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flan ınünderecatından mesuliyet kabul edilmez .. Cümhunyeıın "e camhuriyet eo.,.,.lerinin bekçili .sabahlan çıka,. afyari gazetediT'. · 

B. Fikri T uzer)in clün~ü hitabesi Aıman - Rus harbı 
----·*----

Her iyiliği ve bilgiyi bal
kın içine sindireceğiz 

Rusya er-
line mey

dan okuyor 
-· --*--

Halk bır hazınedır, onun anahtarını Halkevınde bu 1urıız; Bahar geıınce Alman. 
-• yanın işi bit.rılme-

'1unevverıer1n vazifesi • Roman mükAfatını •Sinekli Bakkala kazandı, gelecek yıl müzik mükllfatı verilecek - 50 mil· 
)on kişi Halkevlerinden nur aldı. 25 bin konferans, 15 bin temsil, beş bin kurs, 400 kitap ve 1300 sergi· 6 Halkevi ve ğe çalışılacak 
-~--------22-H_a_lk_od_ası_daha açıldı .. - Türk milletinin hizmetinde olmak zevki... --*--

Ankara, 22 (Hususi) - Halkevlerinin B" l df R 

Kara 
Rorsacılar 

---~*----

Bu memlek~tın bir 
IVumaralı düımanıdır 

-*-Gerek İstanbulda ve gerek İzmirde 
:.~ her hangi bir otomobile bindiğiniz 
;::- şoför mutlaka tarife haricinde bir 
.......,. talep eder. 
tıı!1ıınun sebebini sormağa lüzum yok· 
d · Çünkü şoför daba evvelden siz"l 
~elini yanmıştır. Lôstiğin tanesini dört 
lı:e . ~ liraya aldıklannı benzinin tene· 

• 811J.i kaçak olarak on beş liraya teda· 
~ eylediklerini, kendisini acındıracak 
ır Şekilde anlatmıştır. 
'l'aşraJarda hatta büyük şehirlerde 

~rinde elektrik bulunınıyan insanlar 
.ı._ .. erce karanlıkta kalmakta, petrol te· 
....,.... edememektedirler. Fevkaliıdc 

~ alhnda y~ıyonız. Bnn mahrumİ· 
ıı:t ere katlanmamız gayet tabiidir. Fa· 
da t ı!:'elı.esine on lira vermek iktidann
dirı unanlar gaz tedarik edebilmekte-

er. 
ı,_Geçen ııün otobüste bir arkadaşln 
-rsılaştım. Elindeki filcııinde yiyecek 
bıııddeleri vardı. Söz arasında neler 
~dığım sordum.. •Ne yapalım birader; 
ıı?"cli kara borsadan ahı; veriş ediyonız. 

ll&z un buldum, aldım• dedi .. 
llayretle tekrar sordum : 
- Un bulunnyor mu? 
- Kilosnna yetmiş kunı.ş verdikten 

'°Dra çok .. • 
~imin sızladığını duydum .. 

borsa! .. 
h_ lıu iki kelimenin ifade ettiği acı ına· 
""' ~Yleriıni ürpertti.. 

Filhakika piyasada bulunmadığı iddia 
~hııan bir çok maddelerin yüksek fial-
11._le elde edildiği gizlenmesi milınkün 

""'Yan bir vllıa halindedir. 

B. Fikri Tuzer 

yıldönümü münasebetôyle bugün (Dün) oy e yen m gazete-
saat 15 te, C. H. Partisi Genel sekreteri leri COfı nifdJift görünü• 
B. Fikri Tuzer radı;oda bir hitabede bu- ''Or~ • Bü...ıüfı Po?on·ua 
!unmuş, Halkevlerırun vazıfe ve basa- " " 3 
rılarını, münevverlere düşen işleri, ordusu harelıete hazır 
Türk millcUn:n birliğini, bütün ihtimal- Moskova, 22 (A.A) - Kızıl ordunun 
leri göz önüne alarak hazır ve tetik bu- organı olan Kra.naya Zvesda gazetesi 
lunduğunu söylemiş, yeni açılan Halke- yazıyor: 
vi ve odaları hakkında malumat ver- Kızıl ordu Almanların o kadar yay
miş, on yıllık Halkevleri çalışmalarını gara ile ilan ettikleri llkbahar taarru-
gösteren sergileri açmı.ştır. zuna hazırlanmıştır. Nazi harp makina-

NUTKUN METNİ sı sarsılmış, fakat kınlmam1ştır .. 
Yeniden kanlı bir mücadele başlıya

caktır. Şimdi bizim işimiz düşmanın bü
tün müdafaa hatlarını derinliğine yara
rak bir yol açmak suretiyle Hitlerin 
pl3.nlarını suya düşürmektir. Bunu ya
parken dilşmanın taze ihtiyatlarını ve 
eski tilmenlerinden geri kalanları eze
ceğiz. Biz Bahardan evvel batıya doğru 
çok ilerliyeceğiz. Bahar gelince Nazi Al
manyanın işini 1942 de bitirmek için ta
arruzumuzu rahat geniş bir ölçüde inki
şaf ettireceğiz. 

B. Fikri Tuzer aynen demişt.ır ki : 
• - Aziz arkadaşlarım; 
•Halkevlerimizin onuncu yıldönüınü-

nü idrak ettiğimiz şu il.nın engin sevinci 
içinde yüksek huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Bu kutlu vesileden istifade 
ederek hepinizi sevgi ve saygı ile selam
larım; sevgili arkadaşlarım. 

Yerli olsun, yabancı olsun takdir ka
biliyet: olan herkesin muhik hayranlı
ğını çeken, bu uusal ve kültürel kurul
ların çatıları altında, halkevleri karşı
sında bilhassa bugün bir heyecan ve gu
rur duymakla bahtiyar12. 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

MlLYONLARCA ASKER HAZIR 
!zvestia gazetesi de talim görmüş mil

yonlarla yedek askerin Almanlara karşı 
savaşa atılmağa hazır olduklarını yazı-
yor . 

1 :alkevlerinin yıldönürı.. Ü POLONYA ORDUSU 
HAREKETE HAZIR 

Dün Ankarada yapılan 
n. erasim çok parlak (;ldu 
Milli Şef ve Bayan İnönü Halkevini şereflendir· 

diler ve sürekli alkışlarla karşılandılar-
Ankara, 22 (Hususi) - Halkevleri

nin onuncu yıldönümü bugün Ankarada 
çok parlak ıurette kutlanmıftır. Ankara 
halkevi milli renklerle aüsleruniştir. 
Halkevine giden caddeler daha ıaat 1 2 
den kalabahlclaımağa baılamıı ve ııaat 
14 te halkevinin bütün ıalonları kapı 
aralarına kadar hınca hınç dolmuştur. 

Dün bütün Ankarayı Halkevinde gör
mek mümkün idi. Vekiller, Mebuslar, 
diğer bütün idare imirleri ve komutan
lar ve halk kendilerine tahsis edilen 
mevkileri almışlardı. · 

Saat 1 S te Milli ve deği~mez Şef 
cümhuneiaimi:E lnönü ve bayan lnönü, 

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

VO§inııton, 22 (A.A) - Polonya Ha
riciye Nazırı Rusyada harbe hazır bü
yült Pnlonye ordusunun yakında hare
kete geçeceğini söylemiştir. 

AMERiKA YA DO-ŞEN VAZ!FE 
Nazır demlslir ki: 
- Şimdi dtİnyaya zaferi kazandırmak 

için Amerikanın bütün kudretini göster
mesi zamanı gelmiştir. İngiltere harbin 
sevk ve idaresi gibi ezici bir yükü Ame
rika ile paylaşmak zorundadır. İngiltere 
iki sene bu yükü en vahim şartlar için-

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

Bugünkü harp, Çın 
ve Hindistan 
----·*----

Mrl. "Çankay-lir ltaçakçılık her memlekette yapılabi
le· Bütün milletler, muhtelif şekil· -----------------------------

ediniz.. Yaşamak için ha· 
valarcla kuvvetli olmak _ 
IAzun geldiiini hiç bir za-
man unutmamabpz.. -
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YENİ ASm Matbaasında basılmıstır .. 

Ru.s askerleri geri aldıkları bir 
kıı>tıbant1' aokaklannda 

!;ov vetlf>re eöre 
----·*----

\" eniclen ilerlen-
dj, 1. 3 nıitral

yöz vuvası tah
r·p olundu 

-*
Almanların 14 tanlıı, as· 
1ıer dolu 475 Jıamyonıı, 
J6S VG!}'OftU da yofı edildi 

Moskova, 22 (A.A) - Sovyet habeT
leı- bürosu dün gece aşağıdaki tebliği 
nesretmiştir: 

21 Şubatta kıtalanmız Alman ordula
rlyle çetin muharebe).,... yaparak llerle
ıniş ve bir çok yt!rleri işgal etmiştir. 

20 Şubatta hava muharebelerinde 14 
Alman tayyaresi düşürdük ve yerde 11 
düşman tayyaresi tahrip ettik. Bizim ka
yıbımız 3 tayyaredir. 

21 Şubatta Soskova yakınlannda üç 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

20 şubatta tayyarelerimiz Almanlara 
ait 14 tank, asker ve malzeme taşıyan 
475 kamyon ile 165 vagon, 5 sarnıç kam
yonu, 22 top, 33 m!tralyöz yuvası, dokuz 

(Sonu Salıife 2, Sütun 6 da) 

Yeni bır denız harbı· 
na doğru mu? 
---~*----

Alman filosu 

Bırman vaaa cıurum 
* 

'' angoon,, 
Mata gibi 
Üşmiyecek 

-*-
Bilin ırmağı cevre. 

' 
sinde Japonlar ağır 

kayıplar verdi 
-*

Birmanyada değişifılifı 
yofı- İngiliz • Amerilıan 

tayyareleri şiddetli 
hücumlar yaptılar 

Rangon, 22 (A.A) - Bilin ırmağı 
çevresinde Britanya kuvvetleri japonla· 
ra ağır kayıplar vermişlerdir. V eziyette 
ehemmiyetli bir değişiklik yoktur. tn
giliz ve Amerikan tayyarecileri düşmuı 
kollarına, taşıtlanna mevzilerine şiddet
li bombardımanlar yapmışlardır. Bir çok 
yangınlar çıkarılmıştır. Düşman avcıla· 
n bu hareketleri önlemeğe çalışm.ışlal'o 
dır. Amerikan tayyarecileri üç d~ 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

( Sonu Sahife 4, Siltmı 6 le ) 

B. Çörçilin nutku hakkındaki fikirlerim 
bildlT'en A iman H arlciyerinm 

Bar B. RibbımtT'op 

Ç6rçıl ve Almanlar 
--~*----

Herline ıfÖre B. 
Çi;rçil lmpara
torluiun me-

~orveç sahille- zar kazıcısı! tli 1e. tecelli eden çeşitli kaçakçılık ha· 
ı.:; erıni önlemek için muaz:uım kadro· 
d beslemek mecburiyetini öteden beri 
~Ynıuslar ve bunu yapmıslardır. Fakat 
~ ara borsa!• bu, yalnız bir kaçakçılık 
"e\'Zuu değildir. nu, memleketin maddi 
~klh.anevi rcphc.,,ini sarsan, kemiren bü~ 

rınde tor:>Janmı' -*--*- _ Almanlar Çörçili Amerf· 
Hin! ve Çin ııuvvetlerini İngilizler . .."bere pefı Jıan aleti sayıyor ve 

şek" D"Ühim de
meçte bu undıı 

bir afettir. 
ıu!ira bir gümrük kaçakçısı bütün teh· 
;; leri, yapbj!ı isin cezai ikibetlerini 
ç ~Ceden kabul eden, devlet resimlerini 
ı:;n bir hırsızdır. V c millet bu hırsız· 
ita takip ile mesgul bulunan deniz ve 

;8 kuvvetlerini daima görmektedir. 
h akat kara bonacılann hareketleri 
ıırıı~rdan çok daha şenidir. 

.,:ılletlcr ölüm, dirim müeadelesi ya. 
lan ar~en, hükümetler iaşe işlerini !idi· 
1ııı:ı bır şekilde tanzime uğr~ırlarken, 
ı.n;;~r harp kazançlannın hırsına nefis· 
Ilı ı kaplırnıış, üç beş kunı.şluk maddi 
ııe:';'f~ateri için, memleketin manevi cep· 
ııah'nı de sarsın ağa ulnışan sefil erdir .. 

lsızlardır 
~Un.kü h...:Cketleri umumi efklirın zi. 
fa lie~; zehirleyiddir. Halk bunlann 
Ilı 8 Yetıni hiikiimetin aczine, veya bazı 
ey;ıtıur~n bu ~bl sefiller ile iştirak 
1ıak::,esıne de ihtimal vermekte ve bu 
dır dan büyük bir üzüntü duymakta· 

· (Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) --
il. ~ussolini,, Al- r 
rnanlara minnettar 

Çiiııfıü Li!Jyada ingi· 
liz flerleyiıini 

durdurduJar .. 
ıı~';'.a. 22 (A.A) - Mussolini şima
kabuı ika . t1:31yan baskumandamnı 
ınt v ~tınışt:r. General, Libya umu
v ~lı".' sıfatiyle Mus.<oliniye izahat 
ennıştır. 

11 Mus.olini. şimal Afrikada İngil' -
orı büy .. k b .z 

olan u · ir mağlubiyete uğratmış 
1 dl Alınnnlnra minnettarlığını bil-

tınej!e ~~rıe!"2,!I memur etmiştir. 

fnfMfen3yet ve hürri~et inanmıyorlar • Almanla· Rmyaya hücum edecefı· 
devasında harcamalı.. rın maJısadı ne?.. ıerini söyliyorlar 
KalkOta, 22 (A.A) - Çin orduları Londra, 22 (A.A) - Stokholm rad- Berlin, 22_ (~:~) - Yan reaml bir 

Başkumandanı Mareşal Çan - Kay - Şek yosunun bildirdiğin göre üç Alman zırh- kay".~~"." ~~ldırıl?.or: 
aşağıdaki demeçte bulunmuştur: !ısı Norveç sahilleri boyunca ilerlemek- . ~orçilin o~yledıgı. nut!<'un A~an h_a· 

Med . ın· . ik an] tedirler. Bu zırhlılar Fon Tirpıç, Ami- rıcıye nazırlıgı mahfillennde dogurdugu 
- . eruyet _tar "':"' şu ~az ... ~- ral Şer ve Amiral Hiper zırhlılarıdır. akiıler ıu noktalarda hulasa edilebilirı 

rında Çın ve Hint milletlenrun butun Maksatları şimali Rusyaya giden !ngiliz 1 - Çörçil birinci cihan harbinin 
kuvvetlerini medeniyet ve hürriyet da- ve Amerikan malzemesinin sevkiyat yo- ba~lıca mesuludur ve Çanalı:kale bozgu
vası uğrunda birleştirmeler! gerektir. !unu kesmektir. nu ile askerlik bakımından kabliyetaiz
Çin ve Hindistan hürriyetten mahrum Brestten kaçan Gnayzenav, Şarnhorst !iğini daha o zaman göstermiftir. Çöıçi
kalırs dün a.d d Jı b. barış :ıa- ve Prens Öjen harp gemilerinin de Nor- !in harp politikası lnııiliz tarihinin k.1IY" 

a Y 8 evam ır 0 veçin Trondhaym sahillerinde oldukları dettiği en büyük bozgunlara aebebiyet 

Libyacla Jngilizlerin aldıklan ltalyan esirleri uykuda 1'e dii§Üncede maz. bildiriliyor. venniıtir. Dunkerk, Yunanistan, Girit, 
H1ND1STAN !ST!KLAL! Londra. 22 (A.A) - üç Alman zırhlı- Libya ve Singapur hezimetleri hep bu Lib yada hedefler .--~-::.o-=-=-=-=•-= 

5
- , -, -, :_:_:_:-oc_:::ı_c_o_aı:ıı-

111111111 111111111 11111 11111111111 1111111111111 11111 Umit ediyorum ki Büyük Britanya 
Hint milletine onun istemesini bekleme
den hakild istikllli verecektir. Bugün 
içinde bulunduğumuz savaş Çin mille
tinin de rol oynıyacağı bir filemin varlı
ğı uğrunda yapılmaktadır. 

----*·----
/.:ılman durak-
lama§ı In2iliz
lere t;ok yaradı 

-*
Almanlar 1'obruğu, ingi· 

lizler de Bingaziyi 
almalı istiyorlar ••• 

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebli~i: 
Şimali Afrikada iki taraf arasında ke

şif faaliyeti olmuştur. 
Mihver tayyareleri Aynelgazala do

laylarında düşman gerilerini muvaffakı
yetle bombardıman etmiştir. 

Bir Alman denizaltısı Sollum açıkla
rında bir düşman muhribi batırmıştır. 

Malta adasında hava meydanlan tay
yarelerimiz tarafından şiddetli bombar
dıman edilmiş, yerde bulunan av tayya
relerinin bir çoğu tahrip olunmuştur. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ). 

DAKtKA. 
•••••••••••• 

Bir - iki Jaı.on 
b:rliii Eali 
adasına (ıktı 

-*
Şiddetli muharebeler 

devam ediyor .. 
Batavya, 22 (A.A) - Müttefik kuv

vetlerin fevkal~de mukavemetlerine 
rağmen bir veya iki Japon birliği Bali 
adasına ~ıkmağa muvaffak olmuştur. 

IJ,r aen ı z harbı d:ıha 
---~*----

iki .~auon ı..._ul:-
ribi batırıldı 

-*-
MÜTTEFiKLERiN ZAV:ATI AZ 

-*-Müttef'k kuvvetleri ile Japonlar ara
sında hala şiddetli muharebeler olmak
tadır. 

Vaşington, 22 (A.A) - Amerikan 
bahriye nazırlığının tebliğine göre altı 
Amerikan destroyeri Hollanda donan

akınları mıısiyle birlikte Japon harp gemilerine 
tecavüz ederek iki Japon muhribini ba-

Cava üzerine düşman hava 
şiddetlenmiştir .. 

~~!a'·---'-'--·=wl.'2~111:;:ın:::ı:;;ıı:;;ıı:..._ tınnışlardır. Ameri!talıların ve Hollan-
- , dahlarııı zaşiatı azdır. 

sının şimal denizinde Norveç kıyıların- siyasetin euridir. 
da görülmüş olduğu bakında Stokholm- Siyllll alanda lngilitere Avrupa lı:ıto.• 
den verilen haber şüphe ile karşılan- ıındaki bütün dostlarını lı:aybetmi,tir. 
nıışbr. Böyle ehemmiyetli bir filonun bu ( Sonu Sahife 4. Sütun 4 te ) 
sularda bulunması çok şüphelidir. 
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ŞEHİR DABERLERi 
Tarihi Rom11 .. 

l.uILeli 

Yazan: Şahin Alıduman 
••• 12 ••• 

cenr..et ~ihi idi 

Harice kuru fa
sulye ~önderil

mesi yasak 
hrlıler Rumeliyi baıtanb~a imar etmi$ler her *·---

tarafı süsle mişlerdL Ticaret 11efıaleti zeytin· 
Atıma sert bir mahmuz darbesi vur- gülüm.seme belirdi: yağı fiatJeriyfe meşgul 

du.. Bir kaç dakika sonra hep birlikte _ Neden ralıatsız olacağıın! Gel, hele oJuyor .. 

11 alkevlerinin yıidönümü 

lzmir ve Karşıyaka 
Halkevlerindeki tören 

Geceleyin her iki Halkevinde temsiller verildi y•leı>ıuza devam etmeğe koyulduk.. otur bakalım, oğlum, dedi. İhtiyarlık Hüküınetin iaşe ihtiyacına göre islih· * bu!.. Senin başına da gelirse o zaman sal ve ihracatı tanzim ettiği malumdur. Dün lzmir halkevinde yapılan parlak Karşıyaka halkevinde de dün bir tö-
)flnde doğduğum yuvamdan, sevgili Dnlarsın! eskiden günlerce at üzerinde Bu cümleden olarak 1941 fasulye mah· törenle halkevleriınizin onuncu yıldö- ren yapılmıı ve nutuklar aöylenmit. ge

t.prak.Ian llzerinde bilyüdüğUm Elbasan giderdim de hiç yorulmazdım. Halbuki sulünUn harice gönderilmem.si için ted- nümü kutlanmııtır. Bütün salonlar ge- celeyin kız öğretmen mektebi talebesi 
ka..ı.a.ından aynlarak at Uzerinde ge bu sabah bU- kaç saat yol yürümek işte birler alınmıştır. len halkla dolmuı ve bir çok kimseler tarafından bir konser verilmiş ve bir de 
!lrdiiim on beş, yirmi günlük kısa :ıa· beni böyle, fena halde yordu. 1941 senesi fasulye rekoltesinin en az bahçede beklemek suretiyle hoparlör· piyes temsil oiunmuıtur. 
_. şimdi bana çok uzak bir hayal gibi lhtiyann yanma gittim, oturdum. O· bir ınikdarmın dahi ihracı için ibra· !er neıriyabnı takip etmiflerdir. URLADA 
~yor._ na dedim ki: catçılara mU....ade veril~ dei!iJ.dir. Törende vali ve muavini, komutan, Urla. 22 (Telefonla) - Hallcevleri· 

:mbasandan ayrıldıktan sonra şimdi - Sizi denıin abdest alırken görmüş· Bilakis ihracatçılar elinde 941 yılı fa. parti müfettişi. şehrimizdeki mebuslor. nin onuncu yıldönümü bugün halkevin· 
adl.rı zihnimden silinmiş olan bir çok tüm. Birden bire bende merak uyandı sulyesi görüldüğü takdirde bunlara hü· belediye ve parti reisleri iaşe müdürü. de paTlak ıurette kutlanmııtır. Merasi
körle.-e, kasabalara uğradık. Bu Rume- Şimdi sizden sorup öğrenmek istiyorum kümet tarafından el konulacağı ve bu defterdar, diğer bazı müdürler de hazır ıne istilı:lU marıiyle baılanınıf, öğret· 
li lalası meğerse ne kadar büyük bir Siz namaz kılmadan önce hep böyle yı- fasulyelerin de kendi ihtiyacımıza ay- bulunmu,lardır. men Leman Uzer ve bayan Saliha tara· 
ya.iş! lşte on beş gündür gidiyoruz, kanır mısınız?.. rılması tedbirlerine baş vurulacağı bil· Saat 1 5 te istiklal marıını müteakip. fından halkevlerinin amaç ve faaliyet-
yele.Juğuınuz hAIA devam ediyor! lhtlyar Yeniçeri gayet ciddi bir tavır dirilmektedir. Ankara radyosunun neşrettiği parti ge- !eri hakkında birer nutuk aöylenmit ve 

Bu uzun yolculuk, bana bilmediğim, takındı: ZEYTtN YAG FlATLARI nel sekreteri ve Erzurum mebusu tören çok heyecanlı olmuttur. 
~imjiye kadar zihnime sığdıramadığım - Bizim dinimizin en esaslı nizamla- Ticaret h~kili zeytin yağı fiatlarının Doktor B. Fikri Tuzer:n nutku dinlen· Törene hükümet erkanı, hallı:evi men· 
bir ı;.k bilgiler öğretti. nndan biri de temizliktir, diye cevap > üksekliği üzerinde incelemeler yap· miştir. supları ve m;ınevverlerimiz iştirak et· 

Bt.n o zamana kadar bizim Elbasandan verdi, biz ruhumuz gibi bedenimizi de maktadu·. Elde edilen netice, bu fiat Bu nutuk bütün lzmirde hoparlörler · tir 
dalla gUzel bir kasaba bulunmadığını temiz tutarız. Bahusus namaz kılacağı· yUkselişinin istifçilik yüzünden olduğu vasıt .. iyle halk tarafından dinlenmittir. mTö~en sonunda Milli Şefimize, baş· 
-.ordum. Halbuki Rumeli kıtasının mız vakit hem içimizin, hem de dLjımı- merkez.indedir. Nutuktan sonra lzmir halkevi dil ve vekil doktor Relik Saydama ve parti 
1.-gi köşesine baksan, orası Ccnnet gi- zın temiz bulunması lazım .• Bunun için Önleyici tedbirler olarak ticaret ve· edebiyet komitesi adına muallim S..it sekreteri doktor Fikri Tuzer tazim tel· 
bi ııörilnmekte idi. Her taraf yeşillik her beş vakitte, namaz kılmadan evvel kalctinin zeytin yağı fiatları hakkında Odyak bir nutuk söylemi~. halkevleri· grafları çekilmittir. 
içiıaıM .• Sürülmüş tarlalar, yeşermeğc dalına yıkanmağa mecburuz... kanuni bazı tedbirler almağı düşündüğü mizin muhtelif aahalardaki zengin ve EVDE.Ki ÇALlŞMALAR 
ı.a,layan çayırlar göz alabildiği yerlere lstanbula gittiğin vakit bunları sana işitilmiştir. verimli çalı1111alarından bahsetmiştir. Hallı:evlerinin gayelerini tahakkuk 
kaıiıır uzanıp gidiyordu. Dört yanımız· hep öğreteceğiz. .. O zaman artık sen de -----·-' ---- Kız lisesi talebesi tarafından koro ve ettirmeğe çalııan gençler halkevimizin 
da, sağlayarak akıp giden büyük ırmak- tamamiyle bizim aramıza karışmış bulu- Pi"a&O Of"Jfmadan tittiJn orkeıtra ile martlar ve türküler söylen· çevresi içinde güzel başarılar gösteri· 
lau. , irili ufaklı derelere, çaylara rastlı- • n " :r miı ve kızlarımmn muvalfakıyeti ıid· la Ed b. '- ı '- nf e'"'·ı·nı· n~caK.sı ··· f I i tf. yor r. e ıyat ~o u, ~o ranı s ·-
yorduk. Her adını başında bir karşımıza _ Bu yolculuk daha uzun siirecek mi? G an arın llGZ ye .. detle alkıılanrruttır. tanzim ve tertip ile faaliyete bqlamıı· 
)18 \ir pınarbaşı. yahutta bir çeşme çı· Kaç gün sonra f<tanbula vamıış bulu- Alman haberlere göre piyasanın açı· Gece halkevi temsil kolu tarafından br. Teıruil kolu gençleri cadam sarrafı> 
kıyerdu... nacağız? lışından evvel Karadeniz ve Marmara bir temsil verilmiştir. piyesinin provalarına devam etmek.te-

Tttrkler Rumeliyi aldıktan sonra her _ Daha dur bakalım, delikanlı! lslan- tütünlerini alınış olnn tüccara ihracat Bu akşını da zengin bir konser ve· dirler. 
tarafı sU..üleyerek burasıru adeta Cen· 1 liaan11 verilmiy•cektir. tilecektir. Halk ı d ·· k 1 bula varmak idn daha epice yo yürü· evi sporcu an a sure av arına nete çevı~;•Jeord.i. Bana bunu ihtiyar ' Hük. ·· t• tütün · ... rmal d d 1 --...- mekliğimiz icap ediyor. ume ın p:ya-•ını no KARŞIY AKADA evam e iyor ar. 
bir Yeniçeri anlattı... Biz buradan dogru· ca Geliboluya va· bir şekilde tutmak için aldığı tedbirlere -------------------------------

Sarıca Mehmet beye karşı beslediı;im · ıs·z1·k ed J b ti l• k ol ~ raca"ız. Kara yolculuğumuz orada bite- rıaye ı ı en er u sure c .. yı -
U•"'dan sonra, bu yas.lı adam i~in du.v- ö d ki b l cakJ rd ,.,. ' cek. Sonra deniz üzerinde gitmeğe baş· u arı cezayı u a a ır. 
d~ sevgi de gönlüme girmeğe yol 1 • İnhisarlar idaresinin de piyasa açıl· 
lıullııalı:ta gecikmemi<ti.. ıyacagız... .. 

--. Sen şimdiye kadar hiç deniz yolculu- madan evvel bu bölgelerden tütün mu· 
&kalı kar gibi beyazdı. Fakat o bu - b tt""' hakk d k" h b J k ·in g·u yapdın mı? ayaa e :,.. ın a ı a er er e> 

..ı.:ıı detlrmende ai!artıruş dei!ildi. la ak al 1 
şı..diye kadar gllrdüi!iJ. memleketlerin Benim bu suale verilecek müsbet bir 0 r Y an anı=ıtır. 
ha7allııi, temas ettiği adamlardan duy· cevabım olmadığını şaşkın bakışımdan 
dllljtu !!(izleri aklında tutarak bu sayede fark etmesi üzerine devam etti: ff aı kevlerinrn 

Nüfus cabuk • 
görecek idareler< 

. 
ış ____________ , ___________ _ 

Dahiliye Vekaleti yeni 
bir tanıim gönderdi kalaııını ~engin bir bilgi hazinesi haliııe - Delikanlı, bir kaç güıı sonra gör

~tbmiş bulunmakta idi. Onu Yeniçeri düğün vakit 'aşırıp kalacaksın. Denız 
:ı.rlradaşları Koca Hwr diye çaj!ınyor· büyük, görmeyenlerin aklına sığamıya· 
lıır.tı ve herlı:ee ona hürmet ediyordu. cak derecede geniş ve hudutsuz bir su 
Hattı Turnacı başı Sarıca Mehmet bey birikintisidir .. Zaten bu dünyanın kara- El:melı lıartı muliiniin nüfusa tescil edilmemiş 
bilet. Jardan üç misli büyüklükte geniş bir parti genel sekreteri doktor Fikri Tuzer ._ ğ f 

Yolda giderken bir su kenarına var- parçasını hep denizler kaplamıştır.. ve halkevi bn~kanı yerlerine geldikleri fıfmse lJıraHntı)laC:a 1 l!ıtlU U)Or .. 
dılt. Bir kaç mızrak boywı.u aşacak dere- Deruzde yolculuk yelken gemileriyle vakit sürekli alkıılarla karıılanmıılar· Dahiliye vekaletinden mektum nü· gayret olunma11 ve neticeden malUınat 
ce.Je ytıkMlen güneşin vaziyeti öğle yapılır. Ben doğma, büyUme Karadeniz dır. fu•ların kayıtlarına ehemmiyet verilme· ltaaı. 
v ' :!•in geçmste olduğunu birden bire tJ?ğıyıın. Benim doğduğum yer Amas- Çalınan ve ihtiramla dinlenen i>tilı:lal si hakkında vilSyete bir tamim gelmiş- 2 - Yine hu münasebetle nüfus hü· 
blııe anlatmıştı. ra adında, Karadeniz kıyısında küçük marşından sonra, parti genel ıekreteri lir. Tamim 11ynen fUdur: viyet cüzdanı almak üzere mıntakanız· 

'lıırnacı tarafından verilen emir ilze- bir kasabadır. ve Erzurum mebusu doktor Fikri Tuzer 1 - iaşe vaziyeti dolayısiyle son alı· daki nüfus idarelerine müracaat edecek 
riııe hayvanarıınızı durdurduk. Yeniçe· Gençliğimde gemici idim. Gerek kara tarafından açılış nutku irat edilmiı ve nan tedbirler meyanında ekmeğin karne yerli ve yabancı vatandaşlara azami de
rl1u atların atzından gemleri çıkardı· ve gerek Akdenizlerde yıllarca dolaş- nutuk bir çok defalar sürekli alkışlarla üzerine verilmesi takarrür ederek bu recede sürt ve suhulet gösterilmekle be· 
!ar ve onlan otlasm diye, başı:bo§ civar· tım. Fatih Sultan Mehmet ve bunun kesilmiıtir. itin bazı vi!iyetlerimizde tatbikina giri- raber kayıtları ikamet etmekte oldukları 
dalr.l ça)'lra salıverdikten sonra hemen oğlu lkiııci Beyazıt zamanlarında olan Doktor Fikri Tuzerin nutkundan son· ıilmiştir. Karne tevziatında nüfus hüvi· yerler haricinde olanların kayıt örnek· 
"Ça)lıa kenarına koştular. Kollannı sıva· deniz muharebelerinin bir ı;oğunda ben ra caHllcevi martı> çalınmış ve merasim yet cüzdanlarının ibrazı esas tutulmuş !erinin mahallerinden istenmesi tabii 

Kara 
Borsacılar 

(Baştarafı 1 inci Sahidcfe) 

Neden mi diyeceksiniz! 
Tek şoför gösterilemez ki ben~ ~ 

oekcsini on bcs liraya tedarik eyleıliğ~ 
iddia eylememiş olsun. Benzin ııaı-•ı
yatı karne usulüne bağlanmış.. DepaJat 
biikiimet koolrolüııe abnmı~ bir madde· 
dir. Şu halde bu benzinler nasıl ye bsJI• 
gi kanel ile piyasaya sızabilmekte, kart 
borseya girmekte ve orada satılabilmek· 
tedir. 

O kadar umumi ve eleoi bir şekilde 
ifade edilen bir hadise iizcriode b~· 
met memurlarunız durmalı, gizliden te • 
kikler yapmalı, kara vicdanlı kara bOf' 
sacıları bıılup umumi efkônn ününe 
sermeli, adaletin topuzu bu adamlarııı 
kafalanna inmelidir. . 

Hülriimet kara borsacılan takip etın'" 
yor değildir. Fakat şimdiye kadar gaıe· 
lelere aksedebilen ihtikir davalarııılll 
henüz ehemmiyetlisine raıısflanmaıntŞ" 
hr. Yedi buçuk kuruşa satılması gere· 
keo kömürü sekiz kuruşa satan bir esk 
naf, dükkônındaki beş on kilo yiyece. 
maddesini satmaktan iıııtina eyliyen }?~ 
kaç bakkal ihtikJlr mevzuunun temeID" 
teşkil eyliyemcz. Bu gibiler takip edil· 
mesin demek istemiyorıız. Bunların ha· 
reketleri cezasız kalamaz. Fakat piyasa• 
ya mütemadiyen benzin. gaz çıkara"' 
manifatura, çivi, demir ve saire gibi yiiS 
binlerce lirabk mevzular üzerinde oyun· 
lar oynıyan. kese)('rinİ dolduraıılardaJI 
henüz birisinin yakasına ;vapı!\llımş ol• 
duj;'lltltt görmedik. 

On kilo pirincini satmıyan bakJ<BI 
meydandadır. Acaba depolarında yli!• 
!erce çuval pirinç stoku bulunduran bit 
tiiccar Türkiyeoin biç bir köşesinde yok 
mudur? 

Bize öyle geliyor ki kara horsanJll 
aimsarlan yakayı ara sıra ele vemıekfe. 
bu borsanın kara yürekli patronlan per
de arkasında gWi kalabilmektedirler. 

Türkçemizde bir darbı mesel vardır : 
•Yılanın başı küçük iken ezilir• derler· 
Kara horsa faaliyetleri henüz bizde Y .. 
nidir. l\lilll mevcudiyetimizi maddeteıt 
ve manen hırpalayıcı bir kuvvet olan bll 
mikrobıın asıl elemanlarını ele geçir" 
mek ve onlann kafalarını ezmek jçiıl 
bütün vasıtalardan istifade etmemiz 1'
zımdır. Bu yılan kuvvetlenince faaliyet 
sahasını genişletince onıınla mücadele 
hayli zorlaşır. 

Kara borsacılara indirilecek darı.. 
hayat standardının yükselmesinden bll" 
zursnzluk duyan vicdanlara serinlik v .. 
reeek ve hükümete karşı beslenen iti• 
ınadı kuvvetlendirecektir. 

Bu mevzu üzerinde devletçe ve mil
letçe ne kadar büyük bir Jıaasuiye& 
gösterilirse o nisbetle müsbet neticeler 
elde edileceğinde şüphe edilmemelidir• 
Kara borsa mensuplan bu meınleketl9 
bir numaralı diişnıanlarıdır. 

Y.A. 

~ovyetlere göre 
( Baştarafı 1 inci Sahldefe) 

dılar ve abdest almağa başladılar... de hazı.r bulundum. Hatta Fatih Sultan •<>na ermiştir. ve cüzdan ibraz edemiyenlere ıubat olduğundan kendisine kayıt veya maHI· 
.'l.tımın yanında tek '---ıma kaldım. al 1 ·ı k ---------------- karnelerinı·n tevziine kadar her halde mat istenen nüfus idarelerinin de bu mitralyöz ve sekiz mayn makinesi ~_: ,,... Mehmet Rados Şöv ye erı e cen yaı>- al h rip etm;< veya hasara ugr· a•-· ... •• •• ,., 

Ben de hayvanımı çayıra salıverdim_ tığı sırada göğsümden ağır bir ku"lun Bir ParisU daha hüviyet cüzdanlarını almaları yine bazı husustaki yazıyı alır maz emen ce· -~ ~ .... -
Nasıl abdest alındığını görmek için Ye· yarası aldım. Demin Koca Hızır abdest L dfz"fdi vılayetlerimizce ihtar ve ilan edilmiş· vap vermeleri ve teehhürata meydan mühimmat deposu ile bir akar yakıt de-
niçerilerin yanına vardım. aldığı sırada onun kollarında, gö1\5ünde Kurşuna ı ,, . bırakılmamaları !izımdır. Bunun için posunu havaya uçurmuş ve beş vagon· 

K•ca Hızır da orada idi. Yoldaşları gördüı!üm yara izleri o dakikada birden Paris 22 (A.A) - Alman işgal kwnan· ur.Bu sebeple bir çok vatandqln zayi nüfus müdür ve memurluklarına önemli la iki lokomotif parçalamış, 4 tabur ka· 
gilti enun da kollan sıvalı bulunuyordu. bire aklıma geldi. Şimdi merakım bir danlığı memnu silahlar taşıyan bir suç· olan nüfus hüviyet cüzdanının yerine tebligatta bulunularak istenilecek malil- dar da asker yok etmiş ve dağıbnıştır. 
Çayın kıyısında çiimelmişti ve avuçları- kat daha artmıştı: lu Fransız.ın bugÜJl kurıuna dizildiğini yenisini almak veya ıimdiye kadar her mabn en kısa bir zamanda verilm•sinin BATI CEPHESİNDE 
111 suya daldırarak yavaş yavaş abdest - Aman, bunu bana anlatınız. diye bildirmiştir. hangi bir ıuretle kendiıini tescil ettire- temini ehemmiyetle rica olunur. Moskova, 22 (A.A) - Bu sabahki 
al-ta çalı~ıyordu.... ona yalvardım . miyerek kayıt haricinde kalmış bulu· Sovyet tebliği : 

Bea o dakikada, ihtiyar Yeniçerinin Yeruçeri heni merak içinde koymak ·=··---·- 'j nanlar da yeniden tescillerini yaptırmak R h b Bu gece kıtalarınuz faşist Almaıı kı· 
çıplak göğsünü, dirseklerinin üzerini istemedi. Hemen anlatma[ia başladı: ! Elh d i için nüfus idarelerine müracaat edecek- Aln.an u (1$ ar ı talarına karşı faAl hareketlerine devaııı 
kapiıyan bir takım yara izleri görmüş· - Fatih Sultan Mehmet karaları ol- . an·ıra rı l lerdir. Bu vaziyet, mektum nüfua vaka· (Blıttarab 1 iDci Sahifede) etm~lerdir. 
tU... Bu bende derin bir merak uyan- duğu gibi denizleri de kendi idart'si ve Q. . !arının yeniden tescilleri için nüfua ida- Batı cephesinin bir kesiminde hare-
dı.rdı ve bu yaralan ne suretle aldı~ını nüfuzu altında tutmak istiyordu. Bunun . relerine önemli bir fırsat vermif bulu• de tek ~ına taşıınıştır. kAtta bulunan bir piyade birl!ğimlz dllt" 
ha• anla-ı için Koca Hızın zorla- için Geliboluda tersane yaptırdı. Bu su· G ı k nııcağı gibi karne tevzii münıuebetile ALMANLARA GÖRE manın •F• köyüne yaptığı bir karşı bU-
ınaia karar verdim. retle Türk denizciliğinin esasını kuran e ece• verilen beyannameler üzerine evlerde Berlin, 22 (A.A) - Alman te~liğl : . cumu püskürtmüştür. D~ muhare-

Yeniçeriler namazlarını kılıp bitirmiş- odur... p yapılan nüfus hüviyet cüzdanı yokla Doğu cephesinürtülmde d~~Hamütea:dıt be meydanında subay ve er olarak 200 
lenll. DoÇuca Koca Hızımı yanına Az zamandan oldukça kuvvetli donan- r0~f 8m masında cüzdan ibraz edemiyen ve bi· hücumlan püsk. ~·~· va uv: ölü bırakmıştır. 
k-.tunı- İhtiyar Yeniçeri bir ağacın göl- ına vücuda gelirdi. Saltanatının son sc- naenaleyh kayıt harici kaldıkları anlatı- vetlerlıniz dün yedi düşman tayyaresı CENUP CEPHESİNDE 
g..U.e uzsnmış, yorgunluğunu üzerin- nelerine doğru Rados Şövalyelerini te- S""vı"mlİ Haydudun lan kimselerin nüfusa teııeilleri pek ko- düşürmüştür. Cenup cepbesiııin bir kesiminde hare-
m gidermek için dlnlenıneğe koyul- pelemeğe karar vl!'rdl ve derhal donan- • lay olacağından bu bususun mu.temir SLOVAKLARDAN DA ASKER kAtta bulunan bir birliğim.iz düşmanııı 
m><Ştu. ma ile Şövalyelerin üzerine sevk dilen lntı• ka iDi ren takip ve temini de azami faide ve İSTİYORLAR GAL~A . inatçı mukavemetini kırarak 2 mesldln 

Elimi göğsüme götürdüm. selilın ver· Yeniçerilerin arasında ben de bulunu· ı recektir. Berlin, 22 (A.A) - İyı haber alan hır mahalli ele geçirmiştir. Cephenin diğer 
dim. Aynı zamanda: yordum. Oğlum, donanma neye derler k/ • Bu cihetlerin göz önünde bulundu· kaynaktan bildirildiği.ne göre general bir kesiminde askerlerimiz on Abnall 

- Sakın sizi rahatsız etmiş olmıya- biliyor musun? Tama men ren ı rularak kayıt haricinde kalmıt k.imsele- Klaytel, Bratislav şehrine gelmi.$tlr. tankı tahrip etmişler ve 7 top, 10 mayii 
yun? .. diye kendisinden sordum. .' •• rin ~bu vesileden billstifade teııei!lerine Slovak genel kurmay reisiyle mühim atıcı ile, 16 makineli tüfenk ele geçlr-

ltoca Hızınn yüzünden çok tatlı bir - B t TM E D İ - ------------- meseleler üzerinde görüşecektir. mlşlerdir. 
~;::.::;:.;:.:~~~~;:_;;;.::..::,,;,.., .. ...,..,;,;.~~:..;,;;.....,,,,_....,,._,, ..... .....,,.....,."""",,,,......,,.-~-~ .. ~--""""'""""""""_,,,""""'"""'""""""""""""""""'""""'""'.":"""'."'"'"""."""""' CENUP BATIDA .,._Is_•_ ·Y_U_K ___ ---:-1 -~, 
i v l~İKAYF '---=------------

Alaca Karnlıkta. r •• 
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Otomobilden inmeme yardım elmeği 
bile düşünmiyerek çekildi gitti. 

Çileden çıkasıya kızmıştım. Dudakla· 
rıa arasında homurdanıyordum: cTer
biyesiz! Hayvan!...> Parmaklarım üzeri
ne bir fiske yemiş gibi bir şey duyuyor
dWll. Ona haddini bildirmeği isterken, 
o bana mevkiimi bildinn~ oluyordu! 

Biraz kendime gelince, ne olursa ol
sun. nihayet bana bir kadın gôbi baktı· 
ğııu düşündüm. Bu ancak bir saruye 
sürmüştü, fakat bu kadarı kafi. idi. Be· 
ıU güzel buluyordu. Beni cgörüyordu•! 
Ben onun için bir boşluktan ibaret de
ğild'ın. Bundan artık emindim. 
Doğrusunu söylemek lhımsa, kendi 

~endin! böyle disipliıı altında tutmakta 
haklı idi. Pek iyi. anlıyordu ki aramızda 
bir ftörtten bir şey çıkamazdı. Fakat be
n: akan şey işte böyle çekingen davran· 
ınası idi. Demek ki aklını başından ala
n.ıyordurn! Ah. bana bir tek söz söylese, 
bir harekette bulunsaydı! Sadece, ellini 
tutarken. •Bugün gözleriniz ne yeşil!.-• 

Yı:hut buna benzer bir şey söylese de 
ona tecavüze uğramış bir kraliçe bakışı 
atsam ve soğuk bir •R'ca ederim!! .. • ih· 
tariyle onu ezsem .. 
Mağrur ve şimarık bir küçük kız be· 

yinsiz.liğiyle benim istediğim şey bu idi 
ve ablama karşı oynadığım oyunun ayni. 
ni bir erkekle de oyruyabileceğimi sanı· 
yordum. 
~temin evinde ziyafetler devam 

ediyordu. Fakat daveUileri, ne bileyim, 
lı:ç hoşuma gitmiyordu. Annem babam
la bu hususta oldukça sert atışmaları· 
mız oluyordu. Kızgınlıkla : 

- Daha otuz yaşında iken saçları dö
klllen ve göbek sabveren, birşeye aldır
mıyan ve kadınlara. nefis bir şişe şaraı>
mııı gibi bakan bu iıı adamlarının hepsi 
de Ekmele benziyorlar! Diyordum. 

Bir gün babam dayanamadı : 
- Peki amma. Ekmelin ne kusuru 

var ki? Ablanın bir rahatı mi eksik? 
Omuzlarımı kaldırdım: 
- Aman babacığını, sen kendin de 

Ekmeli pek o kadar takdir etmiyorsun! . 
Bellti çok parlak ~!er yapıyor amma. se
nin gibi namus ve şeref dairesinde de
ğil! .. 

Annem şiddetle atıldı : 
- Bunu nereden b:liyorsun? 
Sustum .. Küçük kızken, yatak odamın 

kapısından, annemle babamın gece söh
betlerini dinlediJ!imi açığa vuramazdım .. 

Benim otom o bilin tam vaktinde gelen 
bir bozukluğu. Nebahatlere davetli ol· 
duğum bir alcyım bana Galibe müracaat 
fırsatını \"erdi ; 

- Beni ablama kadar götürür müsü· 
nü.z? Çok müteşekkir kalırım .. 

Tabii kabul etti ve kalbiın çarparak 
otomobilinde omın yanına geçtim.. N~ 
kadar çok zamandan beri onun yakınlı· 
ğını hissetmemiştim! .. 

İlk dakikalar söyliyecek h!ç bir şey 
bulamadım. Onun yanında olmak bana 
o kadar tatlı bir zevk veriyordu ki bu
nun tadına dalmaktan başka bir şey is· 
temiyordum. 

Birden bire, damdan düşercesine SÜ· 

kO.tu bozarak, bana sordu : 
- Şu tacirlerden birile evlenecek mi· 

siniz? 
Boğulurcasına fısıldadım : 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Her kes sizin yakında, ablanızın 

davet ettiği namzetlerden biriyle evlene.. 
ceğın;zi söyliyor. 
Yağmurdan veya güzel havadan hah· 

sedennişcesine sükOnetle konu~uyordu .. 

Son derece kızmış olmakla beraber ş&· ı : :: H H: C1 : :: :: : : H: :: :: rl Cenup batı cephesinin bir kesiminde 
şırm.ııı, verilecek bir cevap bıılamamış· ASKERLİK harekAtta bulunan bir bava birliğimiz 5 
tını. Hafifçe ıslık çaldı ve en kayıtsız bir İ İ ET günlük harekat zarfında bir istasyon tab 
tavırla : V AZ FES NE DAV rip etmiş 9 tankı ve askerle malzeıne 

- Biliyor musunuz? dedi, bu ziyafet· ~ tzMtR ASKERLlK ŞUBESi § yüklü 180 kamyonu ya tahrip etı:ıılş ve-
lerin masrafını bey babanız ödiyor. He- N BAŞKANLIGINDAN: ğ ya hasara uğratmıştır. 
sap defterlerinde bunu gördüm. 8 Kısa hizmet hakkım haiz tam eh· ~ Stokholm, 22 (A.A) - Dagnee Nil; 

LAkayt bir tavır takınaınıyacak kadar ~ liyetnameli eratın hazırlık kıt' asına ~ ter gazetesi Leningrat radyosunun aıa· 
hiddetlenmiştlm. Birden bire tavrını de- S sevkedilmek üzere 26/Şubat/942 ~ ğıdaki haberini veriyor: 
ğiştirmesi beni altüst etmişti. Fakat, da· ~ de tubeye müracaatları ilan olunur. R Sovyet kıtalan Leningrat etrafında 
:ma tahmin ettiğim gibi, bu onıın muta· N Gelmeyenler hakkında askerlik S Alman müdafaasının ille ve ikinci hal
dı idi. Bir gün saygılı görÜJlür, ertesi 81 kanununun ceza hükümleri tatbik ~ · larına girmişler ve ilerlem~lerd!r. Al· 
gÜJl küstahlaşırdı. edilecektir. manlann vaziyeti iade için yapbkları 
-Ablamın verdiği ziyafetler için ba- ı:::::::::::ı:ıı:ı:: ı:: :::=a:J""-' · YoT~ı taarruzlar tesir9iz kalmışhr. 

bamdan para aldığını mı iddia ediyor· 
sunuz? 

- Sizi evlendirmek maksadiyle ver· 
eliği ziyafetler için, evet.. En~teniz bay 
Ekmel dizgin hatır için iş görecek adam 
değild'r. Bildiğiniz gibi menfaatleriııe 
pek sıkı bakar. İzdivacınızın masrafları
nı kendi üzerine almak istemez. Bu se· 
heple, ne sarfederse babanızdan bedeli· 
ni alır. Namzetleri aramak ve size tak· 
dim etmek gibi hususi zalımetlerine ge· 
lince .. Bunıın için de hususi bir komis· 
yon alacağına şüphe yok .• Bey babanız 
pek intizamlı olduğu için, bütün bunla· 
rı cAile masraflaru adiyle muhasebesi· 
ne geçirmektedir. 

- Dönelim, beru eve gölürilnUz! em· 
rinl verdim. 

- Peki efendim .. 
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KIRX SEKiZİNCİ DERS •• 
p A VISIT TO LO?'ııı'DON -LONDRAYA BİR ZİYAR.l"'T 
~as? give me a ticket Londan - Lütfen Londrnya bir bilet verir misiniz? 
)ı ıs the train going to London - Bu Londraya giden trendir .. 

9"' we are in the suburbs of London - Şimdi Londrnnın dış mahallelerinde
yiz (Banliyö) 

~ the houses seem very small - Biltün evler çok kilçük göriinüyorlar. 
-, London is not like the capitals of ınost European countries. 

~~Londra diğer bir çok Avrupa memleketlerinin idare merkezlerine benzemez 
~h people like to !ive in separate h ouscs, and not in flats. 
~ halkı ayn ayn evlerde oturmayı sever, apartmanlardan hoşlanmaz. 
~ of thefr houses have two storeys, a nd each house is surroundcd by a small 

~ .. 
.._ evler iki katlıdır ve her ev küçilk b!r bahçe ile çevrilidir. 
~. the River Tbames over which wc arc crossing? 
~iz bu Irmak Thames değil mi? 
-. it L. Evet, odur .. 

~-it the largest river in England? - İngilterede en uzun ırmak bu mudur? 
...a, it is not. The Severn is the largest river in England. 

rBfflASIR 

B. Fikri 'f uzer'in dünkü hitabesi 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Halkevlcrine bugünlere kadar hizmet 
etmiş olan gayretli ve feragatli Halkev
cilerine buradnn herkes adına sclil.m ve 
şükran yollarım. Halkevlerin:n ilk ku
rulduğu günden beri bu hizmet safların
da yer almış ve yurdumuzun dört bir 
l'anından bu kutlama töreni için Anka
raya çağırılmış olan sayın arkadaşları
mız da aramızda bulunuyor. Onlan da 
takdir ve muhabbetle selamlarım. 

Bu vesile ile Londradn açılmış olan 
Halkcvimizl de selfunlnrım. 

MİLLİYET VE HALKEVLERİ 

nı mükAfata lllyık görmüştür. Bu suret
le Cümhuriyt:i Halit Pnrtisinln sanat 
mükfıiatı olan 2500 lira mükfıiat pro
fesör bayan Halide Edibe verilmiştir. 

Bu neticeyi huzurunuzda ilan etmek
le aşırı bir zevk duyduğwnu ilAve eder 
ve gelecek sene bugUn müzik mükMab 
verileceği için sanatkhlanmızın gUzel 
eserler hazırlamalarını beklerim. 

MÜNEVVERLERE BİR 
HATIRLATMA 
Resmi ve gayri resmi ve hususi her 

şekilde iş almış olan her Türkün Hal
kevleri ve odaları tarafından rica ediler, 
ve mecburi işlerine engel olmıyan heı 
hizmeti yapması, bir mUnevverlik, bir 
miJliyetperverlik ve bir insanlık borcu
dur. Haftada bir, iki saatlerini Halke\' 
ve odalarının saflarında yararlı olmağ&. 
ayırmalanru bütün münevver arkadaş
lardan aziz milli Şefimiz ve başknn ve
kilimiz bu kUrsüden ısrarla istemişler
dir. Ben de burada bu vazifeyi arkad81-
lanma hatırlatmağı vazife biliyorum. 

Halk.evleri ve Halk odalannda bir hiz.. 
met kabul etmek herkesin milletle alA-

ı www:z:u 
SARIPE i 

Nalla Vekiletinden : 
EKSİLTMEYE KONULAN tş: 

1 - Manisa su İ§leri üçüncü gube müdürlüğü mıntakuı dahilinde Marma
ra gölü seddesi ile Gediz nehri ve 13eslcme kanalile Boıaltmr. kanıllı arasın
da takriben 13500 on üç bin beş yüz hektar geni~liğindeki arazinin nirengi 
tcbekesine müstenit tesviye münhanill haritası He ıimal veraanından sulannı 
bu araziye akıtan Kemer, Çerkeı, Poyraz, f ki Kofalı, Çapaklı ve Adala de
relerinin ıeritvari haritalannın alınması ip muahmmen keıif bedeli vahidi 
fiat esaaı üzerinden ( 405 00) liradır. 

2 - Eltsiltıne 2/3/942 tarihine rastlayan pazarteai günü saat 15 le An
karada ıu itleri reisliği binası içinde toplanan su ekalltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, ekisltme ıartnamcai, mukavele projesi bayındırlık igleri 
genel §llrtnamesi, umumi su işleri fenn1 ıartnamesile hususi ve fenni prtname
leri ve projeleri (2) lira (03) kunıt mukabilinde su iıleri reisliğinden ala
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3037) lira (50) kuru§luk 
muvakkat teminat vermesi ve ehiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel ellerinde bulunan ve en az 5 000 hektarlık bir arazinin T akeometrik 
haritasını rnuvaffakiyetle yapmı§ olduğuna dair vesika ile birlikte bir dilekçe 
He Naha vekaletine müracaat ederek bu işe mahıua olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye i!ltirak ede
mezler . 

5 - lıteklilerln tek.lif mektuplarını ikinci mıtddede yazılı aaatten bir aut 
evveline kadar su itleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

fPostada olan gecikmeler kabul edilmez. (820) 
7 12 17 23 670 (290) 
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~.o değildir: Severen İngilterede en uzun ırmaktır. 
lire Aave arrived at Victorla Station, the London terminus of the Southern 
~y - Victoria istasyonuna geldik, Londranın cenup dem!ryollarının sonu. 
... 'U8 leave the train - Trenden çıkalım .. 
~.P&rt of London is called Westwinstler. 
~anın bu kısmına Westminster derler .. 

Sayın arkadaşlar, bnlkın inanına, gü
\'en'ne ve gücUne dayanarak zaferler ka
uınımş olan ve inkıli'iplan yapan Cüm
huriyet rejimi, on yıl içinde Halkcvle
rinden taşıp halka ulaşmak üzere bü
yük Türk milelinin asil ve necip ruhu
nun iç varlığını bize tanıtmış oluyor. 
Eğer b!z bugiln milli şiir ve sanatımıza 
ve milli tarihimize dalın çok ermiş ve 
ulaşmış bulunuyorsak bunda Halkevle
rinin büyük hizmet his.5csi olduğunu 
teslim etmek yerinde olur. 
Yorduınuzun muhtelli köşelerindeki 

sanat ve fıdetlcri canlandırmak ve bUtUn 
memlekete yaymak üzere Ankaraya da
vet edilen Halk.evlilerden on beş gUnde 
bir radyoda folklor ve sanat saatlerinde 
dinledikleriniz, ileride miJli hassas!yeti, 
miltecasnis bir cfünia haline getirecek 
bir vasıtadır. Ve bugünkü kutlama, bu
nwı daha geniş m!kdarını gerçekleştire
cek surette tertip edilmiştir. On halke
vinden gelen 104 arkndaşımız.ın - dinle
yip göreceğiniz - Hava ve edaları hal
kımızın öz ruhundan kopmuş ve yurdu
muzun muhtelif köşelerinden toplanmış 
birer sanat eseridir. Bunları size arma
ğan etmekle Hnlkevleri büyük bir zevk 
bulmaktadır. 

kasını, milli sevgisini, çalışmak kabili- r 
yetini ve partiye bağlılığını ispat eden 
\'e başta gelen bir ölçüdür. 

Bu hasletleri taşımak ve tanımalt her 
vatandaş için belli başlı bir gaye olma
lıdır. 

Gizli çiçek 
~ large bui!ding, which is guarded by soliders wearing red coats, is Bueking-

•- Palace. 
~ caketle giyinmiş askerlerin beklediği btiyük bina Buckingham sarnyıdır 
~.lting of England livcs in Buckhinglıam Palace 
~tere kralı Buclcingham sarayında oturur. 
tttta walk across this Park; it is called S a!nt J amcs Park 
~ 1 ames Parkı denilen bu parkı yU rilyerek geçelim .. 
~. ~~~ is called Whltehnll; in it are most of the mlnistries 
~~ denilen bu sokakta bir çok ne zarctlcr vardır. 
~ soliders, wearfng bright helmets a nd mounted on houses, are gunrding the 
"• Office. 
~ nıigferli, atlara binmiş bu askerler harbiye nezaretini bckliyor1ar. 

u see tbat small steet named Down ing Stcet? 
~ Steet isimli şu kUçük sokağı görilyor musunuz? 
'llııe Prime Minister lives there. His address is number ten, Downing Street. 
~ekil orada oturur. On numaralı ba adres Downing StreetUr. 
1'at large bullding is the House of Com mons, and next to it is the House of lords 
~ bUyUk bina Avam kamarasıdır. onun bitişiğindeki Lordlar kamarasıdır. ?'-e big clock ln the tower is called .mg Ben• 
q,Wedeki bUyük saate •Biıt Ben• denir. 
O. •ur right is Westminster Abbey whe re the Kings of England are crowned 
~ '*here many of them nre buried. 
~da Westmlnster Abbey vardır, orada İngiltere kralları taç giyerler ve 
~ ı;oğu oraya gömUlürler. 
lt la a very old church - O çok eski bir k lliscdir. 
~. our left. on the other side of the riv er, is •Country Halh the office of the 
&411.don Country CourncU. 
~uzda, ırmalın diğer tarafında •C ounry Hall• denilen Londra vilayeti 
~. 
1-don is the larşcest city in Europe. it has a population of eight million nnd ıs 
• c:ıo.uıtry in itself. 
~ Avrupanın en büyük şehridir. Sekiz milyon nüfusu ve bir vilayet tcş

b vardır. 

Yeni 11esil musiki 

Halkevinde verilen dün
kü niükemmel konser 
Cümhuriyetten evvelki devirlerdeikinci Rapsodi, Cönülün Faust opera-

1*.J itikatların körlett!Ai, bizi asırlarca sından piyanoda çaldığı parça münaııe
lte.cıwnden uzak bulunClurduğu ve hat- betiyle gösterdikleri Precocite muvaf
~ cllfman ettiii musiki dünyamızın ııim- fakıyetler, kız muallimden Olkerin ve 
~.~~·il elinde filizlendiğini ve çiçek- Jinetin çaldığı piyano eserleri, sanat ve 
'.:"'"--ctni sevinçle ve aaadetle görmek- bilgi mabetlerimiz olan halkevlerinin 
~ her yıl •enci devriyeıi yapılırken bu ıı-

li.ıkevlerinln onuncu yıldönümü cak sineden h§kıran sanat hamlelerinin 
01- diinkü günde kız llaeal ve kız mual- mesut inkitRfına bizi bu yıl da aamimi-
11.. lllelctebl talebelerinin balkevinde yetle inandırdı. 
~lıklanmızı çeken muvaffakıyetle- Kız muaıılim koroıunun iki sesle ve 
~ kendi aralannda teıkil ettikleri or- büyük bir muvaffakıyetle söylediği 
~r refakatiyle ve muhtelif sealer- cAnkara, kelebekler, bahau. kız lisesi 
le eöyledlkleri prlcılar, yine orkestra korosunun hauas bir titizlikle çalışarak 
~rliği ile 'yapılan tek aesll teganni- muvaffak olduğu ve yine iki sesle ıöy
~ cümburiyet çocuklannın mwiki ül- !ediği (Feryat, dağ başını duman al
~n yollarında yaptıklan feyizli mıı) !l&rkıları layık oldukları iltifat ve 
herleyi!llerinden canlı misallerdir. takdire sürekli alkııılarla mazhar oldu-

Sea müz.ild yanında onunla beraber lar. Kız muallimden Türkan Ege deniz 
,tn-.azı giden enıtrümantal mUzik için ve Volga prkılarını orkestra refakatile 
de S,.1 misaller gördük. Kız lisesinden söylerken gözlerimizde hayranlığımızı 
Canuı ve Meral tarafından dört elle ça- büyük bir istidat dünyasına, kendiliğin
~ uvertilr. Meralın yalnız çaldığı den sevkeden bir kudretin ışığını yaktı. 
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1 BUGÜKO NEŞRlYAT ~ 
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'l T.30 Program ve memleket saat ayan, 

Türkan Ege Lirik ve zengin bir ıese sa
hip, musiki sezişinin de ıesi kadar mü
kemmel olduğuna kani olduk. 

Yeni neslin istikbale ümitle koıan bu 
musikişinas varlıklarını ve onları yetit
tiren kıymetli öğretmenleri bayan Fik
ret ve bay Adanı ve Mandolin öğreti
cisi bay Fikriyi candan tebrik eder!m. 

F.H.ATREK 

HALKEVLERİ NE YAPTILAR? 
Snyın arkadaşlnr; halk.evlerinin şlın

diyc kadar verimi ne oldu? Diye akla 
gelebilir. Bu suale bir kaç sayı ve bb 
knç olayla işareti yeter buluruz: 

On yıl içinde Halkevlcr.ne 5-0 milyon 
kişi gelmiş, duygu ve bilgisini zenginleş
tirmiştir. Halkevleri sanat ve fikir saha
sında yüzlerce genci yetiştirmiş ve mem
lekete tanıtmıştır. On binlerce yurddaşa 
muhtaç oldukları bilgiler, dersler ve 
konferanslarla öğretilmiştir. On yıl için
de 25 bin konferans, 15 bin temW. beş 
bin kurs, 400 ders verilmiş ve 400 kitap 
neşredilmiş, 1300 sergi ile de yurdun 
muhtelif köşelerinde halkımıza inkılibı
mızın gayesi öğretilmiştir. 
YENİ HALKEVLERİ 
Bugün bu bayırlı ve verimli kurumla

ra altı halkevi ve 22 halk odası daha ka
tılnuş ve Halk.evlerinin yekfuıu 389 ade
dine ve halk odaları da 217 ye çıkmış 
bulunuyor. 
ÇALIŞMA 'ESERLERİ SERGİSİ 
Şimdi burada yüksek huzurunuzda ve 

HALK BİR HAZİNEDİR yüksek müsaadenizle Halkevlerinden ve 
Sayın arkadaşlar; halk yanı başımız- halk odalarından topladığımız ve .Arika-

da bir hazinedir; anahtarını Halkevinde ra Hnlkevl salonlarına sığmadığı için bir 
buluruz .. (Alkışlar .. ) Biz Halk.evleriyle kısmını da sergi evinde kurduğumuz on 
halka doğru gitmeği değil, her zaman yıllık çalışmaların eserlerinden milrek
halk içinde olıruığı, sonra halk ile be- kep ~eri açıyorum. 

TÜRKÜN İÇ V ARLIÖI 
Arkadaşlarım, şimdi göreceğiniz bu 

eserler, saltanat yıllan içinde maddi 
varlıklanndan ağır fedakarlıklar yapmış 
olan Türklerin iç varlıklarından ve ha· 
kiki knbil!yltlerinden hiç bir şey kay
betmemiş olduklarını açıkça gösterecek
tir. Bu suretle Türk ruhunda şiir, mü
z.ik ve raksın hl\la kutsal bir aşk coşkun
luğuyle yaşadığını görmek, bu memle
kete iyi, güzel ve doğru işler yapmak 
için çalışanların şevk ve gayretini arttı
racak funillerdendir. 

rabcr halk için yapma[,tı temin edilmiş 18 MILYONLUK BİRLİK 
buluruz. (Alkışlar) Her iyiliği ve bil- Aziz arkadaşlanm. 
giyi halkın içine s:ndirecef,tiz. Onda in- Birbiriyle elele vermiş, birbiriyle kay-
sani ve milli ne değer varsa benimsiye naşmış ve birb!rini sevmeği ve saymağı 
cek ve yeniden bcnimsiye~eğiz. Birbiri- vazife bilmiş 18 milyonluk asil bir mille
ın!zi yoğuracağız. tin aziz şefi çevresinde, bütün ihtimal-

On yıl, bu muvaffakıyetlerin gerçek- ler eöz önilnc alınarak hazır ve tet!k ol
leştirilmesi için az gelebilir; :fakat, bu mamız.ın zevk ve gururunu belirtmeği 
arzuyu içten duyanlann her giln art.. ve milli birliğimizin yüksek timsali olan 
rnası, birbirini tanıyıp kollaması ve bir genel başkanımızın önünde hürmet ve 
safta toplanması, bu az zamanın en mut- tnzimle eğilmeği vazife bilirim.. (Çok 
lu kazancıdır. Sosyal kalkınma her şey- sur.ekli ~lar .. ) 
den evvel b:r teşkilat işidir. Bu kalkın- TÜRK MiLLETİNE HİZMET ZEVKİ 
ma. Halkevleri ve Halk odalariylc ge:-- Aziz TUrk milleti; şimdi de son sözU
çekJeşrniş ise elemanını bulmuş ve onu mü sana tahsis ediyorum : 
benimsemiş demektir. Hepimiz de senin hizmetinde olmanın 
MÜ~"EVVERLERİN VAZİFESİ zevk ve ?~yecanına f.~yoruz ve bu· 

Halkın iç varlığiyle yakından tenıas 
halindeyiz, şevk ve heyecaw artan, tak
dir \'erici b!.r aşk derecesine yükselen 
münevver kafn ve gönüller, güzel, ger~ 
çek ne varsa, halkın bilmediği ve öğren
mek istediği her ne varsa meydana koy
mağı bir borç ve zevk bileceklerdir. 
Halkevleri ve halk odalarında vazife 
alr.n ve halkı milli ve insani b!.r birlik 
içinde yoğurup geliştiren kurumlar her 
gün biraz daha hürmet ve şükranlarımı
zı kazanacaktır. 

nun verdiği baş ve gonul huzurunu du
yuyoruz.. (SUrekli ve şiddetli alkı.şlar.) 

(t.---------------

Halis Khstra Efıstf'a 

Ayvalık zeytinyağı 

Tenek~ ile satış 
! Taşçılar caddesinde eski Keresteci-ı 

1 
)erde 46 numarada Hamdi Akyürek 
ve ortakları mağazasında .• 

.. -·-·-·-·· ,_,!n. ~> - .!~.>- . o 

Eczacı Kemal K. A.k
toı 'ın en son es!ri 
(Altınrüya) kolonyasının ciddi ra· 

kibi zevk. sanat, bedayi hep bir aradıl 

Hilat l!czanes ~ 

T. C. Ziraat Bankası 
"""aJllf tal'ild : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Urasa.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zinıf ve ticari be.r oevt Bab muameleleri 

PARA BIRIKTiRENLERE 28.800 L1RA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankamnda kumbaralı ve ihbarsız tuarnıf besaplarmda m U (50) 
lJ.ruı bulunanlara seuede' defa çekilecek kur'a ile apğıd•lrt pllDa IÖl'9 tk.
l'amlye dağıtı.lacaktu : 

' Adet 4 • 
t • 

tO • 
100 • 
120 • 

LOOO Llrahk 
500 • 
250 • 
100 

51 
• 
• 
• 

t.000 Un 
ı.ooo • 
LOOO • 

"'°'° • 
ıuoo • 
t.800 • 

160 • • • l..200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki pvalar bir sene içinde H liradan aplı ~ 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde ytlzı.le 20 faz.lasiyle verilecekUr. 
(Kur'alar eenede 4 deta. 11 Hanran l 1 EylOl. 11 Birinclklnun 11 Mart 

taHhlerinde çekilecektir.) 

T. iş Bankası 
IC~lı tasGPPaf hesapları ı,42 llırandye pıaıu 
Kefideler: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 ikind teşrin tarllıJerhıde ,aplbr .. 

J ' ti 2 IBRAMiYELBRl-
ı adet 2000 Liralık 2000 Lira 
3 adet 1000 Lir8.lık 3000 Lira 
Z adet 750 1Jralık 1500 Lira 
3 adet 500 1Jralı.k 1500 Lira 

10 adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 400t Lira 

50 adet 50 Uralık 2500 Lira 
200 adet Z5 Liralık 5000 Lira 
ZOO adet 10 Liralık 2000 Lira 

Arkadaşlar; Halkevleri ve halk odala
rınızın çalışmalarını kolaylaştırmak için 
gereken yazı ve direktifler esirgenme
mektedir. Sanat ve kültür hayatında 
teşvik edici olmnğı daima prens:p edin· 
miş olan partimiz fırsat elverdikçe bu 
alanda gayret sarfotrnekten bir An geri 
kalmamıştır. iz mir l\!.uhasebei l ~ususive müdürlü~ünden: 
TALEBENİN HİMAYESİ 
Nitekim tahsilde bulunan talebenin 

b!r kısmı tesis edilen talebe yurdlarına 
ve yatı mekteplerine verilmiştir. Parti
miz 1000 den faı.la çocuğu himayesi al
tına aldığı gibi her gUn muhtelif yerler
deki Halkevlerinde konferanslar verdir
mekte bulunınuştur. 

MEMLEKEI' TABLOLARI 

Nev'i 
Fevkani 
oda 
Ev 

Dolap 

No. 
50/27 

22 

19 

Mahallesi 
Ahmet aia 

Kareıyaka 
Alavbey 

Ahmet a~a 

Sokaiı 
Mürabit Kızlar aiaıı hanı 

U:hıat 

Sokak 
No. 
932 

Muhammen 
Bedeli 

Lr. Kre 
60 

1679 700 

902 40 

Teminat 
Miktan 

Lr. Krt. 
6 

52 50 

3 

1zahat 
Tamamı 

Tamamı 

Tamamı 
-33 Mlizik pL '1.45 Ajans haberleri 8.00 
~~pi. 8.15 - 8.30 Evin saaü 12.30 
"'. ~ ve memleket saat ayan 12.33 
~ haberleri 13.00 - 13.30 Müzik: Şar
~ 'Ve türküler 18.00 Proıram ''e mem-

Gaip elımelı Jıartı Dört yıldan beri, ressamlanmızın biı 
çoğunu muhtelif Memleket ve yerlert 
göndererek toplatbğımız mahallt hususi
yet ve p·i"Zelliklikleri biraz sonra Sergi 
evinde 400 zil mütecaviz tablo şeklinde 
göreceksiniz. 

Bakır hedestanı han kapısı 
ahında 

DükUıı 22 Huan Hoca Oçüncü Karaosman c;aroısı 932 200 1S Tamamı 
Dükkan 20 Hasan Hoca Oc;üncü Karaosman çaqısa 932 250 18 7S Tamamı 

lıet saat ayan 18.03 MUzik : Radyo 
~orkestrası 18.45 Ziraat takvhni 18. 
"" ltüzik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket 
~ ayan ve ajans haberleri 19.45 Scr-

S dakika ıt.50 Müzik : Bııhur ma
~dan şarkılar 20.15 Radyo guctesi 
2t,45 MUzik : Bir halk türküsü öğrenı
,,___ Haftanın türküsü : Genç Osman 
tllr-kiisU .• 21.00 Konuşma (Öğretmen sa
•ti) .. 21.15 Müzik : Kanşık şarkı ve 
tfb•küJer 21.45 Müzik : Radyo senfoni 
Zkestrası 22.30 Memleket saat aya"l, 
~ iaııs haberleri ve borsalar 22.45 - 22.50 

llnnki program ve kapaJl1$.. 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
. Garaj santraldakl 6 numaralı deponun 

bU: sene müddetle kiraya verilmesi, yah: ışleri mUdü:lü~iindeki şartnamesi veç
ı.~ açık arttırmaya konulmuştur. Mu
t~en bedeli icarı 70 lira muvakkat 

1 
en:ı~atı 5 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
en:ıınatı l.ş bankasına yatırarak makbuz

larıyle ihale tarihi olan 25/2/942 Çar
falnba günU saat 16 da encümene müra
Claatları. u, 15, 19, 23 (749 (322) 

Karım ile beş çocuğum için almış ol
duğum altı parça elonek kartını za}i et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
mü olmadığını ilan ederim. 

Kuşadası Cami At!k mahallesin
den Ali oğlu MUSTAFA 

Gaip elımelı fıaf'tı 
Karım Emine ve kızım Zehra ile ben 

Ahrncde ait üç parça ekmek kartımı za
yi ettim .. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hilk
mü olmadığı ilan olunur. 

Kuşadasının TUrkmcn mahalle
s!nden döşemeci Ahmet Döşemeci 

BİRİNCİLİÖİ KAZANAN ROMAN 
Parti bundan başka bir sanat rnUkAfa

tı da kurmuştur. Her beş senede b!r ro
man, şiir, müzik, resim ve miınarl wbi 
yedi konu üzerine kurulan bu mUkAfa
tın birincisi bu sene romana tahsis ed:l
mişt.lr. Kültür ve sanat hayatınıızda 
mümtaz şahsiyetlerden müteşekkil yirmı 
beş kişiden mürekkep bir jüri, yeni 
harflerin başladığından beri çıkan ro· 
mnnlar içinde •Sinekli bakkala romanı-

izmlP Mullasebei Hmusiye Müdüf'lüğünden : 
Muammer Upklının başturak ıubesi dahilinde 106 hedap numarasmd.a 

mukayyet emvalinin müterakim vergi borcundan dolayı mülkiyeti haczedı-
len ve tapu kaydına nazaran ikinci Kordonda 213 adanın 1 par

selinde mukayyet ve diğer emlaklerile beraber emlak ve eyta~ ~ank~ma 
130449 lira 8 1 kurut mukabilinde ipotekli bulunan ve dört hın lıra ıradı 
gayıi safiye ile mukayyet otuz. ikin bin lira kıyrnetind.e~ 1 ~. - 1 ~. numar~~ı 
han vilayet idare heyeti kararilc aabp çıkanlarak. ylrmı bır gun muddetle mu-
zayedeye vazedilmiıtir. . . . 

Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile 10/3/942 tarlhınde aaat 
16 da viliyet idare he1etine müıacaatlan ilAıı olunur. 19 23 853(387). 

l - Yukarıda evsafı yazılı ldarei huıusiyel vilayete ait gayri menkuller in mülkiyetleri satilmak tizue on Kiin 
müddetle temdiden aleni müzayedeye c;.ıkanlm1'tır. 

2 - Müzayede müddeti 6/2/942 tarihinden itibaren on giln olup yevmi ihale 26/2/942 tarihine müsadlf peı-
tembe RÜnÜ saat onda vilayet daimt encümeninde ihaleai yapılacakhr. • 

3 - Muvakkat teminat miktarları her 51:ayrl menkulün hizasında ~österilmittlr. Talipler bu miktar temınatı ,... 
tırarak makbuzlannı encümene ihraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden 1:tayrl menkulleri 51:Örmek ve teraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler ber Riin mubasebei humi-
ye varidat dairesine müracaat edebilirler. 20 23 904 (85·0 

KiıŞEt~Rl 
BAŞ, OiŞ, NEZLE, GRiP, ROMArfiZMA 

Ve bütün ağrıları dePhal fıesef'-
Sıhlıiye Veületiıı.ia ruhsatım biisdir. İcabında Pnde (3) kase ahnabillr" 



w! illi korunma Cenubi Amerikada "1 . ımorun,, ııgalı 

k • * an1·Du ve z1ra- U d 
at seferJ erlis!"i . ruguay a 

~~--~*·-~----

Portekiz 
Harp gayretl~ri 

* 
Rusyanın 

~~~~'k·~~~~ 

Ziraat işleriyle lıiiçiilı 
VI! büyiilı baş hayvanlar 

hafıbıntfa hUlıümete 
verilmi~ olan 
salahiyetler •• 

Harbe giren memleketler silah başı
na emriyle gençleri cepheye, gerideki
leri de toprağa ve fabrikaya göndermiş
lerdir. l larp dısında kalan yerlerde ise 
bir yandan yurdu koruma tedbirleri art
mış, bir yandan da darlasan dünya mü
beclı-],.si yiizünden memleketin bütün 
verimlerinden faydalanma gayretleri 
heslamıştır. 

Yurdu korumanın ilk tedbiri, ordu 
kadrolarını her hangi bir saldırmayı 
derhal önliyecek bir dereceye çıkarmak 
olduğundan harbe girmemiş memleket
lerde de yetişmiş bir çok genç unsurlar 
istih sal alanından çekilmişlerdir. Bu hal, 
yalnız i!'ltihsaldeki boşluğu doldurmak 
güdü~ünü değil, memleketin artık her 
zamankinden fazla olan istihlakini kar
§ılamak zorluğunu da yaratmıştır. Bil
hassa köyünde kendi tarlasının buğda
yiyle, hayvanının etiyle, sütivle geçinen 
büyük bir insan kiitlesinin sınırlara ya
kın yerlerde yüksek bir kalori ölçüsü 
İçinde beslenmesi, şüphesiz istihlak hac
mini derhal duyulabilecek bir nisbette 
arttırır. Harp dışında Türkiye iste böy
le bir durumun meselelerini dikkat ve 
emniyetle çözmek, tarlada ve fabrika
da istihsali arttırmak gayretindedir. 

* Yazlık hububat ve sebze ekimi mev-
siminde oluşumuz, başta hükümet, bü
tün memleketin dikkatini ve eme~ini 
toprak işlerine doğru çekmektedir. Baş
\1ekilimiz partide yapılan bir toplantı
dan sonra idare funirlerini ekim i!ıleriyle 
ıahsen uğraşmıya, halkı da hükümetin 
hazırladığı fırsatlardan faydalanınıya 
davet etmiştir. Valilere. kavmakamlara 
yapılan tamime göre mısır, dan ve pa
tates ekmek için çiftçiye tohum yahut 
bunu kendisi alacaksa para verilecektir. 
Aynca patates ekimi İ<;İn bir prim ka
rnrlaqmışhr. Bu arada basit ziraat alet
leri için demir dağıtılacağı da bildiril
mektedir. 

Ziraat seferberliğinin ilk hazırlığı, iki 
yıl önce, yani Avrupa harbinin alhncı 
a~ındn kabul ediJen milli korunma kn
n~nu"da yapılmıştır. Gerçi hububat is
tih'lalinin kesif olduğu yerlerde kombi
nafar kurularak çiftciye ekim ve harman 
makineleriyle yardım edilmesi. açıla
cak tamir merkezleriyle de kövlünün 
kendi edineceği makinelerin onarılmR~ı 
it!line daha evvel giri<1ilmi,.ti. Ancak mil
li korunma kanunu hem bu tesebbüsü 
genişletmİ!!. hem de memleketin bütiin 
kuvvetlerini zirat i!'ltihsale favdalı kıla
biJ,.cek imkanları hazırlamıştır. 

Bunları izah ile vatandaşlan bu im
kanlar üzerinde dü!'liinmiye sevlı:etmek 
vazifesini duyuyoruz. 

* Milli korunma kanunu, vatandaşların 
ziraat islerinde ve bir Ücret karşılı~m
da mecburi çalıştırılması esasını kabul 
etmişti?'. Hükümet vatandasın ·gerek 
devlete ve gerek başka ııahıslara ait zi
raat işletmelerinde çalışmasını emrede
bilir. Ancak bu vatandaşın ziraatte çalı
ışabilir olması, kendi itlerinin yüz üstü 
kalmaması ve oturduğu yerden on beş 
kilometre uzağa götürülmemesi şarttır. 
Kadınlar yalnız kendi köy, kasaba ve 
sehirlerinin sınırlan içinde çalıştırılabi
lir. 

Ziraatte ÜcTetli ve mecburi İş mükel
lefiyetine henüz gidi1mi;7 değildir. Bu
nun için koordina'Yon hevetinin bir ka
rar verme11i ve tatbik şekillerini tayin et
mesi lazımdır. 

Milli korunma kanunu «11ahıslara ait 
olup da sahibine kat'i lüzumu olmıyan 
her nevi ziraat vasıtalarından rniinasip 
bir kira mukabilinae istifade> edilmek 
ea};,hiyetini de hiikümete vermiştir. 

Kanunda geçen ay yapılan değicıik
likler arasında hükümetin büyük ve kü
çük baş hayvanlara el koyabilmesi de 
kabul edilmicıtir ki her iki salahiyet te 
heniiz kullanılmamaktadır. 

Hükümet, milli korunma kanunun 
verdiği salahiyetle clüzum gördüğü 
mıntakalarda yapılacak zeriyatın nevi
ni, <;eşitlerini tayin ve te'lbit ettirebilir.> 

Kanun son değişiklikle hükümete 
cher hangi bir mahsulün ekimini men 
etme> !alahiyetini de vermiştir: Bunun
la halkın ve milli müdafaanın muhtaç 
oldu~u şeylerin istihsal edilmesi, milli 
toprağın ve emeğin yalnız yurdu korur 
birt>r unsur olması istenilmiştir. 

Milli korunma kanunu hükümetin 
cziraata elverişli sekiz hektaT ve daha 
zivacle arazi sahibi olan her şah!'lı bu ara
zinin yarı!'lına kadar hububat Pkmiye ve
ya ektirmeye mecbuu tutabilme!'lini ka
bul etmistir. Bu mecburiyet carazi sahi
biPin cift havvanı mikdanna ve her rift 
idn rl<irt hektar esasına p-öre> tatbik 
olunac:ık ır. Kanun, üzerinde ziraat ya
pılmıynn be'I yüz hektMdan fazla arazi
nin ~ahibine müna .. ip bir bedf'l verile
rek icabında hlikümetçe işletilebilmesi
ni rl" kabul etmi~tir. 

Zeriyatın tahdit, te!'lbit ve men sala
hiyet1eriyle ekme mt>cburiyetleri henüz 
tatl-'lc. ,..,.ı;ımi" ı1f' >ildir. 

* Mılli korunma kanunu, zirai istihsali 
tanzim i•derinden başka, hükümetin bu
na doğnıdan doğruya yardım edebil· 
mesi es:ı .. ını da düşünmüştür. Kanunun 
bir maddesine göre hükümet her türlü 
zirai\ t aletlerini, makinelerini, vaaıtala· 
rım ve malzemelerini, zirai ilaçlan ve 
tohumlan ü 

gayri tabii 
işler oldu 

- *
Kabine istifa t1'tti , 

pa r lamento da 
ft'sholu nd u 

-*
Mihverin tahrilıi ile bir 

isyan cılıarılrnalı mı 
istenilmiş ••• 

Montevideo, 22 (AA) - Urugvay na
zırları istifalarını vermişlerdir. 

Reisicümhur, milll müdafaa nazırı 
müstesna olarak d.:ğer nazırların istifa
larını kabul etmemiştir. Hariciye nazırı 
milli müdafaa nazırlığına vekalet ede
cektir. 

P ARLAMENTO FESHEDİLDİ 
Buenos Ayres, 22 (A.A) - Montevi

deo Mdiseleri hakkında verilen malu
mata göre reisicümhur parlamentoyu 
feshetmiştir. Halle bu karardan hayre
te düşmüş ise de şehirde tam bir sükU
net vardır. 

Urugvay hükümeti mihverin tahrika
tiyle bir isyan hareketinin yapıldığı ve 
hükümetin bu hareketi bastırdığı hak
kında hariçten gelen haberleri yalanla-

parlan~ento gıdaya da 
su toplandı ihtiyacı var 

·-*~ - *-
J a ,: on ışgau ş iddetle Avusturalya kadın-

protes ro P, atla i Jar ı fedaka rlığa 
-*-uKüçiilı bir devlet , bii· ça~ırı lıyor 

yıeıı bir devletin -*-
hur&anı olmuştur» Rusyaya 2 milyon ton 

Lizbon, 22 (A.A) - Portekiz millet buğday Ve bir milyon 
meclisi bugün başvekil Salazarın izaha- t on e!efıer verilecefı ... 
tını dinledikten sonra şu karar suretini Y 
kabul l:!tmiştir : Vaşington, 22 (AA) - Sovyet Rus-

ıPirtekize ait Timorun Japonlar tara- yanın kendisine gönderilmesine arzu 
fından işgalini şiddetle protesto eder. ettiği gıda maddeleri et, konserve, her 
Küçük fakat sulhçu bir devlet büytık türlü hayvani ve nebati yağlar, un ve
b'.r devletin istilasına kurban olmuştur. sairedir. Bunların bir kısın! daha şimdi
Meclis, Portekiz tamamiyetinin yeniden den Rusyaya gönderilmiştir. Rusyaya 
kurulacağına olan itimadını bildirir .. • 2 milyon ton buğday ve bir milyon ton 
-------- -------- şeker gönderilecektir. 1 z~;;trrA";:~,;ı;;;;~~~ı 
§ Jtalya ile münase- i 1 betlerini lıesti.. § 
§ Yeni Delhi, 22 (A.A) - Suud1 Ara-§ 
§?istanın taleb! üzerine Ciddedeki § 
S Italyan elçiliği kapanmıştır. N 
., "'"""' ~~~ ... -~ - ..,~~~~ x 

AVUSTIJRAL YA KADINLARNA 
HiTAP 

Sidney, 22 (A.A) - Eski Avustu
ralya başvekili Menzis Avusturalya ka-

nu~Nİ MECLİS KURULACAK ,.J 8 J! Olalar r U • 
Vaşington, 22 (AA) - Urugvay cüm

dınlarına hitaben bir demecinde müm
kün olduğu kadar çok erkeğin askerlik 
hizmeti yapabilmesi ıçın kadınların 
elinden gelen her şeyi yapmasını iste
miştir. 

AMERİKADA VAPUR İNŞAATI 

hurre'si şimdiki teşril meclisin yerini ma trada bir 190k Vaşington, 22 (A.A) - Bahr'.ye neza-
tutmak icin yeni bir meclis kurulmasını " reti, 50 bin tonilatoluk beş büyük gerni-
emrctmiştir. d nin cumartesi günü tezgaha konulduğu-

Dahiliye nazırı askeri kuvvetlerin si- V .. er al JklarlDI nu bildirmiştir. 
yasi had'.selere hiç bir suretle karışma- Geçen haita içinde tezgaha konulmuş 
dığını Royter ajruı~na bildirmiştir. •• ı• 1 olan gemilerin sayısı 14 tür. 

- -•-- sov ıvor a r -•-- -
J. m erikan ordu- · * Filir;in ~"all.ı Hir-

• A Sumatranın doğmun~a- • • 
SUDUll teskılatı lıi bir adaya da aslıer leşık A n;eı ıka-

'9 cıltar:ıldı .. 
de~,ic: • vor Tokyo, 22 ('A.A) - Japon kararg~hı- \. ·a sadık 

~ nın bildirdiğine göre Sumatradaki Moc_______ .* ___ __ 
.ı1EUCUT 12 KUJ~ANJANLIM · 

TAN SU LAG~tOı lıYOıi 
-*-Vaşington, 22 (AA) - İyi haber alan 

mahfillere göre 1 martta Amerikan or
du teşkilatında önemli değışiklikler ya
pılacaktır. Ordu üç kumandanın idare
s'.ne verilecektir. Kumandanlardan biri
si hava, diğeri kara ve üçüncüsü de harp 
levazım işlerine bakacak ve hepsi doğ
rudan doğruya genel kurmay reisliğine 
tabı olacaklardır. Halen Amerika ordu
sunu idare eden 12 kumandanlıktan en 
az dokuz adedi lağvolunacaktır. 

----~""""""~~-
Malta ilıi günde 20 hava 
hücumuna uğradı.. 

- *-Malta, 22 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Cu.ma sabahı ile Cumartesi arasında 

Maltada 20 tehlike işareti verilmiştir. 
Sivil mülklerde hafif hasarlar ve insan
ca kayıplar vardır. Cuma günü iki Yün
keTS tayyaresi hasara uğratılmıştır. 

rasız veya ariyet veya ödünç veya b ir 
kira mukabili olarak ihtiyacı olanlara 
tevzi edebilir ve çiftçiye ödünç para ve
rebilir. Bu maddedeki satma salahiyeti 
geçen aykı değişikliklenrde kabul edil
miştir. Bununla hükümetin yukarda sa
yılan şeyleri çiftçiye maliyet fiyatına ve 
icabında maliyetinden daha az bir be
delle verebilmesi düşünülmüştür. Bura· 
da hükümetin çiftçiye ziraat aletleri ve 
tohum vermek için aldığı tedbirleri ha
brlamak yerinde olur. Başvekilimizin 
nutuklarında temas ettikleri tohum da
ğıtma, pulluk ve sapan aksamı verme 
işi ile gene Başvekilimizin tohum için 
dağıtılacağım bildirdikleri avanslar, 
satma ve ödünç verme çin kanundan al
dığı salahiyetlerle yapılacaktır. Bunlar 
için 18.zım olan para milli korunma ka
nuniyle h ükümete verilen sermayeden 
ayrılmaktadır. 

* Zirai istihsalin yurt ihtiyacına göre 
tanzim edilmesi ve artbnlmas1 işlerin· 
den sonra milli korunma kanunu çiftçi
nin çalışma kudretini korur bazı istisna
lar da kabul etmiştir. cEkilen her dört 
hektar arazi için bir çift öküz milli mü
dafaa mükellefiyetinden istisnu edile
cektir. 

Çiftçinin arama ile meydana çıkan 
el koyma mallan içinde bazı ceza ha· 
fiflikleri vardır. 

* Ziraat gibi çok dağınık ve çok çeşitli 
olan bir istihsal şubesinin daha verimli 
olması yolunda alınacak tedbirler de 
çoktur. Onun her maddesi üzerinde ye· 
rine, zamanına göre durmak gerektir. 
Biz burada milli korunma kanununun 
zira•t seferberliği için bütün deği"iklik
leriyle şimdiye kadar koymuş olduğu 
kaideleri topluca gözden geçirdik. Bu 
kaidelerin maddesine, yerine ve zama
nına göre tatbiki meselesi gene ihtisas 
ve iş adamlarınca ayrı ayrı incelenmeli
dir. Memleketin bütün yayın vasıtaları 
şüphesiz böyle bir çalışmayı bütün yurt
taşlara aksettirme vazifesini yapacak
lard ır ve yapıyorlar. 

zi nehri boyunca ilerleyen japon kuv
vetleri Palambank hava meydanına inen 
paraşütçülerle birleşmişler ve Palam-
bank şehrini ele geçirmişlerdir. 
Donanmanın himayesi altında hareket 

eden japon kara kuvvetleri 15 Şubatta 
Sumatranın doğusunda Banko adasına 
çıkmıştır. Munitok dolayına çıkan bu 
kuvvetler aynı günün akşamı adanın 
s~hilinde Pankol Pinangı işgal etmişler
dir. japon kuvvetleri şimdi düşmanın 
mukavemet merkezlerini ortadan kaldır
makla meşguldür. 

~~~---t1----~--~--

Lıb yaaa heaef ıer 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

- *-1TALYAN TEBLtôt 
Roma. 22 (A.A) _Tebliğ: 
Sirenaikada normal keşif faaliyetleri 

olmuştur, Hava şartlarının düzelmesi 
hasebiyle bir az hava faaliyeti başlamış
tır. Mihver hava teşekkülleri dÜ§manın 
geTilerini bombardıman etmiştir. 

Bir muhribimiz, hasara uğrayan bir 
düşman denizaltısını su yüzüne çıkma
ğa icbar etmiŞ ve 23 mürettebatını kur
tardıktan esonra denizaltısını top ateşiy
le batırmıştır. 

Londra, 22 (A.A) - Alman tayyare 
yüzbaşısı Rudbah, Libya seferinin du
raklaması hakkında demiştir ki: 

« - Romelin taarruzu, bundan sonra
kj safhanın ihtiyaçlarının tamamlanma
s1 için duraklamıştır. İngilizlerce, böyle 
bir taarruza pek ihtimal vardır. İngiliz
ler Elgazalada keşif kolları görmüş ve 
bunları geriye atmışlardır. Asıl ordu 
ve kuvvetler arasında taarruz yoktur. 
Fakat harekattaki durgunluk, İngilizlere 
Elgazalada tutunmak için büyük bir fır
sat vermiştir. Romel de Mekiliye yerleş
miştir. Fakat, tam muvaffak olmak icin 
Almanlar Tobrukun zaptına kat'i bir 
lüzum görmekte ve İngilizler de aynı 
gaye için Bingaziyi elde etmek istemek
tedirler.) 

------~---~--İngiliz ve Alman tayya-
Pelerinin son hiicwnları 

Londra, 22 (A.A) - Bir düşman tay
yaresi lngilterenin doğu sahilinde bir 
şehire bombalar atmış bazı hasarlar yap
mıştır. İnsanca uıyiat pek azdır. 

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliği: 
lngilterenin doğu sahilinde savaş tay

yarelerimiz tarafından bir sanayi tesisi 
muvaffakıyetle bombardıman edilmiştir. 

1NG1L!Z Ht)'CTJMU 
Düşman batı Almanya üzerinde geli

şi güzel bomba atmıştır. Bir tayyare dü
şürülmüştür. 

--------------SİLİ SAHİL!,ERİNDE 
B!r vapur batırıldı,. 
Madrit, 22 (A.A) - İspanyol Büyük 

Elçisi Şili Hariciye Nazırı ile İspanyol 
vapurlarının Macellan boğazından geç
mesi için görüşmü.~tür. Şili donanması
nın bir telsiz istasyonu dün sabah dört 
imdat işareti almıştır. 3285 tonluk Ami
ı-al Kom Amerikan vapuru S. O. S. İşa
reti göiıdenniş. sonra aynı vapur müret
tebatının vapuru terk ettiğini bidirmiş
se de tecavüze uğradığı yer tesbit edil
memiştir. Vapurun Şili sahilinden epi 
uzakta hücuma uğradığı anlaşılmakta-

~~~~·*-----~ 

J. PON AJ H"LARI ESRARLI 
ŞEAILOE OLOU ULUYOR 

-*-
Vasington, 22 (A.A) - Harbiye ne

zaretinin tebliği : 
Genernl Mak Artur Japonlar tarafın

dan Filipu:.lerde işgcıl edilen yerlerdeki 
yerli halkın sadakatini övmüştür .. Ş:d
detli askeri kanunla;:a ra6tmen bunların 
cesaretleri· sarsılmamıştır. Mukavemet 
günden güne artmaktadır. 

Filipinliler her fırsatta Japonlara kar
şı olan nefretlerini izhar etmektedir. Ja
ponlara hizmet eden ajanlar her gün es
rareng:z surette k ayboluyorlar. 

Japonların duvarlara astıkları ve öİ
dürülen bir J apona karşı on Filipinlinin 
kurşuna dizileceği hakkındaki ilanları, 
halk tarafından •Öldürülen her Filipinli 
için on Japon öldürülecektir• şekline so
kulmuştur. 

~------~-.~ı~--~--

'r örçli ve A t manlar 
(Baştarah 1 inci Sahidefe) 

Şimdi büyük Britanyanın Avrupa üze
rinde hiç bir nüfuzu yoktur; tersine ola
rcık Avrupa lngiltereye karşı birleşmiş 
bulunuyor. 

1NCIL TERE, SOVYETLER 
VE ALMANYA 
2 - Çörçil Sovyetlerle pakt imzala

makla hayatının en büyük hatasını işle. 
luiştir. Alman ordusu müttefikleriyle be
raber Avrupanın bolşevikler tarafından 
istilasına mani olmuştur. Almanya Le
ningraddan Azak denizine kadar uza
nan kuvvetli bir cephe teşkil etmekte
dir. Stalinin kış taarruzu şimdi tamami
le akamete uğramış bulunuyor, Stalin 
insanca ve malzemece uğradığı kayıpla
rın yerini dolduramıyacaktır. Fakat ka
yıpları İngilterenink:ne yakın son dere
cede az olan Alınan ordusu ile müttefik
leri yaz başında henüz mevcut Sovyet 
kuvvetlerine karşı hücuma geçecektir. 

3 - Çörçil, Rusların kan fedakarlık
larının devamı mukabilinde Avrupayı 
bolşeviklere teslim e tmesi için Edeni 
Moskovaya gönderdi. İngiliz başvekili 
bolşevik ajanlarının l ngiltered e İngiliz 
işçileri arasında serbestçe propaganda 
yapmalarına bile göz yummak zorunda 
kalmıştır. Maiski §İmdi 1 ngiliz i~i mu
hitlerinde bolşevik olmuş müstakbel 1n
gilterenin taçsız kralı gibi hareket et
mektedir. 

ALMANLARA CöRE 
INClL TERE VE AMERiKA 
4 - İngiliz politikasını Çamber]ay

nın idare ettiği devrede Çörçil kendi 
hükümet reisi aleyhinde Ruzvelt ile bir
likte entrikalar çeviriyor ve bütün baş
kalarına ifşa ettiği bir cinayeti bizzat 
işliyordu. 

Çörçil vektiyle kendi yaptığı şeyi ya
pacak olanları ağır cezalarla tehdit et
mektedir. İngiliz başvekili Almanya 
aleyhindeki harpçı mücadelede Ruzvel
tin aleti olmu~tur. Filhakika Fransanın 
yıkılmasından sonra Führerin yaptığı 
sulh teklifinin kabulüne mani olan Ame
rika birleşik devletleri reisidir ve Çör
çil o zaman ona alet olmuştur. İngiliz 
başvekili ileride nail olmağı ümit ettiği 
mühim bir askeri ard mukabilind 

Zıraat Vekili Ankaraya d6ndri 

Hükümetçe "130,, bi 
pu1luk yaptırtılacak 

Ankara. 22 (Telefonla) - Adapazarı Senede 130 bin pulluk yapılın 
ve lzmitte zirai seferberlik mevzuu etra- Adapazarındaki demir ve tahta f 
fında tetkikler yapan Ziraat Vekili lariyle müzakereye başlanacakt 
Muhlis Erkmen Ankaraya dönmüştür. 2eme vekaletçe temin olunacaktır. 
Vekil bu seyahatinde Adapazarı demir Çiftçilere lwm olan diğer fil 
ve tahta fabrikasını, tohum ıslfilı istas- yapılması için de vekalet icap ed 
yonunu, meyve fidanlığını diğer zirai birleri alacaktır. ~ümüzdeki gü 
n ,üesseseleri gezmiştir. Vekil çiftçilerle fabrika mümessilleri Ankaraya 
de görüşerek ihtiyaçları tesbit etmiştir. görüşmelerde bulunacaklardır. 
~"><.~ ... ~~·,..c::::~~~..c;::i 

~. ek , eoierae ekım seferberlıği 

Okulların bahçe, tarl 
ve arsalarında besi 

maddeleri yetiştirilec 
Ankara, 22 (Hususi) - Maarif vekil

liğinin neşrettiği bir tamime göre bilO
mum kız ve erkek okulları, mesleki 
okullar, liseler ellerinde bulunan bahçe, 
tarla ve arsaları işleyerek buralarda be
si maddeleri yeti~tirmeğe davet edil
mektedirleT. Okullarda bahçe. tarla ve 
arsaların işletilmesi ve okul toprakları
nın ekilerek biçilmesi için bütün bu ir
fan müesseselerinin müdürleri, öğret
menleri ve müstahdemleri talebe ile iş
birliği yapacaklardır. Ekim işleri için 

filetleri okul idareleri tarafından v 
kooperatiflerinin yardımiyle tem· 
lecektir. Bu işlerin başarılması içi 
tün maarif teşkilatı okul idarelel'· 
reken her yardımı yapacaklardır, 
tün bu ekim işlerinin tanzimi ve 
tülmesi için valilerin ve kaymaka 
riyasetinde birer okul ekim işl 
misyonu kurulacaktır. 

Maarif teşkilatı bu bildiriği r a 
olınıyan ve bu tebliğden haberle 
lunmıyan büt ün okuJlara en seri 
talarla bildireceklerdiİ'. lüzumlu tohumluklar, fideler, ziraat 
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b:rman y ad a duru m 
(Bnştarah 1 inci Sahidefe) 

BİR JAPON BOMBARDIMANI 
Rangon, 22 (A.A) - Sivil müdafaa 

servisi tebliği: 
Japonlar Rnngonun 170 kilometre ba-

tısında Boskini bombalamışlardır. 
RANGON MALTAYA 
BENZEYECEK 
Rangon, 22 (A.A) _Vali demiştir ki: 
- Rangonun ikinci bir Malta olması 

mümkündür. Ne olursa olsun şehirden 
ayrılma.lt niyetinde değilim. Çinlilere 
B:rmanya yolunun muhafazası için ver
diğiıniz söz yerine getirilecek ve herşey 
yapılacaktır. 

~~~~~Gt~---~~ 

Dünlıerlı F'i'ansız 
zırhlısı ruıonda •• 
Londra, 22 (A.A) - Ofi bildiriyor: 
1940 temmuzunda Resulkebirde İngi-

liz donanması tarafından tahrip edilen 
26,000 tonluk Dünkcrk Fransız zırhlısı 
bugün Tulona gelmiştir. ____ ._....,.,."""""""'~~-~ 
AMERİKADA 
VAŞİNGrON GVHV 
Nevyork, 22 (A.A) - Bugün Ameri

ka birleşik devletlerinin ilk reis!cüm
huru J orj Vaşingtonun 130 uncu yıdö
nümünün kutlanmasında reis RuzveH 
bu milli günü bir nutukla kapıyacaktır. 

setin peşine takıldı. Bundan başka mih
vere harp açtı ve Japonlan tahkir e tti 
Ruzvelt verdiği yardımı İngilizlere ağn 
fedakarlıklarla ödetti. Amerikadaki İn
giliz üslerinin Amerikaya terkedilmesi, 
Groenland ile lzlandamn Amerika tara
fından işgali, İngilizlere ait hisse senet
leri ile diğer alacakların Amerikaya dev
redilmesi bu !edakfirlıklar cümlesinden
dir. 

Ruzvelt İngiliz imparatorluğunu, ya
ni İngilterenin bütün dünyaya yayılmış 
olan mirasını süratle ele geçirmek isti
yordu. Çörçil Amerikanın silahlanma 
hususunda muanam mübayaaya mal:k 
olduğuna İngilizleri inandırmağa çalış
mak suretiyle bu milleti son bir gayret 
sarfetmeğe davet etmektedir. Fakat ln
giliz başvekili Ruzveltin silahlanma iş
leri hakkında verdiği rakamlann en b ü
yük kısmım Amerikanın blofları teşkil 
ettiğini biliyor. Büytik Britanyaya Ame
rikan kıtalarının çıkanlmış olması Ruz
velte lngiltereyi emri altında tutmak im
kanını veren bir vasıtadan başka bir şey 
değildir. 

JAPONLARLA 
HARBiN SEBEBn 
5 - İngiltere ile Japonya arasındaki 

harp yalnız Çörçilin hatası yüzünden 
r.ıkmıştır. Çörçilin yürüttüğü lngiliz po
litikası tamamiyle Amerikanın nüfuzu 
altına ı;?İrmiş olduğundan İngiliz başve
kili hadiselerin zoru ile Ruzveltin Japon 
yaya karşı takip ettiği tahrik politikaRı
na iştirak etmeğe mecburdu. Bu sehen
le Pasifiktr-ki ve doğu Asyadaki yenil
giler Çörçilin ihtiyatsızlığının bir netice
sidir. 

lNCILTERE FAKtRLEŞMlŞ 
6 - Çörçil, harbe girmekle lngilte

renin umumiyetle fakir düşmesine se
bep olmuştur. Şimdiden Hindistan im
pat'atorluğunun kozunu ileriye sürmek
tedir. 

B. ÇöRÇlLIN CöROŞLERt 
Çörçil amatör bir asker, ahlaka 

ehemmiyet vermiyen ve talihsiz bir po
litikacıdır. Çörçil ailesinin alnına yazıl
mı, olan şey, gerçekleşecektir. Başka 

Nıakineye 
\·erilirken 
~:.ôWJ!Wl1111Wi'9111il'J 

Hevyor'lıta araştırm 
Nevyork, 22 (A.A) - Bugün ar 

ma bürosu tarafından görülmemiş b 
çilde yapılan araştırmalar netice 
düşman m:lletlere mensup 500 de 
a kimse tevkif edilmiştir. Tevkifer· 
ğu Pasifik loyılarında yapılmıştır .• 
Angelcs çev1-esinde 200 kişi tevkif 
:nı:ştir. 

BİR NAKLİYE CEMİSİ BATIR 
Batavya 22 (A.A) - Bali aç 

Japon askeri yüklü büyük bir 
gemisinin batırıldığı resmen bildir' 
tedir. 

2 TORPİDOYA İSABETLER V 
Nevyork, 22 (A.A) - Batavy 

son gelen haberlere göre Bali adası 
larında yapılan yeni harek!tta 
J apon kruvazörü ie bir torpido m 
bine isabetler kaydedilmişttr. 

MÜTTEFİKLER MUKA 
Batavya, 22 (A.A) - Suma 

nup kısmında ve Balide ınüttefikln 
detli mukavemetlerine devam ediy 
Japonlar Cavanın cenubunda başlı 
man olan Ossthavene henüz v 
lardır. Palembang ile Ossthaven 
daki bütün köpl'tilerin ve demiryo 
nın FelemenkEler tarafından · 
tahrip edilmiş düşman ilerleyişine 
ziyade engel olmaktadır. Son rapor 
göre J nponlar Balideki Den Pasar 
meydanını henüz almamışlardır ve 
üzerinde kalabilmek için çok zo 
çekmektedirler. - -TANDJOENG İŞGAL EDİLDL 

Tokyo, 22 (A.A) - Cenup denizle 
deki bir Japon üssünden bildirildi 
göre Japon kuvvetleri Sumatra ad 
daki Lanpoeng köyü üzerinde bul 
Tandjoeng Karangı işgal etmek sur 
Sumatra ile Cava arasında kısa m" 
le yolunu kesmişlerdir. 

ÇİNLiLER BİR ŞEHRİ GERİ 
Çunk:ng, 22 (A.A) - Çin tebliği : 

ğu $anside sarı nehrin doğu kıyısı 
rinde bir şehrin Çin kuvvetleri 
dan geri alındığını bildiriyor . Çok 
ranlık bir gecede nehri geçen Çin 
vetleri gafil avlanan garn!zonu zaif 
mukavemetiyle karşılaşmışlardır. ..... 

GANDİNİN YAZDIKLARI .. 
Bombay, 22 (AA) - Gandi k endi 

kardığı haftalık mecmuada şu satır 
yazıyor : Muvaffakıyetsizlikler İn · 
leri iftisara uğratmaz, maneviyatı 
kırmaz. İngilizler bu muvaffak.ıy 
1'.kleri sükfuıetle ve sportmcne y 
bir fikir ve ruhla kabul ederler. BU 
Britanyanın yaptığı veya iştirak: et 
bütün harplerde bazıları belki de f 
ketli telakki edilen muvaffakıyets' 
lcr olmuş, fakat İngilizler bunların h 
s:nden sonra yine yasamak ve bu 
muvaffakıyete çevirmek imkanını b 
muşlardır. Candi Hindistanda tel 
düşmek veya muhakemeyi kaybet 
kin en küçük bir sebep olmadığını k 
dcttikten sonra şöyle diyor : Harpte ! 
taraf muhariplerinin gösterd:ği cesare 
karşı kalbim hayranlık ve hayretle d 
ludur. Herkese cesaretle silahlanması 
paıpğe kapılmamasını ve paniğin yay 
masına engel olmak için elinden gele 
yapmasını tavsiye ederim. Britanyalıle 


