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• 
llan ınünderecatından mesullyet kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eaerlerinin belcçiri sabahları çıka,. aiyasi gazetedir. 

J
e "Cava,, harpleri J 
--~~~--~~~~~~· 

Denizlere 
Hakin olan 

---·---
Zaferin anahtarlarını 
elinde tutacalıtır •• 

Sıra Hollan
dalı arda 

Ş!>VKl.'T BİLGİN 

fii~ingapurun uptından sonra, Japon 
~kt;,.?tçılığı, hangi istikamette gelişe· 

Hintli Askerler Hollanda Hindistanına Çıkanlırken 

.._lli~ya üzerindeki baskısını mı art
""'<aktu-? lktısat \'ekilinin beyanatı 

llollanıİa Hindistanmm istilB.sını mı 
~lllnlıyacalrtır? 
l]ıı:up hah Pasifik kapısının emniyet 
ltaı; alınmasından istifade ederek 
ll)d.Çuko hudutlarında Sovyetlere mi 

""acaktır. 
Ilı ~in batağından bir son zaferle kurtul

•ı:-a nıı çahsaeaktır? 
ıııı'\.~yayı istila için Port Darvine 

Ekn.ek kartı ile bez da
ğıtılacağı haberi yalan 

ucum edecektir? ıı*x:---------
d Yoksa zemıinli~ ve ihtisamı dillere B. 511'1'1 Day beyanatta bulunmadın•"• söyliyor-
r~sıtan olan Hindistanın İnı:iltere ile bü- e;aaoa 
t'i'dlıağlannı koparmak için Hind deni- İstanbul, 17 (Telefonla) - İstanbul- ---------------
b811 e çok daha geni~ maceralar mı arı- da bulunan İktısat vekili B. Sırrı Day R 1 
' •aktır? Anadolu Ajansı muhabirine aşağıdaki US Ya Sa V 3 Ş art 
~•J><ınların •Çunanko - Aydın deniz• Leyanatta b":1~wıtur ' ·---

anı adını verdikleri Sinırnpurdan - Vekfiletimizce alfil<alı bazı işler için 
tııhte)if istikametlere açılnn ufuklar 0 İstanbula ge~dim. ~azı gazete muhabir- c t 
. dar geniştir ki, sayısız ihtimaller üze- lerı benden izahat ıstediler. Pek yakın- en up a 
tin~e sayısız ipotezler kurmak kabildir. da muhterem başvekillntlz muhtelif ve-
J $ınıdilik bunlardan en kuvvetli olanı silelerle efklirı umumiyeyi tenvire ya- k 
h•J><ın ı:a:vretlerinin daha bir müddet bil- llyacak hususatı izah ettikleri gibi tav- l.Z lŞl yor 
ı,;::sa Hollanda Hindi<tanı U7erinde top- zihi icap edecek vekaletimizce alakalı 
h .. ~~ağı merkezindedir. Bilindiği gibi reni bir mevzu da olmadığından buna 
"~Ytik küçük iki bine yakın .adayı ihti- I•izum görmedim. ~azı __ gazetelerde bana -·-eden bu topraklarda 63 mılvon insan atfedilen beyanat gordum. Kafkasa ~eç-

mek isterlerse 
?•~_ar:. Dünya petrol istihsalin.in yüzde Gazetecilere beyanatta bulunmadığı
li~unu, kalay i•tihsalinin yüzde yirmisi- ını, ekmek vcsikasiyle yerli mallar pa
~· kauçuk istihsalinin yüzde kırkını z.,rından bez dai!ıtılacağı gibi haberlerin 
n:llanda Hindistanı verir. Azametli bir de asılsız olduğunu tavzihe delfiletinizi 

Paratorluğa bedel sa:1-,Jnn bu Fele· rica ederim. --·--
ltıcnk sö .. • . h . Ik' . ---------------'-hal• · ınurgesmın amten evve • •t· Almanlar ing=-ı·zıeri de 
•- ~tı 250 ve ihracatı 500 mih·on dolan A kd · f 'k d " "<•Yord J eniz. Ve r , T l ~ Q Jıar.,ıfarında fJUIG"'aLlar 
lnesut ;:.· aponya, kendi kendine yeten ... ,.. "' 
•e end . .1r !"~mleket manzaraı;ı vermel~ e 
har kıb:;·tn~·~i en geniş inki·aflarn ma•· Al m a 

0 
t a ar_ 

'n b' ~k ıçm böyle her bakımdan zen
~ .il' pıya. aya elkoymaia n1uhta('tı. 
ti, cı Avrupa harbinin şa-.rlmaclı ge· 
'Dıeleri karsısında, Japonlar. Asya ta· k 

r'lıinin seyrini kat'i şekilde deği~tirecek ruz u ya 1 n 
!" ııolitika takip etmek lüzumuna ka= olııı~lar ve bu maksatla Tanakanın 

, eshıır muhtırasına dört elle sanlmı · 
illrdır. 

h Japon eınperyalimıinin ülküleştirdiği 
~fleri gözlerimizde daha iyi canlan· 
d ak için, Tanakanm 1927 de Mika· 
llı0Ya Verdiği muhtırayı gözden geçir
le ·~.ki!ayet eder. Bu muhtıra şu telkin· 

ti ıhtiva ediyordu ' 
l) "..'l'aıtrı, hasınetli imparatorun Uzak 
y 6g_tıda yeni bir devir açmasını, !atada 
J tnı bir imparatorluk kurmasını istiyor. 
~nya, ancak bir demir ve kan politi-

ı:vle Asyadaki zorluklann hakkından 
t~l~bi~. Biz bu .siyaseti takip ederken 
4. ır ~şilı; cümhuriyetleri ~ımızda bu· 
liın~ı:u. İstikbalde bütün Çinin kontro
•- eliınizde bulundurmak istiyorsak 
""'1erika l>ij Yl, yere vurmak zorundayız .. 

-·Mihver aradaki bos • 
bölgeyi geçiyor -·İngilizler Afıdenizde 

mühim bir muvaffalıı· 
yet Jıazandılar .. 

Londra, 17 (A.A) - Neşredilen res
mi tebliğe göre pazarı pazartesiye bağlı
yan gecede tayyarelerimiz merkezi Ak
denizdc lki düşman kruvazörüyle biı 
muhribine torpil isabet ettirmişlerdir. 
Diğer bir kruvazör de hasara uğratıl

mıştır. Torpil isabet ettirilen kruvazör
lerden birisinin yandığı gece görülmüş
tür. 

Moskova, 17 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : Kıtalarımız dün gece 
Alman ordularına karşı taarruz muha
rebeleri venn.işlerdir. 

Moskova, 17 (AA) - Sovyet tebli
ğine ektir ' 

Askerlerimiz merkez kesiminde alb 
ta11k, malzeme yüklü 81 vagon, bir ba
larya ve 32 mitralyöz tahrip etmişler
dir. 

Kuvvetlerimiz büyük bir mühimmat 
deposunu da bomba ile uçurmuşlar ve 
bir tepenin ele geçirilmesi için yaptık
:arı çarpıı;mada 200 den fazla düşmanı 
öldürmüı;lerdir. 

Leningrad cephesinde iki günlük mu
lıare bede 1500 Alman öldürülmüı; ve üç 
Blokhavz, 14 mevzi tahrip edilmiştir. 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 
asker! yazarı Analist diyor ki : 

Sovyet cephesinden yeni haberler gel
memiştir. Görünüşe göre Kırımda yeni
den faaliyet başlamak üzeredir. Sivas
topol etrafında ve Kerç yarım adasında 
muharebelerin tekrar başladığı bildirili
yorsa da henüz tafsilAt yoktur. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

---·---
Japon emeli Hollan-
da Hındi•tanını baı
tan baıa ı•tila etmek -·-Bundan sonra Hint Ok· 
yanusuna açılacaklar 
Nevyork, 17 (A.A) - Hollanda Hari

ciye Nazırı demiştir ki: 
c - Cava adası bizim kalemizdir. Mu

kavemetimiz gönderilecek av uçaklan
na bağlıdır.> 

* Şanghay , 17 (A.A) - Japon asker! 
mahfillerinin mütalAasma göre japonla
nn en yakın hedefi Amerikalıların, tn
gilizlerin ve Hollandalılann cenup batı 
Pasifikten kart'i olarak atılmalan için 
Cava adasının ~gali olacaktır. japon dır 
nanmasının Basra körfezine, Kızıl deni
~ v~ S~vey:ıe . doğru bir yayılmaya 
girlşıleceguıe ihtimal verilmiyor. 

tKTISADt TEŞKtLATLANMA 
Japonlar Cavayı aldıktan sonra Pas!

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

~'~--~--ww•~~~~~~ 

\-işininLibva-

da lııl.ibvere 
vaptırı vardım 

Amerilıa daha cevap 
alamadı, yalnız 

Amerilıan erzalunın 
verilmediği anla3ıfdı 
Vuinıı:ton, 1 7 (AA) - Harie;,.. 

ve nazır muavini B. Sumner Vels 
Fransız eimal Afrikaaına a:önderilen 
Amerikan erzakının Llbyada Al
manlara ıı:önderilip ıı:önderilmedi.ği 
hakkındaki bir ıuale eu cevabı ver
miştir : 
- Viei hiikümetile yapbihmız an

laema RCresrince. orada erzakm da
iıtımına bakan memurlarımız var
dır. Bunlar vazifelerini kolaylıkla 
ve memnuniyet verici ~kilde yapı
yorlar. Alınan 'raporlar daiıtılan 
erzakın bir zerreılnin dahi Libyaya 
a:ecmediiini bildiriyor. 
VIŞI DAHA CEVAP VERMEDi 
B. Sumner Vela itıtal edilen ve 

edilmlyen Fransa yolile Lı'byada 

1 
Romnıel kuvvetlerine erzak ve mal
zeme gönderilip gönderilmediii 
hakkında V~i hükümetine aorulan 

1 ıuale henüz cevap ıı:elmediğini bil
dirmietir. 

111• ~Ya iizerinde baska fütuhat emelleri
~l'l.J. gerçeklestlrebilmeıniz ewelil Çini 

0
,_Pte!'nemize bağlıdır. Bu 1';te muvaffak 

ııı""aı:ı bilirsek Asyanın bütün diğer 
ol •rıılekelleri, Cenup Pasifik denizlerin
.:aı!aşıyan memleketler titriyerek bize 
lıy •nı olacaklardır. O zaman dünya an· 
llinaoaktır ki Büyük Asya bizimdir. Çi
llara hudutsuz kaynaklanndan faydala· 
Ortak Pasifik adalannın. Hindistanın. 
Ilı Asyanın fatihi olabiliriz. Nüfuzu. 

Sirenaikada hava faaliyetleri olmuş
tur. Dört tayyaremiz kayıpbr. Bunlar
dan birinin mürettebııtı ve pilotu kur
tulmuştur. 

r ........ r .. A·;k·~·;,· .. ·v·~~·i·;;~ı .... r ....... i 
..•...........•...••........•••••...•...•.......•..••••••................. ~ ........ : 

ı;:u Avrııpaya kadar genMctebiliriz.• 
'? U muhtıranın üşıı edildiği tarihte, 

11.lllıakanın şuurundan şüphe edilebilir· 
'tı. 'Fakat bugün artık böyle düşiinıneğe 
ll<ı~ Yoktur. 1930 senesinden beri, Ja. 
l1l ~· adım adım bu plan üzerinde yü-

ıııuşlerdir 'l' . 
•J "Dakadan '"nra general Sado Araki 
~~nyanın ba.,Iıca vazifeleri- adlı 

tinde, Asynda beyaz ırkın hakemli-
ISonu sahife 2, Sütun 6 da) 

LİBY ADAKİ HAREKEl'LER 
Kahire, 17 (A.A) - Orta şark İngiliz 

kuvvetleri umumi kararglihının tebliğ •. 
Libyada akıncı kuvvetlerimiz ve dev

riyelerimiz bütün gün faaliyette bulun
mwılar ve her yerde rastladıkları hafif 
düşman kuvvetlerine hücum etmişler
dir. 

Kahire, 17 (A.A) - Libya çölünde 
çok büyük çarpışmalar olmamıştır. Ha
reketler, Aynelgazalanın etrafında dev
riye faaliyetlerine inhisar etmiştir. 

Hava kuvvetleri, düşmanın gerilerine 
hücum etmiş, taşıt ve motörlü kollarını 
hırpalamıştır. 
MİHVER HAREKETE GEÇTİ 
Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 

(Sonu Sahife 2, Sütün 2 de) 

lngiliz Akden· . c; eral ı.z Fılosu Kumandanı Amiral Kaningam 
"" Katroııu Amiral Geıni8inde Kabul Ettiği 

Hür Fronsız 
Sıroda 

Japonlar Birmanyada 
çok ağır ilerliyorlar 

.Japonlar Birmanya yol undan sefısen lıilomet,.e 
uzalıta • Almanlar .Sov:v etlerin merlıez cepfle

sfndefıf yarma har e"lıetını yolı ettffıle· 
rlnl llild iriyorıar •• 

Radyo gazetesine göre Birmanya cep
hesindeki Japon taa.m.ızlarının eiddeti 
karsısında in~ ve Cin kuvvetleri Sal
veen nehrinin gerisinde, ona muvazi ve 
5 O kilometre mesafede lca.in bulunan 
Bilmi nehrine cekilmitlcrdir. Fakat bu 
çekiliş bütün Birmanya cephesinde ol
mamı~tır. Bununla beraber bu çekilme 
Ran~oona en yakın istikamette oldu
iundan Rangoon eimdi daha fazla teh
likeye düsmüş oluyor . 

.Japon kuvvetleri kuş uçuşu ile Ran
C"oonn. 120 ve asıl Birmanya yoluna da 
60 kilomelTe kadar yaklaşmışlardır. Bu 
~uret1e Rangoon ( Binnanya) yolu ciddi 
bir tehlikeye girmiş olmakla beraber di
ğer baii:lantı yollardan Çinlilerin fayda
lanmakta oldukları muhakkaktır. 

. Birmanya taarruzu J aponlann iddi
alan kadar seri bir p;elişme gösterme
mektedir. ilerleme çok ağırdır ve Japon
lar eimdiye kadar ancak 5 O kilometre 
kadar ilerlemişleıdir. 

Bu ilerleme ayni tempoyu göstermeğe 
devam edecek olursa Birmanyanın isga
li uzun bir zamana muhtaç olacaktır. 
Japonlar Sinıı:apurdaki kuvvetlerden 
fa.ydalanarak Birnıanyada ıcd netice 

almak istiyeceklerdir: fakat dağlık Bir
manyada seri netice almak ilıtlmali az
dır. 

FELEMENK HINDISTANlNDA 
Sumatra adasına çıkarılan Japon kı

talarile Pa1embanga indirilmi.$ olan pa
raşütçülerin kalan kısmı. isimleri bilin
miyen semtlere doğru yÜrüyorlar ve 

( Sonu Sahife 4, Sütun 6 da ) 

- -- -- -
1 i 
§ Orduda Vilayet bütçesr § 

~ Ordu, 17 (A.A) - Vi!Ayet umumi meclisi va-~ 
§ ridat bütçesini 438615 lira olarak kabul etmiştir. § 
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YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır_ 

·~~~~~~~~~~~~~l 1 Dt>nizde vaziyet 

•• 
• orçı ,, 
sövliyor 

---·---
B. ç 0 Rç 1 L Alman zırhlıları uzun 

~"---------'"'T müddet kullanılamaz 
Almanlar Norveç hale getirildi 

sahil çevrelerini 
tahkim edivorlar 
Stokbolm, 17 (AA) - lsveç ga

zetelerine Norvec:.ten gelen haber
lere göre Norvecin eimal çevrele
rinde yapılan tahkimat için binler
ce Norveç ieçisi çai{nlmuıbr. (Stok
holm Tidinıı:en) bu leçilerin yeni 
prensiplere göre toplandıiım ve 
huauai !Tenlerle tahkimat yapılan 
yerleTe gönderildiiini bildiriyor. 
Bunlann sayısı bee alb bin tahmin 
edilmektedir. Bab kıyılanrun tah
kimabnda da binlerce i$d vardır . -

Alman filosunun Brest• 
ten ayrılması iyi oldu.. 

Londra, 17 (Radyo) - B. Çörçil bu
gün Avam kamarasında Uç Alman harp 
gemisinin Brestten kaçısı hAdisesi hak· 
kında beyanatta bulunmuş, bu üç gemi
nin Brestte olması Büyük Britanya için 
başlıca bir gaile olduğunu ve bunların 
konvoyları her zaman tehdit altında bu
lundurduğunu, gerek Atlantiğe ve ge
rek Akdenize her zaman için hareket 
edebileceklerini, neticede amirallığın ta
lebi üzerine on aylık bir bava taarruzu
na maruz bırakıldığını ve son on ay 
içinde 4000 tonluk bombanın Brest üze
rine yağdınldığını söylemiştir. 

( Sonu Sahife 4, Slibm 5 te ) 

B. Awi Sakman Ve B. Muhip ôzyiğit Söke 
PuUuk Fabrikasını Ziy<ı1'etleri Emaaında 

Söke de yapılan tetkikler 

Traktör ihtiyacı hemen 
temin olunacak ••• 

Sökede ihtiyaçlar - En iyi çalışan Kooperatif • Yeni ekim hazırlıklan - Palluk 
fabrikası 10 bin pulluk, 120 bin parça hazırlıyor, varil de yapacak - Zeytinyağ

larda fazla asit - Muamele vergisinin tesiri .. 
- -----

Ticaret vekfileti teşki]Atlandırma rafında cereyan etmiştir. 
umum müdürü B. Avni Salı:man ve İz- EN VERİMLİ KOOPERATİF 
mir satış kooperatifleri Birliği müdüril Görüşmelerden anlaşıldığına ııöre 
B. Muhip Özyiğit Kuşadası (Kuşat) Türkiyede mevcut satış kooperatifleri. 
zeytinyağı tasfiye fabrikasındaki çal.ı.ş- nin en dinamik hamle ve gayret göste
maları tetkikten sonra 13/2 de Sökeye renleri Ege satış kooperatifleri olduğu 
gelmişler ve Söke Pamuk ve İncir satış gibi Ege bölgesindeki kooperatiflerin de 
kooperatifi müdürll ve bölge pamuk en yeni olmssına rağmen en rantabl fa. 
kontrol memuru tarafından karşılan- aliyet göstereni Söke sabş kooperatifi• 
mışlardır. dir. 

Satış kooperatifinde yapılan toplanb- Söke pamuk ve incir satış kooperatifi 
da meclisi idare Azalan tarafından geçen sene teşekkül etmiştir. Halen 500 
umum müdürlere bölgenin istihsal vazi- ortağı vardır. Bir senede 86 bin liralık 
yeti ve satış işleri hakkında izahat ve- incir, 182 bin liralık pamuk, 117 bin li· 
rilmiş ve isteklerde bulunulmwıtur. ra1ık fasulye, susam, yulaf, akdan, no-

Kooperatif ortaklan bazı işlerde sali- hut gibi hububat olarak ceman 385 bin 
hiyetle aydınlatıldıkları için umum mU- (Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 
dürlcrin Sökeyi ziyaretlerinden ve tet- --------------~ 
kiklerinden pek çok memnun kalmış
lardır. 
GÖRÜŞMELERİN ESASLARI 
Görüşmeler bilhassa bu sene Söke 

ovası için on traktör temini, ortakların 
mevcut traktörlerine yağ ve mevaddı 
müşteilenin emniyetle temini, çiftçilerin 
iaşe işlerinde ağır işçi olarak kabul edil
mesi ve yağ fabril<alarında muamele 
vergisi tatbikat ve neticelerinin. Maliye 
vekAleti salahiyetli mütehassısları tara
fından esaslı tetkike tAbi tutulması et-

-
SOH 
•••••••••••• 
Japonya çabık ka
zandıklarını çahık 

geriye verect"k -·Japonya son hezimetten 
kurtulmayacak diyorlar 

Londra, 17 (AA) - Hindistan nazın 
gazetecilere demiştir ki ' 

• - Singapurun düşmesi her ne ka
dar ciddi bir darbe ise de bu, Japonya
nın Pasifikte son yenilgeye uğrama<ma 
m~ olamıyacaktır . 

Japonya donanmasının hareket kabili
yetinden mahrum edildiği zamanı gecik
tirebilir, fakat, onun önüne geçemez .. 
Büyük adalara dağıtılan Japon kıtalan 
o zaman münakale yollanndan mahrum 
kalacak ve Japonya kazandığı yerleri 
ayni çabuklukla elden çıkaracaktır .. • 



$ARtF'E 2 YElfl ASIR ıs ŞVBAr CARSAMBA J9P .... 
1 

- - Denizlere 
Hakin· ola11 

ŞEHiR HABERLERi: 
rarihi Roman Yazan: Şahin Afıdaman Vilayet uır.umi 

meclisi dün de 
toplandı 

••• 8 ••• 

-- Tam devşirmelik vaştaşın! 
Yüzünde hant bir tebessüm beliren gür sakallı 

adam bana böyle söyliyorda.. ---·---tııı Jıöyün birleştirilme· 
sine harar verildi • De· 

ğirmendere ofıulu 
tamamlanacalı 

Böyle dedikten oonra biraz durdum. 
O benden soTdu : 

- Hiç çekinme ... Hemen söyle yav
rum. bana sormak istediğin oev nedir, 
bakayımL 

- Siz pederimi tanıyor musunuz? 
Eiier pederimin bir bildiği olsaydınız 
ben'İm ıizl tanımaklıR-ım lhırnıtelirdi. 
H albuki iste yabancı olduğunuz besbel
]1. Sizi şimdiye kadar bir yerde sı?ördü
iümü hiç hatnlamıyorum. 

Lütfen siz ele kendinizi bana tanıtı
nız. efendim ... Siz kim siniz] 

Sordu2-um bu sual onu hic;. kızdır
madı. Hatta ho,una bile Ritti. Cür bir 
sakalın çerçevelediği yüzünde hafif bir 
t•besııiim belirdi : 

- Sen çok açık göz bir c;.ocuia ben
zivorsun ~lum ... Kaç yaem<Ja sın} .. 

- Tam on ıdciz yasma bum" hulu
nuvorum. .. 

- Oh, iste bu çok iyi!.. Su halde 
d.,,,.irmeye alınacak bir Ya.ta ırelmi9 bu
l•Jnnvonun demektir t 

Simdi sıra arhk bana ıreldi 1 Ben de 
)c,.ndi.mi aana bildirmeliyim r 

Ben TurnaC1 buıyun. Bu yılın dev
sirme cocuk.lannı toplamalc: için buraya 
ıreldim ... 

Atlının böyle birdenbire benliinni or
taya 1c:ovma"-ı beni o kadar derin bir su
rette NLttttml8b ki epeyce uzun bir müd
Cl~t icinde lceadimi topar]amaia muvaf
fak olamamıstun . 

-3-
KARDFSIM ALEKO KACIYOR, 

BENi DEVSIRMEYF. ALIYORLAR 
Süvarilerin öniine dü,tüm. Biraz ön

ce Nikoli ile birlikte oturdu;?umuz çeo
me b ... ma "eldik. Simdi burs .. tamaml
ı~ tenha idL Ort>ıda ne Nilcoli, ne de 
desh1erini doldurmak için ç~eye 2e-

1~n kızlar S?ÖIÜnüyorlardı. 
Kuleve vardıibmız vak.it. Turnacı ba

••nın chemmiveti hııık1c:ında ikolinin 
hana eöy1edi2i sözlerin hakikate tama· 
mile uym.ın bulundu~nu anl;lmalc.ta ~e
cHcmemistim. Babam Jconuklannı karsı
lamak. icin hemen cümle 1c:l'1.Pl!itnın önü
ne ae0rtti ve T umacı hasının k2'lnn.~ında 
R•Vet •vl?'llı bir taVlr ta1c:ındL Ellerini 
trö~e bai<Jıyarak Turnacı baoıva d~ 
eli ki : 

- S.fa ıreldiniz. ai<a hazretleri... 
Hos ıııeldiniz. .. Bu kule benim deı'@. si
ltlndir ... 

Sonra hizmetcil.ere oeolendi : 
- Cabulc. da hazretleriie maiyetjn

~e ~elen atblann hayvanlannı ahıra çe
le.in. . . Beyı:;tirlerin önüne bolca arpa, sa
man kovmaamı da untthnayın .. . 

Ve babam attan inmek istiyen Turna
cı basıya yardımda bulunmak ic;in hay
vanın yanına doğru ilerledi. Fakat Tur
nacı bqı buna meydan vermedi. Hiç 
kimsenin yardımuıa muhtaç olmadtiını 
RÖsteren Rayet çevik bir hareketle, bir 
sıcrayışta eii'erin üstünden hemn yere 
atladı. Bey~lrin dizırlnini, onu almai<a 
kosan hizmtc:ilerden birinin eline turu.
turdu. Ve bir kaç adım srerisinden gelen 
ba'Samla birlikte yürüdüler. Cümle lca
ı>uı•r\dan «ec;.erek. kuleye sriMfler ... 

Ben de artdı: orada duramadım. Ku
leye 2'irdim. Hemen annemin odasma 
ko"'tum. 

Zavallı kadm beni sı?Örür görmez bir
d•nbire üzerime atıldı ve telaş içjnde 
bulunduiunu anlatan titrek bir ııesle : 

- l.azari, dedi. ne ha~r} Baban mi· 
oafirl•ri iceriye aldı mı? Bari bu ge]en
l~rin kimler olduğunu İyice anlıyabil
Ciin miL 

- Turnacı hası ile yirmi kadar yeni
çeri "eldiler. Babıun eimdi onhırı aitrla
makla meşsnıl bulunuyor, diye cevap 
verdim ... 

Annem beni kollarının a.rasına al-

dı ve hünı;tür büngÜr ağlamağa ba!lladL 
- Ne var. anneeiiim1 Neden böyle 

ai{lıyor ıun} Çok eükür, hepimizin aıh
hati yerinde ... Ortada fol yok, yumurta 
yok. Yoksa bir eeye mi canın sıltıldı} cli
ye soracak oldum ... 

Anamın iki gözü :i1c.i çeeme... Bana 
cevap vermedi. Bir müddet ailamaia 
devam etti. 

Annemi pek ziyade severdim- Onun 
böyle ailadıiın1 Rönnek beni fena halde 
lizmüstü. Benim de gözlerim sulandı. 
T ckrar ona dedim k.i : 

- Ailama anneci~im ... l111te heni de 
aillatıvorıun. Acaba bize konuk geleo 
adamlardan ötürü mü canın sıkıldı) .• 

Annem başını kaldırdı. Ya!llı gözle
rini yÜZÜme çevirdi : 

- Ah bilmezsin, Lazari. dedi, sen bu 
adamlann buraya nasıl bir it ~örmei(e 
2eldiklerini bi.1mediiin için benim şim
di ai?lamaklıR-ım yersiz ve sebepsiz ı:tibi 
S?ÖrHnüyor sana ..• 

Turnacı ba,ı kimdir} Bu adAmın stör
dü~ü ls nt"d~n ib;ıırettİT. !llf"Tl biliyor mu-

- -·-Vilayet umuınt meclisi dün öğleden 
sonra reis vekili avukat B. Nuri Esenin 
reisliğinde topl~; başlıca mevzu 
olarak 1940 yılı hesabı kat'! mazbatası 
üzerinde müzakerat cereyan ederek vi
layet hesabı kat'isi ittifakla tasvip ve 
kabul edilmiştir. 
DİÖER MÜZAKERELER 
Meclis, merhum Dr. Mustafa Bengi

sunun Ödemişte yapılan cenaze merasi
mine iştirak eden heyetin izahahndan 
malumatlar edilmiştir. 
Kemalpaşa kazasının Halilbeyli, Der

deme, Hamzabeyli ve Zeamet köyleri
nin Turgutlu kasabasına bağlanmaları

na dair olan talebin reddi hakkında vi
layet idare heyeti ve vi.liiyet clalıni en
cümeni kararları okunarak tetkik edil
mek üzere rneclic;i idare encümenine 
havale edilmiştir. 
İKİ KÖY BİRLEŞTİRİLDİ 

sun} .. 
- BİTMEDİ-

Çam köyünün Keler köyü ile birleşti
rilmesine dair idare encümeni mazbata

---------------- ısı okunmuş, köylünün de inzimam eden 
Akdenrz ve Afr;kada taıepleri üzerine buru köyün birleşti-

rilmesine lcarar verilmiştir. 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) DEl'.:İRMENDERE OKULU 

:ıskeri muharriri Analistin mütalaası : Değirmcndere nahiyesi okulu inşaatı 
Llbyadan gelen haberler general Ro- için bütçeye tah>isat konulmasına dair 

melin yeniden taarruza geçmek üzere maarif müdürlüğü müzekkeresi nafıa 
olduğunu anlatıyor. Alınan keşif müfre- ve bütçe encümenlerine havale edilmiş
zeleri Elgazala İnıtiliz ileri mevzilerine tir. Bu okul binası nô.tamarndır. Aynla
doğru ilerliyorlar. fngiliz ve Alman kuv- cak tah.<isatla bu sene inşaatın ikmali 
vetleri arasında 30 kilometre genişliğin- derpiş olunmuştur. 
de boş bir bölge vardır. Bura'illll geç- Meclis cuma günü toplanacaktır . 

mek istiyen düşman kıtalan seyyar top- -----·-----
lnrımızın ve tanklanımzm ateşiyle kar- F h ' " 
şılanm:şlar ve havadan makineli tüfonk uar azır ı1:;I 
ateşin~ tutulmuşlarsa da ilerlemeğe de-
vam etmişlerdir. ve ~ •. t .. rpark-
JTALYANLARA CÖRE 

Roma, 17 (A.A) - İtalyan tebliği , ta faalı·vet 
Llbyada Mekili kesiminde devriye fa. 

aliveti olmuştur. 
İtalyan ve Alman hava kuvvetleri ---8---

Libyada ve Malta adasında dün ehem- Kültiirparlıta bahar ra· 
.ırJyelli düşman hedeflerine hücum et.- lqmaları • Fuar için 
mi.,Jerdir. Devriyelerimiz 17 düşman 
tayyaresi düşürmüştür. Bunlann 15 şi yeni teşebbüsler .. 
Alman ve ilcisi de İtalyan ta)Tfarcleri ta- -•-
rafından düşürülmüş, başka lngiliz tay- Kültürparkta Bahar faaliyeti başla-
yareleri de yerde tahrip -'''-''""-. ml§tır. Kültürpark ve Fuar müdürü B. 

~~ Feruh Kültürparkın Baharda halkın eg" • Ege denizinde de bir dü~man tayyare-
si dü._<iirdük. lence ve gezinti ihtiyacına cevap verme-

İN +. + .. si için icap eden tedbirleri aldırınakta-
Gı.ı..ıZ HUCUMLARI dır. Belediye reisi dün bu hususta Kül-

Salı sabahı düşman bava kuvvetleri türparkta tetkiklerde bulunmuştur. 
Kostele akın yapmışlardır. Topçu ateşi- Kültürpark dahilindeki Ada gazino
le indirilen bir dfuıınan tayyaresinin altı sunda ziyaretçilere iyi servis yaptırılma· 
kişilik mürettebatı esir edilmiştir. Bir sı için alakadarlara emir verilmiştir. 
Alman avcı tayyaresinin yere imnelı: zo.. Akasya gazinosu da bir hafta sonra açı
"'ltda bıraktığı diğer bir düşman tay- lacak ve daimi sur~tte açık kalacaktır. 
yaresinin de yedi kişilik mürettebatı FUAR HAZIRLIKLARI 
esir edilmiştir. Diğer taraftan 942 yılı Fuar hazırlık-

ALMAN TEBLll'.:i !arına da billill başlanmıştır. 942 Fuarı-
Berlin, 17 (A.A) - Alınan tebliği : nın mükemmel bir halde olması için 
Şimal Afrikada ehemmiyetli bir ha- planlı bir surette çalışılacaktır. Bu hu-

reket olrn=tır. sustaki faaliyet programı Martın ilk gü-
Bir denizaltımız İskenderiye açıkla- nünden itibaren tatbik edilecektir, 

nnda bir İngiliz filosuna saldırmış, iki Türkiye ticaret Odalariyle sanayicile-
gemiyi ağır hasara uğratmıştır. rimizin bu sene fuara daha geniş ölçüde 

rAVZİR 
Fırınımda bir kilo elcmeğin 25 kuru

şa satıldığı iddiasiyle mahkemeye ve
rildiğim yazılmıştır. Filhakika fırırum
dan karne ile elonek alan iki şahıs ara
sında böyle bir hlldise olduğu iddia edil
miştir. Benim bu hadise ile hiç bir altı
kam olmadığı mahkemece de sabit ol
muştur. Keyfiyetin tavzihine delfiletini
zi rica ederim. 

AHMET 

iştiraklan için belediye riyaseti alakalı 
vekfiletler nezdinde teşebbüslere giriş
miştir. Bu husus ticaret ve iktisat ve
kiiletlerinden birer tamimle alakadarla
ra bildirilecektir. 

- ---:.......11 ....... ----
Efıimi arttırmalı için 
Yazlık zeriyatın 'lftltrılması için ted

birler alma çalışmalarına vilayette de
vam edilmektedir. Bugün viliiyette bir 
içtima yapılarak alınan tedbirlerin tat
bikine geçilecektir. 

Alaca Karnlıkta 

şumuz hakkındaki gece konuşmasının 
ertesi R'ÜnÜ Nebahat annemi störmeğe 
.,.el.mi.!ltL Her volcitki "ihi ırüzeldL Beni 
kıskandıracak derecede itinalı bir sıklı-
2ı vardı. Fak.at lcars1ki hanımın ondan 
dah~ zivade "önül alıcı bir hali olduiu· 
nu dii'-Ünmekten kendimi alamıvordum . 
NebahRtın saclannın heT buklesi mü
k~mmelen aanlmı"tı. · Ko~tümünde bir 
tek burutuk yoktu. Kadif~ şapkasınd• 
bir Zl"'?TI"' toz bulunamazdı . Kom!'l.umuzun 
ise, hilalci", ıı?elU.i sı:üzr-1 bir hali vardı . 
to,.kli ,ar.ları rÜzq8rın kevfine vöre dC'1-
0'~1anır vibi idi. Omuzlan hafifce kal
kıktı. Mavi tavoru terzi tarafından ya
c:n1m1s d,..Ç!i] de, vücudunun bir parçası 
imiııı 2ihi 2örünüvordu. Kü~ük kızların 
kRdı'"lara ait hu .. ,,._leıra P'Öoııtcrdikleri de
Tin a]&lta ile bu ilci eiizeltik nümunesini 
tetkik ,.diyor ve her birinden en ivi ta
rafını kapmak hülvasını beslivordum. 

••• 2 ••• Nalıleden : VÇ YILDIZ 
- Haydi, haydi yavrum 1 Bir pire 

icin bir yoTeen ya1unıval1m t Yeni k.om
eumuz ya~maklı bir hanım değil dive 
rah::tttm verinde olan bir evi satmağa 
kalkıqacak drC!ilim vaf 

AnrıPm ın:zlanıyordu : 
- Fakat dil.tin bir kerre. Meral için 

ne kötü bir örnekJ 
BabAım onu vatııthrma~a çalı'Jh. Me

sele onu p~k ile:ilendinniyordu. Çok 
eecmeden biitün düsüncelerlni yine U,
lt"rine verdi. Her vakit sribi annemle ba
bamın konu~malannı. kapının ince ka
n~ t1arı Ötf'!'l.inden açıkça duyuyordum. 
Benim kücük odam onlarınkine biti'"k
ti. l' rken yatmak hiyadmda idileT. Ek
seri va, uvumazdan evvel, hafif sesle 
lc.f'ndflerini ala'lcadar eden eevler üze
rinde R'ÖrÜ!Jürlerdi. Fısıltılanrun beni 
Uvı=t.ndırdı~n1n Farkında de~illeTdL Ku
]elhm pek ke•kindi ve hemen her şeyi 
duvuyordum. Mevzu beni eilendirmc
diRi zaman arkamı çevirir, tekrar uyku-

ma dalardan. Fakat bazan, onların dik
katini uyandırmamak için yataiımda 
kunıldamama~a dikkat ederek, kulaib
mı kabarbr ve bir çocu~n duvmamaaı 
t!'erı-kmiven n.ic.e ıeyleri öğrenirdim. 

Bövlece. annemle babamın damat
ları Ekmel DizıVn halckuıda pek te te
veccühleri olmadıil.n1 bilivordum. Hal
buki eni•tem ırüzel bir erkekti. Siyah 
.,arJalc sacları, kadife "özleri. okşayan 
bir RAi vardı~ Hem de zengin mi zen
f'rindil Bir çok lokantaları vardı ve bun-
1.,.r, anlasala.n. mükemmel ie yapıyordu. 
'Rir defasında babamın ş.Öy}e bir sözünü 
duvmustum : c Parlak bir İ$ adamıdır 
ol Bence haddinden fazla parlak!> Bu-
11unla ne demek istediiini anlamıyor
dum. Herhalde Ekmeli ancak ırecelevin. 
~nnemle eörüsürken yererdi. Gündüz
leri ve herkeııtin önünde. ablam Neba
hattn izdivacından aon derece memnun 
...,öriinürdü. 

Babamla annem arasında yeni kom .. 

Saçlarım N•b•hatın saçlan sııibi kum· 
ral ve ineklivdi. Fakat annem onlara 
maşa deVdirmiyor ve hali. onlan Ön?ülü 
tutmaR:a bf!ni mecbur ediyordu. Ben dt
ne zaman büvük bir kim!e olacakbm? 
K~ncli"'i bil.Jim bileli Nebahat beni Üs· 
tiit'lü~ile ezivordu. 

Annem ablama açılmak utedi : 
- KftTIUmıza verleı1en ou aşüfte halli 

brlın.. bilıten ne facia! 
Ben bunu duyunca bulunduqum kö

~e. vÖ7e carpmamalt için. büzüldüm. 
Fakat Nebahat. ..Uzel ve ölçülü •~•ile 
annemin sözünü lcesti : 

Halk evlerinin açılıf yıldönümü 

Yapılacak merasim ha
zırlıklarına başlandı 

Törene istiklM marşiyle başlanacak sonra Baş· 
vekilin söyliyeceği nutuk dinlenecek... 

Halkevlerinin açılışının onuncu yıldö
nümü münasebetile pazar RUDU saat 
14.55 de Halkevi aalonunda bir tören 
vapılaca.kb.r. 

Törene saat 14,55 de askeri bando
nun çalacalb utiklil marsile başlanacak
tır. Saat 15 te Ankara Halkevinden 
naklen radyo ile Cümhuriyet Halk par
tisi ırene] baslc:an vekili Dr. Refik Say
damın aöyliyeceRi. mühim nutuk dinle
necektir. 

Bundan sonra lzmir Halkevi dil ve 
edebiyat komitesi adına Erkek Lisesi 
müdür muavmi B. Sait Odyak tarafın-

ZABJTADA 

\-aman bir hır
sız yakalandı 

• 
KURŞUNLAR! ERiTiP TE 

SATIYORMUŞ 

Son günlerde lzmirin muhtelif yerle
rinde kurşun boru hırs1zlıkla.rınm arttı
ğı zabıtanın nazarı dikkatini celp eyle
miş ve bu işi yapanın yakalanması için 
ciddi tedbirler alınmıştır. 

Zabıta, hırsızın .Asansörde oturan Hü
seyin oğlu Ali adında biri olduğunu ni
hayet meydana çıkarmış ve Ali tutul
muştur. 

Üzerinde bir altın saat ile 20 lira pa
ra bulunmuş, bu saati öğretmen B. Riza 
özkandan çaldığı tesbit edilerek saat sa
hibine verilmiştir. 

Alinin evinde yapılan aramada, polis 
memuru B. Fazlının evinden çalınan ba
zı eşya bulunarak sahibine verilmiştir. 

Asansörde 277 nci sokakta 43 sayılı 
evde Bohor kızı Meryemin evinden çalı
nan bazı eşya da Alinin evinde bulun
muştur. Ayrıca kur~un borular, kurşun 
eritmeye mahsus bir demir tava, kurşun 
kesmeye mahsus bir ~Jet de elde edil
miştir. 

Alinin çaldığı kurşunları eriterek sat
makta, bu yüzden de yakalanmamakla 
olduğu anlaşılmşıtır. 

Ali, asliye ikinci cezada mevcut bir 
başka hırsızlık dAvası üzerine diln bu 
mahkemeye verilmiş ve tevkif edilmiştir. 

PINARBAŞI 
Köyünde bir lıaza.. 
Pınarbaşı köyünde Raşit oğlu Hüse-

yin Keseciler, evvelki gece sabaha karşı 
yatağından kalkarak bahçede su içmeğe 
gitmi~, nasılsa düşerek başından ağır su
rette yaralanmış ve kulaklarından kan 
gelmiştir. Yaralı hastahaneye kaldırıl
mıştır. !fade veremiyecek vaziyette bu
lunduğundan kazanın nasıl geçtiği öğ
renilememiştir. 

Aleni Teşekkür 
Çok genç yaşta vefat ederek bizleri 

sönmez ateş içinde bırakan kıymetli 
kardeşimin cenazesine bizzat iştirak 
eden telgraf veya mektupla taziyede bu
lunan akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı 
teşekküre teessürümüz mfuı.i olduğun
dan muhterem gazetenizle teşekkürleri
mizin iblağını rica ederim. 

İnhisarlar tütün fabrikası muhasip 
mesulü ve idare işleri Amiri 

NEVRES GÖKÇE 

dan bir konuşma yapılacaktır. 
Daha sonra Kız öiretmen okulu ta

lebesi tarafından koro, Kız liseııi taIO: 
beııi tarafından ean, Kız enstitü.Ü talebe
si ta.rafınd"ll Halkevi ve dokuz kolunun 
tem•ili büyiik alaka uyandıracaktır. 

Ayni gece saat 20.30 da Halkevi 
temail komitesi tarafından c Y aimur 
gecesi > piyCAİ temsil edilecektir. 

Pazar günü Karsıyaka Halkevinde de 
merasim yapılacakbr. 

Ayni münasebetle cumartesi gec.esı 
Halkevinde bir balo verilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Bir katil da va
sına :,aşlaııdı 

• 
GELiN GÖTÜRÜRKEN iŞLE· 

NEN FACiA -·-Karaburun kazasının Boz kliyünden 
Mehmet oğlu Hüseyin Çetiri bıçakla ya
ralayıp öldürmekten maznun Mustafa 
oğlu Cihan özbeyin muhakemesine ağır 
cezada başlanmıştır. 

Cinayet şöyle cereyan eylemiştir: 4 
Kfuıunuevvel 941 tarihinde Kamburu
nun Hisarlık köyünden Boz köyüne ge
lin getirilirken düğün alayında bir tat
sızlık başlamıştır. Sarhoş bir halde bu
lunan Hüseyin Çetir, cihaz arasındaki 
bir aynayı taş atarak kırdığı gibi bir kaç 
defa düğün alayını yolda durdurmuş
tur. 

Bütün bunları soğuk kanlılıkla karşı
layan Cihan bir aralık bıçağını çekerek 
taşkınhklanna devam eden Hüseyin Çe
tirin arkasından üç defa saplamış ve 
onu öldürm~tür. 

Maznun dünkü celsede bu yolda ifa
de vermiştir. Celse bazı şahitlerin celbi 
için talik edilıniştir. 

----...... e ....... ----
3 tenelıe gaz bulundu, 
talıilJata başlandı.. 
Garaj santralde şoför Rifatin ardiye

sinde iki teneke gaz bulunmuş; Rifat 
bu gazlan Süleyman oğlu Mustafadan 
satın aldığını söylemiştir. Uzım gelen 
takibata başlanmıştır. * Sadıkbey oteli müsteciri Hüseyin 
oğlu Lütfinin bir teneke gazyağı sakla
dığı haber alınmış ve yapılan aramada 
bir teneke gaz bulunarak müsadere edil
miştir. Lütfü Hakkında meşhut suç mu· 
amelesi yapıhnıştır. 

----........ 11--~-~ 

Yazlık ekiaı.leri 

arttırma ~a

lışmaları 
---·---

Denizli, 17 (A.A) - Yazlık ekimleri 
arttırmak için vilAyetin bütün kazala
rında tedbirler alınmıştır. Vali Hallce
vinde merkez kaza köyleri muhtar ve 
azalarının bir toplantısında ekimi art
tırmak için alınacak tedbirleri anlatmış 
ve tohumluk cetvellerinin ne suretle 
doldurulacağu:µ izah etmiştir. Köylüleri 
ilgilendiren diğer işler de konuşulmuş

- Bir dakika dur, anne. Küçük bu- tur. 
rada. Bizi duyabilir. Amasya, 17 (A.A) - Vilayetimizde 

(Ba,tarafı 1 inci Sahidefe) 

ğine ve nüfuzuna tahammül edileınİY"° 
ceğirri belirtmiştir. . 
Tanuımış deııll münekkitlerinden ls•: 

maru Fudzita ise 1936 senesinde, yoJll 
ikinci Avrupa harbinin patlamnsJJJdııJI 
üç sene evvel, •Japonyanın düııf9~ 
açacağı savaşıı adlı bir eser neşretpıiştit· 
Bu eserde, buı:ünkü olaylara n~ 
şaşılacak bir görüş isabetiyle şu sotırlııl 
mevcuttur : 

•Bugün biri Pasifikte diğeri A vrıı~ 
da iki kasırga merkezi vardır. Bn 1 

aşağı tazyik çevreleri birbirine sJJJJSıJıl 
bağlıdır. Fırtına nerede baş göster~ 
göstersin dünya çapında bir malıiY~ 
alacaktır. Bir Avrupa savasında So..Y' .' 
!er ende sonda harbe sürÜkleneeeklet;' 
ne göre, İngiltere ve Birleşik CüınJıurı· 
yetler Rusya yanında yer alacaklar~'~(. 
Şu halde dünyanın her köşesinde ıııılP 
yet volkanlannın feveranını şirndid•' 
temin clmeliylı:. Japonyanm muJı:odd"" 
ratı ve saadeti buna bağlıdır. Bizinı eJl 
münasip günü tayin ederek ansmıı ı-· 
arruza geçmemiz mobtemelclir .. • 

Bir milletin kendine mal ettiği bir P"' 
litikayı aydınlatan bu vesikalar, JapO' 
başvekili general Tojonun Singapur ,,. 
feri üı;erine söyledii(i nutukla J<arşı!BŞ' 
tınlırsa, d~üncelerde ve emellerd~ 
ayniyet derhal göze çarpar. Ve Japoıı1'' 
nın bugünkii durumu yaratmak için tJt 
kadar inançla ve güvenle ç~tığı anl•· 
şılır. Fakat burada -1 dikkati çekell 
şey Japonyanın Amerikayı ezmeden he· 
define varamıyacai(ı hakkındaki keb•" 
netlerdir. 

Bugünün olaylarına tıpatıp aygııı' 
düşen hu tahminler Japonlann en bil· 
yük ~!eri Amerika olduıuna şii1" 
he bırakmamıştır. Ne Filipinlerin, ııe 
Malezyanın, ne Singapurun, ne de Jlol· 
landa Hindistanmın :zaptı Japonyayı t9' 
hatlandıramoz. Japonlar, Birleşik CiiJll' 
huriyetlerin ne derece sabır ve ~· 
mülle hozırlandıklanru, darbesine etı• 
şilmez bir kuvvet vermek için ne kll' 
dar büyük fedakarlıklara ilmade olduJc• 
lannı da biliyorlar. Bu sebeple JopoJIYS 
giriştiği snva.~ı çabuk neticelendirm~ 
Amerikanın ezici kuvvetlerle bugün1'1' 
müvazcneyi bozmasına meydan vc.rJJle• 
den Pasifikte ve llint denizindeki yıkıll' 
!arı tamir kabul etmez ~ekle bağlaIXlalC 
zorundadular. 
Sumatranın istilası ha laınıştır. 
Tokyo bu suretle Cavayı müdaf•' 

edilmez bir hale koyacağını ümit etın~· 
tedir. Diğer taraftan Cavaya Avustıı· 
ralyalı ve Amerikan yardımcı kuvveti.,. 
rin gönderildiği haber veriliyor.. lifti• 
hakkak ki Pasifikin incisi olan CavaY' 
Japonlara kaptırmam.aJc fevkalilde feh· 
lcilrlıklara ihtiyaç gösteren bir iştir• 
Müttefikler bu işte de hayal kınklığııı9 
uğnyacaklar mı? 

40 milyon nüfuslu Cava bir Japon ]o]I:• 
ması olacak mı, bilinemez. 

Fakat şıırası besbelli ki Japonlar bıl 
hedeflerine vardıktan sonra da yine dıı· 
racak değillerdir. 

Japon gazeteleri •Düşmana öz Y"rd. 
topraklarında biicum etmek, onu kend• 
hariminde yenmek llııındır• diyorlar. 

Bundan tasavvurlannın çevresin" 
yalnız A vusturalya ve Hind.is tanı so'k· 
makla kalmıyarak Birleşik AıneriJııı 
topraklarını ve Cenup Amerikayı d' 
ithal ettikleri, bunun için en büyi!lı: 
gayretlerini Anı:lo Sakson deniz )<uv• 
vetlerini yeruneğe basredecekleri anlııŞI" 
lır. Demek ki Mihver devletleri, tıpkl 
müttefikler gibi son zaferi denizlerde 
arıyacaklardır. Denizlere hiklın olan zıı· 
ferin anahtarlarını elinde tutacaktır. 

ŞEVKEr BILGIH 

1000 Yunan çocuğu 
yakında memleketimi
ze getirilecek.. 
Ankara, 17 (Telefonla) - Yunanİ5" 

tandan getirilecek bin çocuk için forma· 
iitelerin ikmaline çalışılmaktadır.. Çır 
cuklarm iskan edilecekleri yerler bil· 
bimetçe hazırlatılmaktadır. İstanbulda 
bazı binalar bu işe tah<is edilecektir· 
Yunanistana Kızılay yardımını götilre"' 
cek vapur, bundan sonraki seferind• 
dönerken çocukları getirecektir. 

Dehşetli kızrnı•tım. Annem, çatık bir istihsalin arttırılması için gereken ted- Cümh .... i"et a.oruJU• 
çehre ile bana döndü : birlere karar vermek üzere valinin re- -- .7 H 

- Orada ne yapıyorsun, bakayım} isliğinde bir toplantı yapılıruş ve veri- ğunda düzeltmeler •• 
Haydi vazifelerini yapmak için odana len kararların derhal tatbikine başlan- Cümhuriyet koruluğunun mezarlı1' 
.,it 1 ımşlır. kısmına rastlıyan mahalli belediyece 

O dakikada ablamdan ne kadar nef- Erzincan, 17 (A.A) - Halkevinde tanzim edilmeğe başlanınıştır. Plan ınll· 
ret ediyordum! Evli bir kadın olan Bn. çiftçilerin iştirakiyle yapılan bir toplan- cibince burada yapılacak inşaat korulu· 
Nebahat Dizıı:in güzel komşumuza ait tıda Ziraat müdürü beyanatta buluna- ğu güzelleştirecek ve şehrin bu kısm).I)) 
bütün 2izli seyleri dinliyebilirdi. Ben ise rak patates, mısır ve darı ekimi hakkın- cazip bir hale getirecektir. 
c çok küçük > tüm 1 Büvük olmak na•İP da hir konferans vermiştir. Partel, yollar ve ağaçlanma işleri et> 
olrnıvacak mı~ Büyük kimselerin diller- Halit partisi sanat ocakları reisi de kısa bir zamanda bitirilecektir. Belc<li• 
de dolasan esrarını ben de ne zaman trJlll korunma kanununun halkı ilgilon- ye reisi dün bu mevzu ile alfilcadar ol· 
ke•fecfecek tim} diren maddelerini izah etm.iştir. muştur. 

Bu hadisenin hayatımı ve karakteri-! ~öijöijöijiöeiOCİİXİÖCİİXİİXiÖİ;;ocxxxxxxxxXIİ:iiie;;;;;;;;;;;;öij;;öij;;Oijöijöij~~ 
mi ne kadar tesiri altında bulundurdu-14 ·occcc::cc:ıc:ı:: cıcacoc::::::ıc::c:ı:::c:c ... :ccc:100::: ::::::c::'I 
~nu kjmse tahmin edemez. cok defa. B U G u· - N 
gece varısında, annemle babamın ne ko-
nuştuklarını kavramak icin kulak kabar-
tırdım. Fakat Semiha T ekba,tan artık 1 
hiç bahsettikleri yoktu. Onu bilmemez-
likten, tanımamazlıktan geliyorlardı. Bü !ıl 
tün bildiklerimiz de böyle yapıyorlardı. IS 
Mesele kapanını,, dosyasına girmi&ti. 1 

- BİTMEDİ-

UCUZ VE DEVAMLI HALK MATİNELERİ 
üc İngiliz petrol Ttl'RKÇE sözLü • ŞARK MusiKtLt s 
Gemiisi battı-.ı~dı •• 

KADIN KAL~t FİLMİNİNSONGOMU Berlln, 17 (A.A) - Alman tebliği : 
Denizaltılarımız Karaib denizinde 17 FİATLER : Hususi 40 BALKONLAR SALON 20 KURUŞTUR.. 

bin 500 tonluk üç İngiliz petrol gemisini il MATİNELER : 1.10 _ 3.10 _ 5.10 .:_ 7.10 ve 9.15 te~ 
batırmıştır. 1 X~::ccccc::=c:c:::acc:::ccccc:c:cc:c:ccccc=================c 



18 ŞUBAr CAR.SAMBA -
Sdkede yapılan 

tetkikler 
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liralık muamele yapmıştır. 
I<ooperatif ayrıca buğday, un, kahve, 

gaz, ı:nakine yağı, mazot, uç demiri, göz 
~şı, ıaş7 maddeleri ve lüzumlu madde-
~tevzı ve temini işleriyle de uğraşk ta olduğundan mahallt makamlar 
~ı>eratif mesaisinden muhtelli vesile
ler. e memnuniyetlerini bildirmektedir-

ZİRAA TE HAKİMİYET 
b·~ooneratif mahalli 7.iraate bızzat ve 
dı vasıta yüzde 96 hakim bulunmakta
ır. Bu hal çütçi ihtiyaçlannın bu te
r._~ eliyle tama yakın bir derecede 
-rşılanmakta olduğunu ifade eder. 

YEHJ ASIR 

İŞ Banfıası lfıramfyesl tZMtR BELEDiYESiNDEN 

Borsa 
T. C. 1ZMlR VtLA YETl HUKUK 

lŞLERt M'OD'ORL'Oôü 3983/1 
tLM'OHABER 

İş Bankası Anonim şirketinin şubat Biri Basmahane civarında banliyö 
942 tarihinde Küçük cari hesapları me- trenleri yanındaki dıvar diğeri Fevzi 

OZÜM - DONK'O SAYIDAN DEVAM - yanında icra ettiği keşidesinde zirde isim paşa bulvarından müfrez 1315 sayılı so-
534 M. H. Nazlı 40 47 50 10 - Yardım sandığının umumi mali ve numaraları muharrer hesap sahipleri kak ağzının dibinde iki dıvar Pisuvarı 
457 S. Süleymanoviç 47 75 49 50 durumunun istilzam ettiği tedbir ve ka- karşılarında yaz.ılı ikramiyeleri kazan- konması işi fen işleri müdilrlüğündeki 
295 Hakkı elbirlik 46 47 50 rarların ittihazı, dahili talimatnamenin ~lardır. keşif ve şartnamesi veclıile açık eksilt-
150 İncir T. A. Ş. 46 75 48 50 tetkik, tasdik ve tadili. No. İsim Meblağ meye konmuştur. Muhammen bedeli 
114 Naci Elbirlik 44 50 46 11 - SanC:ığın feshi hakkında karar ~ __ 200 lira muvakkat teminatı 15 liradır. 
105 F. Solari 45 47 50 vermek, tasfiye heyetini intihap et- 24730 Sait Çalım 250.- Taliplerin teminatı İş bankasına yatıra· 
100 M. Uslu 44 47 50 mek. 8151 Nermin N. Fazıl 100.- rak makbuzlarile ihale tarihi olan 
83 Kamil M. Tınaz 47 50 50 12 - Müddeti biten sandığın müdcle- 25584 Nadire Böke 50.- 20/ 2/942 cuma günü saat 16 da encüme-
81 B. S. Alazraki 44 50 tinin uzatılmasına karar vermek 8469 Melda N. Ziya 50.- ne müracaatları. 
42 İnan L. D. 44 49 Madde 32 - umumi heyet no~al ve 24221 Vala Uras N. Muzaffer 25.- 6 - 10 - 14 - 18 - 654 (286) 
36 Nusret Alkoç 38 47 fevkalade olarak iki şekilde toplanır. 20490 Haki 25.- Kançeşme, Murtakya, Kara fatma da-
29 Albayrak 49 49 Normal toplantılar her sene Temmuz ayı 25908 Nezir Polat 25.- ğı ve top altı mevkilerindeki süprüntil-
27 M. ve Ali Yemişçi 55 55 zarfında yapılır. Umumi heyet normal 25342 Doğan N. Hüsnü 25.- lüklerde bir sene zarfında çıkacak pa· 
21 Nefi Akyazılı 48 49 toplantılara en az 15 gün evvel idare ko- 12611 Mediha Cemil 25.- çavra, cam ve şişe kınntılarile teneke 
12 İnhisarlar 45 50 45 50 mitesi tarafından davet edilir. 21940 Naciye Sevgen 25.- parçalarının satışı yazı işleri müdürlü· 
23 H. Alanyalı 44 50 49 50 Nor~a1 umumi heyetler bu maddede 26835 Mustafa Yalçın 25.- ğündek.i şartnamesi veçhile yeniden 

SAHiFE J 

Menemen Belediye· 
sinden: 

Menemen belediyesi fidanlığında mev
cut fidanların cinsi, mikdarı ve bedelle
rini gösterir cetveldir .. 

Fiati 
Cinsi Yaşı Adet Lira Krş. 

İsfandan 5 1687 30 
Süfera 5 600 30 
Kara selvi 5 550 1 00 
Palmiye 4/5 370 50 
Çam 4 1672 1 00 
Lüküstilrüm 3.4. 5 2573 15 

20 
25 

Akasya 5 2580 30 
Frenk elması 7 3 1 00 
Yabani hurma 5 18 1 00 
GUI ebirşim 4,5 288 20 
Dut 4,5 1058 10 

Bu sene de Söke ovasının hususiye.ti
~ ve hUkümetin emirlerine uygun ola-

2109 Yeko.n yazılı müddet zarfında içtimaa davet 295 Makbule N. Veliyettin 25.- açık artırmaya konulmuştur. Muham-
14i995 Umumi yekun edilmediği takdirde bu çağrılış Ağustos 1786 Nejat Eczacıbaşı 10.- men bedeli 300 lira muvakkat teminatı 

No. 7 43 50 ayının ilk haftası içinde mürakabe ko- 13888 Memduha Durmuş 10.- 22 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
Badem 
Turunç 

5,7 95 50 
5,6 38 1 00 

ı>atates, mısır, akdan, fasulye, pa· 
l'n'Uk, susam gibi mahsulat ekimi için or
~ arasında bUyUk bir ziraat sefer
~!iği vardır. 

ltooperatifin talebi üzerine 30 ton 
~humluk patates birlikçe temin edilmiş
~;.,daha 30 ton temin edilmek üzeredir. 
}l&V mahsulatın tohumlukları hazır bu-
Undurulmaktadır. 

'rRAK.TöR tHTtYACI 

No. 8 44 50 mitesi tnraf1ndan yapılır. Eğer müraka- 25742 Şükrü Un lO.- İş bankasına yabrarak makbuzlarile iha-
No. 9 46 be komitesi de bu müddet zarfında da- 26215 Zuhal N. Emin lO.- le tarihi olan 20/2/942 cuma günü saat 
No. 10 48 vet etmezse normal umumi heyet sa- 24248 Fatma Yusuf 10.- 16 da encümene müracaatları. 
No. 11 52 tış kooperatifleri birliği umum müdür- 26254 Yusuf Çağlıyan lO.- 6-10-14--18 653(285) 

6 Siyah Ş. Ogvur 34 34 lüğü tarafından içlimaa çağrılır. 2023 Em hr Beden terbiyesi umum müdürlu··x.n lz-
. Madde 33 - Umumt heyet toplantı- ine Ba 1 lO.- · bölg · b kanlı E> ... İNCİR lannda, idare komitesi tarafından evvel- 9491 Cemal N. Arif 10.- mır esı aş ğınca Bahribaba 

226 Ş. Şınlak 17 32 15584 Ali Riza 10.- semtinden başlıyarak GUzelyalı ve üç-
220 İncir T. A. $. 25 75 25 75 den tesbit ve üyelere yazı ile tebliğ edi- 13536 Faika Sanul 10.- kuyulara kadar imtidat eden mıntaka 
190 Mustafa Sever 18 20 len ruzname haricinde hiç bir şey konu- dahilinde bir idman sahası ile bir kapalı 
79 A. Parda 17 26 şulamaz. Ancak 31 nci madde mucibince tl'.l?OC:.oll:IOCxal:MXaoc:.OCIOCl.OCIOCllOCIODODOCI jimnastik salonu inşası için tefrik edilen 

35 
,.. .. Al k en az 20 üyenin yazı ile yapacakları S ·-t 1 k t 1 sahanın istimlak kararnamesi bük. u"m-
.m.. i ardeşler 25 30 teltlifler evvelce ilan edilen rüznamede- ' ~~ 1 1 ar a ve m~ra . 

Zerdali 4 90 15 
Nar 5 70 20 

18 24 879 (382) 

tZMtR sıcıı.t TİCARET MEMURr 
LUCUNDAN: 

Bu sene de istenilen eltimin seylap do
~yle mevcut çift hayvanları ile yapı
'"llDllınesl m~kill olduğundan ortakların 
:evcut 17 adet traktörlerinin faaliyetine 

enınıiyet verilmekte ve daha on trak
t6r temini için uğraşılmaktadır. Ziraat 
~kileti tarafından son getirtilen maki
!~eı-den veya diğer yerlerden Söke sa
.., kooperatifi emrine en az on traktör 
~ için umum müdürlere müracaat 

750 y kfuı lerine tevfikan teşkil olunan komisyon-
e ki i~ler bittikten sonra müzakere edile- ca: 

133943 Umumi yekt1n bilir. Kararlar adlara mektupla aza ol- Ti .. ede Halkapınar mevkiinde 278 
6000 kilo Zeytinyağı 82 50 82 50 mıyanlan ilgilendirirse gazetelerle ilfı- ı · döniim milfrez tarla ve ba! ile Z6'75 ın!zen ~~~ ~= 1 ı:~~bpaal~evline dkae~ 

Ali Taşkent ticaret 'ünvaniyle !z.mir
de Atatürk caddesinde Cendeli hanın
da 22 numarada bilftmum kara ve deniz 
nakliyat işleri ve nakliyat müteahhiUiğl 
ile i~tigal eden Ali Taşkendin işbu tica
ret ünvanı ticaret kanunu hilkümlerine 
göre si~ilin 4209 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği il!n olunur. 

---------'-------- nen bildirilir. dönüm mcr'nnın beşte bir hissesi 

B Hl 1 1
. 1 G 1 t 1 kt Ta1' l • Ti d dostroca henüz tespit ve tescil muamele-• t er !a yan enel Umumi heyet rüznamesine bunun ha- ace c sa ı 1 ır. ıp cnn re e ec-

b il.. · K t il si tekemmül ettirilmemiş olınası hase-

Kurmay ba•"""'~•ına ricinde bir madde ilavesi en az 10 u··ye- zacı ay uscyın an ora m raca- b. 1 h'b' h ~.. tJ 8-20 %2 4 26 386) ıy e sa ı ı meç ul olan yerin beher 
ni dL nin toplantı tarihinden 3 gün evvel ida-, ~,,arı.. 1 - •2 • ( metre murabbaı beş kuruş hesabiyle 
şan ver • re komitesine yazı ile müracaatta bu- - ·- -·--- . (59) lira kıymetinde olduğu. 

"Uılıniştir. 

yılı parselinden ifrazen 4000 metre mu
rabbalık sahasının beher metre murab
baı (15) kuruştan (600) lira kıymetinde 
olduğu. 

Söke ovası ziraat vekaleti istihsali 
rtırına kurumu umum müdürü B. Se-

Berlin, 17 (A.A) - Führer İtalyan lunmalarma bağlıdır. !ZMtR POSTA. TELGRAF VE TE- 2 - Mahmut kızı Ayşe, Mustafa oğlu 
kurmay başkanı General Kavalleroya Madde 34 - idare komitesi her sene LEFON MüD'ORLüGüNDEN: Celal, Saime Akımsar vesaireye ait 1881 
müşterek hareketlerin idaresindeki ma- yıllık faaliyetine ait raporları ve hesa- K · 1 af ,_ adanın 15 parseım· ın· 4700 metre murab-

7 - Sahibi meçhul 1895 adanın 4 sa
yılı parselinden ifrazen 5085 metre mu
rabbalık sahanın beher metre murabbaı 
(15) kuruştan (762) lira (75) kuruş kıy
metinde olduğu. un Berkmenin de tetkiklerinden anla

§~?ığı gibi makineli ziraate fevkalade 
nııısait olduğımdan ve her sene tekC'l'l"ilr 
~en sey!Aplardan yazlık ekim zamanı 
: S - 2 aya inhisar ettiğinden makineli 

liraaate şiddetle ihtiyacı vardır. 
Ş()FöRLER VE ZlRAAT 

1._~ke ovasında traktör faaliyetini ko
-.Ylaştıran diğer mühim cihet te Sökede 
~~li olmıyan bir pulluk fabrikast ve 
;okünıhanesinin mevcut bulunmasıdır. 

raktör ve makine tamiratında Aydın 
sanatlar okulu ve Naz.illi basma fabrika
~ atelyelerinden de istifade edilmekte
t r. ~eç~ sene Sökede çalışan devlet 

1 
:raktörlennden bu sebeple çok istüade-
er edilmiştir. 

1 
ı;>i~er taraftan da Sökede taksi şoför

l Cti lastik ve yedek parça temini müşkil
t~tın~an, iş azlığından bahisle hükilme
t~-~ırektiflerine uygun olarak zirai is-
.. ~A.tta daha faal vazife olmak için ko
~~tife ve hilkümete müracaat ettik
el'ini bildirmektedirler. 

~lOTRAKTöR 

ve ~r temini için bu çok müsait şart 
b isteklere muttali olan umum mlidilr 
'°· Avni Sakmaıı pulluklu on traktör te
!nbU için derhal ve Ankaraya dönünce 
bizzat meşgul olacağını vAdetıniş ve ko
Gperatif ortaklarını çok sevindirmiştir. 

PULLUK F ABRtKASINDA 
Satış koopentifindeld konuşmalardan 

IOnra Azmusebat pulluk fabrikası ve pa
::ı;e zeytin yağı fabrikası tetkik edil-

0. Ontl beş seneden 'beri Wni gibi azmuse
. a çalışan pulluk fabrikasında umum 

~ilrlere fabrika sahibi B. Osman Put-

b h 1 k 
. h arantina posta ve te gr mer~ezinin 

ziyetlerinden dolayı demir çelik şöval- 1~tı azır ıyara umumı eyeti nihayet tevsii için istimlakine karar verilen Ka- baından ibaret olan tamamının beher 
ye rütbesini vermi~tir. Nişanı İtalyan Temmuza kadar içümaa çağırmak rantinada !nönU tramvay caddesinde 792 metre murabbaı (30) kuruştan (1410) 
umumi karargahı nezdindeki Alman ge- mecburiyetindedir. Bu davet, her üye- ada 3 parsel ve 532/3 eski 696 yeni N. lu lira kıymetinde olduğu. 
nerali tevdi etmiştir. nin mensup olduğu kooperatiflere ve ve tapu kuyudatına nazaran 40 his.cıe iti- 3 - Ragıp oğlu Mehmet Ali, Şefik 
BULGARİST AMDA 1 hirlik servislerine idare komitesi tara- barile 5 hissesi HUseyin Faik kızı Z~an, oğlu Mahmut Necip, kızı Hayrünnisa ve 

O 
fından yaz.ı ile tebligatta bulunmak su- .. rd 15 h' S l l Nih Mustafa Fadıl nam eaı.15tara ait ve 1881 ALMAM KONTROL retiyle yapılır. Kooperatif ve servislerin uçe en ıs.sesi ezai oğ u A i at, ~· lalı· fl k d SC"Lai oğlu Hasan Doğan ve Sezai oğlu adanın 16 sayılı parselinden ifrazen 7000 

Nevyork, 17 (A.A) - Stokholmdan I sa ıyettar şe eri mesai ar a aşlarını Halil Münir Tufan ve Sezai kızlan Bah- metre murabbalık yerin beher metre 
alınan haberlere göre Dersdnerbank ile keyfiyetten derhal haberdar etmek ve . M H km murabbaı be·Cl kuruştan (350) tı·ra kıy-
Bulgar Ticaret bankası arasında bir an- e~ erme imza_a~ca an . v~tna.me- de Sefer oğlu 1brahim Uğurluya ait bak- metinde olduğu. ı 

k dil · 1 kl dtı rıye uazzez ve i et ve yirmi hissesi !>' 

lnşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Al- lerı yardım sandıgı ıdarc komıtesıne ıade k 1 d'"kk" h kk d k' 1 B led' 4 -1885 adannn sahibi merhul olan 3 
manlar Bulgaristan işlerini ehemmiyet· eylemek mecburiyetindedirler. Davet a u anı a ın a ı zmir e ıye numaralı parselinden ifrazens2000 met
li surette kontrol imkanını kazanmışlar- namel<'T aynı zamnnda ruznamelerini d~ encümeninin 14/1/942 giln ve 76172 sa-dır. ihtiva eder. yılı karan aşağıda gösterilmiştir. Ber- re murabbalık yerin beher metre mu-

M dd 35 F k J!ıd 
1 

mucibi karar mezkö.r gayri menkulün rabbaının (15) kuruştan (300) lira kıy-
Bu anlaşma Bulgaristan güçlükler . a e . -:- . ev ~. u e top a~tıl~r b d l' 0 · metinde olduğu. 

i<;inde oldug-u sırada imzalanmıştır. ıdare komıtesının, murakabe komıtesı- e e ı aırcmizce tesviye edilip taouya nin satış kooperatifleri birliği umum tescil muamelesi ifa edileceğinden knyfi- 5 -- Mahmut kızı Ayşe, Mustafa oğlu 
Yet ıs. tı·ml!ık ka · · 13 17 Celfil, Saime Akıınsar vesaireye ait 1886 

müdürliiğünün veya en az 30 üyenin ya- n ramamcsının ve n-. ..ddnl" · ·b· ·1" 1 adanın 1 parsel sayılı ve 3110 metre mu-
zılı isteı'ti üzerine taraflarından ve en cı m.. " .. rı mucı ınee ı an o unur . .., • ~"TC"~MEN KARARI rabbalık arsasının beher metre mu""b-
geç 15 gün evvel vaki olacak davet üze- .rü" u ... 
r ine yapılır. Bu gibi toplnntılaroa umu- Hukuk i~leri müdürliiğiinUn riyaset- baı (30) kuruştan (933) lira kıymetinde 
mi heyeti içtiman davet edenler tarafın- ten ;cü~Oenimir muhavvel 13111942 ol~uğu.1895 adanın sahibi meçhul 3 sa-
dnn tesbit edilmis bulunan hususat gö- tari ve s.wı ı yazısında: 

:ıı ıı ıı ı ı ı mıı 111111111111111 ı ı ı • ııı ıııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı c 

~ Ankara l~adyosn = 
--~ 

§ BUGÜ'U NEŞRiYAT = 

8 - Yine sahibi meçhul 1895 adanın 
5 sayılı parselinden ifrazen 20485 me~ 
murabbalık sahanın da beher metre mu
rabbaı (15) kuruştan (3072) lira (75) 
kuruş kıymetinde olduğu. 

9 - Tapuca kayıtları olmıyan 1885 ada 
ile 1895 adalar arasındaki 400 metre mu
rabbalık bir kısım derenin ve yine 1895, 
1886 ve 1881 ncl adalar arasında bulunan 
2560 metre murabbalık bir kısım dere 
ve yol sahalarının kıymet taltdirine ma
hal olmadığına karar verilmiştir. 
İşbu kıymetler adı geçen yerlerin va

ziyeti hazıraları ve emsallerinin alım sa
tım fintları nazarı dikkate alınarak tıik· 
dir edilmiş olduğundan keyfiyet isti~ 
lak karamamesinin 8 nci ve 10 ncu mad· 
deleri hükümleri dahilinde ilfuı ve aJı.. 
kalılann itirazları varsa (8) gUn zarfın
da belediyeye müracaatları illn olu-
nur. 878 (379) 

:ı ııı 11111111111111111111111ıtıııııı11111mııııııııtm1111 r: 
7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Milzlk pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.15 Evin saati 8.30 - 8.45 MU
zik pl. 12.30 Program ve memleket saat 
ayan 12.33 Milzlk : Karışık şarkılar 
12.45 Ajans haberleri 13.00 MUzik : Ka
rışık şarkılar 18.00 Program ve memle
ket saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo dans 
orkestrası 18.25 Konuşma (Dış politika 
hadiseleri .. ) 18.45 Radyo çocuk kulübü. 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 dakika 19.55 
Müzik : Hicaz makamından şarkılar 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir 
marş öğreniyoruz .. Haftanın marşı 21.00 
Ziraat takvimi 21.10 Müzik : Bahar şar
kıları 21.30 Konuşma (Sağlık saati) .. 
21.45 Müzik : Riyaseticilmhur bandosu. 
Tarihi Türk marşlarL. 22.30 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri ve borsalar. 

rüc;ülecektir. Karantina tnönU caddesinde P. T. T. 
Madde: 36 _ Normnl ve fcvkalfıde mC'rkez binasının genislettirilmcsi için 

toplantılarda yardım sandığında kavıtlı idaresince istimlak kararnamesine tev
üyelerin nısfından bir faz.lası şahsen fikan istimlakine lüzum gösterilen 792 
veya temsilen: hazır bulunmadıkça ruz- ada 3 parsel N. lu gayri menkule kom~ 
namenin müzakeresine bacılanamaz. Bi- yonu mahsusunca 1800 lira kıymet tak
rinci toplantıda bu nisap te:Oin edilemez- dir edildiği ve bu kıymete aJAkadarlaı-
se içtima bir hafta sonraya bırakılabilir dan yalnız P. T. T. müdürlüğünün iti
Ve. ikinci toplantıda nisap aranmaz. ra7. ettiği bildirilmekte ve kıymetin had

:·········································•••&••······································ 

i · Devlet Demir Yollarından i 

Ancak, sandığın fesih ve tasfiye.c:ine eli layik olup olmadığı hususunun encll
statüde tadilat icrasına sandık müddeti- mence tezekkür olunarak karara bağlan
nin uzatılmasına ait kararlann ittihaz ması istenilmektedir. 
edilebilmesi için toplantıda sandıkta ka- MahaUinde istiml~k kararnamesinin 5 
yıtlı üyelerin en az dört~ üçünün hazır ve 6 ve 7 nci maddelerine tevfikan yapı
bulunması meşruttur. lan tetkikat neticesinde tanzim edilen 

Birinci toplantıda bu nisap elde edile- 16/12/941 tarihli takdiri kıymet mazba
mezse içtima bir hafta sonraya bırakılır. tası ve posta idaresinde bu kıymete VU· 
lkinci içtimada kayıtlı üyelerin en az ku bulan itiraz evra1n ve teferruatı tet
nısf ından bir fazlıısının hazır bulunması kik ve mütalaA olundu: 

.....•........••.......•...........................................•••.•.......•.•••• : 
D. D. 1 O 1 numaralı yolcu tarifesi ücretleri yüzde yirmi raclc:lesinde aTttlr'IL 

malı: euretile değiıtirilmiıtir. Yeni tarife 20 ıubat 942 tarihinden itiba~n tat
bik edilecektir. 

Daha fazla izahat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
68l (38l) 

lzınlP Defterdarlığından : 
Satıt No. Muhammen B. 

1 .. 3 Salhane Enveriye aolı:ak 687 ada, 6 parsel 142,75 
M2. 14 f / f eski numaralı ana 

144 Birinci Karataı tramvay caddesi 599 ada. 6 panel 
149,SO M2. 65 tajh hanenin 240 ta 12 hazine hiasea 

145 Köprü mahallesi Kimil pap. sokak 798 ada. 1 panel 
588 M2. numaruız ana 

L. K. 

çu ve mürilril Rifat Pullukçu tara
~ bir saat izahat verilmiş ve yapı
cq i§ler tetkik edilmiştir. Fabrika ziraat 
"ekilettne bir senede teslimini teahhilt 
ettiti on bin pulluk ve 120 bin pulluk miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliı 
~ imaliyle meşguldür. Fabrika- KATIP BİR 2' ALEBE 

lazımdır. Bu nisap ta mevcut olmadıAı KomWyonca yapılan takdiri kıymet, 
takdirde bir hafta .sonra üçilncil defa esbabı mucibeye mUstE'Dit bulunmuş ol
toplanılarak nisap aranmaksızın mUza- duğundan esbabı emlak ve muhammin
kerata baııılanır. lerle alakalı memurlann mütalaAt ve ifa-

Madde 37 - Normal ve fevkalAde datını istimaa mahal görülmıyerek ev
umumi heyet toplantılannda kararlar rak üzerinde tetkikat icrası münasip g6-
içtirnada hazır bulunan üyelerin ekseri~ rülmüş veo yapılan tetkikat ve mib.ake
yeti ile verilir. Fesih ve tasfiye, statilde re neticesinde 7Jkri geçen mahalle takdir 
tadilAt icrası, sandık müddetinin uzatıl- edilen 1800 liranın haddi llyıkında ol
ması gibi hususat hakkındaki kararlar duğuna ve P. T. T. müdürlilğünce vuku 
mevcudun üçte iki ekseriyeti ile ittihaz bulan itirazın varit görUlmiyerek reddi-

146 Birinci Karantina mahalleei Demir sokak 739 ada, 12 
pareel 51 5 M2. numaruız arsa 

147 Oc;lı:uyular Urla toeeai 1883 ada, 2 panel 206, 75 
M2. numarasız ana 

21 00 

82 50 

882 00 

103 00 

82 00 r~ hUkUmetçe lüzumlu demir ve 25 bin A n A UfYOIL. 
~ .. kredi veri.lınif bulunmaktadır. Ka- ..._.... 
~'bük fabrikasından verilen aaçlardan 

. ~telyede varil imali de tetkik edil
bUftiı.. Fabrika diğer taraftan pamuk ve 
~ •. mlbzeri, tırmık, hayvan çapası, 
~ merdane gibi tlraat aletleri de 
.r-ı>ftıaktadır. 

lt~rnum müdürler atelyeyi iftiharla tet
l' etnıi§ler, Osman ve Rifat Pullukçu-

\& tebrik etmişlerdir. 
ZEYTtN YAO lŞLER.t 

lt~kede pamuk ve yağ fabrikasını tet
t~ ed:O umum müdürler )>ilhaım zey
~ Yaglannm yüksek asitli olması Uze
dll' de durmuş ve sebeplerini aramışlar
~ GUmede yığılı görülen çürük r.ey
he !' gözden geçirilmiştir. Zeytinlerin 
h tnen yağhanelere getirilmemesi ve 
tıJltanelerde bekletilmesi sebepleri araş
tn nıışbr. Bu ebsepler arasında son 
fab8!1'1ele vergisinin de müessir olduğu, 
-1'a~~kalar muamele vergisi sebebiyle 
hag .. et görmezken yağhanelere fazla te
'tcı~:Jden zeytinlerin fazla yığılıp uzun 

et kaldıklan görülmUştUr. 

tYRILiş 
rını lt~ ~tkiklerinden memnun oldukla
lll bıldıren umum mildür Avni Sak
Yian· ve Muhip Özyiğitten sık sık Söke
\>aa~aretleri ricasında bulunulmuş ve 

er alınmıştır. 
de~~~rn nıildilrler Aydın hattı üzerin
lll.a.k uğer kooperatiflerde tetkikler yap
l'atifi zere. ~yrılmışlardır. Söke koope
dına krndeclisı idare reisi misafirleri Ay-

a ar teşyi etmiştir. 
-::--_ HOSEYlN BALCI 

~Al.YADA-SABUN 
y~•tKAiLB 

su ı:~o gazetesine göre İtalyan radyo
Verilecune:r.~ b~ İtalyada karne usulüyle 

suıı ıldi.....-.l..+' - ··~~ır. 

Cuma gunun· 
den beri evlerin
den kaçan Asım 
Arkar oğlu Nejat 
Arkarın nerede 
olduğunu bilenler 
insaniyet namı

na Yeni Manifa
turacılarda Sebat 
Lokantası sahibi 
Asım Arkara bil
dirmeleri rica 
olunur. 
1-2 364 

MAZURKA 
~~!:!!.~.~!!'i 
E 2 si de ilk 1 )~fa s 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÇıL<..,N 
. SURUCÜ 

Wallace Berry • ı.eo c. 
SEANSLAR : 11.45 - 1 - 4.38 
8.00 de.. Cumartesi, Pazar 9.00 da 

ıoc:ı=aacoaacaccacaacc-.r~.oacoc 

Catalkava r) Juhafi\ e Gevım evi 
~:: açılmamu bekliy• sayın müşterilerime tamiratın sona erme-

yeni •e zengin çeşit.~riyle açılıyor- 1-3 (385) 

olunmalıdır. ne 'karar verildi. 884 (380) 
Madde 38 - Her iki şekilde yapılacak - - - --

toplantılarda celse idare komitesi baş- TÖRK SANAYt VE T1CARET ANO
kanı tarafından açıldıktan sonra yapı- NtM StRKE'n IDARE MECLtSt REtS
lacak yoklama neticesinde yukardalti LtôtNDEN: 
maddelerde yazılı nizami ekseriyetin Şirkeümizin hissedarlar heyeti umu
mevcut bulunduğu anlaşılırsa açık rey- miyesinin senelik adi toplantısı, 18 Mart 
le bir başkan ve iki raportör seçilir. Ve 1942 Çarşamba günli saat 10,30 da. h
toplantıya umumt heyet baskanının re- mirde Cilmhuriyet bulvannda 64 numa
isliği altında devam olunur."' rada kAin Türkiye palamutçulan Ano

Madde 39 - Umumi heyetler içtimaa nim şirketi idarehanesinde yapılacaktır. 
çağnldıgı :zaman keyfiyet ve toplantı Toplantıda konuşulacak işler aşağıya 
niznamesi mahalli hilkümetin en yük- yazılmıştır. Toplantıda hazır bu
sek amirine arzolunarak müzakerat hU- lunmak isteyen hissedarlann toplantı 
kümet tarafından gönderilen komiserin gününden bir hafta evveline kadar, hisse-
huzuru ile cereyan eder. senetlerini şirket merkezine veya bir 

B - 1DARE KOMtTESt bankaya tevdi ederek duhuliye kartı al-
Madde 40 - Yardım sandığının bil- malan !Uzumu iimı olunur. 

tün işleri idare komitesi tarafından ted- TOPLANTIDA 
vir olunur. ldare komitesi, umumi heyet KONUŞULACAK lŞLER 
tarafından bir sene için seçilecek üç üye 1 - tdarc heyeti ve murakıp rapor-
ile satış kooperatifleri birliği umum mU- lannm okunması. 
dilrlUğü tarafından intı1ıap olunan bir 2 - Bill.nço, kh ve zarar hesabı ile 
direktörden terekküp eder. mevcudat defterinin okunması ve ida-

Madde 41 - ldare komitesi ilk top- re heyeti azAlannın zimmetlerinin ibrası. 
lantıda kendisine bir başkan ve bir ikin- 3 - Hasıl olan kann sureti tevzii. 
ci başkan seçer. Yardım sandığının mah- 4 _ !dare heyeti azMından mUddeti 
kemelerde resmi dairelerde ve üçüncü biten bir azanın yerine ya kendisinin ve
şahıslara karşı idare komitesi temsil ya bir başkasının intihabı, keza sene 
eder. Komite bu salihiyetini direktöre içinde istifa eden bir azAnın yerine ta
terkedebilir. yin edilen zatın ualığın tasdiki veya ye

148 Oçkuyular Urla tose si 1883 ada, 12 parsel 424 
MZ. numarasız ana 

1 49 üçüncü Karataı mahallesi Sabahat, Kemalettin ve 
Enveriye sokak 656 ada, 1 parsel 414 M2. 4, 6, 8, 
1 O, 1 2 eski numaralı ana 

150 Oçkuyular Urla ıosesi 1883 ada 1 parsel 1 33 l 
M2. numarasız arsa 

1S1 Birinci Karantina mahallesi Dilaver sokak 712 ada. 
14 panel 135 M2. 9//1 tajlı arsa 

152 Üçüncü Karataf Enveriye sokak 652 ada, 7 panel . 
179,50 M2. 60/4 kapı numaralı arsa 

15 3 Üçüncü Karataş Nebahat ıokak 64 7 ada, 15 parsel 
94 M2. 5 eak.i numaralı arsa 

196 00 

82 80 

532 00 

40 00 

63 00 

18 80 
154 Güzclyalı Şeref ıokak 874 ada, 31 parsel 45 M2. 

numarasız arsa 2 2 SO 
155 Oçüncü Karataı E.nveıiye ıokak 652 ada. 6 parsel 

221 M2. 60/3 kapı numaralı arsa 77 35 
156 Oçüncü Karataı E.nveriye sokak 652 ada. 5 panel 

197 M2. 60/ 2 kapı numaralı arsa 69 00 
f S 7 Üçüncü Karataı En veriye sokak 65 2 ada, 4 parsel 

205 MZ. 60/1 kapı numaralı arsa 72 00 
158 Üçüncü Karataı Enveriye sokak 652 ada, 2 parsel 

206,50 M2. 60 kapı numaralı arsa 31 00 
159 S.lhane Enveriye ıokak 689 ada, 14 panel 

164,501\12. 103tajlıarsa 35 00 
160 Köprü mahallesi Muradiye eski kuyu sokak 820 ada, 

1 panel 794,SO M2. numaraaız arsa 318 00 
161 Salhane Yeni Turan Enveriye 689 ada. 16 parsel 

9 7 M2. 16 tajlı arsa 20 00 
Yukarıda yazılı emvalin ı;•şin para ile mülkiyetleri 14/2/942 tarihinden 

itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmUJtut'. 
ihaleleri 2/3/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te taliplerin mu

hammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat akçesi yatırarak yevmi mez
kGrde Milli Emlik Müdürlüğünde müte,ekkil aatıı komisyonuna müracııatlan 
ilan olunur. 802 (377) 

ldare komitesi en az ayda bir defa iç- rine bir başkasının intihabL 
tima etmeğe mecburdur. Bunun haricin- 5 - Gelecek sene için murakıp inti- DEVi.Er HAVA YOLLARI ıZHıR MEYDAN 
deki toplantılar başkan veya direktörün babı. 
daveti ile yapılır. Kararlar toplantıda 6 - ldare heyeti azAlan hakkı huzur- M'UD'URLVOVNDEll : 
twr bulunan azAlann ekseriyeti ile itti- lan ile murakıp ücretinin tayini. 1 - lzmirde Cumaovasındaki tayYare meydanında benzin tankı için İJ\f& 
haz olunur. Rey1erde müsavat olduğu 7 - Müdürler tayini ile ücret ve ay- edilecek mahzen açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 
takdirde başkanın veya vekilinin bulun- lıklannın belli edilmesi ve verilmesi ve 2 - Eksiltme 2 1 /2/942 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 O da Cu
duğu tarafın reyi tercih edilir. Komite- kendi azasından her biri ile her türlil maovannda kain tayyare meydanında toplanacak komisyon tarafından yapt-
nin toplanıp bir iş hakkında karar vere- ukudat ve muamelAtta bulunması için lacakbr. 
bilmesi için biri direktör olmak üzere en idare meclisine salahiyet verilmesi. 3 - lıin muhmmen bedeli 3283 lira 1 kuruı olup muvakkat teminab 246 
az Uç Uyenin hazır bulunması meşrut- 8 - Ticaret vekAleti tarafından lira 23 kuruıtur. 
tur. 26/12/ 1941 tarihli ve 9570 sayılı yazılan 4 - Bu ite ait prtname, mukavele projesi ve kroki her gün devlet hava 

Madde 42 - Yarclım sandığını komite ile tebliğ buyrulduğu veçhile, şirketin . yollan lzmir meydan müdürlüğünde görülebilir. Ve 2080/79 telefondan her 
başkan veya üyelerden birisi ile direk- esas mukavelesine ilAvesi icap eden 8 zaman izahat alınabilir. 
törün veya vekilinin miişterek imzalan madde okunup, mezkOr hususat için 5 - Eksiltmeye Iıtirak edecekler yevmi mezkOrde saat 9 da konak öntln-
ilzam eder. • Sonu Yarm - karar ittihazı. (378) den kalkacak idare otobüsü ile meydana gelebilirler. 10 18 632 (311) 



.:>ı yasi vazı vet 
---·---

M 1 sır lr. 2iltere-
ye eskisinden 

dal-a fazla 
IL..eı h11t •• -·-

::,ıngapur aüşünce 

---·---
Isni İde de-
ğişiverdi -·-yeni Jaoonca adı: 

Aydın Deniz l mont! 

Çörçilin 
ln~iliz 

nutku Vf' 

~azt"teleri 
---·---

1 ngi l iz sal~ 

Btrman va h'ı~ pleri 
---·---

R an g o on 
tenhalaştı -·Japonlar .kongoondan 

1 i O kılometre uzakta 
Radvo ı;ı:azetesine göre bir .l apon ga-

zetesi Sinvaourun düsmeııi bir dönüm --·- --·--
r:oktası olduğunu ııövliyecek kadar ile- Singapurdaki Yeni Ze· .. . Analist Birmanyada 

ları daha 
sıklaştı 

ri vitmi~ VP lngilizlerin uzak doeu vazi- landa kuvvetleri emin IIhıtRei'ın Ja1'!oniarJ!lU da Janon hareketlerini 
yetinin tasfiye edildiğini iddia etmiştir. ... • c.!r k :::-
1 nıôlizler bunu kabul ediyorlar, fakat bu bir yere ta!;?D«i'.ı.. yenecec;ız !yor ve a• encli~e verici buluyor 
noktanın muvakkat olduğunu ve tek- Tokyo, 17 (A.A) - Resmen bildirili- biine~e tadilat İStİ'VO:a'lalr Rangoon, 17 (AA) _ Birmanyaya 
rar uzak doğuya geleceklerini de sövlli- yor : Singapur bundan böyle Çunanko Lon~ra, .~ 7. (!"'-.A) - Bütün İngiliz ga- karşı Japon tecavüzü yeni bir safhaya 
yor1ar. ırAydın Deniz• limanı adını taşıyacak- zetelcn Çorçı1ın Pazar nutku etrafında girmiştir. Japonlar şimdi Rangoondan 

Jnsdlizler yeise ve ümitsjzliğe kapıl- tır. akislerinde devam etmı:ktedirler. 170 kilometre uzaktadırlar. Kuş uçuşu 
m1ş ~örünmüyorlar ve şimdi Japonları ırTESLİM OLMAK LAzIMDh 1 HARP KONSEYİ LAZIM ile bu mesafe 120 kilometredir. 
Binnanya ve Hindistanda karşılıyacak- Yeni Delhi, 17 (A.A) - Hint kongre- Ni~uz. Kro~ikl .g~zete.~i .~yor ki: Japonlann bundan sonraki hedefini 
lardır. si reisi Pandit Nehrunun gazetesi Sın- •Çorçil vazifesının yuku. altında sar- teşkil eden Sentego Rangoondan Man-

JAPONY A VE HtNDtST AN gapurun feci akibeti münasebetiyle yaz- sılmaktadır. 1917 - 1918 dekıne benzeyen dal aya giden dem.iryolu üzerindedir. Al-
J apon başvekili Tojo, japonyanın dığı makalede CÜyor ki : ve siyasetin ~mumi idares~ kendisiyle tı gün içinde Japon kuvvetleri 120 kilo

Hindistan üzerindeki emellerini ıı;öster- Singapurda askerlerimiz.in gösterdik- paylaşacak brr harp konseyı ihdas etme- metre ilerlemişlerdir. Britanya kuvvet
rnistir. Japon ba!lvekili BiTmanya ve leri kahramanlıklarla övünelim. Gördü- lidir. ~u g~ ted~e~ Ç~~ nüfu:.u: !erinin geri çekilişi bir hayal sukutuna 
Hindistana istiklal verileceğini söyle- aümüz ve duyduğumuz büyük menkıbe- nu ar ırac v: e şe uvve ını müncer olmuş ise de bu hareket İngiliz 
miştir. Fakat Cinin istiklalini kaldırmak İer karşısında politikayı bırakarak onla- ~~:.:namış gormek:ten kuvvet bula- kuvvetlerinin bir araya toplanması ve 
i!tiven Japonyanın Hindistan istiklali- rın kahramanlığını düşünelim. Ezid İ kü"ük grup]ann birer birer yenilmeden 

H d 1 şçi partisinin resmt gazetesi o1an .. 
ne hönnet edeceğine int li er eri İnan- ac!et faikiyeti karşısında Allah ve insan- Deyli Herald, B. Çörçilin müdafaa na- kuvvetli bir müdafaa hattına yığılmaları 
mıvorlıu. iık tam bir katliama mani olmağı emre- zırlığını başkasına bırakması lehindedir. tabyesinin bir neticesidir. Japonların 

lnstiltere ile Hindistan arasında ihti- ö.iyordu. d ki yürüyüşüne Sitang ırmağı da tabii bir 
laflar olmakla beraber, Hlntli1er lnıd- YENİ ZELANDALILAR EMİN Bu j?azete iyor ': 

cBize Jazım olan, azaları kontrol mes- engel teşkil edecektir. Bu ırmağın ötesi 
lizler1e birlikte vürümekte tereddüt gös- YERDE.. uliyetinden mümkün mertebe kurtulmuş uçsuz bucaksız pirinç tarlalarıdır. Bu-
terrniveceklerdir. Vellington, 17 (A.A) - Müdafaa na- bir harp kabinesidir.> rada korunmağa imkan yoktur. 

ALMA.N ZIRHLILARININ zm Singapurda tayyare meydan]ar1 VAZİFE HİSSİ KUVVETLENDİ Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 
GECtst yapmak için gönderilen Yeni Ze1andalı- D eyli Telgraf diyor ki: askeri yazan Analist diyor ki : 
Üc Alman zırhlısının Brestten Alman- ıarla Yeni Zelanda ucak filosunun düş- cÇörçilin nutku vazife hissini kuvvet- Birmanyada Japonların Martabamn 

yaya s;\'ecmesi Üzerine lmı:iltere hükümeti man eline düşmediklerini ve emin bir lendirmiş. safları sıklastırmıştır.> 40 kilometre yukarısında Paangı geç-
bir tahkik komisvonu kurmuştur. yerde olduklarını bildirmiştir. JAPONYA DA YEN1LECEK mesi ve buranın 60 kilometre şimalinde 

Bu olay başka bir bakımdan İngilizle- SİNGAPURDAN ÇIKANLAR Deyli Ekspres şu satırları yazıyor: mühim bir demiryolu merkezine hilcu-
ri müteessir etmiştir. CA V.ADA «Millet biliyor ki donanmamız daha ev ma hazırlanır gibi olmaları endişe verici 

$ima~ Afrika ve S~gapur.da~i ?urum Batavya, 17 (AA) - Küçük bir çok vel Hitlerin mıknatisli maynlerini yen- hadiselerdir. 
muhtelif sebeplerle izah ecülmıştır. Fa- vapurlar Singapurdan Cavaya gelmiş- miştir. Hitler bu tılısımlı silaha dayana- Ran~oondan gelen haberler Birman
kat .~~an. z~hlılarının Manştan g~ç- tir. Bunlarda Singapurdan kaçan sivil- mıyacağımızı övünerek söylüyordu. Ger- yada Malezyadakinden fazla ve daha 
~ı:sı ıçın bır izah yol~ ~ulunamıyor. In- ler vardır. Bu gemilerin bazısı hiç ha- çektir ki ilk günlerde bunun tahribatına iyi tayyareler bulunduğunu ve harbe 
~~ler so;,uyorlar ; Ingılt~re .~anşa da sara uğramamıştır. Bazısı ise geçirdik- mani olamamıştık. Fakat korku bilmeyen alışkın Çin askerlerinin gittikçe daha 
h*ım değilse nerede Mkımdir · !eri maceranın izlerini kaburgalarında İngiliz milleti nihayet Alman maynini ehemmiyetli gruplar halinde Birmanya-

Ingilterede t~~~ ~a~lıc~ şu nokt::ı- t~ımaktadırlar. Kara tayyare mürette- mağlup etti. Şimdi Hitlerin çok övündü- ya gelmekte olduğunu gösteriyor. 
d? toplanıyor : ~orçıl __ ıyı bır başvek.ıl- batiy]e muhabere bölükleri de Singa- ğü japon maynini de mağlup edece~iz.> Londra, 17 (A.A) - Birmanyada son 
~· .fakat çok agır ~!~r altına . ~::~ purdan Cavaya gelmişlerdir. YALNIZ İNG!LTERE PART1Sİ VAR 24 saat içinde kayde değer bir değişik-
mıştir; bu sebeple ?Srçılin başv~kıllıgı JAPONLAR KAÇ ESİR ALDI? Londra, 17 (A.A) - Kabinenin yeni- lik olmam.ıştır. 
muhafaza ederek mudafaa nazırlıgından Lo dr 17 (AA) _ s· d ki den düzenlenmesi ve kurulması hakkın- Rangoon, 17 (A.A) _ Eskiden çok 

kil · 1A-. dır n a, · ıngapur a d D l' M 1 d. k" 
çe mesı .w:Gim · İ il" ku ı · · · ··ı .. d b a « ey 1 ey• ıvor ı: hareketli bir şehir olan Rangoon sokak-
-' İNGİLTERE VE MISffi ng ız vvet erının geruş o cu e o- Vazifelerinde ehliyet göstermedikleri ları simdi tenhadır. Japon uçakları son 

Mısır başvekili. Nahas paşa Mısırın şaltıldığı hakkındaki Japon iddiası ya· anlaşılan nazırlar, parti düşüncelerine 
1 1 kt d gu .. nlerde sehre yaklasmadıklarından ca-

İn Üt -1... d ·ı b wı 1d w an anma a ır. b k 1 d k b. d kl t 1-a g ereye muar.e e ı e ag ı o ugunu A ak b d b 1 b' rnikd a ı ma an, a ıne en uza as ırı '" - navar düdükleri işitilmiyor. Halkın mü-
bildirmiş ve harbin kolayca bitmesi için ne ura a u u~an ır ar hdır. Bu memlekette artık muhclfazakar, him bir kısmı sehri terketmekte serbest 
i ·ı·zl d d'l W• • •• l . varalı ile bazı tayvarecıler cıkarılmıstır. Liberal ve işçi partileri yoktur. Yalnız 
ngı ı ere yar ım e ı ecegını soy erruş- B. . . d' ki J. 1 30 40 b' brrakılmıstır. Ranrroonda bankalar ve 

tir. unun ıc_ın ır apon arm - ın bir parti tanıyoruz, o da İn~iltere parti- !!'> 

k d lm 1 1 lıı.-·-d ticaret evleri günde yalnız dört saat ça-Bu beyanat İngilterede derin bir a ar esır a ış 0 ma arı cu..uu ır. sidir. Bu partinin ilgilendiği tek politi-
memnuniyet uyandırmıştır. Bu beyanat- -o- ka da harbi kazandıracak olan siyaset- lışıyorlar. 

ı -----·-----tan, yeni Mısır hükümetinin İngiltere A"'>ustura "8 tir. rr•· k fi. 1 
ile işbirliğinde eski hükümetten de çok v ~y B. Çörçilin Pazar günü kabinede deği- ur _ Lı. U l (T ar 
Üeriye gittiği anlas •. ılm-aktadır. cok ı;etı•n b~r şiklik yapacaihnı söylememiş olması bi- ..,.., 

a zim için acı bir hayal kırıklığıdır. Yine J 
"Cava., horlJ erı"' israr ediyoruz: çörçilin yüksek cesareti- dostluk an a.ş· 

ni takdir ederiz. Şimdi büyük dirayet te müdafaaya göstermesi fırsatı çıkmıştır. b. (Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

fikte zaptettikleri toprakların iktısadi 
teşkilat1anmasına çalışacaklardır. Bütün 
bu bölgelerde, Filipinlerde, Malezyada 
ve Hollanda Hindistanında Demokrasi
~rin sömürge usullerine ay kın olarak 
muhtar bir idare şekli tatbik edilecek 
ve birlikte refah bölgeleri haline gelrne
l~rine çalışılacaktır. 

Londra, 17 (A.A) - Royter Ajansının 
askeri yazan Annalistin askeri durum 
hakkında mtital~sı : 

Singapuru ele geçiren japonlann he-
defi, şimdi Malaka boğazının iki tarafı
nı da emniyet altına almak için Sumat
rayı istiladır. İngilterenin şimdi Uzak 
doğuya hava takviyesi kadar deniz tak
viyesi de göndermesi lazımdır. Cavaya 
karşı yapılacak taarruzu önlemeğe gi
den takviyeler arasında deniz kuvvetle
ri de bulunuyorsa. en iyi müdafaanın 
taarruza geçmek olduğunu bilen Amira1 
Helf erih bunları mükemmel bir şekilde 
kullanacaktır. 

HEDEF HOLLANDA HİNDİSTAN! 
Londra, 17 (A.A) - «Taymis> gazete

si Singapur düştükten sonra Asyada ha
sıl olan bam başka durum hakkındaki 
yazısında diyor ki: 

Bugüne kadar japonlar Hint Okyanu
sundaki taşınlara karşı faaliyetten uzak 
kalmışlar ve hiç bir hareket gösterme
mişlerdir. japonlann hedefi Hollanda 
Hindistanı takım adalarını ele geçirmek
tir. Eğer buna muvaffak olurlarsa Hint 
Okyanusuna geçmek imkfuıını bulacak
lardır. Müttefiklerin deniz yollarına kar
şı geniş mikyasta harekete geçebilmek 
için japonlar Hint Okyanusuna serbest 
olarak girip çıkabilmeğe muhtaçtırlar. 
Şimdiye kadar japon hakimiyeti altına 
geçen denizlerde 2500 millik bir sahayı 
kaplıyan Hollanda Hindistanı takım ada
larında müttefik kuvvetlerini takviye 
icin büvük ıtavretler sarl etmek lazım
dır. 

Londra, 17 (A.A) - Royterin Batav
ya muhabiri bildiriyor: 

Juponların eline düşen Palembangta 
düşmanın istifadesine mahal kalmamak 
icin büyük tahribat yapılmıştır. Tahrip 
edilen petrol kuyularının kıymeti 50 
ıııilyon !sterlindir. Bu yekuna henüz 
tasfiyehanelere nakledilmemiş petrolle
rin kıymeti dahil değildir. 

Petrol sahasındaki jeolojik tabakalar 
öyle tahrip edilmiştir ki şimdi petrollar 
başka yerlere akmaktadır. 

JAPONLARA HÜCUMLAR 
Batavya, 17 (A.A) - Felemenk tay

yareleri Palernbangta Japon tayyareleri
ne hücum ederek iki avcı tayyaresi dü
şürmüşlerdir. Başka bir teşekkül de bir 
japon nakliye gemisine tam isabetler 
kaydetmiştir, diğer bir iaşe gemisine de 
ısabet elde edildiği muhtemeldir. 

Nevyork, 17 (A.A) - Hollanda resmi 
makamları japonların Cavaya asker çı
kardıkları haberini kesin olarak yalan
lamışlardır. 

Gazete şunları ilave ediyor: m8SI Jr yaşı• 
hazlrıanlvor Çörçilin bir çok iş arkadaşları bizimle 

aynı fikirdedirler. Fakat bu fikre kar- b• t• -~ • 
şı büyük bir muhalefet vardır. Harp du- lil 1 Jru.I 
rumu hükUmet için, böyle fasılalı bir 

devr_e_aç_ılm_a_sın ..... a_e;::_de_ğu_d_ir._ B ULG U~-B-\-S ~-1-H-A-RARE TL l 
---·----

K A01 N • ERKEK HERKES MÜ· 

-•-· Amerika - ~~a- NEŞRtYATTA BULUNUYOR 
Sidney, 11 (A.A) - Başvekil Kbör- ponva Larbı Sofya, 11 <A-.-A~.=-o. N. s: 

DAFAADA VAZiFE ALACAK 

tinst Avusturalyanın ?f'Üdafaaaı icin ü- il' Sofya basını J 7 ~ubat 1941 de yapı-
tün insan ve malzeme kaynaklannm kul- ---·--- lan Türk _ Bukar doııtluk anlaşmasının 
lanı1masını harp kabinesinden istemiş- yıldönümünü büyük başlıklar altında 
tir. Kadın, erkek bütün Avusturalyalı- Japon. la y yareleri selamlamaktadıT. 
lar, Avusturalvanın müdafaasında va- Zora gazetesi diyoT ki : 
zife aıacaklardır. Amerıkan donanma- c nı memleket araııındaki iyi müna-

KAuRAMANuK SAATi CELDt h sebetler ileride de devam edecektir. Ce-
Sidney, 17 (A.A) _ Avusturalya sına ÜCUm etmtŞ cen sene bu münasebetleri bozmak icin 

başvekili demistir ki : --·-- yapılan bütün gayretler neticesiz kalmış-
c - Yanlıslıkları münakaşa ile vakit T nJ • d• k d tır. > 

kavbetmiveceP.iz. Bizim icin vapılacak uapo ar şun ıye a ar Utro gazetesi de şöyle yazıyor: 
iki is vardır. Birisi kahramanlık, cenhe- 1244 tayyare düşürdük « lki memleket basını bu münasebet-
de dövüsmek ve diğeri de arkadakile- diyorlar- lerin kuvvetlenmesine hizmet etmiştir. 
rin fedakarlık ve çaltsmasıdır. > Buls:ı-ar basınının Türkiye hakkındaki va-

Tokyo, 17 (A.A) - Bahriye nazırı ziyeti bilhassa mesut neticeler vermiş-
JAPON HAVA HUCUMLARI Şirnoda bir toplantıda demiştir ki : tir. Bulıı:aristan ve Türkiyede hürriyet 
Sidnev. 17 (A.A) - Avusturalya • - Japon hava kuvvetleri Marşa! ve istiklallerini temin eden iki şart dost-

hava tebli~i : adaları yanında bir düşman filosuna hü- luk ve sulhtur. > 
44 Japon ucaih Timor denizinde müt cum etmiş, bir gemide yangın çıkarmış -----·-----

tefik gemilerine hücum etmiştir. Bir ııa- ve bir tayyare düşürmüştür. Bundan Pariste iki kişi daha 
at süren bu hücum esnasında atılan bom- başka 21 bin tonilatoluk 34 ticaret ge-
balardan hiç biri hedefine isabet etme- misi de batırılmıştır. kurşuna dizildi •• 
mi~tir. Harbin başlangıcından beri Japonla- Paris, 17 (A.A) - Alman makamla-

Maneka limanı üzerinde dolaşan bir un düşürdükleri düşman tayyaresi 1244 rının neşrettikleri bir tebliğe göre ya-
Japon keşif tavyaresi ueaksavarların adettir.• sak silruı taşıyan bir Parisli ile casusluk-
ateşile geri cekilmeğe mecbur edilmiş- la itham edilen diğer bir Parisli dün 
tir. ınıı~::r.-~:ıı:tıı:QOOl~:tıı:~~ıccoı~=ocoı~~cıı:ııoı~ıecocıılll!!ll!!"-!O!lll!!=ı-=ıoc-§ kurşuna dizilmişlerdir. 

---,-•- Gandi, mareşal Çan § -•----
lVf ısırın yeri dai- Kay Şeklt; !n2iliz tayvare-

konu$mağa gıtti •• 
m~ demokrası·.. varta, 11 <AA> - Gandi Kalk<i- leri yenı· hu··cum 

.- · ~ taya gitmiştir. Orada Mareşal Çan . • 

lerin vanı 
---·---

M l S l R B~SVEKILININ 
BEYANATI -·-Kahire, 17 (A.A) - Nahas paşa ga-

zetecilere verdi~i beyanatta şimdiki 
harpta Mısırın yüzde yüz Jngiltere ta
raftarı olduğunu söylemiş ve demistir 
ki : 

c - Biz yalnız Jngiliz - Mısır muahe
desi hükümleri dolayısile değil, her şey
den evvel demokrasiye yardım için İn
gilterenin yanında bulunuyoruz. Hadi
seler ne olursa olsun biz istikbali düşü
nerek dostluk bağlarının sağlamlaşması 
İçin her eeyi yapmakta tereddüt etmiye
ce~iz. Demokrasi tehlikeddir. Demokra
sının kurtulması ic;in MısıT ve İngiltere 
elele vereceklerdir. » 

i! Kay Şekle görüşmesi muhtemeldir. J 
~ ............ ...,,...,, ...... ,.er ...... ., ............ .,,. ............................ /.,..,,.~.,...,.,. fJ ar yaptı 
AMERİKALILAR 
Bir Alınan tahtelbahiri 
batırdılar •• 
Nevyork, 17 (A.A) - Doğu kıyılan 

açıklarında bir düşman denizaltısı tay
yarelerimizin hücumuna uğramıştır. 

Denizaltının tahrip edildiği kuvvetle 
U:ıhmin ediliyor. Düşman gemisi dalmak 
üzere iken yakınına dört bomba atıl
mıştır. 

--~--'9----~ 
Amerikaaa günde 2 

vapur vaoılacak -·-Vaşington, 17 (A.A) - Önümüzde 
ki nisan veyahut mayıs ayında günde ilci 
vapurun denize indirilmesi imkan içine 
girecektir. 

---·---
((5 )) DEVRı YE GEMiSi 

ZEDELENDi -·-Londra, 17 (A.A) - Hava nezare
tinin tebliği : 

Bombardıman servisine b~lı tayya
relerimiz Almanyanın şimal batısında 
limanlara ve Hollandada tayyare mey
danlarına hücum etmiştir. 

Tayyarelerimiz Fransa sahillerindeki 
düşman devriye gemilerine saldırmış ve 
en aşağı beş tanesi hasara uğratılmıştır. 

Berlin, 1 7 (AA) - İngiliz tayya
releri 16 şubatta Hollanda sahillerine 
taarruz teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
bahriye toplarımızın ateei karşısında bun 
lardan birisi düşmüş, diğerleri de geri 
dönmek zorunda kalmışbr. 

18 ŞUBAT CARSAMBA J~4 

Bir yan"ın ıiciası 
• 

Çocuklarını pencerede 
atmak zcrunda kaldı 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Sabaha ~are görememiş ve böyle yapmıştır. F 
karşı Hasköyde bir yangın faciası ol- kat sukut neticesinde Mişonun iki aylı 
muştur. Asını sokağında Mişonun evin- çocuğu ölmüş. diğer iki çocuğu da a ~ 
den her kes uyuduğu sırada, mangaldan 

surette yaralanmışlardır. 
sıçnyan kıvılcımlar yüzünden yangın 
çıkmıştır. Mişon kendisini, karısını Vt: Yangın Mişonun evi tamamen, yanın: 
çocuklarını pencereden sokağa atmak daki ev kısır.en yandıktan sonra söne~ 
suretj~le canlarını kurtarmaktan başka rülmüştür. 
~~~t;._ ..... ~~ç:.,,.ç:.,,.ç:.,,.~c::::::.-c::::::.-r::::ı..cc::::::.-:::::..0::::.-c::::.-c;;:,.ı 

B. Raulun lon1'ra 
elçiııgı kat'defti -·-Ankara, 1 7 ( Telefonla ) - Kasta-

monu mebusu B. Rauf Orbayın tekaüt
lü~ünü istiyen Dr. Tevfik Rüştü Araıı 
yerine Londra büyük elçiliğine tayini 
vüksek tasdike iktiran etmiştir. B. Ra
uf Orbay yakında en kısa yoldan me
muriveti başına scidecektir. 

Elcilik kadrosunda da bazı deiV.$1.k
liklt:r yapılması muhtemeldir. 

-----~,-·-----Den ı z.ae vazi vet 
(Baştarafı ı inci Sahidefe) 

Başvekil izahatına devamla : 
• - Bu gemilere karşı hava bombar

dımanlarımızın fevkalade ciddi bir şekil 
almasından dolayı her halde Almanlar 
endişe hissederek gemilerini Brestten 
uzaklaştırmışlardır. Alman zırhlılarının 
Bresti terketrneleri fevkalMe faydalı ol
muş ve bizim için büyük bir tehdit iza
le olunmuştur. Bundan sonra bütün ha
va taarruzlarımızın Almanya üzerine 
toplanması mümkün olacaktır. 

} eni bütçe projeleri 
hazırlanıyor -·-Ankara. 1 7 ( Telefonla ) - MaJiy 

vekfileti 1942 bütçe projesi hazırlıkla 
nnı tamamlamak üzeredir. Projeni 
masraf kısmı tesbit edilmiştir. Ziraa 
vekaleti kısmına zam yapılmıştır. Var· 
dat bütçesi hazırlanırken bazı yeni tek 
liflerin tesbitine lüzum hasıl olmuş 

Sekiz aylık tahsilSt memnuniyet uya 
dıracak netice vermi$tir. 

-~~~-·~--~-
Makine ve 
,,, erilirken 

boşüekıl Kızıthaç de 
/e{!esini kabul etti 

Ankara, 17 (A.A) - Başvekil Dr. R 
fik Saydam bugün öğleden evvel Kızıl 
haç delegesi Dr. Junoduyu kabul etmiş 
tir. 

SUUDİ ARAB!STANDA 
lTALY AN MENF AATt ALMAN ZffiHLILARI 

ZEDELENDİ Ankara, 17 (A.A) - Cüınhuriyet hü 
Şamhorst ve Gnayzenav Manştan ge- kümeti İtalya hükümeti tarafından vak 

olan müracaat üzerine Suudi Arabistan çişleri sırasında hasara uğramışlardır .. 
Bu sebeple bir müddet hareket edemi- daki İtalyan menfaatinin himayesini ka 
yeceklerdi~. Harekette görülüz görül- bul etmiştir. 
mez bunlara cesaret ve azimle hücum Ç Ö R Ç 1 L 1 N D E M E C İ 
edilecektir .. 11 Demiştir. Londra, 17 (A.A) - Royter Başvek' 

Londra, 17 (A.A) - Başvekil B. Çör- Mister Çörçil bugün Avam Kamarasınd 
çil bugün Avam kamarasında harp du- Şaharnhorst Gneisenau Vprinz Euge 
rumu hakkında beyanatta bulunmuş ve Alman gemi17rinin geçen .. hafta. Bretten 
günün muhtelif meselelerine temas et- kaçması ve Sıngapurun duşmesı eıtrafın 
miştir. Başvekil Manş denizindeki mu- da demeçte bulunmuştur. 
harebeye dair bilhassa şunları söylemiş- Başvekil Alman gemilerinin Breti ter 
tir : etmelerini; bizim için muhakkak suret 

• - Bu muharebede düşmanın Şam- te faydalı b~ hS.~ olarak. v~ndır~ 
borst ve Gnayzenav zırhlıları uzun bir mış ve lngilterenın Atlant~eki b 
müddet kul1anılamıyacak bir hale geti- d~unun f~n:Jaşn;ak ş~yle d~ 
..:1-~~~- ın· gilt d nizl d ki k tro- sarih surette ıyileşmış oldugunu soyle-
.ı.~uı. ere e er e on . . G . kafil 1 · 1 üz · de 
lünti kuvvetlendirmiştir. mıştir. emı e en yo u enn 

bir tehdit ortadan kalkmış ve hava bonı-
İNGİLİZ ZAİYATI bardınıanlan gayretinin Bret üzerinde 
Manş deniz muharebesinde hava kuv· toplanması şimdi sona ermiştir. Alınan .. 

vet1erimiz 43 tayyare ve 247 tayyareci yaya karşı daha ağır hava hücumlarınıJJ 
kaybetmişlerdir. Alman harp gemileri- mümkün olacağı demektir. Şaharnhorst 
ne bombalar düştüğü muhakkaktır.• ve Gneisenau Manişten ve şimal deni-

HARP KABİNESİ İŞİ zinde~ geçerlerken hasara uğratılınıştır. 
Harp kabinesinde değişiklikler yapıl- Ye bır kaç . zaman .. m~a_rebe dışı kala-

. klif1 · caklardır Mister Çorçil düşman harp ge-
ma5;11la d~ ~l~ te er hakkında baş- milerinin hareketinin güneşin doğmasın• 
vekil demiştir .ki.: dan hemen sonra keşfedilmediği ve tn-

• - Ayrı bır ımparatorluk harp ka- giliz. ha k t1 · le Krallık donan• 
bin · kurmak · ._,~d d ğilim' Fak t va uvve eny 

esı nıyeı.uı e e .. a da ış· b!-Jigwının• . gerektiği ka• 
b ...:ı-ı..:' h kah" . d . t 1 ması arasın ır 
~ u6....,~.'" aı:ıı . ınesın e ımpara or u- dar sıkı olup olmadığı hakkında Amiral .. 
gun mumessillerı bulunacaktır.• lık dairesinin ve hava nazırlığının tek-
TAHKİKAT AÇILDI lifleri üzerine tahkikat yapılacağını da 
Londra 17 (AA) - Başvekil Çörçil bildirmiştir. Singapurdan bahseden Mis-

Manş boğazından Brestteki üç Alman ter Ç?ryil ~aha ~eniş malti~t veremi• 
birliğinin geçmesine imk:An veren deniz yecegıru soylemış ve tahriklerden ve 
hareketi hakkında tahkikat açılmasını tenkitlerden kaç~ılması fikrinde bu .. 
emretmiştir. Gündüzün üç buçuk saat- lunmuştur. Başv:kil .?ek yakında ha;ı> 
lık bir zamanında İngiliz <leniz ve hava hakkında uzun bır muzakere yapılacagı• 
ku tl · · ıl ı d"" nı da izhar eylemiştir. Mebuslar kırk da

vve erının nas o up ta ~an ge- k'k k da h b. ·· t kbel ·d si 
·ı · · ·~·'- d dikl . · 1 k ı a a r ar m mus a ı are 

mı erım uıma e eme erı ınce enece - ,, . d h d hal b' ü k e t' uzenn e emen er ır m za er 
ır. açılmasının iyi olup olmıyaeağı hakkın-
-----·- da münakaşada bulunmuşlardır. Fakat 
Rus va savaşları Başvekil bugün zihinler o]aylann tesiri 

altında iken israrla bir müzakere açıl-
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) masının bütün dünyada çok fena ve gay-

Londra, 17 (A.A) - Deyli Meylin as- .ri müsait akisler doğurabileceği muJfı .. 
keri muharriri yazıyor : hazasıru ileri sürmüştür. 

Son zamanlarda teşkil edilen 10 uncu Mebuslar arasında geniş surette önü-
ordu komutanlığına general Gilan ta- müzdeki toplantılarının birinde müza· 
yin edilmiştir. Şayet Bitler ilkbaharda kere etmek fikrinde bulunmuştur. 
Kafkas petrollerine ulaşmağa kalkana ----
bu ordu büyük bir rol oynıyacaktır. Bu Askeri vaziyet 
ordu da, orta şarktaki diğer kuvvetler 
gibi, general Ohinlekin kumandası alb
na verilmiştir. 

İngiltere Irak ve İrandaki kuvvetle-
rini arttmnıştır . 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 17 (AA) - Alman tebliği : 
Doğuda merkez kesiminde Viazmanın 

80 kilometre cenubunda hatlarımızı 
yarmağa muvaffak olan düşman grupla
rı karşı hücumla çevrilmiş ve yok edil
mistir. 
Düşmandan 848 esir, 17 tank, 86 top, 

yüzlerce mitralyöz ve bomba makinesi, 
bir ~ok malzeme alınrruştır. 

Muharebe sahasında 5000 den fazla 
ölü ve yaralı vardır. 

Sovyetler dün 48 tayyare kaybetmiş
lerdir. 4 tayyaremiz üssüne dönmemiş
tir. 

CENUP KESİMİNDE 
Berlin, 17 (A.A) - Rus cephesinin 

cenup kesiminde şiddetli muharebeler 
yapılmış ve düşmanın inatçı mukaveme
tine rağmen müteaddit yerler alınmış
tır. 

Kuvvetli üsler haline konmuş olan bu 
yerlerde düşman zayiatı ağır olmuştur. 

(Baştarah 1 ind Sahüede) 

Japonlar yeniden kuvvetler çıkarıyorlar. 
Japonların Cavaya da asker çıkardık .. 

larına dair haber varsa da bunlar hic bir 
taraftan teyit edi:imemistir. Bu, şimdi· 
lik ihtimal içinde de~ldir. 

Llbyaya gelince : Londradan bildiril
di!Hne ıı;öre cephede henüz büyük capta 
bir temas olmamıştır. Gazaladan 65 ki
lometre cenuba uzanan bir hat üzerinde 
her iki taraf ancak devriye t~ması muha· 
faza ediyorlar. Fakat her ıoı:ün veni hare
katın ba~lanması beklenmektedir. 

Sovvetlerin merkez cephesindeki yar
ma hareketinin karşı taarruzlarla yok 
edildiği Almanlar tarafından iddia edil• 
mektedir. Do~u cephesinin ıı:enel duru· 
munda henüz esaslı yarmalar görülme
mistir. Yarma ancak operatif mahiye-
tinde .,lduğu takdirde hedefe varmı~ 
sayılabilir. Müdafaa mevzilerine çok 
kerre girilebilir; buna tabyada sadece 
c girme > denilir. 

2500 kilometrelik bir cephede de 
her yerde kuvvetli bulunmağa imkan 
olamaz. Ve doğu cephesindeki bu kıt 
durumu içinde harekat daima karşı ta .. 
arruz1arla önlenmiştir. 


