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İlan mündeTecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhııriyetin ve Cü.mhuriyet eaeTlerinin bekçisj aabahlan çtkar siyasi gazetedir. YENi ASm Matbaasında basıJmıştır .. 

Fedakarlık 
Savaşı ..• 

Pahalılığı önlemek • • 
ıcın 
' 

~~~~-k---~-

8 a sa.,cqta geri 
~almq olanlara 
hitap ediyoruz •• 

ithalat eşyası müstehlik
lere ucuz verilecek ..• 

$~VIU..'T BİLGİN 

l'ikirlerine hürmet ettiğim bir zat biz 
hıetecilerden yana yakıla şik&yet edi
)Ordu: 

temİı• edecek bir şekil aranıvor 
• - Gazete, sihirli bir vasıtadır, di- İthaUit inhisar altına alı naca'lı değil, malısat sa-

)Ol'du. Her sabah, onu elimize almadan dece fiat artmasını Önlemefı ... 
~t edemiyoruz. Gazete okumak kat'i 
"ll' ihtiyaç haline gelclidcn beri, fikir ce- Memleketin iç ve dış ticaretini Ahenk- ra meydan vermeden müst.chlikin eline 
~Yanlarının bolluğu ic,inde fikirlerimize li bir surette yürütmek ve ithalat eşya- geçirmek kararındadır. Alınacak karar
f:,!çek nıanasiyle istikamet veren odur. sını en müsait şartlarla müstehlikin eli- ların esası bu noktada toplanmaktadır. 
)e Undelik hadiseJeri hep gazetenin gözi· ne vermek hususunda Ticaret vekilliğin- İthalfit için inhisarcı bir şekil mevzuu 
"hu görnıeğc, muhakeme etmcğe alısmış de çalısmalara devam edilmektedir. bahis oJmamaktadır. Bütün ithalatçıla-
t., lun11yoruz. Demek ki gazetenin öğre· Vekalet bas.1ıca prensip olarak ithalat rın memlekete giren ithaUt f>şyasında 

"·terbiye eden bir rolü de vardır. Siz eşyasını fuzuli yükseltmelere ve ihtika- (Sonu Sahife 2, Sütün l de) 
hzeteciler, maale5ef bu rolünüzü ge· -----------------------------
~ktiğt şekilde göremiyorsunuz.. Kendi 

11• tldiınizi tenkide yer ayırmıyorsunuz. 
il' 2aınanlar bu tenkitlerden endişe 

~~ilirdik. Bugün içtimai ve siyasi bün
lıetın.iı o kadar kuvvetlenmiştir ki müs· 
~ vakıalar üzerinde yapılacak tenkit
~ ancak hamlelerimizin hızını arttınr. 
~·metin bugünkü şart]ara en uygun şe.!de teşkilatlanmasına. kuvvetlenmesi· 

Yardım edebilir. 

\eni ekı,._ek kartları 

Yarından itibaren da
ğıtılmağa başlanıyor 

Davamızı sevmek kafi değildir. Bu 
lt'VRiınizi kıskanırensma belirtmek la-

~dır. Size gelişi güzel bir misal vere· Yalnız nüfus cüzdanları olanlara 'lıart verHeceı: 
\aı. · Bugünün en önemli mevzuu feda-
L_ lık duygusunun en yüksek hadde çı- Bu defa lıart tevzıın e polis 'lıar~mıyor ... 
"'<ll"llnıası değil midir? ---------------
• Denebilir ki bu mevzu üzerinde bi
:nııe boy ölc:üsecek millet yoktur. Milli 
lıavanuzın zaferi uğrunda kan fedakarlı
:ıt.ı?~ lıudut tanımayız. Yurdnn bütünlü
gu ıçin, isiikHUimiz icin. milletin sela· 
:eti idn kammm seve seve diikeriz. Va
•• n.Yolunda şehit olmanın payansız zev
da.trıi en nınkaddes ananelerimizin hamı· 
htt Y~!'l~fnıaktayız. Bunun için dünya 
• e olütnden korlanıyan insanJar na7.a::1e bakna.'ktadır. Yarattıi!Jmız sayısız 

ı· zak Şarktaki 
deriz ~arbı 

Ja~on aonanması ve 
naklıye gemuerı ağır 

kayıplar ve di .. hramanlar vatan müdafaası urnında 
~~ knıınıadan canlarını vermişlerdir. 
lloy]e bir milletin yaşamak hakkının hu- --*--
'1utsuzlu~ndan kim süphe edebilir? Su- Japonların bir kruvazö• 
~~ d~ şükr~nıa söy~.e~cli~~?1 ki feda- rü battı, Ü" kruvazör ve 
ql")ıgnnız bılhassa buyuk kütlede ken- Y 

:ni göstermektedir. Buna umkabil ken- iki torpidOSU hasara Uğ• 
!erini her işte. ön safta gönneğe alış- radL. Müttefikler yalnız 

1ru.,, Ym'dseverlık mevzuunda herkesten • • • 
~ olduklannı iddia eden nice nice bır torpıdo kaybettıler .. 
~lar taruyorom ki maalesef kendile- Londra, 2 3 (AA) - Deniz muha
~ düşen maddi fedakirlık üzerinde rebeai hakkında henüz kafi derecede 
le ııaV\1ur edilemh•ecek kadar cimridir- tafsilat gelmemiştir. Japon harp donan
.,..~. Benim •Kendi kendimizi tenkit edi- masiyle nakliye gemilerinin Ameriltan 
~· dediğim zaman sizden ilkönce do- ve Hollanda donanmaları tarafından 

llrnanızı istediğim mevzu budur. ağır kayıplara uğaratıldıklan anlaşıl-
lb Neden ba cimri ntlıla ki.fi derecede maktadır. Tebliğlere göre dört Japon 
)l eşgu} olnuyorsunuz? Neden bu karha· gemisi batırılmış, on beşi hasara uğra
lbı dtşnıekten çekiniyorsunu?. Ecdadı- tılrnıştır. Müttefikler yalnız bir torpito 

ıı!l vaktiyle en çok iftihar ettikleri kaybetmişlerdir. 
;ern•Yetçi, hayırsever ve fedakar ruhu Japonların bir kruvazörü batınlmış
cl a~bnağa <:alışmak ta biifiik bir vazife tır. Diğer iki kruvazör torpille hasara 
e~d tnidir?.. uğratılmış, bir üçüncü kruvazöre bom-

111'1uhatabımı hayranlıkla dinledim. balar isabet etmiştir. Bir Japon torpito 
.,:khsınız, dedim. Ona hak vermekle muhribi de torpille ağır hasara uğratıl
"1 trı~cadcleyi yapmak için adeta bir mıştıT. Bir muhribe bombalar isabet et
ş·esu~ıyet denıhtc ettiğimi hissettim. miştir. 
'b llndı bu hissin tesiri altında olarak Yukarıdaki kayıplardan başka düş-
tınJarı: yazıyonmı. mamn bir çok nakliye gemilerine tam 

la l939 eylülünden evvel, yani dünyanın isabet1er kaydedilmiştir. 
k .. ranlıklar içinde henüz gömülmediği JAPONLARA CöRE 

11 
unıcl"de fedakarlık kelimesinin manası- MARŞAL TECA VOZO 
1 mütevazi bir çerçive içinde mütalaa Tokyo, 23 (AA) - Cavanın cenu-

tbrıek; kabildi. O zaman, fedakar sayıl- bunda Lombor boğazında bir müttefik 
:ak icin bugünkü ölc,ülerimizle hakika- harp gemisi ile bir Japon ~uh~~bi çarpış
len çok küçük telakki edeceğimiz şey· mıştır. Burada batırılan hır duşman ge-

r kafi idi. misinden alınan Hollandalı esirler Mar
Devlet mekanizmasının bütün çuhla- şal adaları tecavüzü hakkında aşağıda

:;. normal şartlar içinde çalışırken cimri ki malumab vermişlerdir: 

Mart ayına ait ekmek kartlarının da
ğıttlmasına yarın başlanacaktır. Faali
yete gecen ekmek kartları dallni bürQ
sunda dağıtma işi için p;erekli tertibat 
al~tır. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

~-·- -·-·-·-·-·-u- ıı -aı•) 
Bii v ii k Mil l~t 1\-1 ... c- 1 
lisi Rf>isi dün µ:•·ce 
şehrimize geldi 

B. Abdülhalik Renda 
izınirde iki üç gün 

kalacaklar •• 

B. Abdülhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab

dülhalik Renda aileleriyle birlikte 
dün gece Ankara trenine bağlanan 
hususi saJonla şehrimize gelmişler~ 
dir. 

ı....~1u bazı insanlar bir hayır cemiyetine - Mütt~fik filo Marşala ilerl~rke~. J~
~ kuruş vermemek için mallan ve ponlara hır baskında bulunacagmı umıt 
..:lkleri Üzerinde tirtir titremekte ser- ediyordu. Japon tayyarelerinin düşma
bb ttiler. Onlann bu cimrilikleriyle ne nı vaktinde keşfederek bombalaması 
'1U ~!!tnağa lüzum vardı? Ne de bunu sayesinde bu filo geri dönrneğe mecbur 

Büyük Millet Meclisi reisi Karşıya
ka istasyonunda vali, belediye reisi, 
Denizli mebusu Dr. Behçet Uz, nıe
buslarunızdan Halit Onaran ve da
ha bir çok akraba ve taallOkatı tara
fından karşılanmış, Basmahane is
tasyonunda da şehrimizde bulun
makta olan bütün mebuslarla Parti 
müfettişi Galip Bahtiyar, kolordu 
komutanı Hakkı Akoğuz, askert, adli 
mülki devair rüesası, Parti idare he-!ltintneğe sebep?.. kalmıştır. Taarruzdan az sonra Ame~i

l'akat bugün bambaşka bir alemde kan - Hollanda filosu Japon torpito bır-
(Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) liklerinin bir gece baakıniyle tahrip edil- ~. 

( Sonu sayfa 2 ıütun 2 de ) • 
a_ıı_o_11_g_n_n_a_u_r,_ı_ --~···• 

.._____ mişlerdir. --------------

Bir ileri kareketten aoııra memnunluklan yüzlerinden okunan iki Sovyet eri 

Rusya savaşları B. Stalin diyor ki 
----*·---- ----*·----

Bir kaç yer- Şimdi harp-

Libyada biT seyyar telsiz iatcısycnıu 

Akaenız ve Af rikada 
----*----

r.~·ekili • 'fi mi mi 

e meydan te şartlar 
arbioluyor müsavi • 

-*
Almanlar yeni ihti-
yatlarile karşı hü· 

cumlar yapıyor 
--k-

-*-
Beyaz Rusyayı ve llk. 
rayoayı da düşman· 

dan kurtaracaA"ız 
-*-

c;evresinde Mih
verin muka·ve

meti arttı 
-*

MatrufJadan 2'iminlfye 
doğru fJüyüJı laareJıet· 

ıer görüldü .. 
Kahire. 23 (A.A) - Orta şark İngiliz 

orduları karargahının tebliği : 

Rııslar Almanları yene· 
relı ilerledifılerinl, Al· 

manlar Sovyetlerin ağır 
Jıayıplar verdilılerlnl 

söyliyorlar
Moskova, 23 (A.A) - Bu sabahki teb. 

liğ: 

HAlmanlar sürprizin 
verdiği faydaları fıay· 
fJetmişlerdlr. Diişmanı 
Leningradın Jıapılaran-

dan da atacağız .. » 

Savaş devriyelerimiz Timimi - Mekili 
arasında düşman müfrezelerine tekrar 
hücum etmişlerdir. Düşmanın çok bü
yük kuvvetlerle tuttuğu Mek.ili etra
fuıda hiç bir değişiklik yoktur. 

Dün gece de faa.I hareketlere devam 
olunmuştur. Batıda düşman iki yerden 
püskürtülmüştür. Bir çok top ve mayn 
topu elde edilmiş, 100 ölü verdirilmiş
tir. 

Şimdi daha iyi hava şartlan hava 
kuvvetlerimize kara harekatını koru
mak imkanını vermektedir. 

Kalenin cephesinde bir birliğimiz 
mühim bir mevkii almıştır. 

Kahire, 23 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği : Timiminin doğusunda ve Timi
mi - Mekili çevresinde faaliyette bulu
nan keşif seyyar kollarımız dün düşman 
kollarının artan mukavemetiy]e karş:;.
laşmışlardır. Öğleden sonra Matruba
dan Timhniye doğru büyük bir hareket 
görü.lnıüştür. İleri bölgedeki hedefler 
üzerinde düşmanın hava faaliyeti olmuş 
ve hava kuvvetlerimiz de avcı tayyare
leriyle taarruz ederek hücumlariyle ka
ra hareketlerini himaye etmişlerdir. 
Bombardıman tayyarelerimiz ise düşma
nın arka mevzilerine tesirli hücumda 
bulunmuşlardır. 

HA VA HÜCUMLARI 
Kahire, 23 (A.A) - Hava tebliği: 
Libyada Yunkers tipinde bir tayyare 

hava kuvvetlerimizin hücumiyle düsü
rülmü-,ilir. Diğer bir tayyare de sahilde 
imha edilmiş ve diğer bir çok tayyare
ler hasara uğratılm.ı.ştır. 

MALTADA 
Dün gece Maltaya seri halinde birçok 

hava hücumları yapılmıştır. Bazı bina
( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

"Bu harbin sonunda 
Almanya ortadan 

kalkacaktır,, 

-*uAlmanyaya dostluğu 
Fransanın felalıetini 

muc~p olalJjlir .. n 
Londra, 23 (A.A) - Dey1i Meyl gaze

tesinin Madrid muhabiri bildiriyor : 
Birleşik Cümhuriyetlerin Vişideki 

büyük elçisi amiral Lihi mareşal Pete
ni son ziyaretinde çok açık bir dil kul
lanmış, Amerikanın nihayete kadar \İn
giltere yanında harp edeceğini anlatmış 
ve şunları ilave etmiştir : 

• - Bu harp neticesinde bugünkü Al
manya ortadan kalkacaktır. Fransanın 
Nazi Alınanyaya gösterdiği dostluk bel
ki fe]filtetini mucip olabilir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

ln~iliz kabi
n esinde yeni 
de2"işiklikler 

yapıldı -·-Londra gazeteleri 
memnun .. 
Londra. 23 (A.A) - Başveka

l~t dün ~ağıdak.i tebliği neıretmit
tır: 

Kral apğıdaki tayinleri tasdik et
miştir: 

Müstemlekeler nazırlığına Vikont 
Fren Boks, harbiye naznlığma 
Grigs. ticaret nazırlığına Hungh 
DaJton, nafia ve gayri menkuller 
nazırlığına lord Sportal, tayyare 
imalatı nazırlığına Gllevellin, iktisa
di harp nazırlığına Viltont Volmen 
tayin edilmiştir. 
Oç hafta kadar ticaret nazırlığı 

eden Gllevellinin tayyare imalatı 
nazırlığına getirilmesi üzerine Dal
ton ticaret nazın olmuş ve yerine 
lord Volmen geçmiıstir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 
;,,-~~.,,....,~J'"~ 

B. STALIN 
Moskova, 23 (Radyo) - Kızılordu

nun 24 üncü yıldönümü münasebetiyle 
Stalin neşrettiği mesajda ezcUmle ~yle 
demiştir: 

• - Biz düşmanı Leningradın kapıla
nndan da atacağız, Beyaz Rusyayı ve 
Ukraynayı kurtaracağız. Önümtizde çe
tin bir muharebe vardır. Ahnanlar sürp
rizin verdiği faydaları kaybetmişlerdir .• 
Şimdi müsavi şartlarla harp ediyoruz.• 

Stalin mesajını şu cümle ile bitirmiş
tir: 

• - Hitlercileri Alınan milletiyle ka
rıştırmak gülünç olur. Tarih bize göster
miştir ki Hitlerler gelip ~eçerler. Fakaı 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

:·········:·······························································:········: · · k /v · t· · ~ ~ " .s erı azıye ~ ·· i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rusyada muharebeler 
ansızın çok şiddetlendi 
Alrikada büyük b.arek etler mevsimi geçmek 

üzere • Rangonun boşaltıldığı, Cavanın da 
tehlikede olduğu söylen!yor .. 

Radyo gazetesine göre Leningrad çev
resindeki muharebeler çok şiddetlenmiş
tir. Bildirildiğine göre Alman mevzileri
ne girmeğe muvaffak olan Sovyetlere 
karşı Alınanlar büyük kuvvetlerle taar
ruza geçmişlerdir ve çok kanlı bir mu-

Kaleninin batısında da şiddetli bir 
meydan muharebesinin devam etmekte 
olduğunu Moskova radyosu bildirmek
tedir. Smolenskte de bUyük ö1çüde mu
harebeler olmaktadır ve Almanların bU
tün ihtiyatlarını mukabil taarruza sok· 

tel 



TEHi A.flR 24 $VBAr SALI 

ŞEHİR HABERLERİ: Fedakarlık 
Savası ... 

rmoihi Roman Yazan: Şahin A'lıdaman E eden terbiyesi 
istişare heyeti 

toplandı 

Patates tohumlukları ' temin edtldi ----*----
••• IJ ••• 

·-Radosa de~ildi ~irmek • 
ış 

Keca Hızır bana Radosu nasal sardıklarını ve -*-
çetin muharebeleri anlatıyordu- Spor sahaları ue beden 

T ohun.lok almak isti
yenler ne yapacaklar? 

Bu sauaşta geri 
'halmış olanlara 
hitap edi)1oruz •• 

Ben de amma kara cahil bir insan sına pek az bir şey kalm~tı. Muhasara- terbiyesi müfıelJefleri 
JIUIDD ha? .. Bu derin bilgisizliğimden nın son günlerine doğru müthiş topla- işleri görüşüldü •• 
öllirtt fena halde mabçup oldum. Utan- rımızla İstanbul surlarında yaptığımız Beden terbiyesi istişare heyeti, vali 
CJadan o dakil<B.da yüzüm pancar gibi gibi, Rados hisarında da boydan boya B. Fuad Tuksalın daveti üzerine dün ak-
:ı..1armw kesilmişti. bir çok gediker açm~tık... şam saat 17.30 da Beden terbiyesi bölge 

rolaumlu'fı ihti)1acı olanların mahalle mümessil· 
lerine ue)1a 'fıöy ihtiyar heyetlerine rniİl'CICCI• 

at etmeıe rı ıazım-. 

( Baştarah ı inci Sahifede) 

yll!jıyonız. Düne ait bütiln teJikkile~ 
miz, düşüncelerimiz değerlerini ılel't" 
timıişlerdir. Varlık muadelesinde Y
nisbetler kurulınuştur. Bu nisbetlerf 
ayak uydurmıyan milletler yarmlarll'" 
dan emin olam:ızlar. Ortada ko~ 
gereken ve üstüne titremeğe değen telı 
dava Türk vatanının bütünlüğündello 
Türk milletinin selimefuıden ibarettir• 
Yani en büyük unginlik Türk vataJll'" 
dır. Her saadet yalnız onun hür kUd" 
ğında yaşıyabilir. Bunun cbşmda ı.er.e1 
onun varlığı sayesinde ya ayakta durr 
cak ya yıkılacaktır. 

K:oca Hı= benim bu utangaçlığımın O vaziyette surlardan içeriye dalarak binasında valinin riya.setinde toplanmış- Vilı\yetimiz dahilindeki ekicilere tevz.i NASIL TOHUMLUK 
İSTENİLECEK? iıırbna varmamış gibi görünerek sözü- Radosu almak bizim için işten bile de- tır. olunmak üzere Ödemiş mıntakasından 

- <ievaın etti : ğildi. Fakat veziri azam Mesih paşanın İstişare heyetinde, son iki ay içinde 185 ton patates tohumluğu satın alın· Diğer taraftan, tohumlukların tedarik 
- Bir araya gelen savaş gemilerinin yaptığı tetbirsizee bir hareket müthiş beden terbiyesi çalışmaları hakkında mıştır. Bu tohumlukların kazalara ait şekli hakkında tereddüt basıl olduğu an-
~ ettiği toplu heyete donanma der- bir engel gibi karşımıza dikildi. Bizi yo- alakalı ajanlar izahat vermişlerdir. Vali, tevziat listesi yapılmıştır. Bunlar hemen !aşılmıştır. Tohumluk: istiyenler mahal
ı.... Neyse, 9ÖZU uzatmıyalım ... Açık de- lumuzdan alıkoydu... gençlik kulüpleri için inşa edilecek sa- mahallerine gönderilecektir. le mümessillerine veya köy ihtiyar he
ııılıderde gilzel bir n.ırgir bulduk. Gemi- Yeniçeri tam gediklerden içeriye dal- halarm bir an önce kuvveden fiile çıka· Mısır ve darı tohumlukları da hemen yetlerine baş vurarak istek ve borç lis-
lorla yelkenleri şişti ve çok kısa süren dığı sırada Mesih paşa münadiler çıkar- rılması için her türlü çalışmaların sü- tedarik edilerek dağıtılacaktır. lelerine adlarını ve ihtiyaçlarını yazdı- Dünya ahvalini gözden geçirmek ıı

basit gerçcğ-i anlaınağa yeter. ııkel bir deniz yolculuğu yaptık. Niha- tarak şehirde yağma yapılması yasak ratlendirilmes'ni verdigı·· direktiflerle te- racaklardır. Bu listeleri ihtiyar heyetle-
yet Rados adasının önüne vardık. . Kazalarda, ellerinde tohumluğa yarar- ili dik ed Uzakta veya yakında şahidi olılııi'I'. 

muz şeyler müthiş olcluğu kadar ilıfet 
vericidir. llladdi fcdakirlıklar bahsinıil 
geniş düşünemiyen milletler günün 1* 
rinde biriktirdikleri bütün zenıin!ilılr 
rin bir hayal olduğunu görnıüşlenlir. -~ 
tili tehdidini kapdarı:nda hisseden .....
Jetler birer ateş parÇ&St halindedirld• 
Meseli şu Avustıualyaya b•kını:ı Yr 

Karaya yanaşacağunız sırada ~val- olduğunu birdenbire ilAn ettirdi. Yeni- min etmiştir. Ilkönce Güzelyalıda mü- lı buğday bulunanlardan beyana t!bi tu- ri veya mahalle mümess' eri tas e-
,.ıtr bizi gayet sürekli bir top ateşine çerinin duyduğu şevk ve gayret, üzeri- kemmel bir spor sahası yapılarak Göz- tulanlar, vilayete haber vermek şartiyle rek vilayete veya Iuı.ymakamlıklııra gön-
I 11 der. Bindi"""iz sandal delik ,,_,... ne su dökülen bir ateş gibi birdenbire tepe gençlik kulübüne mal edilecektir. b umluk 1 ak kulI bil dereceklerdir. Vilayet yoliyle ziraat ban-
ı.tr ı..ıe geldi....,.. ~ söndü. Bölge as başkanı B. Yurdkoru beden unları toh 0 ar ana . e- kasına gönderilecek olan bu listelere 

Yakat buna rağmen adaya ve Rados Ben gedikten içeriye dalarak şehre terbiyesi mükelleflerinin çalıştırılması ceklerdir. Bu hususta vilayete bildiriğde göre alakadarların tohumlukları temin 
Wıııumı kuptmağa muvaffak olduk Biz giren yeıllçerilerin arasında bulunuyor- ve bu yaz mevsiminde ekipler halinde bulunulmU-.,tur. edilecektir. 
ı-.ya çıkarak k.aleyi ~ dwn. Müniidi.le"'.-1 sesini duyan yoldaş- kampa ~"':' hakkında vali B. ~ad ------------------------------
'-bir bafta 90Dl8 padişah ta karadan~ gerıye dondüler. Baktım, -~er~e· Tuksalındirektiliy!e alınan tedbırlerı Yeni ekmek kartiarı Askeri vaziyet 
p1erek imdadımıza yetişti. Şimdiye boye yapıyor-. Ben de gerıye dondum. ve sarfedilen mesaıyi anlatmış, bu calış-
bdar bir çok muharebelerde bulundum. Bu sırad~ çok yakında patlıyan b_i,': t~- maların mall ~~a ait icap eden iza- (Baştarah 1 inci Sahidefe) 
LlJdn bu Rados savaşı gibi kanlı bir banca scsı ışıttım. Aynı zamanda gogsu· halı da vennışt:r. Bu ay kart dağıtma memıuları şehir· 
~a lıiç rastlamıf değilim. Şövalye- me sanki birdenbire bir ateş değmis gibi -·----- deki bütün büyük fabrikalara, mücsse-
ler çok iyi dövüşilyorlardı... İstanbul keskin _bir acı ?uydum. o dakikada ya- u•w zu·· m • selerc giderek ameleye, ibraz edecekle-
hiııarı gı'bi dünyanm en kuvvetli, en çe- ralandıgımın hiç farkına varamadım... pı vasası ri nüfus hüviyet cüzdanlan ve şubat 
tia bir kalesini düşürmeğe muvaffak Göğsümden bir kurşun yarası aldığı- ayı ekmek kartları mukabilinde mart 
olan Fatih.iıı büyük dehhı Radosun yal- mı, neden sonra, ancak ordugfilıa var- canlandı ayı ekmek kartlarını vereceklerdir. Ay-
çm surlan önünde adeta Aciz bir vazi- dıktan sonra anladım. Yaram oldukça rıca vilayet, adliye, maliye dairelerinde 
yete gelmiş bulunuyordu. ağırdı. Bunun aylarca acısını çektim. de memurlara kartlan bir kolaylık ol-

Tam Uç ay metrislerin içinde, geceli Fakat allahın emri böyle imiş! .. tşte ha- Ticaret vekilliği tviçreye serbest dö- mak üzere ayni şekilde verilecektir .. 
gündüzlU şövalyelerle boguştuk. Türk !il yaşıyorum... vizle kuzu üzüm ihracına müsaade et- Bu iş yapılırken belediye mıntakala-
aıminin bu isten de yüz aklığile çıkma- - B 1 T M E D t - IDİftir. Bu müsaade neticesi olarak rında .. d~ kart tevzii.ne .. dev_am edilerek 
------------------------------!üzüm piyasası canlanm~tır. Fiatlar mü- her ~lii kolaylıklar gösteriJec;e1ttlr. Bu 

Pahalılı~I Önl•- '1- - -- l sait sıuette inkişaf etmektedir. ay polıs karakol ve merkezlermde kart 
l5 ... B.. .. k M · ı ı M değiştirilmiyecektir. 

n··ek icır. uvu 1 et ~c- . . -_---· Şu noktanın hatırda tutulması lazım-. ı· · R · · d.. . ı lhtıkar ve kooraınas- dır, -*- - 181 t.>181 UO l!t Ce 1 Bu ay ekmek kartlan nüfus hüviyet 
(Bı41wm 1 lad Sahidefe) h . . ld' yon ROTarlarına mu- cüzdanları mukabilinde verilecektir. 

...ı;ı olacaktır. Bu müesseselerin faali- Şe rIIDIZe ge 1 h I f t f Herkesin nüfus hüviyet cüzdanlarını 
, ..... devamı, muhtaç olduğumuz Ü· a e e s :ıç arı şimdiden tedarik eylemesi 18zımdır. 

lıııallt eşyasının yurda getirilmesinde bir (~Wafı ı inci Sahifede) -*- CV ... -H-V__,,R_ı:=--
ı.u,,,,. bynab sııyılmaktadır. Yukarı· ödernis in Akınalan mahallesinde otu- ..., ..., .. 
a da söylediğimiz' · gibi ithalat eş.vası ran Mustafa oğlu Hasan Sarıgül ve oğ- Koruluığu b'")1üyer .. yeti haları, Banka müdürleri, mat- --- ·- u __._ girdi'gı" • •-dan ·t·ba e us·· tehlı' lu Mümin bir kilo kahveyi seltiz liraya 
.-..-- ..,, 1 ı r n m • buat '-'-- tarafından eJ•-1---.- Cümh" ···'yet '-orulu1'unun tanzlmı- lfı '-'- -'-'-- en ,....., hır' •--~- g.,..;nceye erH.<U.U 5 =~u~ satarak ilıltklir yaptıkları, Cümhuriyet ~ " e-· .., ........, ..., ~ -~ tır bir hayli ilerlem;•tir. Muntazam ourette 
ı.Mr ..,Jı:illendiri. İthaliit eşya· · mahallesinde Mustafa oğlu Ali Kır be- -·~ 

~-L•"- B Abdülhal R da ah yanname verilmem;• 26 kilo mısır darı· ağaç dikilen bu koruluk yakın aeneleT· 
- m="""1Ae en salim şekilde geçir<>- ay .. ik en nın sey a- ..., de lzmirin en güzel mesirelerinden biri 
.... bir :Jul aranmaktadır. Bu hususta ti tamamen hususi mahiyette oldu- sı kaçırdığı , ödemişin Eselli köyünde olacaktır. 
1ıo..i1z bir neticeJ'e vmrtlmı4 deiiJdir. ğwıdan aalterl menısim yapılmamış- Halil oğlu Mersin ve Birgi nahiyesinin 

._..._.._ "thal• ihr t ·ş1 · · t B"' "k Mili t ••ecJis· · · · ı· Kıut Gazi mahallesinden Mehmet Ali * .a.U&uuıet 1 .. t ve aca ı erını ır. uyu e ı-. ı reısımız z. Bu aene Martın son haftasında ag" aç 
-~L L'-'-'~~-- War '°'-'-' irpal t !in ' ' j dir Şehr " ruylü koordinasyon kararına aykırı acouı; UUUU"UJ...,.. ayrı mevz teı.aıuu m as o e e ınmış er · •· bayramı cümhuriyet koruluğunda yapı-
eı9emektedir. Malım= ihraç ettiğimiz mizde ik üç gün kalarak tekrar An- olarak birer sığır derisini sattıkları id- lacaktır. 
--bu malın yerine meınlekef.e gire- karaya avdet buyuracaklardır. diasile adliyeye verilmişlerdir. COK l'Al<VKLV 
~ mah .. ın ... <ı.-...1. bun eh _ _. Kiraz nahiyesinin Saçlı köyünde Hü- "'"" 
i:i. ~.;;;;maı. ~ ~p ";.;: * seyin çakaı veteriner muayenesi yap- Vç anaya rniilıafat 
.-ı. olmupr. ı!":ize l~~b!l1ük ~~y:~ tınnadan sığır derisi sattığı iddiaaile ad· Urla, Kupdıw ve Ti1e kazalarında 

MabU:hk olan bir nokta, i.thalAt - 1 liyeye verilm~tir. çok çocuklu üç anaya verilmek üzere ..... ile İzmir arasında bütün şehir istas- • 
J m :rurda girince tevziiııin en salim --- --- sıhhat veltilJiiinden icap eden taluıiaat yonlarında hükümet erkAru ve halk 19 MAYi .. ~ .,.ırıMe tamim edileceğidir. Fakat t~=kküll" erı' tarafından bususı" =kil· • gönderilmittir. Bunlar alakalı aı1elere 
ı. ı. ~ ;.,.p ettirdiği için acele bir ~ ~ aa-amına ---zırı--- verilecektir. de karşılanmış ve ııelimlanmıştır. ,,. nu ilH 
ı...r. .............ıc llzım gelmi$Ur. ·----> lzmirde l 9 may11 gençlik bayramı 

------·------ ----------------1,enlikleri hazırlıklan heman ba,lıyacak· 
BClll!m r 'i fallrflı... ZABrrADA tır. Bu sene 1Cnliklerin Al .. ncak atadın-
---• da yapılma11 dii§ünülmelı:tedir. AI.an· 
~~bazı iliveler Bir çocufı famcışıra cak saham bir az daha tevsi olunacak. 

y=ıı' içia belediye riyuetlnce tet· 'fıgplJan nfttl.. gençlik gruplan mezarlık kısmından 

Sinqapuran zapıanı 
Rıısların tefnoflı 

ettfjl )1Cllclll.. 

(Baştarah 1 inci Salıifede) kın günlere kadar kendini en çok euıDf'. 
yet içinde saymakta idi. Japon te~ 
Demoklesia lnlmcı gibi ~ uaında ~ 
laşmağa başlayınca başvekilleri bir lır 
yannamc neşrederek parlimentoU kr 
bnl edilen blr lwıunla her va••nd fi' 
kmcli•ine verilen her himMıti bir ııskll 
disiplini içinde yapmai• borclu oldui1" 
ıw. bütün mallıınıı devlet emrine aiımıb
ğuu İl ileminde yüzde dörtten ,_ 
ürlarm hazineye ait ..ı.caiım bildiı9ıif
tir. Bu ilk örnek deiildir. Bir ölüm Iır 
lım mücadelesi yapan milletlerin ı.epll 

tuklarıru yine Moskova radyosu bildir
miştir. Sovyetlecr Almanların brşJ taar
ruzlarımn ağır zayiatla püskürtüldüğü
nü bildiriyorlar. 
Kırımda da muharebelerin devamına 

rağmen kayde değer bir değişikli.lı: ol· 
mamıştır. Sivastopol ve Kerç yanm ada
sında Sovyetler mukavemete devam et
mektedirler. 

AKDENİZ VE AFRİKADA 

Libya da cephede büyük hareketler •-• 1.o- 0 U-.1'-ler l)r 
olmamıştır. İngilizler, keşif faaliyetleri- :;f ıd~w!wv:y~ 
ıll _Mekilil'.'e ~_uzatmışlardır. İnisya- rm ilihi~ti,ii bir devirde yaşıyond
tifin İııgilizlenn elinde olduğu •0laşılı- Milletler kurtuluş ümitlerini hep fellr 
yor '-•-'-'- daki -~,_.,,,_, _ _,_...._ Akdeniz ve Libyada gllnlerden beri ....,.":" aavaşın U•ou.wwuena-

devaın eden fena havalar iyileşmeğe bekliyorlar· 
başlamıştır. Bu sebeple de hava faali- Bis ki bu divanın ezeli şampiyonJart• 
yelleri arım,. bulunuyor. Mihver hava yız. Buıfuıkü bahtiyar durumıımmoı.
kuvvetleri bilhassa Tobruğa taarruzda faydalanarak neler )'lllllllÜyız! • 
bulunmuşlardır. Burada liman ve gemi- . ..__ l ha '-·--- ,.. 
1 • ·aı ildiğ"" Alınan ka k Bır _,, ay evve , va .......... um ere agır zayı ver ı yna • ardım . · ali · ~ olr 
!arı ~afından bildirilme~~· . i.ı. ~ .; ... :: bir toplaatı yapal-
İng~ hava ku"".etlerının de fa~- ııuştı. İzmirin tanmm•ı Jııiitiin şabsiyel

yetlerı artmıştır. Mihver kuvvetlerıne ı . ..: .1 . 1 ..,._ •-- bir'"-'-_,,, 
il . affakı tli t··---•·- _., ı en ıre en .-car-., .....,__ 

ve ger. erıne ~uv . ye . ~r~ mümessilleri oraya clawet edil-it ...... 
yapıldığını Kahire mahfillerı bildiriyor. D" çok caalı blr şekilde ortaya kola-

1:Jbyada karada yalnız keşif faaliyet- m::U. Diblyanuı f.evkalide sıkıntıll 
le_rı v~. ~ubat 90DU .oı~or; mev~ günlerinde yaşadıpm•z df!şünlllenılı: eıa 
~bya ıçın gıttik~e elverı.şsız duruma gı- büyük fedakhlıklara ihtiyaç oWaiu Joeo
rıyor. Mart ve nısanda sıcaklar başlıya- liıtilmişti. Toplantıya iştirak edenleri9 

~-ilk hareketler .. ümüzdeki "''~ hepsi heyecaah idi. Hepsi diW1171 beniJıl" 
uy . . OıD • &--- sem.işti. Yardıaun ese''ı"1nlmaıı ~ 

!erde yapılabilır. Romel ~uvve~en, tek- faali:ret kolları lefkil üildi. o ıriindelt 
rar harekete geçınedilderi takdirde mil· L-' ı..... __ ,_.,_ n- b" L--

daf kabul ..._,. ~---Ltir Alın--•- ucn ._ ay C~· ._ ay, ır -~ 
aayı ç ........ ........,.. • ......- l.L ·-.. 1"1] • • • L---t--.. n• .&la ve -.~_g __ pgmp 1ŞllUll &Nlp&™-

nn, başka cephelere fazla kuvvet ver- ıla ı.-··becl"I • L bir .1._ -·-
ek '~ınedi·· 1 1 ki bütün ....,, ___ ı_m17ece.. zanıaa....-... ,.._. 

m ~~ . gı 111Laşı 'l'.0r • • jttiğimj., öre alnız manifr 
kuvvetlerin doğu cephesine topl•nması rqmen ış c. 7 L---'
Almanya için en doğru bir hareket ola-~ crub• .. ve kü~lik .~ ~-
bilir. 1942 de pek önemli hareklt ve ne- mu list<;lue ~re • ~tlerını tamr 
tice doğu cepMsinde olacaktır. men. 7enne cetirmill~. .. . 

Bununla beraber Libyada henüz ha- • D~er ~p)ara &:~ henw: müslıet 
reket imk&nı veren günler vardır. hiç bır İl ırorememişlsd.ir. 

UZAK ŞARKTA Netim? 
="' spor sahaStna dahil olacaklardıf'. 

~ hetJ•••.,,.. O,..kler teni edi- Karaburun kaza.sı.n1n Yenice pınar 
I..- ra.d-• arttmlaeaktır. köyünden Meliç lı:ar101 Sebiye çamaşır ---·----

Moskova, 23 (AA) - Nişi Nişi gaz<>
tesi Japon umumt karargAhmda Singa-
purun zaptını tebrik eden büyült elçiler Birmanyada ~o~~ boşaltıldığını 
arasında Sovyet mihnessilinin de bulun- yabancı kaynaklar bildiriyor. 

Bu suale cevap vecmeii lııendileriD8 
bıralayoruz. 

~ &ılırikumda Qda 60e ton yıkamalı: üzere ocağa koyduğu bir su Yardımse11enler duğunu bildirmiştir Bu haber baştan Japon hava kuvvetleri Cavaya ağır 
başa yalandır. Ja~ umuml karargi- hava taarruzları yapıınşlardır. Müttefik... 
hında bir Sovyet mi!mesjli yoktur. Öy- !erin Pasifik cenup babsmdaki durumu 
le bir tebrik Jıldisesi de olm•mıttır. Ha- • Cavadakindeu maada • gW;leşmiştir. 

k1imiir arfedilmektedir. Yakmda lz.. tenekesi kaynadığı sırada çe~meden su cemiyetinin Jıongrea 
nıiıoo kl8 deıı ı h kömür ırellnce. ha- almai(a gitmiftlr. Evde yalnız kalan Me- İzmir vardımsevenler cemiyeti sen<>
~ lfletm..ı faaliyetini arttıracak- liçin bir yaşındaki oilu Faile su teneke- lik kongresi 27/2/ 1942 cuma günü saat 
tır. sini ellemif, teııek.e devrilmit ve çoca· 16.30 da İzmir Halkevi salonunda yapı-

----·--- ğun vücudu haılanarak yanmıştır. Za- I cakt 
ber tahrik maksadivle ortaya~- Japon donanması şimdi Singıı:pıırda 

-- - "'• üsl~. Bir kwm Japon kuvvetleri 
BİR SENEDE vallı çocuk bir az sonra da ölmüıtür. a ır. 
........ ,.......,._ ÖDEMiSrE Hatay oteli sahJpleri 

ArLAlfr.fKrE de Sumatradaki Palambang üssüne gön
derilmiştir 

Bu aene Menıinli fidanlığından halka .KUMARBAZLAR teu'lıif edildiler .. 
Yeni fdtcumlar- Tahrip edilemediği sanılan Palambang 
Kambera, 23 (A.A) - Bir İngiliz ti- Avusturalyaya 180 ve Timor adasından 

caret vapuru Bre:Lilya açıklarında bir 250 mil kadar yakındır. Bu da muhte
düşman denizaltısı tarafından batırıl- mel olarak bu denizlerdeki müttefik 
mı.ştır. Kürasao açıklarında bir Ameri- kuvvetlerini tehlikeye sokmuştur. 

ve lstiyenlere l 6685 oüıı fidanı, vilayet öderniste Bozkurt ao~ında Süley- Hatay otelinde kasadan kaybolan 
fldanlıtmclan da 7232 ıne}'T1llı fidan man Cr:'; ~l aminde biri Emin Güler- 6900 lira meselesinin tahkikine dün de 
cfaiottlmlfbr. Sü. fidanlan paruız. mey- yüz. Mu•fafa Ekiz ve Ahmet ~lan devam edilmiştir. Hatay oteli sahipleri 
-ıa fidanlar ÜCTeti mulaıbilinde veril- eviııe alarak kumar oynattığı iddiasiyle olan Beşir ve Abdülkadir tevlı:if edil- kan ve bir Norveç petrol gemisine hü-
mie,tir. adliyeye verilmittir. mişlerdir. cum edilmiştir. HOLLANDALILARIN 

MUV AFFAKIYETLERİ 
~·----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-? 

l ___ IB_LY_U_K~l_:iK_A_Y_F~_I j 
Alaca Karnlıkta. C•• 

~-~----z*z--~-~-
·- 8 .... 

lıyor nlusunuz? Gitmiyeceğim! 
Annem kalktı ve beni kollarile sara

rak yanda.ki odaya göüirnıeğe ça!.ıJtı. 
Hiç şüphesiz başbaşa konU§arak söylet
mek istiyordu. 

- Bu sözlere üzülme, Necli! Bütün hayl<ırdım! Otomobilim bozulduğu için 
gelinlik l<ızların başından geçen bir si- beni ablama götürmesini rica etmek 
nir buhranıdır bu! maksadile mağazaya inmiştim. O kağıt-

- Hayır, hayır, hayır! Sinir buhranı !arını toplarken, açık bir muhasebe def. 
değildir! Ben yatışmıyacağım! Hem de teri gördüm! Böylece, berşeyi anladım! 
ben c gelinlik > bir kız, bir kukla, baş- Babam bir kaşık çorba içti ve filosof 
kaları tarafından kurulan bir makine, halile : 
bir ayakkabı stoku gibi elden çıkarılan - Böylesi daha iyi! dedi. Parlak işler 
ve başkalarına arzolunan bir matağ de- becer<!n bu delikanlıyı kovmağa mecbıu 
gilim! Nasıl! Kendinizin de saymadığı- kalsam, çok canım sıkılacaktı! Fakat se
nız damadınız Ekmeli bana, kendi hiçi- ni daha akıllı sanıyordum, kızun : Ro
minde bir koca bulmamağn mı memur manlardaki genç kızlan taklide özenme! 
ediyorsımuz! O kadar itibar hanım, aris- Sana bir koca bulmakla meşgul olmaz
tokrat bayan olan Nebahat hanım efen- sak, nasıl evlenecebin? 
d; ile böyle bir pazarlığa mı girişiyorsu- Sinirlerimin mukavemeti kalmamı,.. 

Buna rağmen küçük Hollanda filosu 
bir çok muvaffakıyetler kazanmıştır .. 
Lombokta Japonların çıkartma işlerin
delti deniz harbinden başka ikinci bir 
harp daha olduğu söylenmektedir. Bu 
muharebelerde Hollanda kuvvetleriılln 
tahrip ettiği Japon kuvvetlerinin en az 
alb kruvazör ve bir çok nakliye gemi
lerinden mürekkep olmasJ, buraya sev· 
kedilen Japon kuvvetlerinin büyüklü
ğünü gösterebilir. Fakat bu kuvvetlerin 
küçük Bali adası için hazırlanmadıltt, 
Cavaya çıkanlacak kuvvetler olduğu ve 
bu şiddetli taarruz önünde Japonların 
Baliye çıkın.ak: zorunda bldıklan anla
şılıyor. 

Yine qittiği.mlze cOre, lıan :ııevat lıa· 
zırlanan tmıblrilt listeleri mudbinee ya· 
pılan müracaatlara : 

• - Biz v•zifemizi biliriz..• ~ 
baştan aavma cevaplar ~
Bö;rle nazik .,,..,,anlarda ı.odııilllhkta ,.. 
rar etmem,ni• en 1Miyük naife o~ 
nu anlamıyanlar lıarekeMı ıreçmek içlD 
acaha isUlılerinia teoılair edilmesini uıl 
beldiywlar? 

Neyi kimden kıskanıyorlar? 
Ellerinde, avuçlanndakilerin lıakild 

sigortası .miW müdafaamızı kuvvetlen· 
dirmektea ibaret olduğunn bilmiyorlar 
mı? 

Memleketin harp dışl dıırwnunda 
kendilerini kat kat ungialı•ştiren fev· 
blide hidiseleriu vkphm okua Hava 
kurumuna vermeyi akıllarına getirmi
yorlar mı? 

Ba cidden ınüthil blr ...,ydir. Bu -
bepledir ki ta.ı.hütlerini yerine ıretir
memiş olanları kendi üzerlerinde topla· 
nan ııiır yükten bir dakika evvel kur· 
tuJmaia davet edi}'ona. Onların vazlfe
leriıll b~~ genişliğiyle yapacakların· 
dan eınınız .. 

ŞEVKET Blı.Gllf 
~~~--•----~~ 

lıleseleleP 

Galibin küçük otomobili, gıcırdıyarak 
geri döndü. Görüniiste saygı ifade eden 
bot •Peki efendim• bundan evvelki ko
nıışnan1n ist!hzasına daha kamçılayıcı 
bir hal veriyordu. Bu genç, canlı, cüret
kAr adam bana açık, sade ve küstah bir 
lisanla '!Unu ımlatınlll oluyordu: 

Fakat müthiş bir infialle : 
- Gilmiyecegim! diye haykırdım. 

nuz! Ve bu küçük sutan, evinde yedi- tL Hıçkırıklarla ağlıyarak haykırdım : 
ğim piliç kızartmaları veya baklavalar - Mademlti öyle imif, ben evlemnek 
için benden, kendi kardeşinden, ücret islıemiyorum! Kocamın para ile satın 
mi alıyor! Kocasının Iokantalan artılı: ıyi alınmasını kabul edemem! Bu haliniz. 
iş yapmaz olur mu! Onun evine bir da- den utanıyorum! 

T"unorun Japonlar tarafından işgali 
üzerine kendisini tehlikede gören AYll&-' • • • • • • • • • 
turalya, Cavaya asker gönderemiyecek Elıınelı yePfne un alınalı 

Babamın beni duymasını istiyorum! Bu 
ayni zamanda ona da aittir! ha ayak basmıyacağım! Ben.. Çat! Yanağım üzerine şahane bir to-

dıuumdadır. Bu haber. · Cavanm duru- için ne 'YflpınaJI? 
mu tehlikeye girdiğini gösterebilir. Hükümetçe alınan karar ~ her 

c s;. kendinizi baş dön<lürücü bir 
genç kız sanıyorsunuz, küçük hanım? 
Seçtiğiniz adamın mutlak hO§una gide
ceğinizi umuyor sımuz? Sizi esir edecek 
kocayı serbestçe intihap edebilmek id
diasındasınız, öyle mi? Yanılıyorsunuz, 
küçük hanımcığım.! Siz, aileniz tarafın
dan oynatılan bir kukladan başka birşey 
de/Hsiniz.... > 

Kendimi zaptedeıniyerek, a.i.kme ta
rizlerde bulunuyordum : 

- Demek. benim şerefime ablamın 
verdiği bu ziyafetleri siz ödüyor sunuz? 
Muhterem eniştem B. Ekmel Dizgin be
nim ve nişanlı nanu:etlerimin yiyip içti
ği:mitlıı size faturalarını gönderiyor! 
Bundan daha ayıp bir şeyi ömrümde 
görmedim! Komşumuz bayanı hor görü
yorsunUE, faat böyle bir şeyi o bile yap
maz! Kim bilir, belki hepinizden de da
ha ziyade hakiki kibarlığı o biliyor ... 

Annem, dişleri arasından : kat indi Annem, kudretli elile bunu ya-
- Kim söyledi? diye sordu. pışbrmıştı. Çocukluğumdan beri bana HllllllllHUllllHH-llAllHllllUlllllWllllınııın• puartesi günü istiyen yurddaşlııra ek· 

Başımı ona çevirmeden otomobilden 
atladım ve annemle babamın sükönetle 
;remek yemekte olduktan yemek odası
.. ~ gibi daldım. Annem bana 
hayretle baktı : 

- Ne oluyor! 
- Hiç bir l"Y olduğu yok, yalnız ab-

lama gitmiyeceğ;ml Gi~cejim, an-

Çorba dolu tabağı önünde oturmwı 
duran babam omuz silkti ve anneme 
bakta: 

Son derece kızgındı, fakat ben kork- tokat atmamıştL Tasavvurun üstünde = = mek tayınları yerine un ver'.leceği nan 
nuyordıım. Çünki ayni derecede ben de yerlere geçerek kaçtım ve odama iltica EElh d E edilıniştir. Dün öğleyin bu hakkımı kul· 
kızgındını. ettiın. 1§ an· ra 31§ 1anarak her vakit e1tme1t aldığım Alsan· 

Babam müdahale etti : Şimdiye kadar bütün sevinçlerim ve ;: '> ;: cak Mesudiye caddesinde B. Hamdi Akı· 
- Herhalde Galip söylemiş olacak. kederlerim çocukça şeylerdi. Şimdi da- 1§ G 1§ nın idare ettiği hnna müracaat ettim .. 

Ondan b~ bilen yok. ba derin bir ıztırap duyuyordum. llk d<>- E el€cek Pıogram E •Sabah gelseydiniz- cevabiyle karşılaş-
Annem haykırdı : fa olarak anneme babama karşı hınç his- ;: ;: tım ve pek tabi! şekilde halrlom olan 
- Onu hemen kovacak_.ın, sediyordum. Bu ane kadar, onların ya- 1§ Zo O 1§ unu alamadım Bu vaziyette hükümetçe 
Yere yuvarlanacağım, sandım. Galip şayış tarzını, prensiplerini, fıkirlerini ;: r 0 Un ;: verilen kararın nasıl tatbik edileceğini 

benim yüzümden işini ıni kaybedecekti? 1 muhakemesiz kabul etmiştim. Şimdi § 
1 

• E sorma1tta7ım. SaWıiyettarlaruı beni ay-
Sonra ... Sonra onu bir daha da görmiye-ı birdenbire, adeta onlardan ikrah edecek 1§ caretı § dınlatmaıanm r1ca ederim. 
cek miydim? Bağırırcasına reddettim: gibi idim. ;: 'l: ;: AlsancaJı: 1481 soblı: 1 numarada 

- Galibin bunda h;> alakas1 yok! diye - B l TM E Dl - fı1111111111111111111u111111uııııuıuııııw111111111uıffi HASAN KARACAOV AU 
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Cemiyet ı ---··:· 
[Harp ve 

Harpten sonra n~illetle-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
E Devlet Demir Yollarından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

780 ADEr ÇAM rREVER.S ALINACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (2659,80) lira muhammen bedelli (780) adet çam trevers Eğir

dir istasyonunda vagonda teslim ıartilc mübayaa edilecektir. 
Açık eksiltmesi 6/3/942 cuma günü saat 15 te Ahancakta ifletme bina

sında komisyonumuzca yapılacağından isteklilerin muayyen vakitte ( 199.49) 
lirahlc muvakkat teminat makbuzlarilc komisyonumuza gelmeleri llzımdır. içtimai bünyesi • 

rın Şartnamesi i~letme kaleminde görülebilir. 17 20 24 28 851 (376) 

DEVLET DEMiR YOLLARI UMUM MODORLOC::ONDEN : 

f ;;~n büyük harbin, beşeriyete ge· 
... ır ~gı maddi ve manevi zararlan göz 
;- .de tutar, ve bugünkü harbin daha 
""~dıden tüylerimizi ürperten fecİ neti-ce. • • 

ru nazarı dikkate alırsak yarın in-
~ Üzerine çökecek olan görülmemiş 
ltıı:edbahtlığın vüsatile karşılaşınz. 

1 
. l!'Ünkü harbi tevlit eden sebep ek

~·. zannededildiği gibi bir iki kişinin 
t • 1 ihtlraslan. veya her hangi bir züm
ı,~ın Yanlış siya.eti değildir. Bunlar, 
'h er sebep teşkil etmez, ancak birer 
• eı:'eedir. Filhakika, bu~ünkü harbin 
~ galip ve malllOp milletlerin ııeçen "*"' sonunda maddt zararlarını telafive 
i. •it bir azimle çalışırken, bu harbin 
İ ;!t ettiR:i manevi perip.nlıiı izale ve 
~h .~t bünyeyi ta•hih ve islaha hiç te-
1..ı, hua etmemiş olmalarıdır. iddia edi
lıt il!r iti bijyük harpten sonra hemen 

"" Avrupa memleketlerinde halk 
~n hastaydı. Ve bunu ıridermek icin 
~" l!aYret sarfedilmiş değildir. Bilakis 
,.~talığın umumileşmesine meydan ve
lı iştir. Avrupa memleketlerinde ev
l """1ı ıı:enç kızlar, analar, bedbin genç
lıO?~babalar, küotah tesadüfi zenginler 
1 ° İn ilim adamları, zevksiz ıanatkiir
"••~ a.nar!'list işçiler, ahlaksız aiyaaeteiler, 
t • \ı aoıl karalc.teroiz şahsiyetler çokluğu 
,~ n ediyordu. Cünkn yapılmaoı zaru
tn °lan manevi kalkınma tamamen ih-

a) •dilmlşıi. 
Devletlerin umumt alyesetleri de bu 

~h:.\ral üıerc karaktersiz istikametler 
(1°aterınittir. Bazı millet1erde anarti 
liİ'eceaine varan lc:argaq.]1lclar, muhte-

Pllrtller arasında şiddetli humane 
bYlılıltlar nizamsızlık y•r•hrlc.en, diğer 
• ..., milletlerde tefrite <?idilmit. deh••ıli 
~;:dat yapılmıf ve bir çok cinayetler 
,,,L.-_nrn~. bu sayede aun'i "l'vri insani bir 
.._m teıioe çalışılmıotır. Bir taraftan 
İ":l:'" menbalara malik olan galip dev
ı,' r rnatervalist, hodbin ve kaygusuz 
lı s!vaset takip ederken, dii<er taraftan 

j"'"!Qp ve menabii tahdide ui(ram,. mil
ı:_ııorde intikam hisleri ateşlendirilmi,, 
• .ı' türlü vobullulc.lar galip devletlerin 
.._.,tsizliiiine yükletilmi• onların kay
iUa\t:tlu~u. yeniden hesapla~mak ic;n fıri:t addedilmi,ıir. Böylece bu memleket-

rde beliren idealizm hal bir dinamizm 
Yaratnuoıaa da bunun hatalı bir cereyan 
~l.nu.. beynelmilel bir huzursuzluk sai-

•lrnuş ve nihayet bu hal harbe dayan
"*br. 

t 
1
Simdiye kadar olduğu ııibi, hangi ta

a kazanına kazan•ın, harbin hiç bir 
"'-leyi hal etrneyeceifi ve bilakis yeni 
nı ... leler tevlit edeceği ıüphesizdir. 
'..ı Milletler, harbi kazanmak için bir fe
"'•karlıktan çekinmiyor fakat sulhu ida
:"• etmek için en küçük bir fedakirlıilı 
~Ue yadırgayorlar. Bu çok acı bir haki
"alhr. 
I !'.>aha timdiden her iki tarafın siyaoi
l.~~· Avrupanın yeni nizamından mev
._, Planlara göre bahsetmekte ve ter• 
~lor tasarlamaktadırlar. Kanaatimizce 
btılar hiç bir vak.it bir ıuretl hal teşkil 

•lırıetler. 
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7.Ja30 Program ve memleket saat ayarı 
l.ı· Müz'k pL 7.45 Ajans haberle.ri 8.00 
J>...iizik pL 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
i(~aın ve memleket· saat ayan, 12.33 
be,. llZilı: : Türkçe plaklar 12.45 Ajans ha
la. leri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkçe plak-

18.00 Program ve memleket saat 
:;arı 18.03 Müzik : Radyo salon orkes
};' ası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Müzik : 
"nsıı. heyeti 19.30 Memleket saat ayan, 
,: aıanıı haberleri 19.45 Konuşma (Ki-2P S&ati) .. 19.55 Müzik : Oyun türküle.r! 
rı 0.15 

1
Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Piya

~ oları 21.15 Konuşma (Türk hukuk 
" p~u adına) .. 21.30 Müzik : Klarınet .l, ı~ano konsertosu 21.50 Müzik: Kl3-
k 'I'ürk müziği programı 22.30 Memle-

et •aat ayan, ajans haberleri. 

Bu eiıtemler muayyen bir zaman içinde 
sathi bir salB.h temin ederler ve bir çok 
meseleleri hal etmiş görünürlerse de, 
hal<ikatta bu, ihtilaf sebeplerini teksir
den başka bir şey değildir. Biz, bir ta
raftan komünizm, nazizm, faşizm, dl~er 
taraftan yeni nizam gibi sistemlere bu 
nazarla bakmaktayız. Bu sistemlerin 
kıymeti ve hayatı muvakkattır. Zaman- ı 

Dr. M. KARDIÇAU Türkiyede en az günde bir defa intiear eden gazetelerin birer müvezzii 
için gazetenin intişar ettiği şehrin en yakın istasyonundan her iıtikamctte 
azami yirmi beş kilometre mesafeler dahilinde muteber ve 1/3/942 tarihin
den mer'i olmak üzere 3 ncü mevki aylık abonoman kartları tarife•i ihdaı 
edilmiştir. 

Fazla tafsilB.t almak üzere istasyonlara müracaat olunması. 984 (432) 

~ID:•Siiliitiiiimiiiiiiii~N~E~ZLErr:i~DDEEYY1İlP GEÇMEYİNİZ - ---:.. 

la tereddiye mahkumdurlar. 
GOME'N Tr-ıl 

Yapılması 18.zım gelen şey, aile için- &, 

verem, Bronşit, Zatürree, Grip Nezleden gelir ı 

Nezleden korur ve nezleyi kökünden keser 

de, umumi hayat çerçevesi içerisinde, ..... mm!ll•ımı•• • Eczanelerden ısrarla G O MEN T il L arayınız .. ----"'~ 
içtimai, ikti~adi ve aiyaıt faaliyetlerde, --------------------------------

BELSAMIT~L 
mu, na111 başkalarının hukukile tahdit İdrar yolları iltihabı, yeni ve eski B EJ..SOCUKLUÖU, İdrar zorluğu, me-

insanların, hak ve ahlak prensiplerini ..ılllll•• 
ta~maz bir şekilde kabul ve tatbik et- J 
m~ini teminden ibarettir. Hak mefhu- ı 

•dilmiş bir keyfiyet ifade ediyorsa, ah- sane ve Prostat iltihabı, Sist!t ve Koli ~istitlere.. Böbrek rahatsızlıklarına 
lak mefhumu da başkalarının şorefine karşı en mükemmel bir ilaç BELSAMITOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar 
hürmet etmek esasına müstenittir. Mad- yukarıda yazılı hastalıklardan çabuk ku~urlar. Bütün eczanelerde bulunur 
d! münasebetlerde hak esas teskil eder- Satış Deposu : Sami Aksu Bahçekapı lş Bankası arkasında Rahvancılar 
ken manevt münasebetlerde ahlak kai- 'c:. • Sokak No. 5... •'><:.ı::;ı-=~· """'='-""-~ 
desi cari olmalıdır. Şimdiye kadar in-
sanlar arasında bu münasebetler, maddi lZMtR ASLlYE lKlNCl HUKUK 
olsun manevt olsun bir tezat teşkil eder HAK!MLlClNDEN : 
gibi hareket edilmiştir. Hakilı:atta bu Kü tabyanın Hamid iye mahallesin
münasebetler bir muvazeneye matuf ol- den ve Izmirde mukim Hasan kızı Sıd
mak gerektir. Böylece bir milletin ferd- dıka vı>kili avukat Bilill Araz tarafından 
leri arasında hakiki bir karde~lik ve iti- kocası müddeaaleyh Kütahyanın Hami
mat havası yaratmak mümkün olabile- diye mahallesinden Faraç oğlu Hasan 
ceği gibi, muhtelif milletler arasında da aleyhine ikame olunan boşanma dava
esaslı bir yakınhk ve muvazene temin sından dolayı müddeaaleyh Basana 
etmek kabil olur. gönderilen arzuhal suretile davetiye va-

insanların vücutları kadar ruhları da rakası ikametgahının meçhuliyetine 
tedaviye muhtaçtır. Bunun için lazım mebni biUl tebliğ iade edilmiş ve zabı
l!'elen elemanlar meydana getirilmelidir. taca yaptınlan tahkikatla da müddea
Şimdive kadar kültür yalnız harici ale- aleyhin ikametgahı meçhul kalmış ol
mi tetkike inhisar etmittir. Bundan son- duğundan keyfiyetin ilnnen tebliğine 
ra seciye ve manevi meziyetler de işlen- mahkemece karar verilmiş ve arzuhal 
melidir. insanlık bugün yalnız maddi suretile davetiye varakası usulen mah
faaliyet kaydediyor yarın manevi faali- keme koridoruna talik edilmiş olduğun. 
yet te kaydetmelidir. Ancak bu takdir- dan müddeaaleyhin muhakemenin mu
de beş•riyet böyle büyük felaketlerden allak bulunduğu 9/3/942 pazartesi günü 
m~sun le.alabilir, veya böyle, felaketler saat 10 da mahkemede bizzat hazır bu
perivodik değil istiınai vaziyet olur. lunmanız veya bir vekil göndermeniz 

Her zaman yekdijierinden dah• kuv- aksi takdirde hakkınızda muamele! gı
vetleli devletler bulunacaktır. Binaen- y&biye icra kılınacajtı tebliğ makamına 
alevh, devletlerin siyaseti. rakinlerini kaim olmak üzere ilan olunur. 
nebilec•k kudr.tte siyasi bir birlik teş· 1008 (425) 
ki etmek d"°ijil. di~erlerinden deha mes-
ut. daha müreff•h bir cemiyet kurmai;a ÖDEMİ~ ASLtYE HUKUK MAH-
çal,.mak olmalıdır. Milletler araB1nda KF.MEStNDEN : 
rekabet maddi varlıklar i<in d,l:il ma- ödemiıjin Cumhuriyet mahallesinden 
nevi kıymetler için olmalıdır. Böylece Halil kızı ve Kalaycı Osman oğlu Ha
mill"tlerin tf'lrihi 11iva!'İ olmaktan lcurtu- san Ali karısı Fatma Kalay vekili avu
luo içtimai bir tarih ol•caktır. arih bir kat Sabri Irmak tarafından açılan ga
tekerrür değil. bir ebedileşme kaydede- iplik davasının hasımsız olarak yapıl
cektir. makta olan duruşmasında : Fatma Ka-

Busrlinkü h"lrhin getireceği ö)C"Ü•Üz )ayın murisi bulunan kocası ödemişin 
frl8ketler in"anlara artık. ders olmalıdır. Cumhuriyet mahallesinden Kalaycı 
Bugün için hayal görünen bu bah,t"tti- oğullarından, Mehmet ve Fatmanm C>it
ğimiz insant nizam yaTın bir hakikat lu 305 doğumlu Hasan Ali Kalay harbı 
olabilir. Ancak, bu yalnız bir temenni umumide a<kel'!' gidip o tarihtenberi ölü 
ile değil her memleketin münevveTleri- veya diriliği hakkında hiç bir haber 
nin yapaca!(ı umumt hamle ile kabildir. alınmadığı ve ölümü de pek muhtemel 
Bövle büyük bir manevt kalkınma, be- bulunduğu cihetle merkumun gaipliği
şerivet için yeni ve mesut bir intiboh ne hüküm verilmesi talep edilmiş oldu
( Rene•:ıns ) devri açacaktır. Evvelki ğunclan kanunu medeninin 32 nci mad
intibah devri insana harici &leme desi gereğince Hasan Ali Kalayın sağ 
hi\kimyeti kazandırdı; yeni hamle insa· veya ölü olduğunu bilenlerin ilm tari
nı, J<,..ndi Alemine hi.kimiyetini tesis hinden itibaren bir seneye kadar şifa
n!~cektir. hen veya tahriren ödemiş asliye hukuk 

mahkemesine haber vermeleri ilAn olu-

Hollanda lıraliçesinin 
bir 1aitallı.. 
Londra, 23 (AA) - Harp uzak şar

ka bulaşalı beri ilk defa olarak Hollan
da kraliçesi Vi!helmin radyoda milleti
ne hitap etmiştir. Kraliçe Hollanda Hin
distanının dayanmasını övdükten sonra 
demiştir ki : 

- Biz müttefiklerimizin silah arkada
şı sıfatiyle düşmana karşı onlarla yan 
yana dövüşüyoruz. Ana vatan ise me
tanetli ve cesaretli mukavemetine de
vam ediyor. Hükümet dün akşam Fele
menk kiliselerinden ve Felemenkliler
den bil martta Hollanda Hindistanı için 
dua etmelerini istemeğe karar vermiştir. ----... ·---çın, Vaşington harp 

lıonseyine ~tiralı 
ediyor •• 

Vaşington, 23 (A.A) - Sunday Tay
mi gazetesine göre, Çin, Vaşingtonda 
toplanacak harp konseyine iştirak ede
cektir. 

Girit Resmuda uzun müddet mual
limlik ve hitabet vazifesini ifa eden 
Ali Suphi Kılıcın kısa bir rahatsız
lık üzerinden gece memleket has
tanesinde vefat ettiğini büy!ik tees
sürle haber adılı:. Bugün saat 3 te 
Basmahane camü şerifinde cenaze 
namazı kılındıktan sonra asri me
zarlığa defin edilecektir. 
Fazileti ilmiye ve kemalatı ahlaki

yesi itibarile herkesin hürmet ve te
veccühünü kazanmış olan merhu
mun rahmeti ilfilılyeye kavuşmasını 
dileriz. 1009 ( 426) 

S'at~i~=k=ı;;ı~:;~;;:;=;:
1

I 
Tirede Halkapınar mevkiinde 219 ~ 

dönüm müfrez tarla ve hağ ile 2675 ~ 
dönüm mer'anın beşte bir hlssesi § 
acele satılıktır. Taliplerin Tirede e<· g 
za<ı bay Hüseyin Kantora müraca- S 
atlan.. 18-20-22-24-26 (386) ~ 

nur. 981 ( 430) 

MANtSA ASLtYE HUKUK HA
K1ML1C1NDEN : 
Manisanın Karaoğlanlı köyünden Mu 

sa oğlu İbrahim tarafından karısı lz. 
mirde lkiceşmelikte Mısır caddesi bi
rinci Ruhibaba sokağında 10 numaralı 
avde Ali Rıza kızı Haticıe aleyhine ika
me eylediği boşanma davasının icra kı
lınan muhakemı>de : Müddeialeyh Ha
ti<enin gösterilen adreste olmadığını ve 
böyle bir kimse bulunmadığı meşruha
tile namına çıkarılan davetiyenin bil! 
tebliğ iade kılınmış ve mezburenin ika
met!"ahı meçhul kaldığından davetiye
nin ilanen tebliğine mahkemece karar 
verilmiş olmakla yevmi muhakeme ta
yin kılınan 20/3/942 tarihine müsadif 
cuma günü saat 9 ela müddeialeyh Ha
ticenin bizzat mahkemede hazır bulun· 
ması veya bir vekili kanuni göndermesi 
aksi takdirde gıyabında muhekemenin 
devam olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet 942/155 sayılı dos
ya ifadesile illin olunur. 

1012 (424) 

t7.MtR ASLfVE tK!NCt HUKUK 
HJ.T<tMLtı'.':tNDEN: 

İzmir tnönü caddesi 333 sokak 9 nu
marada Nevber Çapkın tarafından Kar
~ıyaka Kemalpa•a caddesinde 138 nu
marada eczacı Sükrü yanında hizm~tci 
Emine Sadiye aleyhine acılan tashihi 
kayıt davasına mütedair davetiye vara
ka.ı mlid<leialeyhin ikamelttAhının meç
huliyetine mebni bila tebliğ iade edilme
si ilzeırine Yeni A..q,ır gazetesinin 11 su· 
bat 942 tarih 11104 savı lı nu•hasile 20 ı 
21942 cuma günü saat 'ıs te mahkemede 
hazır bulunması ilanen tebliğ edildiei 
halde müddeialeyh mahkemede hazır 
bulunmadığından hakkında muame!Pi 
vıva bive icrasına ve muhı:. kemenin de 
27121942 cnma günü saat 15 şe talikine 
karar verilerek usulen tanzim kılın•n 
ıııyan kararı tebliğnamesi mahkeme di
vanhanesine talik edilmiş olduğunda" 
müddeialeyh Emine Şadiyenin tayin 
olunan gün ve saatta mehkemede hazır 
bulunması veya bir vekil stöndermesi 
aksi takdirde bir daha mahkemeye ka
bul ettirilmiyecei(i tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilnn olunur 

979 (431) 

Menemen Belediye· 
sinden: 

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

Cinsi Yaşı Adet 
Fiati 
Lira Krş. 

30 
30 

1 00 

İsfandan 5 1687 
Süfera 5 600 
Kara selvi 5 550 
Palmiye 4/5 370 50 
Çam 4 1672 1 00 
Lüktistürüm 3. 4. 5 

Akasya 5 
Frenk elması 7 
Yabani hurma 5 
Gül ebirşinı 4,5 
Dut 4,5 
Badem 5,7 

2573 

2580 
3 

18 
288 

1058 
95 

1 
1 

15 
20 
25 
30 
00 
00 
20 
10 
50 

Turunç 5,6 
Zerdali 4 
Nar 5 

38 
90 
70 

1 00 
15 
20 

18 24 879 (382) 

CV. tŞÇl ESNAF CEMtYEl'LERt 
BtRLtCtNDEN : 

ı - Birliğe dahil bilumum Fırın işçile
rinin aşağıdaki rumame dahilinde görü
şülmek üzere 27 /2/942 cuma gün!i saat 
ıe da Birlik merkezinde yapılacak fev
kalade toplantıda hazır bulunmaları. 

2 - Muayyen günde ekseTiyet hasıl oL. 
madığı takdirde ikinci son toplantının 3 
mart 942 günü saat 16 da gene birlik mer
kezinde olacağı ilAn olunur. 

RUZNAME 
1 - Kooperatif ~kili hakkında gö

~mek VP! umumi heyetin kararını al
mak 

2 - Muhtelif dilekler. 
1014 (433) 

lZMtR SlCtLt 'I1CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Lütfi Durgunoğlu ticaı"et unvanile tz
mirde Ce!Al Bayar caddesinde 2 numaralı 
apartmanın dördüncü katında her nevi 
inşaat ve her türlü emtianın münakasa 
veya müzayede suretile veya pazarlıkla 
alım satımına müteallik taahhüdat iıjle
riyle iıjtigal eden Lütfi Durgunoğlunun 
işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hü
kilmlerine göre sicilin 4218 numarasına 
kayt ve te9cil edildiği ilAn olunur. 

1010 (427) 

l
!QCCC=c:c:::o====QCEC::: c:ı:u: 

DOKTOR 

.SALiH SONAD 

~ 
Cilt, Saç ve Zührevi hastalıklar 
mütehassısı 
İkinci Beyler Sokak No. 79 .. 

~ TELEFON : 2727 •. 
S;ıc:ccccccccc:cccccccccccc:c:~ 

~r--....,_..~~.......,.~~~~=~co===:o" 

1 
Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yol

lan ve tenasül hastalıklan 
Mütehassısı 

1 
UROLOG - OPERATÖR 

DOKTOR 
HAYRl.SAYKAM 

Hastalarını her gün öğleden sont'8 
S İkinci Beyler Numan zade sokak 
~ 5 No.Iı muayenehanesinde kabul ve 
~tedavi eder. 
~ MUAYENEHANE: Telefon: 3453 
§
11 

EVİ: Karşıyaka Rayegan So. No. 26 
~...r~~J'"...rJ.r...r~c-::xıCcıecıoc'R 

1ZMtR BELED1YES1NDEN: 
Belediyemizde münhal bulunan 60 li

ra aylık ilcretli ayar memuru muavinli
ği için 27/2/942 cuma günü saat 9 da 
ayar memuru ehliyetini haiz olanlar ara
sında belediyede müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. Taliplerin mektep şahadet.
namesi ve askerlik vesikalariyle beledi
ye reisliğine müracaatları il!n olunur. 

1013 (428) 
Behçet Uz Çocuk hastahanesinin um

zimine başlanan bahçesine nebati toprdk 
nakli iıji fen işleri miidürlüğündeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 4500 lira 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kurll§tur. 
Tıı.liplerin teminatı ~ bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
6/3/942 Cuma günü saat 16 da encüme
ne müracaatları. 

20, 24, 28, 4 932 ( 400) 
- Kadastro 1201 nci adanın 141, 25 

.SAHiFE J 

~t ermin Tuhafiye Ma~aı.ası 
SAYIN MVŞrERILERİMİZE 

Müesıif Kemeraltı yangınında yanan mağazamızı bu kerre yine Kemeralb 
.caddesinde Karakol kar,ısmda 72 No. da 
YENİDEN VE r AMAMEN YENİ ÇEŞlrLERLE 

açtığunızı ve tuhafiyeye ait bütiin çeşitlerinizi mağazamızdan en ucuz 
Hatlarla temin edebileceğinizi sayııılarımızla bildiririL TELEFON 3491 

1010 (419) 
~=c:c::=:c,::::::::~c:::cc:::c:cc::c:::c::c:~ 

reıgraf mulıalJere bilgisi olan illı melıtep me• 
zuna memur aıınacaıı ... 

P. r. r. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bilgi

sine vakıf olmak üzere alınacak maa~lı veya ücretli memurlar iç.in müsabaka 
imtihanı yapılacakbr. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabul etmeleri 4arttır. 

3 - Müoabakada muvaffak olanlara 365 6 sayılı kanun hükmüne göre 1 O 
lira maaş veya 5 O lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden mlisabakaya ~tirak edecek hat başbakıcı, baı müvez· 
zi, bakıcı ve müvezzilerin 30 ya~ından evvel idareye intisap etmio olmalan fart
br. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle halen idare dahilinde 
bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 768 eayılı memu
rin kanununun 4 ncü madde.sindeki şartlan haiz olmaları ve devlet hizmetine 
ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmemiş bulunmaları l8.zımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
25 ıubat 942 çarşamba günü akşamına le.adar yalnız bir dilekçe ile ve idare 
haricinden girmek istiyenler de yine mezkılr tarih akşamına kadar dilelı::ç.e va 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. merkez müdür
lüklerine müracaat edeceklerdir. 

1 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 26 
1Ubat 942 perşembe günü aaat 1 O da ve umumt bilgilerden 2 7 şubat 942 cu
ma günü saat 1 O dayapılacaktır. 

28 1 5 9 13 17 21 24 278 (204) 
~~~~~~~~~~-

1 z mir inhisarlar Btqmüdürlliğünden : 
Cam.altı tuzlası iç.in ebad ve evsafı ile miktar ve muhammen fiatlan aşaiı

da yazılı fabrika malı müceddet çıralı veya beyaz cam kereote pazarlıkla ıa• 
bn alınacaktır. 

. '."fuvakkat t~minatı 796.02 liradır. Şartnamesi levazım ,ubemizde görüle
bilir. lsteklilerın 25 /2/942 tarihine müsad.if çar,amba günü ıaat 1 S te bat 
müdüriyetimizdclti komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Muhammen fiaıı 
Eb'adı Adet Metre mikabı Ura. K. 

-- --IOXl5X400 100 6 80 -IOXl5X300 100 4 500 80 
IOXl2X400 900 43 200 80 
10XIOX400 76 3 040 80 
IOXIOX300 450 13 500 80 
IOXIOX200 50 1 80 
8XIOX400 30 960 85 
6XIOX400 269 6 456 85 
4X28X41JO 1125 50 400 85 

129 056 
22 24 963 (414) 

14 No. Krqadası rarım lıredi 1ıooperaflflnden : 
Mevkii : Türkmen. Hacı Veli 
Cinsj : Harım. 
Mikdarı : 

Mevkü : Hanım camü. 
Cinsi : Bağ ve zeytinli tarla. 
Mikdarı : (8731) 

Mevkii : Dutlu kuyu nam Harum camii. 
Cinci : içinde (kule ve kuyuau) bulunan bağ ve zeytinlik. 
Mikdarı : 

1 - Yukarıda yazılı 3 parça gayri menkul arttırma ile 6/3/942 euma ııii
nü saat 1 4 • 1 6 ya le.adar dairemizde peşin para ile satılacaktır. 

2 - Dell8.liye ve sair bilumum masraflar alıcıya aittir. 
3 - Fazla izahat almak isteyenlerin dairemize ihale g\inünden evvel mü

racaatları ve taliplerin ihale gününde hazır hulunmalan ilin olunur. 
24 25 26 1015 (423) 

rtre çiftçileri Jıooperatif Şfrlıetı ortaıııarına: 
Kooperatifimizin senelik alelade umumi heyet toplantısı 27/Mart/1942 

tarihine müsadif cuma günü oaat 1 O da Tire belediye salonunda yapılacaii:m
dan tayin olunan gün ve saatte bilumum ortakların hisse senetlerile birlikte 
toplntıya gelmeleri rica olunur. 

Tire çihçileri kooperatif şirketi idare meclioi 
Tire çiftçiler kooperatif şirketi idare meclisi resmi mülıürü 

ve imza okunamadı 
MOZAKERA T RUZNAMESt 

1 - idare mecliai ve mürak.ip raporlarının okunmaaı. 
2 - 1941 ıenesi bilanço ve kirrüzarar heoaplarınm tetkik ve tudikile 

idare meclisinin ibrası. 
3 - Müddetleri yeten iki aza ile mürakiplerln yeniden aeçilınelcri ve ~ 

retlerile huzur haklarının tayinL 
4 - Temettü" ün suret ve zamanı tevzii hak.landa karar ittihazı. 
5 - Gayri menkul alım ve .sabm ve sigorta komiıyonculuiu için idare 

meclisine aali.hiyet itası. 
6 - idare meclisi raporunda ihraçları istenilen ( 42) ortak hakkında ka

rar ittihazı. 
7 - Meclisi idarece teklif edilen 1942 senesi masraf bütçeainin kabulü. 

Doktor ve Eczacı Aranıvor 
Zonıı:uldakta sağlık teşki!Ah hastahanesine 300 lira ücretle bir cildiye mü

tehassm 300 lira ücretle bir rontııen mütehassısı yine sai<lılı: te.ıcilitına bai<h 
Bartın, Ereğli ve Gelik dispanserleri için 15 O ser lira ücretle üç eczacı alma• 
caktır. 

Taliplerin 2 7 /2/942 tarihine kadar Zongu]dakta havza baş hekimliğine 
müracaatları ilAn olunur. 24 25 985 ( 429) 

Akhisar Tütüncüler Bankası 
şirketinden: 

tTmumi hisst>darlar toplantısına davet 
Türk Anonim 

Ak.hisar tütüncüler bankası Türk anonim şirketinin umumi hine.darlan 
atideki ruzname dahilinde Akhisarda 2 7 Mart 942 tarihine tesadüf eden cu
ma günü ıaat 11 de alelade toplantısını yapacağından asaleten ve vekaleten 
en az iki yüz Türk liralık bisseyc sahip hissedarların toplllntı S{iinünden bir 
hafta evveline kadar hisselerini Ak.hisarda banka merkezine ve lzmir ve Kırk.
ağaçta şubelerine tevdi ederek duhuliye kartı almaları ilin olunur. 
GöROŞOLECEK MADDELER 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bili.nçonun okunması ve kabulü ve meclisi idarenin ibraıı 
3 - Temettü hiueainin tevzüne karar verilmeal 
4 - Müddetleri biten ve inhilal eden meclisi idare azalıklarının yerine in

tihap yapılması 
5 - Mürakip intihabı ve ücretinin tayini. 978 ( 421) 

met.re murabbaınclaki 5 sayılı arsanın 
satışı yazı iıjleri müdürlüğündeki şartna
mesi veçhile ve bir sene zarfında bele
diyenin kabul ettiği plfuı dairesinde bina 
yapmak ve ikmal etmek kayıt ve şartiy
le açık arttırmaya lronulınU§tur. Muhr.m-

men bedeli 2825 lir muvakkat teminatı 
212 liradır. Taliplerin teminatı ~ ban
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 6/3/1942 Cuma günil saat 16 da 
encümene müracaatları. 

20, 24, 28. 4 



YENi Jt~JR 

.)ı yası vazı vet 
~--~*·~---

Rindi s tan Mih-
vere karsı l.ı.a-

"' 

z1rlanma~h 

baslıvor 
-*Rus Genel kurmayına 

tebrikler • İtalya 

Uz.ak doğu aurumu 
----*----

Filipin yerlileri 
kahramAnca 
dl;v~süvor 

-*-
JAPON VE A~USTURALYA 

TAYYAliELEK. FAALi· 
YET GUS fERDı 

Mihver ve Peru 
~---'-k·~---

H arp ilanı 
isteniyor 

-*-Peru mebusan reisi 
mihvere karşı harp 
acılması taraitarı .. 

Llm~. 23 (AA) - Amerikadan dö
nen Peru mebusan reisi Yolyo Ferand 
demiştir ki: Tuna konieransına -*-

Vaşington, 23 (A.A) - Amerikan 
çağırılmadı.. tebliği : Filipinlerde Hataan yarmı ada-

- ilk adım olarak mihver devletle
riyle münaşebetlerin kesilmesi mem
nunluk verici bir tedbirdir. Kanaatime 
göre Peru mihver devletlerine harp ilan 
etmelidir. f\.1ihverin diplomatik mümes
sillerini kovmakla kalmamalıyız. Mih
ver tüccarları yerine Perulu veya müt
tefik tüccarları koymalıyız. Harp il8.n 
edilince hükümet mihver tabaalarının 
faaliyetine son verecek ve bunlan bir 
kampta toplıyabilecektir. 

Radyo gazetesine göre İngiliz genel sında düşman faaliyeti hatlanm.~ uzeri
kurmayı Sovyet genel kurmayına teb- ne hava akınlarından ibarettir. Telıngte 
rik telgrafı göndermiştir. Moskova- düşman bataryası ile limanı müdaıaa 
dan gelen haberlere göre bundan eden topçumuz arasında fasılalı düello
b"{ka yüzlerce tebrik telgrafı da gel- !ar olmustur. 
miştir. Bunlar arasında Filipindeki YERLİLERİN FEDAKARLIKLARI 
Amerikan kuvvetleri kumandanı gene- / .. 
ral Mak Arturun telgrafı vardır. Bun- Gene~al Mak Artur şubat. başında lg-
da c Kızıl ordunun muasır medeniyetin r~t kabiles:rıe m.~ı;ısup Filipın askerlerı
koruyucusu > olduğu yazılıdır. Avustu- nın_ temayüz ettıgı muharebe • hakkında 
ralya da hararetli bir tebrik ve teşci tel- aşagıdaki demeçte bulunmu.ştu.r =. . 
grafı göndermiştir . - Her şeyden evvel şunu soyliyeyun: 

TUNA KONFERANS! Igort kabilesi Lüzonun şimalindeki dağ-
VE iT AL y A lık arazide yaşar. Çalışkan ve yiğıttır .. 
Bir habere göre Almanya yeni bir Son düşman taarruzunda 20 inci Japon 

Tuna konferanaı davet etmiştir. Bu kon· piyade alayına karşı bir mevzii yalnız 
feransa Macaristan. Hırvatistan, Ro- bir İgort bölüğü müdafaa etmiştir. Bun
manya ve Bulgaristan davet edilmiştir. lar son neferlerine kadar ölmüşler, fa
Konferansta nakliyat ve transit i§leri kat düşmana büyük kayıplar verdirmiş
tetlcik edliecelı:tir. Fakat bu konferansa !erdir. Başkumandanlık durumu düzelt
ltalyanın iftirak etmemiş olması dikka· mek için piyade yardımiyle tank birlik
ti çekmiştir. Çünkü, ltalya Tuna havza- )erine hücum emrini vermiştir. Piyade
eında toprak sahibi olmamakla beraber, ler İgorttu. Bu çevrede ormanlık ve arı
T una i,leriyle ilgisinin mühim olduğunu zalı topraklar hemen geçilmez bir halde 
iddia etrnit ve konferansa iştirak hakkı- bulunuyordu. İgort kumandanı askerle-
nı her zaman jçin kullanmıştır. rini tankların üstüne çıkarmış ve or-

HINDIST ANDAKi manlarda Amerikan askerlerine rehber-
HAREKETI..ER lik etmiştir. Yarım adada muharebe bu 

suretle verilmiştir. Hücum bittiğinde 
İgortlar son neferine kadar yere seril
miştir. Fakat 20 inci düşman piyade ala
yı da yok edilmiştir. 

Japonlann Binnanyadak.i ileri hare
ketleri devam ederken Mare§al Çan 
Kay Şekin Hindiatandaki faaliyeti dik
kati celbetmektedir. Çan Kay Şelcin he
nüz Hindistanda olduğu anla,ılıyor. Çin 
lideri Hintlilere bir beyanname neşre
derek Hintlileri Çin ile iş birliğine da
vet etmittir. 

Çan Kay Şekin lngilizler ile Hintliler 
ara~ında bir aracılık rolü gördüğü anla
tılıyor. Çan Kay $ek beyanname"inde 
lngilizleri de Hindistanın siyasi hakları
nı tanımağa davet etmiştir. 

Bu aracılıihn muvaffak oldui!una de
!Blet eden, Gandinin kendi haftalık ııa
zetes.inde lnı?i1tereye sayg. ve sevsri gös
teren yazısıdır. Hint liderlerinden Nehriı 
da geçenlerde mihvern hedeflerini ten
kit eden sözler söylemişti. 

Londra radyosuna göre gelecek haf
ta sonunda Delhide gizli bir kabine top
lantuı yapılacak ve Hindi!tan müdafa
ası hakkında görüşülecektir. O zamana 
kadar Hindistanda bulunacak olan ma· 
reşal Çan Kay Şekin de bu içtimaa İ§· 
tirak edeceği sanılıyor. 

CENUBi AMERIKADA 
Cenubi Amerikada Urugvay cümhuri

yelinde yapılan bir darbe, dikkati yeni
den cenup Amerikaya çekinmiştir. Urug~ 
n.y cümhur reisi, diktatörlük teklinde 
ve birleşik Amerikaya dürüst aiyasetine 
oadık olarak memleketi idare edecek· 
tir. 

----....... ~ ....... ·~---
lngi l ı z kabınesinde 
yeni değişiklıkler 

yavıldı 

-*-(Başta.rafı 1 inci Sahidefe) 
Başvekil mecliste hatp durumuna 

ait söyliyeceği nutukta bu ve bun
dan evvel bildirilen değişiklikler 
hakkında demeçte bulunacaktır. 

YENi INGiLIZ HARBiYE 
NAZIR! KiM~ 
Londra, 23 (A.A) - Yeni har· 

biye nazın Ceyms Grigs 5 1 yaşın
dadır. Meziyetleri yüksek bir tah
eiyet olan Ceyms Crigs uzun sene
ler bir çok maliye nazır]annın ve 
bu arada Baldvin ile Çörçilin birinci 
hususi ki.tipliğini yapmış, sonradan 
kontrol ve vergiler mec1is1eri reis
liğinde bulunmuştur. Hindistan ıe-
yahatinden dönüşünde 19 39 ıene
sinde hariciye nezaretine daimt 
müste:$ar olmuştu. 

GAZETELERiN 
MOT ALEALAR! 
Londra, 23 (A.A) - Gazeteler 

kabinedeki değişikliği memnuni
yetle karşılıyorlar. Taymio gazetesi 
harbiye nazırlığına Grigsin tayini
ni çok yerinde bulmaktadır. 

Niyoz Kronlkl cGrigsin harbiye 
nezaretine gelmesi yeni bir siyase
tin başlangıcı gibi teli.kki edilebi
lir> diyor .. 

İ!!ôçİ partisinin gazetesi Dey)i He
rald diyor ki: Eski harbiye nazırı 
ordunun ihtiyacını anlamakta zaaf 
göstermi,ti. Sir Ccyms Grigs bu~ü
nün istediği bir şah!lliyettlr. ___ ., ___ _ 

ll .,. ·ce. sr?~ftn~t er 
ve ı=::ı"·t!~ C:OZC! (f.r .. 
Brr!in, 23 (AA) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Bordo a"keri baı::kanlı~ı ve 
Alman a!'keri müııavirine ka·r~ı yapılan 
ıuike~t müna•t-betiy)~ halktan alınan on 
milyon franklık nakdi cezanın beş mil
yonunu geri vermiştir. Başka suikast ya
pılmaı.!la diğer beş mi1yon da geri veri
lec~ktir. ---·----ı~vec n .~•maUYPde 
Manevrnlar var .. 
Stohkolm, 23 (A.A) - İsveç veli· 

abdı. İsveç ordusunun manevralarına i~ 
tirak etmek için ıimale gİtmiıtir. 

HEYECANLI SAHNELER 
General Mak Artür subaylardan mü

rekkep bir toplantıda bunlan anlatırken 
demiştir ki : 

- Harp meydanlarında bir çok cesa
ret ve kahramanlık nümuneleri gördüm. 
Fakat tanklara ata biner gibi binerek 
savaşan bu İgortların verdiği heyecanın 
emsaline rastlamadLm. 

General sesini alçaltarak şunlan ilal 
ve etmiştir : 

•- Baylar, ileride bu savaşı anlatır
ken cesur İgortların cesaretini yadede
rek bu menkibeyi ayakta anlatınız .. • 
Diğer cephelerde bildirilmeğe değer 

bir şey yoktur. 
Vaşington, 23 (A.A) _ Harbiye na

zırlığının tebliği: 
Bugünlerde Lozon adasındaki savaş

lar sükünet bulmuştur. Bataanda düş
man faaliyeti olmamıştır. Günlerdenbe
ri devam eden düşman kıyı bataryaları
nın ateşi tamamile durmuştur. 
Diğer bölgeleorde kayda değer bir şey 

olmamıştır. 

KARŞILIKLI HAVA HÜCUNILARI 
Kambera, 23 (A.A) - Avusturalya 

hava tebliği : Hafta sonunda yeni Gine 
üzerinde az düşman faaliyeti olmuştur .. 
Timor denizinde müttefik gemilerine 
Japon denlz tayyareleri hücum etmiş
lerse de bu teşebbüs neticesiz kalmıştır. 

Batavya, 23 (A.A) - Japonların as
ker çıkardıklarını bildirdikleri Banka 
adası Sumatranın doğusunda kfilndir. 
Burada ehemmiyetli mikdarda kalay ve 
Boksit çıkarılmaktadır. Hollanda Hin
distanının bütün kalay istihsalatının 
yüzde elli dokuzu Bankada çıkar. Sene
de 850 bin ton kalay istihsal edilir. 

Londra, 23 (A.A) - Hin! radyosu 
Rangonun şu tebliğini neşretmiştir : 

İngiliz hava kuvvetleri faaliyette bu
lunmuş ve kuvvetlerimizin Japon hü
cumunu, durdurmak için yaptıkları kah
ramanca mücadeleye müzaharet etmiş
tir. 

Bir hava .nuharebesinde 4 düşman 
tayyaresi düşüriilmüştür. 

----....... ·-----
/:$~ S a i rı at yor ki 

( Ua~ah 1 inci Salıilede) 

Alman milleti her zaman bakidir .. • 

* HEDEF YALNIZ SOVYET 
TOPRAKLARININ 
KURTARILMASI 
Radyo gazetesine göre harbın kısa bir 

tarihçesi ve hedefini gösteren günlük 
emrinde Stalin ezcümle demiştir ki : 

c Düşman taarruzlanmız neticesinde 
çok ağır kayıplara uğramıştır. Bununla 
beraber henüz kuvvetlidir; bunun için 
ağır ve kanlı bir muharebe olacaktır; 
düşmanı tamamile mahvetmeden bize 
zafer yoktur. Bunun için düşmana kat1 
darbeler indirelim. Lenigradı da Mosko
vada olduğu gibi Almanlara mezar ya
palım.> 

Stalinin bu günlük emrinde yalnız 
Sovyet topraklarının kurtarılacağından 
bah..edilmiştir. lngiliz radyo ve basını 
da doğuda hedefin Sovyet vatanını kur
tarmak olduğunu söylemekte ve Kızıl 
ordunun baştan başa Avrupayı işgal et
mek fikrinde olmadığuu belirtmektedir. 

Moskova, 23 (A.A) - Sovyet donan
ma reisi kızıl ordunun yıldönümü mü~ 
nasebetile neşrettiği bir gündelik emir
de Almanlara indirilen darbelerden bah
setmiş ve demiştir ki : 

c Düşman hiddetini istila altındaki 
kızıl ahaliye ve harp esirlerine gösterdi
ği şiddetle yenmeğe çalışıyor. Kızıl or
du düşmanın mukavemetini yenmekte
dir. Ve kızıl donanma da bu işe iştirak 
etınektedir. Fakat düşmanın hala muaz
zam bir kuvvet teşkil ettiğini biliyoruz. 
Bunun için çok daha büyük gayretler ve 
fedakarlıklara katlanmak icap edecek
tir.> 

-----o-----
1\Jısırda Vatta mu· 
halif fırkalar yrni 
St'Çİ me ~i rııni )'Ol'lar 

-*-Nah as paşanın büyük 
e!tSeriyet elde edeceği 

muhakkak .. 
Kahire. 23 (A.A) - Nahas paşanın 

Vaft partisinin iktidar mevkiine gelmesi 
üzerine diğer bütün partiler 2 mart se
çimine iştirak etmemeğe karar vermiş
lerdir. Vaft partisi muhalefete 70 ve 
müstakillere 30 mebus teklif etmİftİ. 
Diğer partiler bu teklifi kabul etmemiş
lerdir. Ne olursa olsun vaftin büyük ek
seriyet elde edeceği muhakkaktır. Yeni 
mecliste yalnız 20 müstakil mebus bu
lunacaktır. Boykot kararının neticesi 
olarak umumi siyaset meselesi hakkında 
aleni müzakereler yapılmıyacaktır. 
---~ ................. ___ _ 
Kızıl ordu İ(İn 
Londrada tö-

ren '!f2pı•dı 
-*-Bir Rus generali son 

zaier kazanılmcaya 
kadar harbe devam 
edeceğiz diyor .. 

Londra, 23 (A.A) - Bugün Lon· 
drada kızıl ordu ve donanma için bir 
tören yapılmıştır. Askeri bir çok ıahsi
yetlerin ve harp muhabirlerini:ı hazır 
bulundukları bu törende kızıl ordu ae-
18.mlanmıştır. General Jorj demiştir ki: 

- Fazla iyimserlik göstenneden di
yebilirim ki ilkbaharda büyük Alman ta
arruzlarına karşı Rus ordusunun hücu
munu sonuna kadar devam ettireceğini 
ümit etmekteyim. 

Bir Sovyet generali: cKızıl ordu son 
zafer kazanılıncaya kadar muharebede 
devam edecektir.> demiştir. 

INGILIZ GAZETELERiNiN 
NEŞRiYAT! 
Londra, 23 (A.A) - Gazeteler kı

zıl ordunun teşkil&bna a.it yazılara bir 
çok. sütunlarını ayırmışlardır. Bu yazı
larda Sovyet askerlerine siyasi komiser
ler tarafından verilen ruhun öneminden 
bahsedilmekte ve bu sayede Sovyet or· 
dusuna son imtihandan muzaffer çık
mak imkanı bahşedildil!i vazılmaktadır. 

LONDRADA BiR TEBRiK 
Londra, 23 (A.A) - Londra bele· 

diye reisi kızıl ordunun yıldönümü mü
nasebetiyle Moskova belediye reisine 
tebriklerini göndermiştir. 

~---...... ·...,_~---
Akae11 iz re ,_ frikada 

(Baştaralı 1 inci Sahidefe) 

!arda hasar varsa da insanca zayiat az. 
dır. 

Maltaya hücum eden mihver tayyare
leri Maltadan havalanan Britanya avcı
ları tarafından karşılanmış, bir bombar
dıman tayyaresi düşürülmüştür. Diğer 
düşman tayyareleri o kadar hasara uğ
ratılmıştır ki üslerine avdetleri şüpheli
dir. 

Deniz tayyareleri cumartesi gecesi 
Akdenizde bir düşman taşıt vapuruna 
muvaffakıyetle hücum etmişler ve ge
miye tam bir isabet kaydetmişlerdir 
Gemide büyük bir infilak müşahede 
edilmiştir. , 

Londra, 23 (A.A) - Sollum açıkla
rında batırıldığı evvelce bildirilen Bah· 
ram zırhlısı mürettebatından kaybolan· 
!arın sayısı 868 kişi olduğu tesbit edil
miştir. Gemi bir düşman denizaltısının 
attığı dört torpille beş dakikada batınış
tır. Akdeniz filosunun ikinci komutanı 
vis amiral Ripel kurtulanlar arasında
dır. 

Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afriknda Elmekili bölgesinde 

kc,if kuvvetlerinin faaliyeti olmuştur. 
Tayyarelerimiz doğu Akdenizdo 16000 

tonluk 2 düşman şilebini batırmış ve bir 
şilebi de hasara uğratnuşlardır. 

Maltadaki hedener bombalanm1stır. 
Roma, 23 (A.A) - İtalyan tebliği : 

Bir av teşkilimiz büyük bir azim ve şid
detle doğu Sirenaikte 15 düşman tayya
resi olan Ak.roma tayyare meydanına 
ansızın bir hücum yapmıştır. Buradaki 
tayyarelerin hepsi makineli tüfenk ate
şile imha edilmiştir. Barakalar üzerine 
ateş açılm!§ ve hepsi tahrip edilmiştir. 

Japonlara göre 
~--~*----

A V\asturalyan111 
iş~ali de 2üç 
olmıvacak 

-'-k-

C AV~ VE RIRM~NVA ŞEH.R· 
LEtUNi HAVA HÜCUM· 

LARI YAPILDI 
-*-Tokyo. 23 (A.A) - Japon tebliği: 

Tayyarelerimiz Cava adasında Berns
dof, Kaliteo, Bandon ıehirleriy}e Bir
rnanya hava meydanlarına hücum etmiş8 

ler ve 30 Amerikan - İngiliz - Hollan
da tayyaresini düşürmüşlerdir. Tayya
relerimizden biri dönmemiş, diğer biri 
de hasara uğramışhr. 

A VUSTURAL YANIN 
VAZIYET! 
Tokyo, 23 (A.A) - Emekli amiral 

Kontr Sosa Hito cHo§i Şimbun> gaze
tesinde §unları yazıyor: 

Avuaturalya hükümeti Avusturalya· 
nın timal kıyılarındaki ahaliyi iç taraf· 
lara taşımakla muhariplerden bir ta
raf kat'i yenilgeye uğrayıncaya kadar 
mücadeleye devam kararını göstermiş
tir. Avusturalyalılar askerlik bakımın
dan hazır bulunmuyorlar. Avuaturalya 
filosu ehemmiyetaizdir ve Britanya do
nanmasının yardımına muhtaçbr. 

Filipinler, Bomeo ve Seleb adalan 
ve Surabaya üssü Japon hava kuvvetle
rinin kontrolü altında olduğu için müt
tefik deniz kuvvetleri Surabayayı terk 
ederek. Avuıtura}yanın şimalinde Port 
Darvinde son bir eığınak aramak zorun
dadır. Fakat Bismark adalarına ehem
miyetli Japon deniz ve hava kuvvetleri 
geldiğinden Port Darvinin uzun müddet 
davanması ıüphelidir. 

Tokyo, 23 (A.A) - Japon umumi ka
rargfilıının tebliği : Deniz ve hava kuv
vetlerimizin yardımile askerlerimiz Ba
li adasına çıkarak Kassarı i§gal etmiş
lerdir. 

----, ....... ~ ...... ----
Nazi Almanya-
da ;,l:ürriyet" 

telikki§i 
-*

Alınanlar için hürriyet 
iikri haktan ziyade 

vaziie iiade 
ediyor .. 

Berlin, 23 (A.A) - Dün devlet ope
rasında N asyonal Sosyalist programının 
nanı yıldönümü dolayısiyle yapılan tö
rende söz alan dev !et nazın Rozen berg 
devlet hayatında hürriyetin şümulünü 
anlatmış ve demiştir ki : 

- Hürriyet demek her istenilen şeyi 
yapmak demek değildir. Hürriyet, istıb
dadın bir nevi zıddıdır. Nasyonal Sosya
lizmin tekrar ele aldığı prensip, eski 
Alman hürriyet anlamından başka bir 
şey olmadığı gibi Alman cfuniasının zib. 
niyetine de aykırı değildir. Nasyonal 
Sosyalizm, milletin siyasi terbiyesini 
tahdide tabi tutmuştur. Alman milleti 
için hürriyet fikri haktan ziyade vazife 
ifade eder. Alman milletinin anlayışı da 
vazifeden kurtulmağı değil, vazife al
mağı hedef tutar. Kuvvet ve fikir, hür
riyet ve vazife birbirinden .,yrılmaz bir 
kiil teşkil etmelidir. 

1111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ L.ong uıaakta ıpek § 1 çorap ge vilmiyecek 1 
ğ Zonguldak, 23 (AA) - Aydın ğ 
; bayanlar bir toplantı yaparak dün- :: 
§ya durumuna ve tasarruf düşüncesi-§ 
§ ne uymağı muvafık görmüşler ve § 
:: ipek çorap geyrnemeğe karar ver- :: 
§ mişlerdir. § 
111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111 il 

Js11eçteld Fin 
Çocukları 8500-
stokholm, 23 (A.A) - Bir İsveç va

puru 500 Fin çocuğunu İsveçe getirmiş
tir. Yeni gelenlerle birlikte İsveçte ba
kılan Fin çoeukJarının saylSI 8500 zü 
bulmaktadır. 

Almanlar bir hava muharebesinde üç 
düşman tayyaresi düşürmüş bir dördün
cüsünü imha etmişlerdir. Doğu Akde
nizde biri büyük diğeri orta büyüklükte 
ilci ticaret vapurunu batırmışlardır. 

Maltadaki hedeflere şiddetli hücum
lar yapılıruştır. Yerde altı İngiliz tayya
resini yakmışlardır. 

24 SVBA'.I' SALI 

Fakir ailelere şeker 

T evziata Mart içinde 
nıuhtenel ba~la11ılması 

~--~~-.--.~~~---

Ankara, 23 (Yeni Asır) - Fakir aile-1 olması kararlaştırılmıştır. Gelir! az olaJI 
~er~ şeker dağıtılması işiyle Sıhhat ve aile haddi esasının tesbitinden soııt9 
içtimai Muavenet vekaletinin alakadar derhal faaliyete geçilecektir. 
~~"'Y-..~~y:.,."""~~<:::.<:::.<:::.<:::.o<::>"""""""""""""""""""""'"""'""'"""''-

}' enıden "1381,, va. 
tandaş kazandık 

--k-

lstanbutda yazlık 
ekım faali yeti 

-*-Ankara, 23 (Yeni Asır) - Son zaman- latanbul, 23 (Yeni Asır) - Şehri01İ' 
larda muhtelif yabancı memleketlerden civarında ekim faaliyeti başlamııtır· 
yurdumuza gelmiş olan 1387 ırkdaşımı- Bilbusa Pendik, Kartal, Maltepe çe"r"" 
zın Türk vatandaşlığına kabul edilmesi !erinde fazla ıebze ekileceği anlaııl
Vekiller Heyetince karar altına alın- maktadır. Bir çok çiçekciler de ııeb•• 
nuştır. fideai yetiıtirmeği düıünınektedir}er. 

"'"'"""'""""""'"""'"""'""""""""""""""'"""'""""""'~~ 
Rusya savaşları 

(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

Cenup batı cephesinin bir kesiminde 
bir birliğimiz bir çok malzeme tahrip et
miş veya ele geçirmiştir. 
Düşmana bir kesimde 450 ölü verdi

rilmiştir. 
Smolensk çevresinde Sovyet çeteleri 

bir köyde 11 Alman subayı öldürmüş ve 
asker yüklü bir kamyonu tahrip etmiş
tir. 
BİR GÜNDE 15 KÖY ALINDI 
Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebliği

ne ek : Cenup kesiminde Rus kıtalan 
Alman mukavemetini kırarak bir günde 
15 köy geri alınışlardır. Yalnız bir köy
de düşman 650 ölü bırakmıştır. Bir çok 
esliba tahrip edilmiş veya ele geçirilmiş
tir. 

Cenup cephesinin bir kesiminde 10 
tank tahrip ettik, 7 topla başka harp 
malzemesi ele geçirdik. 

Tayyarelerimiz bir demiryolu garını, 
9 Alman tankı ile zırhlı otomobilini, 160 
kamyonu ve bir çok askeri malzemeyi 
hasara uğratmıştır. 

ALMAN HÜCUMU KIRILDI 
Merkez cephesine karşı düşmanın 

karşı hücurnlan Sovyet topçusunun ate
şiyle muvaffakıyetle durdurulmuştur. 

Baraj ateşimiz önünde düşman birçok 
ölü ve yaralı vermiştir. 

SMOLENSK ÇEVRESİNDE 
Moskova, 23 (A.A) - Moskova rad

yosuna göre merkez cephesi boyunca, 
Smolensk çevresinde şiddetli muharebe
ler oluyor. Almanlar bu cephenin muh
telif kesimlerinde yapılan meydan mu
harebelerine yeni ihtiyat kuvvetlerini 
sokmuşlar ve yeni karşı hücumlar yap
mışlardır. Fakat Sovyet kıtalan düş
man kuvvetlerini imha ve mukavemet 
merkezlerini tahrip ederek bu karşı 
hücumları püskürtınüşlerdir. 
LENİNGRADDA 
Leningradda Alman muhasara çen· 

berini kırmağa çalışan Sovyet kıtaları 
şiddetli bir muharebeden sonra bir çok 
köyleri daha ele geçirmişlerdir. Düşma

1 una konferansı 
Sofya, 23 (A.A) - Salfilıiyetli ınab

fillerden verilen malfunata göre harpteJI 
beri bütün Tuna devletlerinin iştirakil1' 
le ilk defa olarak bir Tuna konferaı>6' 
toplanacaktır. Bu konferansa AlmanY., 
Slovakya, Macaristan, Romanya, Bıılg9' 
ristan ve Sırbistan murahhasları ~a1' 
edeceklerdir. 
. *----
lngilterede Kenterborl 
Peskoposluğu.. 
Londra, 23 (A.A) - York baş pir 

koposu, Kenterbori piskoposluğuna ıa
yin edilmiıtir. 

---~-k·~---

JngUizler Alman:va:vı 
bombaladılar, ııı:vııaro 

ma:vn döfıtüler .. 
Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği: 
lngiliz hava kuvvetleri dün gece ıi

mali Almanya kıyılanna akın yapnur 
!ardır. iki İngiliz bombardıman tayY,... 
resi düşürülmüştür. 

Londra 23 (A.A) - Hava nazırlığı 
bildiriyor : Bomba tayyarelerimiz Ren
de ve bah Almanyadaki askeri hedefle
ri bombalamışlardır. Dü1ffian ou!ann• 
mayn dökülmüştür. Bu harekAtta ii4 
tayyaremiz geri dönmemiştir. 

Londra, 23 (A.A) - Tebliğ: I)iiJI 
gece Britanya tayyareleri, biç bir kayıP 
vermeden Almanyanın ıimal garbinde
ve doklarına muvaffakıyetli hücumlat 
ve doklarına muvaffakıyetli lıoücumlar 
yapmışlardır. 

ALMAN HOCUMU OLMADI 
Dün gece İngiltere üzerinde AfmaJ1 

tayyarelerinin faaliyeti görülmemiftir. 

---~*·~---
General Franlıonun 
Babası öldü. .. 
Madrid, 23 (A.A) - General Freıl' 

konun babası emeldi general Nikola 
Franko bu sabah birden bire ölmüştür. 

nın ilci karşı hücumu püskürtülmüş ve sinde saldıran Almanlar top ateşi ile 
kuvvetli bir Sovyet müfrezesi düşman dağıtılmış ve 400 asker öldürülmüştür. 
gerilerine nüfuz ederek Alman askerle- ALMANLARA GÖRE 
ri arasında karışıklık çıkarmıştır. Berlin, 23 (A.A) - Alman tebliği : 
KALENİN CEPHESİNDE Şark cephesinde düşman cephenin bit 
Kalenin cephesinde de şiddetli bir çok kesimlerinde ağır kayıplar vereıı 

meydan muharebesi oluyor. Tanklarla kuvvetlerini hiç bir şeye bakmadan ate· 
birlikte hareket eden Sovyet kıtalan şe sürerek hücumlarını yenilemiştir. 
düşmanın kuvvetli tertibatı olan bir Doneç havzasında karşı hücumlanınıs 
mevziini zaptetmişlerdir. ve kısmen hava hücumlariyle 26 Bolşe-
BEŞ MESKUN YER ALINDI vik trenine isabetler kaydedilmi.ştir· 
Moskova, 23 (A.A) - Sovyet radyo- Düşman dün 44 tayyare kaybetmiştir. 

su bildiriyor : General Kornizof daha 50 GÜN İÇİNDE 
üç meskiln yeri düşmandan kurtarmış- 1 son kanundan 20 şubata kadar düş• 
tır. Bir Alınan piyade alayının karşı hü- man 56806 esir vermiştir. Kayıplarınıı> 
cumu akim kalmıştır. mikdan ise bu sayıdan daha yüksektir· 

Smolensk çevresinde bir çete 11 düş- Ayni zamanda kıtalanmız düşmandaJ1 
man subayını ve kırk eri bir köyde öl- 960 tank, 1789 top, her neviden 8000 del> 
dürmüştür. Bunları getiren kamyonlar fazla otomobil alınış veya tahrip etmiş-
tahrip edilmiştir. tir. Cephe gerisinde bir çok tank, top, 

CENUPTA ALMAN tren ve saire hava hücumlarımızla tah-
MUKAVEMETİ KIRILDI rip edilmiştir. Ayni müddet içinde Sov-
Moskova, 23 (A.A) - Diin geceki yet hava kuvvetleri 699 zu hava muha• 

Sovyet tebliğine ektir : rebelerinde, 159 zu uçak savar batarya-
Cenupta Alınanların mukavemeti kı- lan tarafından ve 331 i yerde olmak 

rılmış ve bir günde 15 köy kurtarılmış- üzere 1189 tayyare kaybetmişlerdir. Al
tır. Diğer ilci köy de geri alınını.ş ve bir man hava kuvvetleri bu esnada yalnız 
çok harp malzemesi ele geçirilmiş, 600 107 tayyare kaybettiler. 
Alınan, 200 Rumen öldürülmüştür. ALMAN G,;.ZETELERİNİN 
DİNYEPERE DOÖRU NEŞRİYAT! 
Cenup batı cephesinde bir çok Alman Berlin, 23 (A.A) - Alman gazeteleri 

hücumu püskürtülmüş ve Dinyepere Alman başkumandanlığının son kAnun
doğru Rus ilerleyişini durdurmak is- dan bugüne kadar doğu cephesinde Sov
tiyen düşman teşebbüsleri neticesiz bı- yet ordularının zayiatı hakkında verdi· 
rakılmıştır. ği malilmatı büyük manşetlerle neşret-

İlerliyen Sovyet kıtalan 8 köy daha ınişlerdir. Gazeteler Alman askcriniı> 
almışlar ve düşmana ağır kayıplar ver- kahramanlıkla dolu mücadelesini ve Al
dirınişlerdir. ınan komutanlığının üstünlüğünü belir" 

Merkez cephesinde tanklar himaye- ten yazılarında tarihte böyle bir kahra
manlığın misli yoktur, diyorlar. 

Folkişer Beobahter diyor ki : 
Sovyet hücumlarının ümitsiz mahiye

tini gösteren rakamlar Alman düşman· 
ıarının dü~ünce ve hayallerini ortadan 
bııdırmıştır. Sovyetler muazzam kayıp
:ara uğ"ramışlardır. Bu kayıplar büyiil< 
Kı7ılordu çin de tesirsiz kalamaz. 

Svelf Uhr gazetesi yazıyor : •Moskova 
~imdi Nazi harp makinesinin ezilmemiıi 
oldvğunu itiraf etmek mecburiyetinde 
krumıştır.• 

HARKOFI'A HAYAT 
Berlin, 23 (A.A) - Sovyetlerin geri 

almak üzere olduklaruu iddia ettikleri 
Harkofta tabii hayat başlamıştır. İktısat 
ve kültür hayatı teşkilMlandırılmakta· 
dır. Sağlık işlerine ehemmiyet veri!mi!l' 
tir. Elde 19 klinik v~ bin yataklı bit 
hastane vardır. Harkof operası bir kaÇ 
temsil vermiştir. 


