve birliği ta- Belediyele. r halihaz. ır, ve hudut haritaları, imar planlan tatbikatı·, çı"ft"'-
gibi üyelerin cari hesaplarında yazılı rafından her sene sonunda verilecek fiat h d f h 1 el .ı.ut 

1 ( 
u. ut ve ı raz anta arı, ma en krolıd ve imtiyaz haritaları•, ROiie, de-

alacaklan birinci yedek akçaya naklolu- :farkı hisse M'inin ikramiyenin) ita mik- 1 b kl k 1 " nur. <lan üzerinden kesilecek % 20 ler. mıryo u, ~ ata ı • su ama ioleri etUdye heaabatı sert iktisadi ve ucuz yapı-
lır. Vekaletlere tasdik ettirilir: Adres: Şi•li posta kutusu 34 

VI _ üYELtKTEN ÇIKARILMA . E - Satış kooperatifleri ve birliği "'= .. 
Madde 12 _Yardım sandığı ilyeleri: umumi heyetleri karariyle her sene so- • ıoc::ccııoc:ıccıoc:ııoc:ıcoccı=oı:oooc:".ocx.ıcxac:ıoc:ıoc:ıoc:ıocıoııı:ıocıoc:ıocıocıooooooooooıd 
A - Birlik ve kooperatiflerdeki vazi- nunda sandığa yapılacak maddi yardım-

00 ~os Strlyt 4, North St. 
Zi . tlçıatı Manchestcr 
n , sikstıYns ıv oogıst 16 th. August 1935 
a Ylltiyn sötı fa'yv 

<-•, şlmal sokak 
Manchcster 

16 Ağustos 1935) 
Dear Charles, Sevgili Chnr les, 
'I'hank you for your letter. Mektubunuza teşekkürler ederim .. 
l nnı sorry not ta havc written bcfore, but you will understand that I have been 
'7ery busy lately. 
~elce yazmadı~a mUtcessifiın, fakat son zamanlarda çok meşguliyetim ol
uguııu anlıyacaksınız. 

\Vnıy you come to Manclıester soon? Yakında Manchestere gelecek misin!z? 
\Ve :should oll be very pleased to see you - Hepimit sizi görmekle memnun ola .. 

~ am afraid thnt, at present, the weather is not very good. 
Pılnıdi havaların iyi olmadığına üwlilyorum. 

ease glvc my kindest regards to your parents. 
LUtfon ebeveyninize hürmetlerimi sByle yiniz .• 

cağız. • 

fell'rinden ipraç suretiyle teşkilattan ay- lardan ilyelerln mezldlr teşekküllerin 
rıldıkları. bilr.nço tnrihlerindeki maaş veya ücrct-

B - Yardım sandığı statüsü hüküm- leri nisbetinde ayrılarak cari hesapları
lcrine aykırı hareket ettikleri ve bu sta- na yazılacak hisseler. 
tünün kendilerine tahmil ettiği vecibe- F - Yardım sandığının teşekkülüne 
leri ifadan kaçındıkları, sandığa karşı kadar satış kooperatifleri ve kooperatif
vaki teahhütlcrine sadakatsizlik göster- ler birliği tarafından ayrılmış olan yar-
dikleri. dım sandığı hisseleri. 

C - Yardım sandığından" kendi nam G - Sandığın faaliyetinden elde edi-
ve hesaplarına temin ettikleri menfaat- lccek mUsbet neticelerden, tiyeler tara
lardan b~kalarının faydalanmasına yol fından yapılan mevduatın nemasız kal
nçtıkları. mamasını temin maksadı ile umumi he-

D - Kavlen ve filen sandığa zarar yet tarafından verilecek karara mllste
verecek hareketlerde bulundukları, tak- niden ristum edilecek hesaplarına mat
dirde sandık, idare komitesi knrariyle lCıp yazılacak mebaliğ. 
ihraç olunurlar. Madde 22 - Sandığın iki yedek a1tça-

Madde 13 - Hakkında idare komite- sı vardır. 
sinde ihraç karan verilen üyeler, bu \a- 1 - Birinci yedek akça aşağıda yazılı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-lnrilk~~aM~kumumiheyettemü~- ~ralar~nteft"Üp~~. 
lZMlR BELEDtYFStNDEN: ALAŞEHİR ASLİYE CEZA nA- kere edilip lehlerinde bir neticeye bağ- A - 12 nci maddenin A fıkrası mu-

Yours sincerely, 
Thomas. 

fı.ı~clediyc memur ve mUstahdemleriyle K11\IL1QlllmEN : ]anmadan sandığın yapacağı yardımlar- cibince ihraç edilecek üyelerin cari he-
ij:- araya verilecek reçeteler üzerinden Dosya No. 318/Es:ıs 206/karar dan faydalanamnzlar. ihraç karan umu- saplarında kayıtlı olan ve kendileri ta-
ll.~ç satın alınması. Yazı işleri mUdUrlü- İhtikfırdnn suçlu Alaşehirin Sarı Su mi heyet tarafından reddC'dildiği takdir- rafından nakden verilmiş bulunnn me-
sUndcki şartnamesi vcçhlle açık ek&ilt- mnhnllesinden Ahmet oğlu 314 doğumlu de nlfıkndorlnr, üyelik sıfatlarının mu- baliğtn yansı. 
~eye konulmuştur. Muhammen bedeli tUhafiyeci Osman Akman hnkkında vakkaten knldırıldığı tarihten beri geçen B - A fıkrasında zikri geçen Uyelcr 
,.,60ol lira muvakkat teminatı 195 liradır. 3005 1 k _rik ıl n1u""ddet "''nrfında verm"',.'"' mecbur bu- namına muhtelif suret ve namlarla carı .ta 

1 
sayı ı anuna tev~· an yap an du- ... ._..,., h 1 irilın ı ı 

r k plerin teminatı iş bankasına yatıra- ruşına sonunda : lunduklan bilcümle azalık aidatını de- esap arına geç· iş o an para ar. 2; rnakbutlarlyle ihale tarihi olan faten sandık veznesine yatırmadıkları C -
12 

nci maddenin B, C ve D hk-
CU/2/942 Pazartesi günü saat 16 da en- Maznun kilosunu 245 kuruşa satması takdirde tiyclik sıfat ve haklarını yeni- ralan mucibince ihraç edilen üyelerin 

?nene mUracantlan. icap eden pamuk ipliğini yedi ytiz ku- den iktisap edemezler. cari hesaplannda yazılı mebaliğin tama-
8, 12, 16, 21 693 (301) ruştan 250 gramının 175 kuruşa satmak Madde 14 - İdare komitesi bir faali- mı. 

suretiyle ihü'kr.ar "'UÇU ı"şledi;ıi sabit ol- D - Yardun sandıgv ında en az bı"r se * "' "' yet yılı zarfında vereceği ihraç kararla- -
'.l .. - İsmet paşa bulvarında belediye duğundan 3780 sayılı kanunun 32 inci rını mucip sebepleri ve vazih delilleri ne üyelik yapmadan satı~ kooperatif
'-1 nen d 

551 25 
tr bb nıaddesi oeH\1etiy1e 59/3 fıkrnsına tevfi- ile birlikte ilk toplanncak umumi heuc- Ieri ve birliği nezdindeki vazifesinden 

da.ki a anın ' me e murn aın- kan yirmi beş lira ağır para cezas!yle .. " istifa suretiyle ve 10 uncu maddenin B 
,, .1/1.2 ve 3 sayılı nrsalarının sat~ı. ahı-"·- haf te ıırzetmeğc mecburdur. Kararlar umu- ve c fıkralarına müst" ,_1·den kendı' 15• tek-
,,~ ışl · .. d 1 d ki m r..wuiyetine ve mnğaıasının bir - • h 1 t d k lm d ..... 

" 
h 

erı mu ür üğün e . şartnamesi dd 1 k lrn h km mı eyet top an ısın a reye onu a an lerı'yle u··yelı"kten çıkacak memur '\'e mus-·· 
eç il k h :flı k 1 tn mü et c apatı asına ve ü ün ı e h · 1 d h ın e apa zar arttırmaya onu - k . d evve umumı cyetın top antı a azır tahdemlcrin cari hesaplarında toplanan 

lu~~~r. Muhammen bedeli 16537 Ura 50 at ileştiğin e bir gnzcte ile ilanına 27 I bulunan üyeler arasından seçeceği ve ku ~ muvakkat teminatı 1240 lira 31 10/941 tarihinde knrar verilmiş ve bu satış kooperntifleri birliği hukuk müşa- paralar. - SONU YARIN -
gU~ştur. lhalesi 23/ 2/ 1942 Pazartesi hüküm kesb! kat'iyet etmiş olmakla key- virinin de iştirak edeceği 5 kişilik bir en- s)T~.r~.r.r~.r.r.n-.r..O""Jr.r.r.r.r.r~ 
nu il s~at 16,30 dadır 2490 sayılı kanu- fiyet ilan olunur. (362) climende tekrar tetkik olunur. Ve ihraç S SArJLIK ARSA 
ı:n nk tarifatı dahilinde hazırlanm~ teklif kararı encümeninin raporu okunduktan S 
ene .. tuplan ihale gUnU saat 15,30 a kadar AYDIN SULH HUKUK MARKE- sonra umumi heyetin tasvibine arzolu- ıS Şehitler caddesi üzerinde cnddenin 

cunıen riyasetine verilir. l\IESİNDEN : nur. • deniz tarafında 4265 metre kare ch-
8, 12, 16, 21 692 (300) Aydın hnzinei maliyesi tarafından Encümen tetkikatını aynı günde bi- adında ve istikbali ~ok parlak bir 

~ Aydında Cemal bey hamamında tellfık tirmeğe çalışmakla beraber tetklkatla- arsa 18/2/1942 çarşamba günü saat 

A A de müstahdem bulunduğu sıralarda faz- zUnden raporunu aynı günde hazırlaya- ı knt salonunda hususi müzayede ile 

P 
in aldığı maaştan 65 lira 66 kuruşun is- matlığı ta'kdirde ihraç kararı ve encil- satılacaktır. Talipler şeraitini o gün 

atates Pazarı tirdadı davasının yapılmakta olan mu- men raporu müteakip umumi heyet top- satış mahallinde görebilirler. 

T. iş Bankası 
Küç!ifl tasarruf hesapları 1942 ilıramiye plcinı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs) 3 Ağustos, 2 ikinci t~rin tarihlerinde yapıla .. 

ı '" 2 İKJLlMİYELERl-
1 adet 2000 Liralık - 2000 - Lira 
3 adet 1000 Liralık - 3000 - Ura 
2 adet 750 Liralık - 1500 - Lira 
3 adet 500 Liralık - 1500 - Lira 

10 adet 250 Liralık - 2500 - Lira 
40 adet 100 Liralık - 4000 - Lira 

50 adet 50 Liralık - 2500 - Lira 
200 adet 25 Liralık - 5000 - Lira 
200 adet 10 Liralık - 2000 - Lira 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruııq tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.0 Türk lirası.. 
Şt?be ve ajan adedi ~ 262 

Zirm ve ticari her nevi B1mka muameleleri 

PARA BİRİKTiRENLERE 28.800 LlRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Liralık •.ooo Ura 
4 .. 500 • 2.000 • 
t • 250 • 1.;000 • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • ~ ' 5.000 • 
120 • &O a '.800 a 
160 • 20 11 S.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Uradan aşağı dQşınl

yenlere ikramiye çtktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 deta, 11 Hazıran 11 Eyli'il, 11 Birinclkanun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 
J 

~O~.b:!PJ<T~-~A=-=~ı ve eskiden limanlar umum müdUrlUğün- rını derinleştirmeğe lüzum görmesi yti- 16 da İz.mirde Aııkarapalasta birinci 

hakemcsinde müddeanleyh Vahdettin lnntısında müzakere ve intaç edilir. 14 - 16 - 17 (.352) 

1 
Ma9de 15 - idare komitesince ihra- ~....-~~.rJO'"'..Q"'.Q':)"'/...ocr/.h"~~.#. 

r\. ç ı ı a 1 Bağadorun ikametgahı meçhul olduğun- ı----ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiil ___ _ 
U dan ilt'ınen gazete ile tebEgat yapılıp cına karar verilen her Uye ya doğrudan 
'cuz - Teminatlı - Hiç masrafsız u rneıkhr günde mnhkcmede hnzır bulun- doğruya veyn yardım sandığı mürakip-

"-k atış Ynpılır.. madıg"mız ve vekil de göndermediğiniz- yazı ile ı"U a d b 1 bili b 'b" ·ı· """' - J ı r 'Z a u una r, u gı ı ı ı-
a ıın ara aynca tc.nzllaL den kıyap karan tebli:oıinde karar veril-b ;; raz mektuplarının umumi heyetin top-

S 1 lC'ri kanaliylc umumi heyC!t nezdinde 

..,&EZARLIKBA ~I : diğinden muhakemenin muallak bulun- lnnncağı tarihten en nz bir hafta evvel 
Y duğu 18/2/1942 çarşamba gUnü saat 9 yardım sandığı mUrakiplcrine veya sa-

Hal i~i No. 4JJ ~ da Aydın sulh hukuk mahkemesinde tış kooperntifleri birliği umum müdilr-
l'ELGR bizzat hazır bulunmanız ve yahut bir lüğüne teahhütlü mektupla göndcrilme-

AF ADRESİ: SERrER ı vekil göndermen!z ve aksi halde muha- si lfızımdır. 
Di" 
12 

ger çeşit mallar da bulunur .. ~ keme gıyabınızda cereyan edeceği gı- Madde lG - lhracına karar verilen 
~~-"= - 1' - 16 (828) yap kararı yerine geçmek üzere iltın üye, umumi heyet toplantısına kabul 

- ~;J'"'~. olunur. (361) edilmekle beraber müzakerata ve reye J\.. iştirak edemez. İhraç edilecek üye eğer 
ızıta v Cemi veıi Jzrzr ;,. merkezınden: idare veya murakabe komitelerinde va-

15121942 ta . . zifedar ise ihrnç karan idare komitesin-
dığıodan 2012~;ınde ak?i mukarrer senelik kongremiz ekseriyet hasıl olama- de kendi yokluğunda müzakere ve ka
:Ylll hanuzuı .. 12 tarihine mUsadü cuma günü saat 17 ye tehir cdilmişfü'. Sa- rara raptedilir. 

soy enen gün ve saatte :Halkevine teşrifleri rica olunur. Madde 17 - thraç kararlarının) itti-

1. 
BAŞ, DiŞ, 

KAŞELERi 
NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrıları derhal lıeser
Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım bfilzdir. İcabında günde (3) kaşe aluulbilir. 



• 

YENi ASIR 

hafJa harpları 
---·---

E ir lrgiliz tay· 
yaresinin ka .. 
nRdı vanarken -·Yeni Zelandalı pilot 

Şıma!t Afrikoda ha
rekat hala durgun ..• 

---·---
~ki taraf ta n ... ah-

dut keşif lıa
reketleri ile 

kanadın üstüne çıktı, 
yangınısöndördü-

wemngton tipinde bir İngiliz bomba --•--
tayyaresi Almanyada Münster şehrini Doğu Alıdenizde bir İn• 
Zuiderze üzerinde 13000 kadem yüksE-k- giliz Jıafilesi hücuma 
]erde uçarken yerden açılan şiddetli bir 
r.teş sağ kanadını tutuşturmuştut'. Ben- Uğradı.. 
2ın borularından çıkan alevler, sert bir Kahire, 15 (A.A) - Orta şark teb-
:rüzgfir altında büyümekte ve tayyareyi liği: 
c :ttikçe tehdit etmeye başlamıştır. Mü- Karadaki vaziyette zikre değer deği
l >ttebat gövdenin yan tarafından bir de- şiklikler olmamıştır. Dün Temini ve 
lık açarak yangını söndürme aletleriyle Mekili umumi hattının doğusunda düş
nteşi bastırmağa çalışmışlarsa da kar et- man motörlü taşıtlan ile zırhlı nrabala
memi.ş ve alevler gittikçe daha korkunç rının faaliyeti görülmüştür. Düşman 
ve tehlikeli olmağa başlamıştır. Bu sıra- kuvvetleri çok dağınık olduğu için top
da yardımcı pilot, genç bir Yeni Zelan- çumuz.a hedef teşkil etmemiştir. Bunun· 
dalı, kanatlar üstüne çıkıp yangını sön- la beraber keşif kollarımız temMı muha-
dlirmek istemiştir. Bu teşebbüs faza etmiştir. 
çok tehlikelidir. Fakat tayyarenin ve Mühim mikdarda düşman tayyareleri 
hepsinin kurtuluşu bu denemenin Gazala ile Gazalanın cenubunda bu ha
vereceği neticeye bağlı olduğundan ar- reketi seyre çalışmıştır. Bunları karşı
kadaşlan Yeni Zelandalınm beline sıkı layan hava kuvvetlerimiz 30 Mihver 
bir ip bağlamışlardır. tayyare.c;.inden 20 sini kayıpsız olarak 

Bu şekilde vardımcı pilotun tayyare- tahrip etmiş ve diğrlerini de hasara uğ
den cıkması kolay olmustur. Daha yan ratmıştır. 
kapak açılır açılmaz sert bir rüzı:ı:ar ka
pa~ı yerinden abp ucurmustur. Buna 
rağmen cesur Yeni Zelandalı kanat üs
tünde ayaklarını dayıyacak delikler aça 
aca vanan noktaya vaklasmıstır. Bu sı
rada Wellinı:ttona bir Alman avcısı da 
aaldırmıstır. Arka tüfek bosalmış ve Al
man tayyaresi düsürülmüstür. Aradan 
bir buçuk saat sı:eçmiş, lnrriliz sahilleri
ne on millik bir mesafe kalmıstır. Sa~ 
kanat birdenbire eiddetle aa.·sılmıs ve 
yeni bir isabet olmus selbi patlamalar 
duyulmaita baslamısbr. Alevler. yeni 
açılan deliklerden bir yılan dili ızibi uza 
mıstır. Bu hal çok sürmemis. Alevler git 
tikc;e kuvvetini kaybetmiş ve nihayet di
bine S?elmis bir mum ızib: bü,bütün sön
müs, bu suretle Yeni Zelandalı sı:encin 
fcdakfu-lığiyle hem tayyare, hem de için
Clekiler kurtulmustur. 

-------~.~·_,_ _____ ___ 
"1~ .A k ,. enı sır,, ın as erı 

muharriri yazıyor 

tNGtLtZ HA VA HÜCUMLARI 
Kahire, (Radyo) - Kahire hava teb

liği: 
İngiliz ve Avusturalya hava kuvvetle

rine mensup tayyareler Akromada beş 
Messerşmit ve birisi Breda 65 olmak 
üzere 20 Mihver tayyaresi diişilrmüş
lerdir. Diğer on tayyare de hasara uğra
tılmıştır. 

Muharebe bölgesi dışında da bir Kap
roni tayyaresi düşürülmUştür. 

İngiliz donanmasına mensup tayyare
ler geçen Cuma gecesi orta Akdenizde 
bir düşman gemisine hücum etmişlerdir. 
Geminin durmağa mecbur olarak siyah 
dumanlar çıkardığı görülmüştür. 

Katanyaya ve Giride Kandiya tayyare 
meydanına tesirli surette hava hücumu 
yapılmıştır. 

Bu hareketlerden yalnız bir tayyarc
miz geri dönmentl§tir. 

AKDEN!ZDE 
1NG tLtZ MUV AFF AKIYETLERt 
Londra, 15 (Radyo) - Amirallık dai-

resinin tebliği: 
(Baştarah 1 inci Sahifede) Akdeniz donanmasına mensup deniz

nan kfıfi bir kara ordusu Malezyayı ve albları birisi büyük, bir diğeri de orta 
dolayısiyle Singapuru koruyabilirdi. hacimde olan iki düşman iaşe gemisini 

Japonlar, av uçaklariyle korunmıyan muhakkak olarak batırmışlar ve diğer 
iki veya üç İngiliz muharebe gemisinden orta bir iaşe gemisine de torpil isabet 
ibaret Singapur İngiliz donanmasını, bir ettirmişlerdir. Bu gemi muhtemel ola
hava taarruzuyle imha ettikten sonra ar- rak batmıştır. 

Son deniz harbı 
---·---

1\~ anştaki ~ar-

pışn~ a 6 d aki
ka sürdü -·Alman filosu havanın 

fenalığından istil!nde 
etıi ve yalnız bir lıaç 
torpil isabeti aldı •• 

Londra, 15 (A.A) - Manştaki deniz 
muharebesinde Alman harp gemilerine 
hücum eden ing:Iiz destroyerler filosu 
kumandanı yüzbaşı Pizi muharebe hak· 
kında aşağıdaki malumatı vermiştir : 

- Düşman bir zincir halinde ilerle
mekte idi. Gnayzenav, Şamhorst ve 
Prens Ojene altıdan ziyade torpido muh
ribi refakat ed:yordu. Muharebe 6 dnki
ka kadar sürmüştür. Torpillerimizle tam 
isabetler kaydettik. 
Almanları önlemek emrini aldığımız 

zaman gemilerimiz talim yapıyorlardı . 
Deniz fırtınalı idi. S:s yüzünden 6/ 7 
metreden ilerisi görülemiyordu. Torpil
lerimizi attığımız zaman düşman gemi
lerinin yakınında idi. Fakat hnng:sinin 
Gnayzenav veya Şarnhorst olduğunu 
tefrika imkan yoktu. 

600 İNGİLİZ TAYYARESİ MANŞTA 
Londra, l5 (A.A) - Salahiyetli bir 

kaynaktan öğrenildiğine göre Manş ka
nalında Alman kruvazörlerine karşı ya
pılan muharebe esnasında gök yüzünde 
İngilizlerin 200 - 300 bomba tayyares!le 
300 elen çok fazla av tayyaresi bulunu
yordu. Hava komutanlığı makamları 
kruvazörlerin Manş kanalında görünme
lerini beklemekte ve bu ihtimale karşı 
koymak için lazım gelen tedbirleri al
mış bulunmakta idi. Keşif devr:ye]eri 
vazife başında bulunuyorlardı. Bomba 
ve torpil tayyarelerinden mürekkep hü
cum kuvvetlerimiz de hazır bir vaziyet
te idiler. Almanlar hava şartları hakkın
da iyi malumat edinmiş bulunuyorlardı. 
Belki de serbest Irlandanın merkezi 
Dublindeki Alman elçiliği bu malUma
tı vermekte iyi bir rol oynamış olacak
tır. Vaziyete karşı koymak için gereken 
plfinlar muharebenin her safhasında 
aniirallık dairesiyle birl!kte mü?.akere 
ve tanzim edilmiştir. İlkönce gönderilen 
Suvordfish tayyarelerinden hiç biri dön
memiştir,. GörUş şartlarının fenalığı yü
znüden düşman gem!lerine hücum için 
gönderilen büyük hava kuvvetlerinden 
ancak az bir kısnu hedeflerini keşfede
bilmiştir. -----·-----
ln~ilterede h.oş_. 

nutsvzluk tık Malczyanın doğu ve hatta batı sahil- Bir düsman denizaltısına 15 mermi 
lerine asker çıkarmakta serbest kaldılar. isabet etÜrilmiştir. Mürettebatın bu dc-
Ostelik Siyam üzerinden de mevcut iki nizaltıyı terk ettiği göriilmüştür. ·---

merıka harbe muaz
zam para ıarfediyor 

---·---
,-eniden 8 mil-

yar dolarlık 
tahsisat ka 
bul olundu -·-Ayrıca otuz ilıi milyar 
dolarlılı tahsisat 
ıa istsniliyor •• 

Vaşington, 15 (A.A) - Gemi inşası 
için 2.850.000.000 dolarlık tahsisat ile, 
kircllama ve ödünç verme kanunu için 
daha 5.400.000.000 dolarlık tahsisat layi
haları kongrede kabul edilmiştir. 
Yarınki toplantıda tetkik edilecek 

olan 32 m!lyarlık tahsisat talebi bir re
kor teşkil etmektedir. Bu tahsisatın 
22.880.000.000 dolan kara ordusu için
dir. 
AMERİKANIN ASYA FİLOSU 
KUMANDANLIÔI 
Vaşington, 15 (AA} - Gazeteciler 

konferansında B. Ruzvelte aşağıdaki su
aller sorulmustur. 

1 - Amirai Hart Asya filosu kuman
danlığını daim! olarak muhafaza edecek 
midir? 

- Evet, Amiral muvakkaten vazifesi 
başından ayrılmıştır. Çünkü istirahate 
ihtiyacı vardır. 

KAUÇUK İHTİYACI 
2 - Brczilyndnn daha çok kauçuk al

mak icin müzakereler yapılıyor mu? 
- Evet yapılıyor. Şimdi 15 bin ton 

knuçuk almaktayız. Diğer çevreler işle
tiriJ=rse daha fazla kauruk alacağız. 

20 - 45 YAŞINDAKİLER. 
YAZILACAK 
Vaşington, 15 (A.A} - 31 tlkkanun

da 20 yaşına girmiş olanlarla Martta 45 
yaşını bitirmemiş olanlar yakın bir ihti
male hazırlanmak üzere yarın askerliğe 
kayıt edileceklerdir. Kaydedilmeyenler 
ağır para ve hapis cezasına uğrayacak
lardır. 
~---~·_,_ _____ _ 

Alman hava hücumu 
pek tesirli olmadı 
Londra, 15 (A.A) - Hava ve da

hili emniyet nazırlıklarının tebliği: 
Dün gece eahil çevrelerinde düşma

nın hava faaliveti olmustur. Atılan bom
balar insanca lcay:ıba sebebiyet venne
m.iıtir. -----"""·-----
\"'işi, Madav:as-
karı .Japonlara 
verecek mi? demiryo1u ile cenuba kıtalan gönderdi- Maltada bir düşman avcısı tahrip edil- k 

ler ve bu suretle Malezyayı en cenup miş. ikincisi de ciddi bir surette hasara Avam Kaınarası pe 
ucundaki Johor Bahruya kadar zaptet- uğratılmıştır. k [ --•--
tiler. * ya ında top anı yor Madagaslıar adası Ce· 

S!ngapur adasını zapt için, bundan Roma, 15 (A.A) - Resmi tebliğ : b"' Af Ilı -...1:.d f 
sonra bir ilA beş kilometre genişliğinde- Motörlti zırhlı kuvvetlerimiz Mekili- • ftU 1 r anın ..._. a a• 
ki Johor kanalını aşmak ve geçmek kal- nin garbinde düşmanla karşılaşarak düş- B. Çörçilin yalnız başve· ası balıımından mühim.. 
mıştı ki Japonlar bunu da, uzun sürmi- man kuvvetlerini geri çekilmeğe mec- kil olarak kalması, harp Londra, 15 (A.A) - Devli Tekra-
yen şı'ddetli ve tistiln hır' topçu at•><:ı" hi- bur etmişlerdir. L Afr'k h b' · M d k -... . 1 kabın* e ... ; .. ;.. değı* emesi nn cenup . . ı a mu a ın. a ascas a __ r 
mayesinde ve ştukalann yardımiyle ay Ita yan ve Alman savaş uçakları Tob- ..._..... " ve Mozanbıkın cenup Afrıkasının mu-
aydınlığı olmıyan bir gece yarısı başar- ruktn düşman topluluklarına ve motör- isteniliyor.. dafaasındaki ehemmiyetini mevzuu bah-
dılar. Bu suretle onlar geçen pazartesi lü kollarına taarruz etmişlcrd:r. Almnn Londra 15 (A.A} _ Sandey Taymis sederek Vişinin Fransız Hindiçinisi gibi 
Singapur adasının şimal batı köşesine avcıları hava muharebelerinde Kurtis durum h~kındaki yazısında ezcümle ~ad~as~an japonyaya terketmemesi 
hakim olarak bir köprü başı kurmuşlar- tipinde beş tayyare tahrip etmişlerdir. şunları yazıyor : ıçın; hiç bır sebep olmadığını kaydetme~ 
dı. MALTADA •Durumun ağırhğı karşısında Avam tedir. 

Malczyada bir sürU muharebeler ve o Malta gece gündüz arasız bombalan- kamarası toplanacaktır. ParlAmentoda, ----~·_,_, ___ _ 
nisbette zayiat veren Avusturalya ko· mıştır. Bir çok büyük yangınlar çıka- hatta hükümet taraftarları arasında bile Jngilizlere göre 
lordusunun Singapur adasını yalnız ha- rılmıştır. harp faaliyetleri hakkında bir hoşnut-
şına korumağa yetişemiyeceği aşikô.rdı. DOÖU AKDENİZDE suzluk vardır. Çörçilin daha canlı bir (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
Singapuru muvaffakıyetle müdafaa ede- Doğu Akdenizde düşman kafilelerine harp kabinesi kurması lüzumu kendisi- CESARET VERİCİ BELİRTİLER 

Yeni maaş 

mütekait, dul · ve yetim
lere zamları · nasıl he
sap edilip verilecek? 

Maliye VekA. nin hazırladığı izahname esasları.. 
Ankara, 15 (Tele fonla) - Maasla

ra zam kanunu üzerine öksüz, dul ve 
mütakaitlerin Üç ayhklannı nasıl ala-
caklannı ı;?Österen bir izahname Maliye 
vekaleti tarahndan hazırlanmışbr. Jzah-
nameye sı:öre zam nisbetinde esas asil 
maas ve bu maasa türlü şekillerde ya
pılmı$ olan bütün zamlarla birlikte hı-
tann versrisi çıktıktan eonra kalan ita 
miktandır. Ücretle çalışanlardan tekaüt 

veya yetim aylıkları' yarısı veya yalnı:ı: 
asli maas1arı verilenlerin ücretleri bu 
yan maas veya asil maaşla birlestirile
rek buna sı:öre zam yapılacaktır. Mart. 
Mayıs 1942 aylıklannı bankaya kırdır
mıs olanlar haklarını bankalardan ala
caklardır. Borduralar yapılırken eubat 
avıda kahlaralc dört avlık birden tahak
kuk ettirilecektir. Bu zamlar Maliye VO" 

Ir.aletinden tediye emri beklenilmeksizirı 
ödenecektir. 

Ankara ve Jıtanbulda aünka maçlar 

Maskespor, F enebahçe 
ve Galatasaray galip 

Harbiye İdman yurdu·D emirspor berabere kal• 
dılar, istanbulspor ve Beşiktaş mağlap oldu.. 

Ankara, 15 (Hususi) - Bugün 19 Ma
yıs stadında Maskespor - Kınkkale ve 
Dcmirspor - Harbiye ldman yurdu ara
sında iki maç yapılmıştır. 

Birinci maçta Maskespor Kırıkkaleyi 
2 - O mağlQp ebniştir. 

İkinci maçta Harbiye idman yurdu ve 
Demirspor 2 - 2 berabere kalmışlardır. 

tSTANBULDA 
İstanbul, 15 (Hususi) - Kupa demifi

nal maçlarına bugün kalabalık bir seyir-

ci kütlesi önünde devam edilmiştir. 
Birinci maç Fenerbahçe - lstanbul

spor arasında yapılmıştır. Birinci devre 
1 - O Fenerliler lehine bitmiş, ikinci dev
re de bu vaziyet değişmemiş, oyun 1 - O 
Fenerbahçenin galebesiyle nihayete er-

ı..+: .. m4'ifw.&• 

İkinci maç Galatasaray - Beşiktaş ara• 
sında yapılmış ve 2 - 3 Galata.sarayın 
galibiyetiyle bitmi§tir. 

Jstanbulda z rai seferberlik 
İstanbul, 15 (Telefonla) - İstanbul vilAyeti mmtakası dahilinde zirai sefer

berlik hazırlı.klan devam etmektedir. üsktidarda bütün boş topraklar tamamly· 
le ekilecektir. Talebe de seferberlik için kayıt olunmağa başlamışlardır. 
c;:::,..<..:~. ~~c:::...c......c;::-..,.~-....~ı;:-,,,..ı;:-,,,..:::-.,.:::-.,.:::-,,..c:::-,..c~~~~~~><"..C:::::~~~~~~~~..o;; 

In~iliz Sovyet 
~örüşmeleri ve 

Amerika 
---·---

Amerika, harpten son· 
rası için Rusyaya bazı 
yerler vadeclildiğini 

bilmiyor .. 
Vaşington, 15 (A.A} - Gazeteciler 

toplantısında Swnner Velse şu sualler 
sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır : 

1 - Britanya ile Rusya arasında ce
reyan eden harpten sonraki vaziyet gö
ı i.işmelcrinden haberiniz var mıdır? Ba
zı yerlerin ve Bcltovinanın Sovyetlere 
verileceği doğru mudur? 

- Amerika hükümetinin bunlardan 
baberi yoktur. Böyle bir şey olsa hükü
metiıni2e haber verileceğine şüphe yok
tur. 

ln~iltere - Rus
ya münasebet

leri ve sulh -·-Sılıı işbirliği sulha lıa· 
zanmalı IJalıımından da 

lüzumJa görülüyor .. 
Londra, 15 (A.A) - İngiliz - Sovyet 

birliği milli konferansında BüyUk Bri
tanyanın eski Moskova büyük elçisi bay 
Krips tarafından gönderilen bir mektup 
okunmuştur. Mektupta hülAsaten deni
liyor ki : 

İngiliz - Sovyet münasebetlerini daha 
sağlam ve daha devamlı bir hale getire
bilecek olan her şeyi teşvik etmek !A
zım.dır. Münasebetlerimiz yalnız Sovyet 
kuvvetlerinin gösterdikleri parlak mu
kavemet karşısında duyulan hayranh
ğa dayanmamalıdır. 

bilmek için, Avusturalya kıtalannın Ma- hücum edilmiştir. Büyük ve orta bil- ne açıkça bildirilmiştir. Çörçil başvekil Londra, 15 (AA) - Royterln asker! 
lezyada döktükleri kanları bahasına ka- yi.iklüte üç düşman gemisi muhakkak kalmalıdır, fakat müdafaa nazırlığından yazarı Annalist vaziyeti şöyle mütalfıa ESKİ RUMEN KRALINA DAİR 

Rusya ile işbirliğinde daha sağlam ve 
daha anlaşıhr bir temele ihtiyacımız 
vardır. Dostluğumuzun karşılığı olarak 
bizden Sovyetler birliğindeki ekonomik 
veya sosyal sistemi kabul etmemiz iste
nilmiyor. Bizim Sovyet meselelerİni ve 
Rusyanın üzerinde çalıştığı işi sempaU 
ile anlamamız ve müstakbel emniyetini 
ilgileyen stratejik tasavvurları takdir et
memiz lAzımdır. 

zandıklan ilci aya yakın gayet kıymetli batırılmıştir. Har,p Gemilerine tesirli ayrılmasını istiyoruz..• ediyor : Uzak doğudan gelen son haber-
zamandan İngiliz imparatorluk tcşkilft- isabetler kaydedilmiştir. Dört düşman DtôER DEC!ŞtKLlK TALEPLER! Jer harbin çok nazik bir safhada bulun-
tının daha iyi istifade etmesi iktiza eder- avcısının hücumuna uğrıyan keşif tay- Londra 15 (A.A} _ Tas ajansının duğunu bildiriyor. B. Ruzveltin söyle-
di. yarelerimiz bunlardan birisini düşlir- Londra ~uhab!Ti yazıyor : diği gibi.~üttefikler kuvvetli bir muka-

Japonlar Singapurdan sonra, tabiatile dükten sonra üsler:ne dönmüştür. Başlıca muhafazakar gazeteler harp vemet. gosterecek ve mukavemet edil-
Çin denizinin etrafında Amerika, İngll- İNGİLİZ HÜCUMU kabinesinde değişiklik yapılmasını isti- mez sıl.al_ılar . Y:1pacaklardır. Bazı cesa" 
tere ve Hollandaya ait her ne varsa al- Düşman tayyarcleri Katanya üzerine yorlar. Bunlar Japonların harbe girme- ret ~erıcı belirtiler vardır. 
mak istemekle beraber Binnada ciddi bir kaç bomba atmışsa da hasar yoktur. siyle harpte birden bire bir değişiklik Bırmanyada Japon ilerleyişi durdu-
harekata girişecek ve neticede Ç!n har- Karşı koyma bataryalarımız iki tayyare olduğuna inanıyorlar. rulrl_luştur. Adaların .. her. tarafınd.a şi~-
bini sona erdirdikten sonra Hindistan ve düşürmüşlerdir. M:Ster Çörçilin başvekil kalmakla be- detli mukavemet go.sterilmektedir. Hiç 
Rusyaya teveccüh edecektir. Japonya- raber müdafaa nazırlığından çekilmesi bir tarafta yorg~nluk yoktur. 
nın urnumt harp ve hareket planı işte BİR GÜN EVVELKİ İV AZİYET isteniliyor. RESMt TEBLIÖ 
budur. Ancak o, bunları fiili ve hakiki Roma, 15 (A.A) - talyan orduları e Rangoon, 15 (A.A) - Tebliğ : Paan 
olaylar haline koyuncaya kadar Ameri- umumi karargahının dünkü tebliği : Me- çevresindeki şiddetli muharebelerden 
kaile İngilterenin şimdiki hareketsizlik- kili çevresinde ikı tarafın mahdut keşif Fransa Aınerikaya sonra Saluen cephesinde vaziyet sükft-
leri devam edecek midir? Bittabi bunu faaliyeti olmuştur. k 1 b ım· net bulmuştur. Kıtalarımızın uğradlğı 
kat'i surette bilerek söylemek mümkün Mihver bomba tayyarelerinden mü- a a tutma ış.. kayıplar hakkında tafsiHlt henüz gelme 
değildir; fakat Almanlar bu senenin so- rekkep teşkiller Tobruk ile Morsa Mat- mic::tir. Düc:man kayıplarının nmr olduguy 

h d d k d Paris, 15 (A.A) - Pari Midi l{aze- -.ı ~ -o· 
nunn kadar Rusları fiili ve kat'i bir su- ru arasın a üşman iaşe, amp ve e- h h d o"'ğreru"lmiştir. Evvelkı' g"ce Bırm" anya 

k k h tesi. Vişi ükümetinin Normandi a i- " 
rette mağlQbiyetc düçar edebildikleri, polarma ar n ar aya ücumlarda bu· sesinde daha enerjik davranmasını isti- üzerine hiç b!r akın yapılmamıştır. 
Japonlar da Rangoon _ Çunking yolunu lunmuşlardır. İsabetler kaydedilmiş ve Sı'dney, 15 (A.A) _ B: ... Avusturalya 

k lm vor. Amerikaya karşı gösterilen sabrın .... 
keserek Birmadan Çine büyük ve kat'i yangınlar çı arı ıştır. her türlü hududu geçti~ini yazıyor. Ga- harp gemisi Singapur yakınlarında boın-
bir darbe indirebildikleri takdirde Mih- MALTADA DÜŞÜRÜLENLER zete mütaleasına şövle devam ediyor: bnlanarak yakılan bir vapurda bulunan 
verin Avrupa ile Asyada ve batı Pas!- Malta. 15 (A.A} - Resmi tebliğ: Düş- B"ze karsı muamelesi daima seref kıncı 1534 askeri kurtarmıştır. 
fiktc sırtı kolayca ~ere gelmez gibi gö- mnnın dün öğleden sonra yaptığı akın- olan bir memleketin tehdidi altında vız. BİR ÇOK ASKER KURTARILDI 
rünmektc~ir. da iki bombardıman bir avcı uçağı tah- Amerikalılara karsı bü,.bütün başka bir Sidney, 15 (A.A) - Küçük bir Avus-
-----·- rip edilmiştir. dil kullanmamız lazımdır. turalya harp gemisi Singapur civarında 
.Javonlara ![Öre -•- ----- batırılan 20 bin tonluk bir '\.'1lpurdan biı 

"~ f Ç V çok askerleri kurtarmıştır. 
(Baştararı 1 inci Sahidefe) -tan ung,, ua tn e Mare~I Çan Kay Şek SİNGAPUR YARALILARI 

bun ~azetesi Ambuan adasına cıkanlan Japon kayıpları ağir Yeni Delhiye döndü. BATAVYADA ... 
Japon kuvvetlerinin adanın İşgalini ça- Batavya, 15 (A.A) - Singapur cep-
buk ikmal edeceklerini tahmin ediyor. --8-- Yeni Del.hl, 15 (A.A) - Hudut böl- hesinden tahliye edilen İnlfJiz yaralıları 
Esir ve ~acakların sayısı artmaktadır. 12 Çunking, 15 (A.A) - Askeri makam- gesinde yaptığı geziden dönen Mareşal ile dolu bir çok vapurun Batavyaya gel· 
şubata kadar 600 esir alınmıstır. 7 top, lara göre on bin Jappn askeri Şantung Çan Kay Şek Yeni Delhiye gelmiştir. diği bildirilmektedir. 
9 uçak karı koyma topu, 2 hücum botu, eyaletinde Çinl:Jeri geri atmak için dört -----·----- Rangoon, 15 (Radyo} - Tebliğ : 
3 t11nk ve bir cok harp malzemesi iicti- günden beri tecavüzde bulunmaktadır.. Amerika • Cimali Salvecn bölgesinde yeni bir hareket 
nam edilmistir. Çinliler şiddetli bir mukavemet gösteri- "#' yoktur. Düşmanın yeni bir hücum için 

2 - Sabık Romanya kralı Karolun 
hür Rum~nler hareketinin başına geçe
reği doğru mudur? .. 

- İki aydan beri bundan bahsedili
yor. Karolun Rumen milletine faydalı 
olamıyacağı kanaatindeyim. 

AMERİKA VE SERBEST IRLANDA 

3 - Mister Morfinin Irlandanın mer
kezi Dubllne gönderileceği doğru mu
dur? 

- Bilmiyorum. Eğer Dubline gidi
yorsa, Ruzvelt gönderiyor demektir. Bu 
hususta Beyaz Saraydan malömat alma
nız icap eder. 
AMERİKA VE VİŞİ 
4 - Fransa hakkında bir şey söyler 
•.. ? 

mısınız ... 
- Şimdnik bir şey söyliyemem .. ______ .. _,_ ___ _ 
AMERİKA.DA 
Şeker ihtiyacı düşü· 
nülmeğe başlandL. 
Vaşington, 15 (A.A) - Nevyork 

Taymis Amerikada eeker azlığından 
bahseden bir yazısında diyor ki: 

« Simdi Filipin1erden Amerikava şe
ker ""ım:vecektir. Bu va7.İvet Kubadan 
ve diğer adalardan mühim mikdarda şe-
ker sı:önderilmesini icap ettirecektir. Se
ker müstahsillerini teşvik etmek lazım
dır.> ___ _,. ... ,~ ... --
NORMANDİYA 
Vapuru yangını 
hakkında tahkikat Tokyo, 15 (A.A) - Domei ajansı yorlar. 1ki taraf ta ağır kayıplara uğra- lrlanda arasında hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Japon filosuna mensup tayyarelerin mıştır. hava postası.. Rangoon. 15 (AA) - Hava tebliği : Vaşington, 15 (A.A} - Albay Knoks 
Banko odası üzerinde 1 O düşman tayya- Avcılar himayesinde hareket eden Normnndiya yangını hakkında tahkikat-
resini düsürdüklerini, Japonların hiç ka- den sı:elen telgraflar dikkati yeniden Stoklıolm, 15 (A-A} - Nevyork rad- İngiliz tayyareleri Paan ve Martabanda ta bulunmak için bir komisyon teşkil 
vıp vermediklerini bildiriyor. Birmanya cephesine çekiyorlar ve hare- yosuna göre Amerika ile .şimali Irlanda dU§man tayyarelerine hücum etmişler- etm~tir. Emekli bir kontr amiralın riya-

:dlRMANY ADA JKINCi SAFHA katın Saluen nehrinin sa~ kıyısına ~eç- arasında Atlantiği durmadan geçecek dir. Diğer tayyare teşekkülleri de düş- setinde bulunan bu komisyon bir hAkim 
Tokyo, 15 (AA) - Sinsı:apur son me•h·le bu cephedeki muharebenn ikin- bir hava postası tesis edilecektir.. Bu manın muhtelif üslerine akınlar yap- ve üç Azadan milteşekkil olacaktır. Tah-

Riinlcrini yaşarken Japon muhabirlerin- ci safhasına srirdiiini yazıyorlar. posta haftada üç defa çalışacaktır. mışlardır. kikat ilen! olnuyacaktır. 

Sovyetler birliği büyük elçisi B. Ma• 
iski de gönderdiği mesajda şöyle diyor: 

Sovyetler birliği ile İngiltere arasın
da mümkün olduğu kadar sıkı bir jşbir
liğinin temini yalnız harbi değil, sulhu 
kazanmak bakımından da en ehemmi
yetli bir şarttır. 

------·--------ısviÇREDE 
Komünist tahrlkAtı 
Bern, 15 (A.A) - Gazeteler İsviçre.

de komünist faaliyetinin başladığını ya• 
zıyorlar. İsviçre polisi komünist tahri· 
katı yapan kAğıtların posta kutularına 
kinılcr tarafından atıldığını araştırmak
tadır. Cenevrede karışıklık sanıldığın· 
dan daha geniş bir ölçüdedir. 

-----~·-----8. Hitler genç subay. 
lora direktrf verdi -·-Berlin, 15 (A.A) - B. Hitler Spor sa-

rayında kara, deniz ve hava subayları 
önünde irad ettiği bir nutkunda Alman 
tarihinden ve bugün yapılmakta olaJl 
savaşın ehemmiyetinden bahsetmiştir· 
B. Hitler genç subaylara Nasyonal sos
yalist ordusunda Üzerlerine alacakları 
vazifeler için direktifler vermİ§tir. . . ....-.~--

4 Hollandab asıldı .. 
Uhey, 15 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Dört Hollandah, casusluk ve 
silMı ta~ımak suçundan dolayı asıbnlJ
tır. 


