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1 Rusya Harplt>rİ l Ankarada müessif bir hadise oldu 
" 

Ruslar nıo 
lenskeçok 

ak tı 

Alman sefirinin 1 O metre 
yakınında bomba patladı 

Yeni Tank ktı.V11etleri Moskovadaıı cepheye giderken 

ilk yazda 
Bekleneıı 
Savaş •.. ____ ,.,.. ___ _ 
.\imanlar 11e Ruslar 
doğu harbinin neticesi 
haıııımda ayni derece· 
de büyüJı ümitler 
l>esliyorlar-

şEVKET BİLGİN 

Son Japon aenrz ka. 
yıp/arı çok ailır ____ . .,.. ___ _ 

1 .Japon z•rhlısı 
ve 12 kruvaz\:

rü hasara 
uiratıldı _.,.._ 

Daha e1111elJıi deniz hal'· 
binde de iJıi Japon filo· 

sunun büyiiJı Jıısmı 
tahrip olundu.. 

ı\'·8".~ta~~n Kızıl~rdunun 2~ üncü yıldö- Londra, 24 (AA) _ Bir Japon kru
f uoıu munasebetıyle mesaıında, son za- vazör filosu ile bir torpido muhribi fi. 
er hakkında kuvvetli ilmitlcrini izhar !osunun büyük kısnunın tahribiyle ne-
•ltııi• b'lh ı belirtmi' t' -

11 
f ve ı assa Ş~ an ş ır · ticelenen Cava deniz muharebesi Japon-

Be Almanlar, Lenını:rad kapılanndan , !ar için pek ağır kayıplarla bitmiştir. 

1 Yaz Rusyadan, Ukraynndan atılacak- Müttefik donanma ve uçaklarının hü
ardır. Gelecek aylarda daha çetin sa- cumu fevkalade muvaffak olmuştur Fe
~ıır bekl~ek lizınıdır. Dü~ ~~ lemenk Hindistanı hükümetinin Lond
ş· . verdigı faydalan kay betml'itır. radaki haberler bürosu tarafından neş
.ı::"~ Alm~la müsavi şartlar altında redilen bir tebliğ Japonların Bali adasını 
~'!'~eyız.• • zapt için gönderdikleri filonun büyük 

ı Yni ıünde. Alman başkuma~danlıgı kısmının tahrip edildiğini veya hasara 
evkaJAde bir tebll~dc Sovyctlcnn ka- uğratıldığını bildirmektedir. Tahripten 
l'ı~l~n hakkında bazı "':kamlar neşret- kurtulan gemilerden yalnız bir tanesi 
llıistir. Alman gazetelerı, bu rakamlar- kaçabilmiştir 

-~-~ ... ----
S m olen si n 80 kııo-
metre doğuıunaaltı 
Dorogo"oık alındı 

-*-
Her tarafta teşebbüs 
Almanların elinden 
çıkmış görünüyor-

Moskova, 24 (A.A) - Dün geceki 
Sovyet tebliği : 23 şubatta şiddetli mu
harebelerden sonra kıtalarıınız yeniden 
il er liyerek bir çok meskftn yerleri işgal 
etmişlerdir. Smolenskin 80 kilometre 
doğusunda Dorogobosk şehri işgal edil
miştir. 

22 şubatta hava muharebelerinde yir
mi düşman tayyaresi düşürdük. 8 Alman 
tayyaresini de yerde tahrip ettik. Düş
manın bu 28 uçak kayı bına karşı bizim 
kayıbımız 12 tayyaredir. 
TEŞEBBÜS RUSLARIN ELİNDE 
Londra, 24 (A.A) - (Taymis) gaze

tesi baş yazısında diyor ki : 
Stalin Kızılordunwı yıldönümü dola

yısiyle çıkardığı günlük emirde Sovyet
ler birliğinin zafer kazanacağına itima
dını bildirmiştir. Üç ay evvel Rostofta 
Kızılordunun yaptığı büyük karşı taar
ruzdan beri Alman orduları her tarafta 
teşebbüsü kaybetmişlerdir. Son hafta
larda, Sovyet genel kurmayı düşmana 
faydalı ma!()mat vermemek için işgal 
edilen yerlerin isimlerini bildirmemek 
usulünü takip ediyor. Bununla beraber 
Rusların son ilerlemeleri hakkındaki 
ayrıntılar şunlardır : 
Şimal kesiminde Leningrad muhasa

radan kurtarılmıştır. Fakat Leningradm 
cenup batısında Almanlar şehre bal~ 
hayret verecek derecede yakındırlar. 

Fon Papen ve refikaaı sademenin tesiri ile 
yere düştülerse de kendileıire bir şey olmadı 

• 
Bombayı taşıdığı sanılan adam parçalandı, ilıi Jıu: yaralandı·Ciimhurre• 
fsfmiz 11e baf11e1ııı hususi Jıalem müdürleri 11asıtasiyle, Hariciye VeJıfll· 
mfz 11e Hariciye umumi Jıcitibi bizzat Fon Papenin 11e refilıasmın hatırı· 

nı sordular • Hcidise derin bir teessüre sebep oldu 
Ankara, 24 (AA) - Bugün (dün) 

24 tubat 1942 aabah saat onu on daki
ka geçerek Anlcaran1n Emniyet meyda
nı ile Kavakh dere arasında Atatürk 
bulvan üzerinde bir bomba patlamıı ve 
bir adam tamamen parç.alanmııtır. O 
saatta bir adamın kucağında kumaı par
çasile sarılı bir cisim olduğu halde ora
dan gittiği görülmüştür. Vücudu parça
lanarak ölen adam budur. Pathyan bom
banın da kendisinin kucağındaki cisim 
olduğu zannolunma1ctadır. O aırada ora
dan geçmekte olan iki genç kız muhte
lif yerlerinden hafif surette yaralanmış
lardır. Takriben 1 O metre lı:adar önde 
refikasile birlikte gitmekte olan Alman 
büyük elçisi B. Fon Papen ile refikalan 
sademenin tcsirilc yere düşmüşlerse de 
kendilerine hiç bir zarar olmamıı ve 
kendileri sefarethaneye gitmişlerdir. 

Dahiliye vekili ve Ankara valisi He 
adliye ve zabıta memurları derhal vaka 

( Sonu Sahife 4, Sütun S le ) 

Uzak dovuda aurum 
---~ ... ---

rane-onuaJ va-

Alman Büyük Elçisi Fon Papeıı 

Fransız I ıtoıunun 
yer değiştirmesi 
endişe u yandırdı 

Çörçıiın be yan atı 
----·*----

"Harp düşman-
larımızırı ma~

luhiveti ile bi
tecektir" _.,.._ 

B. Çörçil gemi zayiatının 
ağır olduğunı1y daha bir 
çolı müşJıüllerle Jıarşıla· 
şılacağını, falıat zaferin 
muhalılıalı olduğunu 

sö~ledi-
Londra, 24 (Radyo) - Büyük Britan

ya Başvekili Mister Çörçil bugün Avam 
Kamarasında harbin gidişi hakkında 
beyanatta bulunmuştur. 

GEÇEN HARP VE BU HARP 

~n mihver lehinde olarak aşağıdaki ne- (Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 
ilceleri ~ıkarmaktadırlar : Merkezde Sovyet kıtaları ağır, fakal 

--------------- emin bir tarzda Smolensk üzerine ilerli-1 - Bolseviklerin uğradıkları müthiş 
tııyiata bakmadan yaptıkları hücumlar 
l!:tzılorduyu ümit.iz bir durumda obnak

" Cı Va,, tehlrk~ae yorlar. Bu hareket iki istikametten ya

nına .:aı-.on as
k~ri ç1ktı h .. ı? 

Amerika vaziyeti ali· 
ka ile takip ediyor-
Vaıington, 24 (AA) - Bura 

resmi mahfilleri Vi9iye mensup 
olan Fransız filosunun llOD yer de
ğiştirmesi ve bilhaesa Dunkerk zırh~ 
}ısının Cezairden T ulona gitmeei 
hakkında endişe göstermktedir. 

Mister Çörçilin nutkunun şayanı dik· 
kat kısımlanndan birisi kendisinin ge. 
çen umumt harpte 1915 te kabineden si
tifa ettiği zaman irad ettiği nutkunun 
bir kısmını tekrar!~ olmasıdır. Bu 
parçayı biz de tekrarlıyon.ız: 

fıın kurtarmamıştır. 
2 - Sovyetlerin kış aylarında yeni

'1~n büyük kuvvetler topladıkları farze
~ilse bile, Alman müdafaası önünde 
""VVetlerinin büyük bir kısmını erilmiş 
0lınaıan harbin inkişaflıın üzerinde te
l!İrsiz kalıruyncaktır. 

____ .,.. ___ _ 
Geniş Ölçüde .la· 

pon taarruzu 
bekleniyor :ı - Mihver düsmanlannın tahminleri 

~lafına olarak, Nazi harp makinesi, do-
gu "8vaşlannda yıpranmamıştır. __ .,.. __ 

iki tarafın iddialan birbirinden Müttefikler Cavayı 
tok farklı olmakla beraber, dün- iman ve azimle müda
:tan kaplıyan koyu karanlıklar için-
~e, istikbali görmeğe yanyacak l'i'" faa edecekler. Japonlar 
•lll ancak doğu cephesinde belire- artık Hint okyanusuna 
••ği hususunda bir fikir mutaba-
~•ti vardır, denebilir. Şimdilik iki dev çıkabiliriz diyorlar-
"'Uvvet, darhelerinin neticesinden ayni Batavya, 24 (A.A) - Hollanda Hin-
dcrecede ümitlidirler. Almanlar, nıüt- distaru umumi valisi dün akşam radyo
lefikJerin Pasifikte karşılaştıklan tehli· da şu demeçi yapmıştır : 
lı~Jcr yüzünden, Rusyaya yardım seli- • - Düşman Borneo, Selep, Molusk 
llın devam edemiyeceğini, kat'i mahi- adalanndan sonra Sumatranın cenubu
~ette savnşlann ba~lıyacağı günlerde nu ve Bali adasını işgal etmiştir.. Baş 
aııonlann da Rusyaya saldınnaları adaya karşı geniş ölçüde taarruz günü 

lrıuhtemel olduğunu. bu takdirde, Sov- ynklaşnw; bulunmaktadır. Bu günü 
)etler Birliğinin sakınılmaz bir yılanla imanla ve azimle bekliyoruz. 
lıa..,.ıJ~acaqmı tahmin ediyorlar. Cava adasının uzun olduğunu ve düş-
Diğer taraftan Ruslar lngilterenin ve manın üzerimize muhtelif taraflardan 

~~irlesik Ciimhuriyetlerin taahhütlerini ~tılabileceğini biliyoruz. Pek çok mal
"8tfi harfine yerine getireceklerine ita- zemeye ihtiyacımız olduğunu da anlı
::'.~irler. Biliyorlar ki, müttefikler, yedi yoruz. Fakat donanmamızın taarruz 
<0<tıdarlannda olan her şeyi yapacaklar- usulünü takip ettiğini ve Cavanın müt;r: Ruzvelt ve Çörçil, en büyük gayret· kemmel bir orduya malik olduğunu da 
rın Abnanya aleyhinde teksifinde mu- biliyoruz. Bizim buradaki durumumuz 

labık kalmışlardır. Bu sebeple, Anglo diğer vilayetlerdekinden başkadır. Bu
l!aJcson Mcmi, Alman harp makinesini rada düşmanın her hangi bir noktaya 
l'ıPratmak vazifosini deruhte eden Ru• çok üstün teşkillcr çıkarması güçtür.• 
0rdulanna miinıkiin olduğu kadar çok Umumi vali halktan ve ordudan iyi 
tıol'Yare, çok tank ,.e harp malzemesi dayanmalarını istemiş ve sözlerini şöy-

(Sonu Sahife 2, Siihın 6 da) le bitirmistir : 
( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) --

... 

pılıyor. Viazma • Rjev yolunu bfıl5 tut
makta olan Almanların bu bölgedeki 
müdafaa yuvaları tahrip ediliyor. 

Cenupta, Doneç havzasının bir kısmı
nın geri alınması üzerine zengin kay
naklar tekrar Sovyet endüstrisinin eline 
geçmiştir. 

SOVYETLERİN HEDEFİ 
Stalin tarafından neşredilen günlük 

emrin en manalı parçalarından biri, 
Sovyetler birliğinin harp hedefi olarak 
Alman millet ve devletini yok etıneği 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

_.,.._ 
Japon iddiaları Londra

da teyit edilmiyor
Londra, 24 (AA) - Salahiyetli 

mahfillerde bugün bildirildiiiine göre 
Japon kıtalannın Rangonun ıimal doğu
sundaki Sittano nehri üzerinde bulunan 
Peguyu aldıklan hakkındaki haber te
yit edilmemektedir. Birmanyada ıiddet· 
li savaılar yapılmakta olduiiu bildirili-
yor. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Hariciye müsteoan Sumner Vela 
dün gazeteciler toplanhsında Birlc
tilı: Amerika hükümetinin Fransız 
hükümetinin gemileri üzerinde tam 
kontrolü muhafaza edeceğinden 
emin olmak için bu meseleyi büyült 
bir alaka ile takip ettiğini söylemit
tir. 

r";'"f "'A';k·~·;·i""v·~~·i·;;~·i"'I"~"'i B. Ruzveı; :· vor kı: 
-: ......... · .......................................................................... : Son zc.....f erı ve sul-

R us yada Alman durumu hu m1--hakkak 

tehlikeye düşüycr •.• _.,.._ kazanaca2ız 

Yer Jıaybetmemiz fhtfu 
Viazma • RiJıel • SmoıensJıteJıı Jıu1111etlerlnJ ge· mali 11ardır falıat harp 
rıye alamazlarsa Almanlal'ın daha büyüJı tehli· ıstihsalat;nda Jıat'i 
Jıeye düşmeleri ihtimali 11ardır- • Fransız filo· iistünliiJı temin edince 

sunu mih11er mi 1ıullanacalı1- zafer bfzfmdir-
Radyo gazetesine göre Kızılordunun 

kuruluşu bayrarru münasebetiyle Sov· 
yet başkomutanlığının beklenen tebliği 
neşredilmemiştir. Fakat Sovyet kaynak- ., • 
lan bu hususta bir çok haberler vermiş- .. OH DAKiKA 
)erdir : Moskovarun batısında ve Smo- •• • • ••• • • ••• 
lensk bölgesinde başlıyan büyük bir 
meydan muharebesinde Alınanların ıam L i b va da Mi h v t> r k u v· 
bir çenber içine alınmak üzere oldukla
rı bildirilmektedir. Bunun doğru olup 
olmadığı bilinmemekle beraber, Sovyet
lerin Smolenskin 80 kilometre yakının
da bulunan Dorogov şehrini işgal ettik
leri muhakkaktır. Bu şehrin işgali Al
manlar için bir tehlikedir. Çünkü Viaz
ma ile Smolensk arasındaki Moskova as
falt volu kesilmek üzere demektir. Eğer 
Viazmadan Almanlar çekilmemiş iseler, 
bunların buradan çekilmeleri güçleşmiş 
sayılır. Almanlar da bir kaç gün evvel 
bir tebliğde Vie.zmada Alman cephesinin 
üstün Rus kuvvetleri tarafından yarıldı· 
ğını, fakat bu yarığın mukabil taarruz
la kapatıldığını bildirmişlerdir. Fakat 
Dorogov şehrinin işgali, Almanların bu 
yarma hareketinin icap ettirdiği Rus ile
ri hareketlerini pek te durduramadıkla
nnı göstermektedir. 
Şimdi yapılan Alman hareketlerinin, 

Sovyetlerin bu ileri hareketini durdur
mak için yapıldığı anlaşılıyor. Sovyetler 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 ele ) 

vetleri savaştan 

çekirıiyorl...ı.r _.,.._ 
Kahire, 24 (A.A) - Orta şark İngiliz 

kuvvetleri karargahı tebliği: 
Bugün savaş kollarımız yeniden Tmi

minin cenup ve cenup batısında düşman 
kollariyle temas peyda etmiştir. Savaşa 
icbar edilen düşman geri çekilmiştir. 
Havaların fonalaşmasına rağmen hava 

faaliyeti olmuş ve bir hava çarpışmasın
da bir Alman bomba tayyaresi düşürül
müş bir diğeri de hasara uğratılmıştır. 
Düşman Pazartesi günü de Maltaya 

hücumlarına devam etmiştir. Hasar az 
olmuştur bazı ölü ve yaralı vardır, 

Bütün bu hareketlerde üç tayyaremlz 
kııyıptır. 

Va,ington, 24 (AA) - Reis Ruz
velt dün radyo nutkunda ıunları söyle
miştir : 

« - Adeta bir nehir gibi alı:an harp 
iııtihsallerimiz bize lı:afl bir üstünlük te
min edinceye kadar düşmana her rast
ladığımn:. yerde darbeler indirmek. mec .. 
buriyetindeyiz. Bu arada yer kayıp et· 
memiz ihtimalleri de vardır. 

Fakat yakında taarruz teşebbüsü bize 
geçecek ve aon harpları kazanarak sul

( Sonu S•hife 4, Sütun 4 te ) 

B. Rıuııelt 

« - Harbin gidişinden bedbin olma
mıza sebep yoktur. Fena haller geçirl· 
yoruz. Fakat vaziyetin düzeleceğine 
eminiz. Bu harpte dunım üzerine nafiz 
olan saiklar çok ehemmiyetlidir. Alman
lar parlak muzafferiyetler kazanmakl11 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

B. Çörçil 

7 69 vahudiyi ha
mil '\'apur Tstan
bul bo2azı dı
şında battı _.,.._ 

Kazazedeleri kurtar· 
mak için İstanbulclan 

tahlisiyeler gönderildi 
Ankara, 24 ( A.A ) - Anadolu 

Ajansının aalahiyettar menbadan aldığı. 
na ııöre içinde 769 Romanyalı yahudl 
bulunan Panama bandırah Stunıma va
punı latan bula 1 S kanunuevvel 1941 
tarihinde ııeldi. Gemi makinesinde tami· 
ri mütkül ve hatta kaaden olduğu inti
bamı veren arızaların tamiri bahanesile 
ikametini uzatmağa ha§ladı. Bir taraftan 
bu yahudileri kabul edebilmen ihtimali 
olan devletlerin Ankaradaki miimenil· 
lerine bir kaç defa müracaat edildiği gi
bi bu yahudileri geldikleri memlekete 
iade etmek imkii.nı olup olmadıi> arııtlı
nldı. Diğer taraftan da bu yahudilere ya 
yollanna devam etmeleri veya geri dön· 
meleri için bir kaç defa tebligatta bulu
nuldu. Müracaat edilen devletlerden lü
mi alaka göstermedi. Kimi de kabul 
edemiyeceğini bildirdi. Romanyanm 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 tle) 



SAHiFE 2 

'J'arihi Roman Yazan: Şahin Afıdııman 
••• 14 ••• 

-- Harpte ka.;maiı düşünme! 
Kec:a Hızır bana, muharebede hur~un!arın dü~· 
mandan yüz çevirenlere geldiğini söyliyordu. ••• 

Keıki ben ölüp gitseydim de tek bu 
~adoı kalesini alsaydık ... 

Çektiğimiz bunca emekler, sıkıntılar 
Meoilo paşanın tedbinizliği yÜzünden 
i,te böyle boı yere kaybolup gitti. 

Koca Hızır biraz durdu. Nefes aldı. 
Serıta bana dedi lcl : 

- Bu benden sana bir baba öğüdü 
olaun uğlum ! Bunu küpe gibi kulağın
claa lıiç çıkarma! Muharebede kurşun, 
onun üzerine varanlara değil d~man
dan yüz çevirenlere dokunur( Yann 
ıerı de oavaşlara gireceksin .. , Tehlikeli 
ar:ıılarda geriye dönmesini biç a1thna ge
tinnemelisin 1.. Eğer böyle yapacak olur
san düşman kurşunlarından hiç bir zi
yan görmez.sin f 

- Yakında savat olacak mı) Acaba 
beni de muharebeye gönderirler mi, di
Y* ena sordum ... 

- işte görmüyor musun? Devlet 
ml!kmadiyen hazırlıklar yapıyor! Sim
dili padiph sultan Selim çok büyük i~ 
Jer yapmak iatiyor. Daha g-cçen sene 
Şah !.maili bozguna uğrattı. Bu yıl da 
muhakkak muharebe olacak ve tanlı 
Türk bayragı bu sefer de dünyanın kim 
bilir, hanği kıtaları üzerinde dalgalana
cak. diye cevap verdi. 

Yeniçerinin aöy]ediği bu sözler, Ni
koli ile çeşme baıında oturduğumuz va
kit, onun bana anlatbğı düşünceleTİne 
tamamile uygun bulunuyordu ve Nikoli 
ile lı:onuttufumuz sırada olduğu gibi, 
ihtiyar yeniçerinin yanında oturduğum 
lfu dakikada da zihnim cenk meydanla
rının parlak hayallerile doldu. 

B~raz sonra hareket i,areti verildi. 
Atımın eğerine yeniden atladım. Yola 
devam etmeğe hazırlandım ve kafamı 
saran kuruntuların teairinden kendimi 
ancak o vakit kurtarabildim ... 

NfHAYET CELIBOLUYA 
VARIYORUZ 

Topladığımız clevairmelerin sayısı 
gİtSlide çogalıyordu. Müfrezemiz hanği 
lc .... baya girene, orada ahali arasında 
dert.ol büyük bir heyecan ve telat uyan
d'u1vordu. 

Bazl adamlar dev,irmeye ahnacak 
çecuklannı saklıyorlardı. Fakat böyle 
yapanlar, bundan fayda yerine ziyan gö
rüyorlardı. 
~nca Mehmet bey bu gibi ad~mlara 

hiç soluk aldırmıyordu. Cok s~rt bir mu
amele gösteriyordu ve kendisi çok iyi 
ruhl.., yumuşak huylu bir İnsan olma!l
Jıa ıaim.en, gizlenen devşirme çocukla
rıın bulup meydana çıkarmakta gayet 
titiz ve hoyrat davranıyordu. Falakaya 
yıkılan bir çok saçlı, sakallı adamlara 
rMtlamı"hm. Bunlar önceden. ortadan 
kaybolan çocuklarının nerede bulundu
j;unu bilmediklerini kat'l bir surette id
<lla ettikleri halde, sopanın yÜZÜnÜ gö
rilr ıtörmez:. bal.mumu gibi hemen yu
mU$ilyıveriyor1ardı. O zaman bir papa
gan, yahut bülbül ıribl ıövlrmeğe ba~ 
lıyorlardı ve oglanlarını bulup devşir
m~ve, iatt-r istemez, teslim edivorlardı. 

Anam. baba~ evim ve tanıdılclanm 
hatınma geldikce gözlerim halft. ya!U.r
maia devam ediyor. Bununla beraber 
yavu yava, bu yeni hayatıma ve müf
rezede R"Ördüğüm adamlara unnma~a 
bası..dıii"tmı seziyorum. Kara yolculu~u
rnuzun son !'Ünlerine doğru Sar köy 
admda ufak bir kasabaya vardık. Bun
dan ıonraki hayatımda yanımdan hiç 
avnlmıvan, bana dert ortaklığı. iyi ve 
feaa f'Ünlerde voldaslık eden Kocabaş 
Y ..ı.vaya, İste ilk defa olarak bu ıirin, 
kiir';lt kaoabada raotladım. 

O zaman benim adım Pa.labıvık Yu
suf olmad•"1 gibi onunkisi de Kocaba., 
Y ıJ>va d..Vildi. 

O, bir Rum çocuğuydu. ismi de Hi
'rlMıo idi. Sonradan, acemi O$Z'lan1ar hö
lüllli~<lr bano Yu•uf, ona da Yahya di-

ye ad koydular. 
Bu çocukla daha ilk karşılaştığımız 

dakikada, gönlümde birdenbire onun 
için bir sevgi peyda olmuştu. O da ben
den hoşlanmı,tı. Sonra bu sevgi gitgide 
büyüyerek, adeta kardeşlik bagına ya
kın bir derecede mühim ve sağlam bir 
ıekil aldı. 

Türklerin münasebet düştükçe !llık sık 
tekrar etti.IJeri bir atalar sözü vardır : 
Her yiğit kendi lakabile anılır, derler ... 

Ve Türkler gördükleri bir adama la
kap takmakta, başka milletlerden daha 
ziyade İnce bir zevk sahibi bu1unuyor
lar. Sonraları acemi oglan bölüğünde bu 
işin yapıldığına müteaddit defalar şa .. 
hit olmuştum. Ayni zamanda hem ba
na, hem de Yahyaya, her ikimizin benli
~ine tıpatıp uygun gelen kuvvetli birer 
lakap bulup takmakta bölüğün yaşlılan 
hiç 'teçikmemişlerdi. 

O zamandan sonra, bütün yo}da~lar 
beni Palabıyık ve Yahyayı da Kocabat 
lakabile çağırmağa başlamışlardı. Ya
şıma ni!'betle benim bıyıklarım oldukca 
uzun göründüğü gibi Yahyanın baışı da 
~övdesile ni.sbet kabul etmiyecek bir 
derecede büyiiktü ve başının bu tekilde 
görünüşü Yahyanın hüviyetine göze çar
pan bir tuhaflık, gülünçlük vermekte 
idi ki arkadaşımı ilk görüşümde ondan 
ho,lanmaklığımın sebeplerinden biriei 
de belki bu olmuştu. 

Büyük, adeta bal kabagı gibi topar
lak bir baş tasavvur ediniz ve bu beşın 
dudaklanndan gülümoeme hiç eksik ol
masın ... Böyle yapacak olurMnız, Yah
yanın simasını gözünüzün önüne getir
mek imki.nını elde etmit bulunursunuz .. 

- BiTMEDi------·-----Turoutlu. Ödemiş ve 
Vrltrda Hnllıevi 

bayramı 
Turgutlu, (Hu.sual) - Halkevleri

mizin onuncu yıldönümü parlak suret
te kutlanmış, halkevi reisi tarafından bir 
nutuk söylenmi,, talebe taraf.odan mil
li siirler okunm.uıtur. 

Ödemiş, (Hususi) - Halkevlerinin 
onuncu yıldönümünde başkanın nutkun
dan aonTa milli danalar oynanmı", B. 
Kahya lbrahim tarafından bajHamalar 
çalınmı~. B. Mustafa Seyrek tarafından 
< Çakırcalı, Gereli, ince Mehmet, Ga
rip > koşmaları okunmu~tur. Temsil ko
lu tarafından da (Modern erkek güzeli) 
piyesi temsil edilmittir. 

Hu .. usii bir müeuese olan sinema bu 
gece için Halkevi emrine bedelsiz ola
rak hırakılmr~tlr. 

UR LADA 
Halkevleri onuncu yı}dönümü müna

sebetiJe Urlada vapılan törende Urla 
maarif memuru B. Bedri de bir nutuk 
oöylediği halde, telefon karışıldığı yü
zünden evvelki günkü nüshamızda ken
diainin iami zikredilememiştir. 

Erzurumda kahraman 
erlerimize yardımlar 
Erzurum, 24 (A.A) - Kahraman er-

lerimize kışlık armaganlar için Erzurum 
halkı şimdiye kadar 6563 lira bağışlamış 
ve bu para Kızılay umum1 merkezine 
gönderilıniştir. Durunlu nahiyesi halkı 
da 300 lira bağı~Ja~tır. Kızılay ve yar
dım sevenler cemiyetleri birle~ik komi
tesi para ve eşya toplamağa devam edi
yor. 

B.RUZVELT 
Yeni Zelandaya bir 
mesa,j sıönderdi-
v aşington, 24 (A.A) - Reis Ruzvelt 

Yeni Zelanda başvekiline bir dostluk 
mesajı göndermiştir. 

~~-------~~~~~~~ ........................ ~~~~~~~~~ 
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Alaca Karnlıkta. ,. .. 
... ' ... 

Annemin Nebahata telefon ederek be-, nım öyle zil çalıyordu ki! 
"!~ ~iı·den bire rahatsızlandığunı _bildir- Çor?,ayı silip süpünnemi alaycı bir 
dıgını duydum. Sonra odama geldı: tebes.sumle seyretti ve sordu. 

- Haydi yemeğe in! - Paristen geçenlerde dönen Adnan 
Reddettim. Annem omuz silkerek çık- var ya? Ona ne dersin? Bu defa Ekmel 

tı. Bu benim hesabıma çocukça bir öc değil de sen kendin beyenıniş olur
almaktı. Keneli kendimi cezaya uğrala- sun? 
r.Jt onları cezalandırmak istiyordum. Annem barışımızdan istifade ederek 

Bütün geçe uyumadım. Çok açık göz bana Adnan Çirikol'un bir med.hiyesini 
olan annemin her şeye rağmen hakikati yapıverdi. Babamla çok yakın dost olan 
keşfederek Galibi kovdurmasından kor- büyük bir fabrikatöriln oğlu idi. Pariste 
kuyorduın. dört sene kalmış ve mühendislik tahsi-

l'akat erte.si akşam annem odama bir lini orada bitirmişti. 
tepsi ile geldi O vakite kadar açlık grevi Ben hararetle şartımı koştum: 
yapmıştım. Anne kalbi ne de olsa sızli- - Hele Nebahat ile Ekmelin bu işe 
Yordu. kan~arını hiç istemem. 

- Haydi yavrum, budalalığı bırak, Annem, uysal davrandı: 
l>~ ~el çorbayı bir iç bakalım. Madem- - Kanşmıyacaklannı vadederim. Ad-
kı Ekınelin arkadaşlarından hoşlanmı- nanı bize geldikleri vakit, yahut biz on
y~un, Onlardan biriyle evlenmeye se- !ara gidince göreceksin. Birlikte dl\vetli 
n~ zorlıyacak değiliz, Anneni, babanı olduğumuz yerlerde buluşacaksınız ... 
vıcdan.sız mahluklar mı sanıyorsun. Hülasa, nerede istersek! 
.. Omu~larıın_ı okşadı. Ben de hafifçe gü- Böylece, o kadar ağırıma giden Neba-
lümsedım. Nıhayet annemdi. sonra kar- hatin vesayetinden yakayı sıyırınıştım. 

'IEHI ASIR 25 $VBAT CAR.SAMBA J9P. 

ŞEHİR HABERLERİ: ilk yazda 
Bekleneıı 

Kömür ~etirildf, 
daha da bek

leı1iyor 
-*

Getirilecefı maden fıö· 
mi!rleri Hava gazı falı· 
rifıasına ve sınai mües· 

seselere verilecelı •• -----·-----Dün deniz yolile lzmire ! 30 ton 
odun kömürü getirilmiş ve bunların tev
ziine başlanmıştır. Kara yolile de son üç 
günde şehrimize seksen ton kömür ge
tirilmiştir. Bu hafta içinde deniz yolile 
daha ! 00 ton odun kömürü, yakında da 
bir parti maden kömürü getirilmesine 
intizar edilmektedir. Maden kömürle
rinden büyük bir kı5mı Hava gazı fab
rika.<!.ile diğer sınai müesseselerin ihti
yaçlarına tahsis edilecektir. _____ .. _... ___ _ 
Nıillet Meclisı Reisi-

• 
nın zi va retleri 

-*-Şehrimizde bulunan Büyük Millet 
Meclisi reiııi B. Abdülhalik Renda dün 
sabah Kültürparka giderek kısa bir ge
zinti yapmış, Kültürparkı beyenmiş ve 
çalııımalan takdir eylemiştir. 

Millet Meclisi reisi bilB.hara vilAyete, 
lc:omutanlığa, belediyeye ve partiye gi
derek ziyaretlerde bulunmuştur. ----·---VEREMLE MUCADELE 
Cemiyetinin mali 
vaziyeti iyi •• • 
Veremle Mücadele cemiyetinin yeni 

idare heyeti toplanmış, birinci reisliğe 
B. Ali Hali.on Bayeri, ikinci reisliğe bay 
Cevdet Alanyalıyı, umumi kAtipliğe Bn. 
Cevriye Uyumu, veznedarlığa Dr. z:ya 
Bekmanı seçmiştir. Verem mücadele ce
miyetinin bütçesinde rnahsüs bir ferah
lık müşahede edilmektedir. 

Bu sene 2500 lira sarfiyle Yamanlar 
kampında cemiyet tarafından pavyonlar 
inşa ettirilecek ve kamp mutat zamanın
da açılacaktır. 

Kamp mahallinde yapılacak inşaat 
için şimdiden hazırlıklar<L başlandığı ce
miyet tarafından bildirilmektedir. ----·----İK'.l'l.ı'ADi YÜRÜYÜŞ 
Mecmuası Banlıalar 
Fevhaltide sayısı •• 
Bugüne kadar faydalı neşriyatiyle 

büyük bir altıka ve takdir uyandıran İk
tısadi Yürüyüş mecmuası bu defa da 
Türk.iyede mevcut milli ve ecnebi, bü
yiik, küçük bütün bankaları bir arada 
toplıyan \'e her biri hakkında faydalı ve 
esaslı malumat \•eren fevkalade bir sa· 
yı daha ne"etmiş bulunmaktadır. Bü
tün bankacılara, iktısatçılara ve münev
verlere tavsiye ederiz. -----·-----

ZABITADA 

TİREDE 
KAHLI BİR KAVGA 
Tiı·cnin Dört eylül mahallesinde otu

ran Hüseyin Dikkaya, Halil Keser ve 
Ali Keser sarhoş olarak birbirleriyle 
kavga ettikleri sırada gece bekçisi İb
rahim Yüce bunları ayırmağa çalı.ş~
tır. Kavga edenler bu defa gece bekçisi
ne hücum ederek tabanca istimaline kaL 
kışınca bekçi de kendisini mildafaa için 
tabanca istimal ederek Hüseyin Dikka
yayı ayağından yaralamıştır. Hadiseye 
adliyece el konmu.ştur. 

SEHRİMİZDE 
Zabıta vafı'ası olmadı.. 
Son 24 saat içinde ~iınizde tek bir 

zabıta vak'ası olmamıştır. 

Bizimle ablamın bir az aramız açıldı. 
Bir ay hiç annemi görmeğe bile gelme
di. 

Bu ay içinde Adnan belirsiz, fakat de
vamlı bir gayretle, kalbimi değilse bile 
sempatimi kazanmağa çalışmı.,tı. Baba· 
nun ~etinin cazibesi de, elbet, buna 
müesıılr oluyorıiu. Fakat ne olurııa oJ.. 
sun Adnanın şahsıma karşı muhakkak 
bir ilgisi vardı. Bir baloda beni görmüş 
ve daha ertesi gün annesine ailece dl\vet 
ettirmişti. Fransada geçirdiği senelerin 
tesiriyle, züppelik derecesini bulmayan 
ve can sıkmıyan bir alafrangalığı vardı. 
Uzun boylu, pek sporcu, oldukça şık. iyi 
konuşan bir delikanlı idi ve eniştemin 
bana tanıttığı ağır tüccarlardan çok da
ha kibar ve sevimli idi. Bütün mahut 
namzetlerim arasında en çok alilkaya 
değeri hiç şüphesiz bu idi. Annem, ba
bam onu şimdiden ideal bir damat telak
ki ediyorlardı. 

Onda yalnız bir kusur buluyordum: 
Bu da, içimde aşk ateşi yakmamasıydı. 
Çok sevimli ve hoş olmakla beraber, ba,.. 
na sönük geliyordu. Bana iltifatlan, lll
tifelcri, görüşme tarzı, bülasa her hali 
hayatım boyunca muhitimde,bilhassa ab
lam Nebahatte gördüğüm terbiyeli baya
ğılık kokusunu veriyordu. Beni kolları 
arasına alacağını tahayyül ettiğim za
man, içimden esnemek geliyordu. Onun
la kan kocalık hayatımız kibar olduğu 
kadar zevksiz geçecekti. Nebahat gibi 
ben de tuvaletlere, balolara, kadın re
kabetlerine kendimi kaptıracak ve ha-

hü ce nasıl denkleftırı ecek? s -·--- avaş ••• 
Hükünıetin yardımından Aıman1arienus1ar . 

b k 
•• .. 

1 
• doğu harbinin netices• 

aş a çare goru mıyor halı~~n~aayniderece• 
de IJuyufı ümitler 

Vmumi meclis, yeni maaş zammı üzerine 
de beliren açıh ile dün de uğrqtı.. 

bütçe· 

Vilayet umuml meclisi, 942 mali yıli 
bütçesinde vaı~dat ve masraf muvazene
sini nasıl temin edecektir? 
Maaşlara yapılan fevkal@.de zamlardan 

mütevellit olarak yeniden beliren bütçe 
açığı Şubattan itibaren 942 mali yılı so
nuna kadar 371 bin lira obırak hesaplan
mıştır. Meclis. bütça encümeni biltün 
bütçe fasıllannı sıkı sıkıya e'Virip çevir
diği halde bu açığı kapamak üzere hiç 
bir çare bulamamıştır. Açığın devlet 
bütçesinden yapılacak bu mikdardaki 
yardımla kapatılmasından ba-;ka çare 
görülememi§tir. Bu cihet gayet açık bir 
şekilde Dahiliye Vekilliğine bir mazba
ta ile bildirilmiştir. 

Vilayet umumi meclisinin dünkü top
lantısında yine bu mesele görüşülmüş, 
çare aranmıştır. Dahiliye vekilliğinden 
bu hafta içinde gelen iki tahrirat meclis
te okunmuştur. Bunlarda kısaca şöyle 
deniliyordu: 

l - Memur ve müstahdemlerin m~
larına 4178 sayılı kanunla yapılan fev
kalade zamların tediyesine devam olun
ması ve Mayıs 942 ayı tediyat açığının 
tasarruflarla ve münakale suretiyle ka
patılınası ve 1942 z.aınlanrun da bütçede 
azlim! tasarruf suretiyle temin edilmesi 
kapatılmaması halinde açık kalan kı
sımdan vekMet haberdar edilmekle be
raber (açık) namiyle bir kısım açıl-
ması. 

2 - Zamların yeni yıl bütçelerine tah
nlil edeceği mali külictler umum! mec
lisçe ehemmiyetle gözönünde tutularak 
bu zamlan karşılıyacak mikdarlarda 
tahsisat temini. 

Bu maddelerde görüldüğü gibi ikinci 
tı:hrirat. birincisinde bırakılan açılı: ka· 
pıyı kapıyor ve meclisi bu noktadan da
ha büyük bir ehemmiyetle düşündüre
cek bir mahiyet iktisap ediyordu. 

BüTÇENtN V AZtYETl 
Bütçe encümeni mazbata muharriri 

B. Ekrem Oran bütçe encümeninin bu 
mevzuu müzakereye hazır bulunduğunu 
ifade ederek 942 yılı bütçesinin varidat 
ve masraf fasılları hakkında ayrı ayn 
izahat vermiş ve ifadesini aıağıdaki nok
talarda toplamıştır: 

1 - Bu .ene vililyet daiml encümeni 
bütçenin masraf rakamlarını azamı bir 
iti.na ile hazırlamış ve dairelerin yaptığı 
tekliflerin ası;rucisini ele almıştır. 

2 - Adi bütçe 2,541,000 lira olarak 
hazırlanmıştır. Bunun 1,444,000 lirası 
maaşata aittir. Kanunen verilmesi mec
burl hisseler 351,000 lira olduğuna göre 
bütçenin masraf kısımlan bu suretle 
1,800,000 liraya baliğ olmaktadır, Daimt 
masraflar ise 741,000 liradır. Bu suretle 
biltçenin masraf kısmı tamamlanmakta
dır. 

3 - Varidat bütçesi rakamları müm
kün olan müsamaha ile hazır~tır. 
Kanunla tayin olunan varidatı arttınnak 
meclisin elinde olmıyan bir keyfiyettir. 
Bu itibarla varidata ill\veler yapmak el· 
de mevcut müeyyidelere göre imk8nsız
dır. 

4 - Bütçe bu şekille tevzin edilse da· 
hl senelerden beri devam eden karşılık
sız borçlar vardır. Tasarrufatı bu açık· 
farın karşılığı olarak göstennek mechu· 
riyeti vardır. 

5 - Yine çıkan kanunlar mucibince 
vilayetin bütçesine koyması Hlzım gelen 
bazı rakamlar vardır ki bunlar da ilk 
bakışta büyük rakamlar ilade etmekte
dir. Böyle olduğu halde fevkalade zam· 
!arın icap ettirdiği kısmı ödemek ve bu· 
nun karşılığıru bulmak imkan dahilinde 
görülmemektedir. 

NET!CE 
B. Ekrem Oranın çok uzun olan izaha

tı meclisi tenvir edecek mahiyette idi 
Mevzuu üzerinde B. Şükrü Sayar, vali 
P.. Fuad Tuksal bayanlarda bulundular. 
AzA arasında bina ve arazi vergilerine 
yüzde 20 nisbetinde zam yapılması ve 
aç1ğın bu suretle kapatılması hususunun 
dahiliye vekilliğine arzını istiyenler de 
olmuştur. 

Uzun münakaşa ve müzakereler so
nurula meclis, bütçe encümeninin hazır· 
liyacağı bir ek mazbatayı dahiliye velı:il
üğine göndererek bir tedbir bulunması 
istenilmesine karar verdi. 

Dünkü toplantı da Torbalı azl\sı B. 
Rahmi GökÇe verdiği bir takrirle Torba
lının Kuşçu burnu köyünde bir ilk okul 
binasına şiddetle ihtiyaç bulunduğunu 
bildirmiş, bir ilk okul binası inşasını tek
lif etmiştir. Bu teklif maarif ve bütçe 
encümenlerine havale edilmiştir. Tetlı:ik 
edilerek bir karara varılacaktır. 

Meclis Cuma günü tekrar toplanacak
tır. 

Ekı •. ek kartları bugün verilmeğe ba~lattı yar 

Nüfus cüzdanı olniıyan
ların durumu müşkül 

Nüfus dairesine müracaat fıağıtları da esas ıu
tularah eıımefı kartı verilmesi lazımdır 

Mart ayına ait ekmek kartlarının da
gıtılmasına bugün ba~lanacakhr. Tevzi 
işi halka belediye mıntaka1arında, sınai 
müesseselerle fabrikalarda ve resmi da
irelerde çalııanlara da işleri ba,ında ya
pılacaktır. 

Kazalara ait ekmek kartları mahal
lerinden gelen mutemetlere teslim edil
mektedir. 

Kartlardan 160 bin adedi dün akf8-
ma kad&r numaralanml§tır. Numarala
ma işi bugün ikmal edilecektir. 

Belediye, ekmek kartlarının verilme
sinde nüfus hüviyet cüzdanlarırun esas 
olduğunu bildirmittir. Halbuki meyda-

yatımın tadını bunlarda arıyacaktım. 
Bundan daha fazla ne dilediğimi kendim 
de pek iyi bilmiyordum; falı:at Galibin 
daireye gircliğini veya evden çıktığını 
gördüğüm zaman, kalbim hopluyordu. O 
taşkın canlılığını terbiye ve nezaket hu
dudu içinde zaptetıneğe daima kendini 
zorluyor, fakat bu canlılık ve coşgunlult 
iradesine rağmen taşıyordu. 

Adnan !tadar güzel ve şık değildi. Ha,.. 
zır elbiseler giyiyordu. Falı:at omuzlan 
geniş ve hareketi çevikti. Çehresinin 
hatlarında inatçı, adetli haşin bir hal 
vardı. Öyle bir yaşamak, başarmak, ha
yattan bütiln verebileceğini almak azmi 
ki, beni haz ve endişe ile ürpertiyordu. 

Babam ekseriya anneme şöyle derdi: 
- Galibin aylığını gine arttırdım, fa

kat verdiğim paranın üç misli değerin
dedir! Müşterile.ri adetA manyatize edi
yor. Hiç kimsenin beceremediği satışları 
o kolaylıkla yapıyor! 

na çak.an ve tescil edilmek üzere nüfus 
dal.resine mürac.aat eden nüfus çoktur 
ve bunların muameleleri bitirileme.mi.-
tir. Bu işte nüfwı dairesinin senclerden
beri devam edjp duran bir yava§lığı na
zara çarpmaktadır. Nüfua dairesinin 
önünde büyük bir kalabalık görülmekte, 
;, sahiplerinin büyük bir kısmı da Em
niyet müdürlüğü kapısında beklemek
te ve ancak zabıta lcontrolile yukarıya 
nüfu.ı dairesine çıkarılmaktadır. 

Bu itibarla daha bir, iki ay nüfıa hü
viyet cüzdanlan olmıyanlara nüfus da
iresine müracaat ettiklerine dair elleri
ne verilen kağıtlar esas tutularak elı:mek 
kartı verilmesinde kat'i bir zaruTet var
dır. 

Yarın Akşam 
Perf~mbe eğlencesi 

besliyorlar .. 
(Baştarafı 1 inci SalUdc!e) 

gönderıneği en müstacel vazife say111ak· 
tadır. Bu hususta başka türlü düşiin•P 
yoktur. Şikayetler, tenkitler ancak yar· 
dımiann daha büyük çapta ve daha ıuı· 
la yapılmasını temin için vuku bulınol<· 
tadır. 

Dava bu şekilde ortaya konuncıt. bU· 
nun tabii bir neticesi olarak İngiltere 
ve Amerikanın Sovyetler Birliğine bet 
türlü sevkiyatı arkası hiç kesibnedcn 
emniyet altına almalan icap etmekte' 
dir. Ta ki Almanlar, teşebbiıni eIIeriJ1• 
aldıkları zaman, Kttıllan zırhlı ve nıo
törlü kuvvetlerinin eo:ici üstünlüğü ıuı.r· 
şısında bırakmasınlar.. Rusya sema]ıırı
na hiikim olamasınlar .. 

Müttefikler, acaba şu bir kaç ay için• 
de Sovyetler birliğine binlerce tank ~ 
tayyare göndermişler midir? 

yarın, Japon dcnizaltılan, Hint ot<ya
nosunda faaliyetlerini genişletince hart' 
malzemesi scvkiyatuıı gecikmeden yaP
mağa muktedir olacaklar mıdır? 

Durumun aydınlablınağa muhtaç olan 
bir başka noktası da Japonlann SovYet• 
!erle münasebetleridir. İngilizler ve 
Amerikalılar gibi, Almanlar da son ıa· 
fere giden yolun doğudan geçtiğine ka
nidirler. Şu halde, Japonların Hindis
tana veya Avusturalyaya saldırmadaJI 
önce kombine bir hareketle RusyanJll 
yıkılmasına yardım etmesini temet\IÜ et• 
tiklerinden şüphe edilemez. Filbakib 
bir Hinılistan seferinin havsalaya sığnıı· 
yacak kadar hudutsuz zorluktan göS 
önüne getirilirse, Japonlann şimdililı 
llollanda Hindistaruna yayılmakla iJ<tİ• 
(a ederek gözlerini Mançuko hudutları• 
na çevirmeleri, Hint okyanosunda Anı
lo Saksonlann deniz münakalitını kes
meğe çalıı;malan daha muhtemeldir· 
Böylece Japonlar hem karadan hem de 
denizden So,>yetleri tazyik etmiş 01-
caklardır. İki cephede, iki büyük düŞ
manla uğra5manın Sovyetler Birliğinde 
yaratacaqı kaygılar ne kadar büyiilc 
olursa olsun, müttefiklere bazı avantar 
!ar vereceği de şüphesizdir .• AmerikaJI 
donanması ve hava kuvvetleri, u~ 
doğuda Sovyetlerle işbirliği yapa.bilir
lerse Japonyayı çok hassas yerinden vu
rabileceklerine kanidirler. 

Hülasa, vaziyet hangi :zaviyeden mii· 
lalaa eılilirse edilsin, ilk yaz aylarında 
en önemli savaşlann Rusyada olacait 
muhakkaktır. Yine muhakkaktır ki btı 
savaş, Rus ordulan kadar Alınan ordu
larını da yıpratacakhr. Bıına mukabil 
4 - 5 milyonluk el sürülmemiş ordulari· 
le İngiliiler kıtada bir müdahale içlıı 
münasip zamanı bckliyeeeklerdir. Yani 
Rusyada Alman atılganlıklannm bir htı· 
dudu olacaktır. Ellerindeki müthiş harı> 
makinesini Anglo Saksonlara karşı da
ha dun bir vaziyete düşürmekten çeki
neceklerdir. Kat'l netice aranan bir sa· 
vaşta bu tcreddüd Sovyetler lehine kay• 
dedilmesi lilzım gelen bir noktadır. 

ŞEVKET BILGIH 
---...-tt----

GÖZTEPELİLERİ 
'J'AKDİR VE 'J'EBRİK 
Göztepe birinci futbol takımının şrun-

piyon olması üzerine, mezldlr gençlik 
kulübü başkanlığına futbol ajanlığından 
aşağıdaki telgraf gelmiştir : 

1941 - 1942 senesi birinci takım lik 
müsabakasının birinciliğini hiç yenilme
den muvaffakıyetle kazanan birinci ta
kımınızın centilmen sporcularını takdir 
eder ve bu vesile ile de kulübünüzil teb
rik ederim. 

Nisan ayı içinde yapılacak grup mil· 
sabakalanna İzmiri temsilen iştirak 
edecek olan birinci takımınızın ayni 
veçh üzere muvaffak olabilmesi için 
idmanlarına devamlarını temenni eder, 
muvaffakıyetler dilerim. Saygılarunla .. 

Futbol ajanı 
SADİ İPLiKÇİ ___ ..,_., .. ___ _ 

ÇOKÇOCVKLV 
Annelere lhramiye 
Üçü İzmir merkezinde, diğerleri Foc;a 

Çeşme ve Urlada oturan çok çocuklu Uç 
anneye verilmek üzere Sıhhat vekilliğin· 
den ikramiyeler gelmiştir . 

Eski senelerde yapılan müracaatlara 
ait olan bu ikramiyeler yalanda salUP
lerine verilecektir. 

Son zamanlarda oldukça yorulmuş 
olan babam öğleden sonraları uzunca bir 
uykuya yatmak itiyadını edinmi§ti. 1ş 
ve sipariş mektuplarını Galibe bırakı
yordu. Müessesenin ağırlığı gittikçe 
onun genç omuzları üzerine çöküyordu. 
Yürürken hafifçe kalkan sağlam ve dinç 
omuzlar ... 

Bugün hallı günü ve Programın son günüdür •• 
Hususi 40 •• Balhon ve Salon 20 Kuruştur ... 

Bana bir koca bumlak için babamın 
ablama evde iki ziyafet masraflan hak
kındaki ifşasından beri, onunla baş ba
şa konuşmamıştım. Sanki benden sakı
nıyordu. 

- BİTMEDİ-

Bu haftanın muvaffafııyeti olan 

İR BEBEK 
İLE 

DfLEER MARif\-A RÖKKi'nin 
SON FiLMt HALLO JANİNİ GÖRÜNÜZ.. 

I 
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ı-• alkevlerinin çalışmaları 
-------------------------------------

11 eri hamleler ve n.utlu 
hareketler doğurdu 

.. Uıeul81'1 ue odaJaıeı lnfııUilJı ue .Sosyal hamle 
ltarelıetleffini ger~e Jdeştlf'mlş IJuJanuyor 

Juüuu.a, 24 (A.A) - 22 şubat 1942 H. P. Kayseri, İzmit Ye Çankın merkez
~ KUnü yurdun her tarabnda onun- leri ihtiyacı tamamen karşılıyacak bU
;..rıdönümü kutlanan Halkevleri ve yük ve mükemmel yeni Halkevi binala
~ ~lan inkıllbı ve sosyal hamle nnı yapmışlardır. Bunlar konferans sa
--..etlerint gerçekleştirmişlerdir .. Bu lonlannı ihtiva etmekte olup pek iyi 
:=:eseler halkın iyiliği için manevi döşcnmişlerdir. Sivas kazalarından bi-

olduğu kadar maddi sahalarda rinde ve Trabzonun bir nahiyesinde iki 
- lerı hamleler ve mutlu hareketler yıldan beri yapımı devam etmekte olan 
~dırlar. Halka her bakımdan el- Halkevleri, onuncu yıldönümünü yeni 
'-.ıı toplantı yerleri hazırlanmıştır. C. binalarında kutlamışlardır. 

YENi ASIR 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

·Damgalı A~am 
İLK - ALCAPONE - DEFA 
PAUL MUNİ - BORİS KARl..OF 
(R0!\1EO VE JULIYETE• Nazire 

OLAA~YEN 4ŞK 
• WUTHERiNG HEİGTS 

LAURl~NCE OLİVER 
M. OBERONE .... .._..._ .... 11 _ .. _g_,_ ...... _ -·-·- fil-

tZM!R 2 NCt tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Ahmet Besimin tsmaile olan ipotek 
borcundan dolayı lzmirde Salhane 
tramvay caddesinde tapunun 49 sahife 
115 pafta 637 ada ve 49 parsel numara
sında kayıtlı (544) clmak numaralı 
(100000) hissede borçluya ait (67618) 
hissesi ve (3380) lira 90 kuruş kıymeti 
mulınmmeneli ev hissesi peşin para ile 
satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci arttırması 20/ 3/ 942 Cuma gü
nü saat 15 kadar ikinci icra dairesinde 
yapılacaktır. 

Bu arttırmada muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmazsa milşterinin te
ahhüdü baki kalmak şartiyle ikinci art
tırması 30/ 3 942 Pazartesi günil yine 
aynı mahalde ve aynı saatte yapılacak
tır. ipotek sahibi alacaklılarla diler all
kadarların bu gayri menkul üzerindeki 
haklarını hukukiyle faiz ve masraflara 
dair iddialarını evrakı mtisbiteleriyle 
birlikte 15 gün zarfında bildirmeleri lA
zımdır. 

SEANSLAR: 11.30 - lZ.45 - 4.15 Aksi halde hakları tapu sicilince ma-
7.45 te .. Cumartesi, Pazar 9 da lum olmadıkça paylaşmadan hariç kalır-

~~~_,...,,.~ ı 

(/zait dofuda durum Rui va harpleri a~üzde iki buçuk denıliye ne bu deı-

8 !aliye tutarında yüzde 50 asker ailele-
(Baftarafı 1 ind Sahidefe) (~ 1 inci Sahifede) orsa rine yardım parası müşteriye aittir. 

~nlann Birmanya k.ıyıaında Ran- gösteren budalaca yalanı tekzip eden Şartname işbu illnın gazete ile neşri 
'-a SS kilometr uzaklıkta bir noktaya kısmıdır. Bundan şu anlaşılır ki Sovyet ÜZ'ÖM gününden itibaren herkese açık bulun-
~1~erdı)dan hakkındaki Japon id- Rusya, zaferden sonra Avrupanın yeni- durulacaktır. 

.... -a!~~yit edilmemektedir. den kuruluşu işiyle şimdiden uğraşma- 335 Riza ihracat 47 
5
50
1 50 

Taliplerin kıymeti mulıammenenin 
:_aa..arınoE HARP ğa başlamıştır. 230 Mehmet Kuşakçı 48 yüzde 7 buçuk nisbetinde pey akçası 

L~1•kyo, 24 (A.A) -Cepheden gelen Geçen ağustosta neşredilen Atlantik 182 P. Klark 47 51 50 veya milli banka teminatını hamilen 
~rlere söre Filipinlerde Amerikan beyannamesine Sovyet Rusya candan 179 S. Süleymanoviç 48 52 23402 numarası ile memuriyetimize mü-
~~· Palango yanm adasını ümitsizce ve gönü.lden iştirak etmişti. Fakat olay- 154 Albayrak :: ~ !~ :>O racaatları ilan olunur. 1042 (436) 
~aa ebnektedirler. Ehemmiyetli 1ar o kadar çabuk gelişmiş ve son alb ay 140 M. j. Taranto ---
~. lefkilleri yarım adanın ıiınal ke- içinde işler o kadar çabuk yürümüştür 96 K. Mahmut Tınaz 49 50 49 50 .ııııı•-----•1•••••1111111~ 

~"-lerini muvaffalı:iyetle bomhardıman ki yeni bir beyanname çıkarmak za- 90 ÖztUrk $. 4
4
7
7 

4
4
9
7 

~ Birinci sanıf mOteh-- Doktor 
d ,_._,_ 82 Hakkı Elbirlik __ .... ...... ~.!."· manı belki pek yakında geleceAı.ic. Rus- 0 50 50 D f Aff llP -Ala 

~ QftUK ADASINDA yanın da iştirak edeceği bu demeç Sov- 46 Ahmet Çakır · em f' nGntrlV!I 

~,.okyo, 24 (A.A) - Bahriye para- yet Rusyanın müstakbel emniyeti hak- 30 Şaban Özşınlak 52 53 25 Cilt ve Teruıslil hastalıkları ve 
· 20 ba n d d 24 A. Lafont 46 47 a.•ı .,.KTR .... _,..,A • .+ır - ,t 1ıe. • rı fU tta mor a aaın a kındaki dileklerini kabul edecektir. '"' .... ın. .ar.a ~ 114.n. 

"'lepang dolaylannda yere inmiflerdir. Kızılordunun bu harpteki başarıları- 20 $. Bencuya 46 75 47 25 ffüinci Be\ ler Sokn!J No. 55 .. İzmir 
lrer londra, 24 (A.A) - Japonlann aa- nın ikinci derecede olacağını ve Sovyet- 12 B. S. Alauaki 52 52 Elhamra Sineması arkasındaki mu-
a..._- obrdıklan Timor adasından yeni ler Birliğinin ileride A vrupada nAzım 1620 Yek<ln ayenehanesinde hastalannı kabul 
~ 'ır haber abnmanuttır. Bu ada ile bir rol oynamıyacağını ummuş olanların 157247 Umumi yeklın eder .. 
~enin ke9ilmit olması muhtemel- hayalleri suya düşmüştür. No. ~ 45 • l'ELIWON: H11 (MI) • 

Berlin, 24 (A.A) - Alman tebliği : No. 
46 ~ .... ----·--------r .... 

llAu:zvADA HAY.AT Şark cephesinin muhtelif noktaların- No. 9 47 50 --------------
°l'Qkyo, 24 (A.A) - Asahi Simbon da düşmanın hava ve kara taarruzları No. lO 48 50 ızMtR StC~ TiCARET MEMUR-
~ verdlii habere göre Malez- dün de akamete uğramıştır. Tayyarele- No. iNcıil 53 LUôUNDAN: SAYI 4219 
~hayat normal hale aelmiştir. Harp rimiz Sovyet demiryolu hatlarını tahri- Tescil edilmiş olan (OSIDllD '\C Ah-
"'-~e benzin ve petrol depolannda be devam etmişlerdir. Bu hareket esna- 597 R. j. Franko 23 23 met Tatarl) şirketi esas mubvelenam .. 
~ selen yanam}ar yalnız çıktıklan sında 1lmen gölünün cenup doğusunda 392 NAzım ve Fadıl 25 30 sinin bazı maddelerini değiştiren muka-
~ inhlar ettirilmiıtir. Adayı Ma- bazı Sovyet trenleri imha edilmiş ve 120 R A. Özgür 22 50 22 50 velename ticaret kanunu hUkilmlerine 
~· haihYan yol tamamile tamir Murmansk demıry· olunun bazı kesimle- 100 S. Erkin 32 32 göre sicilin 4219 numarasına kayıt ve 
~ve ltlemele açılın11tır. Bu yol 15 rine de bombalar isabet etmiştir. 50 Yasef Arslan 32 32 tescil edildili ilAn olunur. 
~ bdar yalmz aakeri nakliyata t~ Sovyetler üç gilnde 83 tank kaybet- 1259 Yekfuı İzmir sicili ticaret memurluğu 1'eSIDl 
... edllmittir. 136752 Umumi yek4ıı mühril ve F. Tenlk imza~n. 

• mişlerdir. 25000 kilo Zeytinyağı 71 82 25 

7 69_y_a_,h •• u""' d'i';i hdmil Son Japo: deniz lra- 1
: ~: POS: ~: 50 1~ ···~~~ (2618> numara-

• J b f b L 44047 Yekibı ya milM!ceel bulunan (Osman ve Ahmet Gpgr afan U ota- 'VIJ)farı ÇOR ağır 4711 Kental Palamut 720 900 Tatarl) Unvanlı kollektif şirketimizin. 
•• -'ıfı-..Ja batlı (.Baftarab ı inci s.Jıidele) 376 Kental Palamut 400 800 tzmirde Yeni Asır gazetesinin 4 Sonkl-
..,. 111 HU ZAııta nun 1940 tarihli ve 10348 numaralı nlls-

~-'- 1 ._..ı Sahifede) YENİ JAPON ZAYİATI 9 Ton Haşhaş 68 50 hasında neşT ve ilAn olunan esas mu'ka-
., ' ,........,.... - Vaşington, 24 (A.A) - Uçan kaleler 58 ton Susam velenamesi ahlı:ftmını bu kerre şeraiti 
.... 8'flri deh ' • ~ ta- Bali adasında düşman elindeki tayyare 45 çuval Susam 48 50 52 atiye dairesinde t!dil eyledik: '-~ oW........., memleketi yo~- meydanını bombalamışlar ve yerde alb 139 çuval Fasulya 22 1) Şirketin nev'i: Kollektiftir. 
.-....; teldla. ~.mı ve kend!- Japon tayyaresini tahrip etmişlerdir. 48 '1'~ :Fuulya 2) 2'bkeıtlô bum: Eıdı:lit Jtlhi Oiınian 

A JQ& • • uPwl ula liıiWa Kuvvetlerimiz Hollanda kuvvetleriyle ve Ahmet Tatartdir. 
-., .. oı.m.,aeat- WLtinll. G.nl- birlikte 9 dilşman gemisi batırmışlar ve Z AY t 3) Şirketin mevzuu: Şirket, yerli,~ "'! lamiri ham haldaia halde bmat 24 gemiyi hasara uğratmışlardır. 48 düş- lzmir akşam kız ticaret okulundan nebi m~ifatura, kazmir ve mensucatı 
~ iU. de.• ~ ~ ett!- man tayyaresi düşürülmüş veya tahrip almış olduğum l/7/1936 tarih ve 60 .sa- mütenevvie ile her nevi iplik vesairem
~ - de Pl1Y8 clondül.. Çünki eemJ- edilmişür. yılı diplomamı zayi ettim. Yenisini ala- 'Vali ticariye alım ve satımı ticaretiyle İf-
:::. ...... 99 taJfaa Balpr olclaia ~e Hava kuvvetlerimizin taarruzları 'ile- cağımdan eskisinin hükmü olmadıiuu tigal etmekten ibarettir. 
..-=1ııtu da harp halinde ~alundup ticesinde bir Japon zırhhsı, 12 kruvazör ilin ederim. 4) Şirketin merkezi: 1mıirde Mimar 
...... ~ dnam etmek istemiyor- hasara uğranuş, iki petrol sarnıç gemisi, İzmir Akşam kız ticaret okulu Kemalettin caddesinde 43/l numarah 
a..... lhnn•hp .-.ı aeWiii denize altı nakliye vapuru batınlmış, bir tay- 1935 - 1936 mezunlarından HU- mahalle nakil ve lstanbulda Çakmakçı-
~ ......._ ...... imkln blmedaia yare gemisi ve bir çok torpidolara isa- seyin kızı Saffet Koç larda Çakmakçılar yokuşunda Sabruse-
:::---- 1ı. h1a1ta alaka sa.t.-ecelderi betler kaydecfümi.ştir. fa hmunda 8/2 numaralı mahalde 1 Kl-
_____ ,,,__ dnlett.ta miimeuillerine 1ZM1R BELEDlYEStNDEN: nunusani 942 tarihinden itibaren şube 
~Le ..adi ,,. pm1 23 ,-.u. Kara- :.ı1111111111"""'111a111mntt1111ın11nun11111111111!: 1 _ Şükrü Saraçoilu caddesinde, KA- olarak 1d1şad olunmu,tur. 
,.. iade edildi. Ert.i slnil ..mlı1e- §_: An kara lladyosn ~_; zım Dirik caddesinden itibaren lsmet 5) Şirket §Ube&nbı sermayesi(lOOOOO) 
1llıııl ~ d .. ..ta YCin NWWW 4 - 5 _ = paşa bulvarına kadar olan kısımda 180 YÜZ bin lira~ır. Ortaklar tarafından na~-
hı ~~ ~~ ~ i_ BUGO"U-NE~RIYAJ =~ metre boyda kanalizasyon yaptırılması, den vazedilmiş olan ~bu sermayen.ın 

• - ._._... _._. .. __. ~ J\ y fen işleri müdilrlüğündeki ketif ve prt- (50,000) eil! b~n l~rası Ahmet Tatart, 
............... tahlW,.ı. s&lclerildL 5ı1111111111111111111mmtt111111111111111111111111111111r. namesi veçbile açık eksiltmeye konul- (50,000) ellı bm lirası Mehmet Tevfik 

---.-e--- 7.30 Program ve Me.olleket saat ayan, muştur. Keşif bedeli 1466 lira 70 kuruş Tatariye aittir. 
....__ • ..,. d.--... da+!.!• 7.33 Müzik pl 7.45 Ajans haberleri, 8.00 muvakkat teminatı 103 lira 40 kuruflur. 6) Şirketin imzası: Ticari her tihfll 
~~·-.-.. ~p•• Milzik..(pl.) 8.15- 8.3-0 Evin saati. 12.30 Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- mttkavellt teahhiidat ve ulrudat ve se
......_ Ye Almanlar Program ve memleket saat ayarı.. 12.33 rak makbuzlariyle ihale tarihi olan rıedata şirket namına ~n1tlerden he.r bi-

.. ~ 24 (A.A) _Son kabine de- Milzik : Muhtelif şarkılar .. 12.45 Ajans 9/3/1942 Pazartesi günü saat 16 da en- ri ~~·ayn veya ferlkleıden Ahmet Ta
~Hindistan Nazırının eri- haberleri 13.00 - 13.30 Müzik: Şarkı ve cüınene müracaatlan. tarinin otlu ve firkete~ itttfa
.S lllubafaza etmesi, bundan _,m:, hi türküler 18.00 Program ve memleket sa- 2 - Kahramanlar mahallesi 1920 sa- kiy~ vekili umumi vekili tayin olunan 
lılt cletişndtk o)mıyacalı manasını ~ at ayarı.. 18.03 Müzik : Radyo dans or- yılı sokakta 88 ve 94 sayılı iki bahçenin Beşır Tatarl mnnferiden imza vaz ede-
--- kestrası.. 18.45 Ziraat takvimi 18.55 Ko- bir sene müddetle kiraya verilmesi, ya: celderdir. . . . 
~ . uşma (Dış politik hidiseleri ) 19 10 zı işleri mUdürlüğUndeki prtnameleırı 7) Şirketin müddeti: 1 KAnunusmı 

"' "- muvaffakıyetleri ~rıne Mare- Müzik . Şarkı ~kUle 19 30.Memie. veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 1942 tarihinden itibaren bet aenedir. lt
lı ~=~Kay - Şelrln Hindiaıtanı yaptı- k t t ve . ~~leri 19 45 Muhammen bedelleri 100 er liradan 200 bu müddetin hitamından ilç ay evvel, 
oıt;;a-;;' Hindistan meaeleshıl ~ S:n:': 5a~e1;~: Müzik : Beraber Ura muvakkat teminatları 7 lira 50 şer tahriren ~b_er verllmediil takdirde, ~-

trnıştır. şarkılar 20.15 Radyo Gazetesi 20.45 Mü- kuruştan 15 liradır. Taliplerin teminab ke~ ~diliiinden bet sene ~ t«;m<tit 
'111....a.._ * zik: Bir halk türküsü öğreniyoruz. 21.00 iş bankasına yatırarak makbuzlarlyle edilmış olunacak ve b~ ,ekilde ~ket. 

._ ---_qyo gazetesine göre Berlin radyo- K (GUz ı tilrk · ) 21.15 Mü- ihale tarihi olan 9/3/942 Pazartesi gil- beyneşşürekl devam edip ;i1decektir. 
~ ıQguh kabinesin~ekl de~ini ~n:~ heye~ 21.45 ~i"k: : Riyaseti- nü saat 16 da encümene müracaatlan. 8) ~ ve ~ taksimi: Bilcümle 
a.;L_~. Berlin bu değipldikte cümh bandosu 22 30 Memleket saat 22, 25, 1, 7 976 (415) m~ ve vergiler çıktıktan JIOJU'a,. te-
..:..._~ dolru bir kayma sezmek ur . ·· ·. mm olunacak müt.ebak.l Ur veya görü-
~· Ve İrudliz kabinesi değişiklik- ayan, AJans .haberlerı ve borsalar.. lecek zarar. ortaklar arasında yanya tak-

bu balaındu tetkik ediJ'Or. OOKTOR - OPERA TöR aiın edilecektir. 
---• M ilan nalıll VEFiK AOAR 9) Şirketin mUddetinden evvel birri-

..... 
11 

' ----- aayene e D x..- -e .,. _..:ıı_ l....&..Jılrln za feshi veya esbabı saire tahtında infi-
~ •H"llln bir emri D O K T O R 011

_.. .. M;.;:.u;- n aahı halinde, şir'lcet muamelat ve hesaba-
.._ .. .-.111'-or ı.EOlf BEJIOARAS '-alı: tı biu.at ortaklar tarafından müştereken, 
lo.d __.....,. " . :Muayenehanesini 1kincl Beyler 2 nci Beyler so.: No. 19 vefat vulruunda ise, berhayat kalan or-

.._ ra, 24 (A.A) - Norveç aıan- sokağında 78 numaraya naldetınif- Telefon: Hastane 3196 aut 8-15 tak ile müteveffanın veresesinin tayin 
ele.,::~~ ~uiallnııin dBerhlinal" denb~~~ÜfÜn- tir. Klinik 2727 saat 15 - 18 Ev 3374 ve memur edeceği bir kimse ile birlikte 
~ . ,.... e~eçln.. er tat üüne ııe- Hastalan her gün sabahleyin tasfiye olunaca'ktır. 
~ ti.r. Kuiatins eger bundan sonra in- 10 -13, öğleden sonra 14 - 17 arasın- 10) Ortaklar arasmdaki ihtiliflar, ta-

w:zı 

ızrnı,. VaJfllğlnden : 
1 - Ticaret Vekaletinden yapılan ie ar ve tebliide beı kitiden fazla am 

çalııhran büyük arazı ve çiftlik sahiplerinin ilin tarihinden itibaren Üç •• 
zarfında aşağıda teabit olunan hususab birer beyanname ile mahallln en b 
yük mülkiye amirıne bildirmeğe mecbur tutulm~I.rdır. 

A) Çalıştırdıkları ve c;alıotıracaklan amele miktan 
B) Bu ameleleri ne kadar müddetle c;al"tıracalı:lan 
C) Elkonma hükmüne dahil olupta hükümete teslim ettikleri veya tea · 

etmeie mecbur bulunduklan miktardan fazla amele ihtiyacı ve kartılıiı olara 
ellerinde mevcut buğday. çavdar, arpa, mahlut, mısır ve bunlann unlarile da 
n gibi diğer ekmeklik hububat miktan 

Alakadarlar tarafından tayin olunan müddet zarfında verilecek beyann 
mclere bu malumatın açıkça yazılmuı lüzumu illn ve teblii olunur. ( 439) 

izrnıı. V aJlllğfnden : 
Ticaret Veklletindcn yapılan iı'arda talimatnamede tesbit olunan aiır 

}erde u1ıari bir ay devamlı surette çalıtmıt veya ça}ıfacak olanlara aiır 
karh verilmesi tensip edildiği ve ağır ieçi kartı aldık.tan sonra aynlan itçil 
ell~rindeki kartların geri alınabilmesi için bu itçileri kullanan müeuesel · 
itçilerin hüviyetlerile ayrıldıklan tarihi zamanında mahalli makamlara bil 
rilmeleri lüzumu tebliğ olunduğundan keyfiyet alakadarlann malumu o 
üzere ilin olunur. 1045 (434) 

Aydın VUdyetl Nafıa Jllldllffl,.,,,_,en : 
KAPAl.I ZARI' usuı.ıu EK.IU.l'MB ı 

1 - Eksiltmeye konulan iı: 24278 lira 52 kul'Uf k.qif bedelli AJ-dm 
Muğla yolunun l 4x8 I O-l 6x528 kilometreleri arasında ıosenin terfi ve 
la tamirab ve üç adet menfez inpab. 

2 - Bu İ§e ait prtnamea ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel ıartnameai 
D - Tesviyei türabiye ıose ve kiqir inpatınam~ fennf f& 
E - Kqif hülisa cetveli ve au.ilei fiat 
F - Tq ve kum grafik cetvelleri 
İstiyenler bu prtname ve evrakı Nafia müdürlüğünde ıörebilir 

3 - Eltailtme 5/3/942 tarihinde perıembe günü saat 15 te vil&yet • 
encümeninde yapılacakbr. 

4 - Ehiltme kapalı zarf uauliledir. 
5 - Ekailtmeye girebilmek. içln isteklilerin t 820,52 liralık muvakkat 

minat venneai ve Aydın vilayetinden ihaleden 3 ırün eVYel bu İl için 
ehliyet vesikası ve ticaret oduı vesikuı bulunması llzımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı aaattaıı bir ... t evv 
kadar vilayet daimi encümenine getirilerek. encümen reialiiine makbuz 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ·· ·· 
maddede yazılan saata kadar gelmiı olması ve dıt zarfın mühm mumu 
iyice kapatılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabal edilm 

19 22 2S 28 900 (389) 

Mahammen 8. 

162 Bornova Camikebir Orta aokak 51,50 M2. 42 taj 
numarah hane 

163 Bornova Camikebir SevKili sokak 130 M2. 2 tai 
numaralı kuyulu hane 

!64 Bornova Küçük cami Küçük Çay aokak 308 M2. 67 
taj numaralı hane 

165 BomoYa Yeni cami Gürbüz sokak 70 M2. 12 taj 
numaralı hane 

166 Bornova Dayı oilu sokak 1 33 M2. 7 taj numaralı 
yanın kuyulu hane 

167 Bornova Küc;ük Çay aokalt .305 M2. 21 taj numaralı 
kuyulu hane 

168 Bomova Dostlar soUlt 90 M2. 20 tai numaralı 
kuyulu ana 

169 Bomova Bölüm sokak 164 M2. 19 tai numarah ana 
170 Bornova Küçük cami Topçu sokak 927 M2. 12/1 tal 

numaralı 4 incir aiaçb tarla 
171 Bornova Küçük cami Küc;ük Çay 90kaJı: 350 M2 . 

81/1 taj numaralı ana 
172 Güzelyah tramvay caddai aahil 862 ada, S 7 panel 

561,50 M2. 892 numaralı ana 
1 73 Güzelyalı tramvay caddesi aahil 862 ada, 58 parsel 

5 70 M2. 894 numaralı arsa 
.174 Güzelyalı tramvay caddeai ..hil 862 ada, 59 parsel 

5 73,50 M2. 896 numaralı ana 
175 Birinci Karantina mahallesi Mitat paea iakele 737 ada, 

7 panel 14 3 M2. numaruız ana 
176 1kinci Karantina maballeai Mübdea yol 1764 ada, 

7 panel 172 M2. numaramz ana 
177 l~ncl Karantina mahallesi Mühclea yol 1764 ada, 

8 panel 172 M2. numarasız ana 
178 ikinci Karantina mahallesi Mühdes yol 1764 ada, 

9 panel 172 M2. numaranz arsa 
1 79 ikinci Karantina mahallesi Mühdea yol 17 64 ada, 

1 O panel 172 M2. numarasız aua 
180 ikinci Karantina malıalleai Mühdea yol 1764 ada, 

11 panel 172 M2. numara.uz araa 

LK. 

100 00 

80 00 

tSO 00 

400 00 

180 00 

280 00 

Yubnda yazılı emvalin pqin para ile mülkiyetleri 20/2/942 tarihini 
itibaren 17 aün müddetle müzayedeye konulmuttur. 

J.haleleri 9/3/942 tarihine müaadif pazartesi RÜ ünaaat 14 tec:lir. Talip 
mnhammen beclelleri üzerinden yüzde 7 ,5 teminat akc;eal yatsruak 
mezkarde Milli Emlak müdürlüiünde mü~il aaftt kom.isyoauna 
atlan illn olunur. 936 (435) 

Mevkii : Hanım camlL 
Cimi : Bai Ye zeytinli tarla . 
Mikdarı : ( 8 73 t) 

Meftü : Dutlu kuyu nam Hanım camii . 
Cinci : içinde (kule ve kuyun) bulunan bai ve zeytinh1t. 
Mık.dan : 

1 - Yukarıda yazdı 3 parça gayri menkul artbrma ile 6/3/942 cam 
nü saat 14 - 16 ya kadar dairemizde ı>etin para ile aab1acakbr. 

2 - Delliliye n .sair bilumum muraflar alıcıya aittir . 
3 - Fazla izahat almak isteyenlerin dairemize ihale giln6nden evvel 

racaatlan ve taliplerin ihale sıününde hazır bulunmalan Uln ol 
24 25 26 1015 (423) 

Doktor ve Eczacı Aranıv l~ erııı akınlannda bqka Norveçliler da kabul eder. D O K T O B yin ve intihap olunacak iki hAkemin hü-
~tere_ye aötürülüne her nakledilen Muayenehane TELEFON 2506 SalAbettln TEKAJID kUm ve kararlan ile hlkemler arasında- Zonguldakta aailık teıkilatı hastahanesine 300 lira ücretle bir cildiy 
~çli lc;in on rehine alınacağını söyle- EV 2998 ki anlasmamazlıklar da her iki hlkemin tehaAtaı 300 lira ücretle bir rontgen mütdıa .. ıaı yine sailık tetkillbna 
~ ÇOCUK BASTALIKLABI ittifakla tayin ~ecekla-1, üçilncll bir Bartın, Ereili ve Gelik dispanserleri ic;ln 150 ~r lira ücretle üç eczacı 

M'ÜTELa\SSISI hlkemin hükilm ve kararlan ile hal w calcbr. · L.! 
- ~"""""'" 1 ıu;ı ııa" ~ı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıa:o ~_,_.. 

ALE'dl l r FTA l T AN'da 
.._TEL: 2 753 _ 

8!_!:!_. =· TEL~. 4~~8 _, 

l ··Türkçe ROBINSON ADASI 
tik defa bOyilk aile filmL 

a - ra11az l.Al.BDB J 2 - Yalnız 2'ANDA 
Caniler Ş~hri DPniz Kartal 
~ •esU D.tK FORA DVGl.AS l'AİRBAND 

..,.._.....,,, ~ 

J - yar D.tSlfBY Renlıll YENİ MIKI !'ERZI .. 

Hastalannı ber Riin öileyin aaat fesh olunacaktır. Taliplerin 27 /2/942 tarihine kadar Zongu}dakta hana bat beıu 
1 den itibaren Numan zade .akak HAkemlerin kararlanna ittihat ortak- müracaatlan ilin olunur. 2• 25 98S ( 429) 
5 numarada hususi muayenehane- lar için mecburidir. --------------·----~--=-:--:-::-;---;::-:-;! 
sinde kabul eder. Telefon 34S3 11) Şirketin feshinde, şirket borçlan cUmle hukuk ve menafi ve bütün vecai- mazbut, Ahmet Tatarl ile Tevf 
Ev: 3459 ödendikten sonra, geri kalan ve bilAnço bl hakkında bilA bydu şart vaki temli- ıin.iD. oldutunu tasdik ederim. 

• ·- - • - - ·- - - • - •O Ue tesbit olunan nukut, emvali ticariye ki işbu cOsman ve Ahmet Tatart '1rke- lkinciklnun bin dokuz yüz. kır 
~~ ve matlubat, beyııeffüraki yan, yarıya ti> temellük ve takabbül eylemiftlr.. T. C. tstanbul beşinci note 

taksim olunacaktır. lşbu mukavelename taraf1arm rıza- mUhilr ve imza. Hüseyin A 
DOKTOR 

.Kemal aalllt Aysay 
Sari hastalıklar mftte~ 

BAKTEBİYOLOG 
Dahili hastalannı Tilkilikte Datu

niye camü kaqmnda Namazgih 
caddesi No. Z ele kabul eder. 

TELEFON: KLtNiK: az3 

12) Sene sonunda tanzimi mecburl lan ile tanzim v., im7.a kılııınuştır. :l§bu ömeğin, dairede dosyas 
olan bilinçoya ortaklar imza etmek su- Ahmet Tatari: 1mıir tnönü caddeai lı, 17/1/942 tarihli ve (985 - 6 
retiyle tasdik etmiş olacaklardır. 796 No. da mukim. ralı mutabakatini tasdik ed 

13) Şirket maksad ve mevzuu haricin- Mehmet Tevfik Tatari: :tstanbul Ve> On yedi, lkincikanun bin 
de hilkmt veya h&kikt §ahıslar lehine, neciler Büyük Reşit pap caddesi Doğan kırk iki. 
hiç bir sebep ve suretle keli! olamıya- ...................... , 4 No. da mukim. 45 kuruşluk damga pulu 
caktı.r. M;ı:::ıunc1e dairem ba§katibi Ekrem 17/lkincikhun/].94.2 tarih 

14) Osman Tatari firmasının. işbu mu- Arsever tarafından alıaan ifbu mubve- bul beşinci noterlili resmi 
teahhil- lename altındaki imr.alann şahsı ve hU- ve Hüseyin Avni Ulat bnzaa&. 
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Asyaaa Japonlara 
karşı cephe kurulu yor 

~--~---·'k--~---~ 

l\~aresal uÇan -
kay şek'' bunun

la meş~ul 
-*-Milli Çin hülıümeti, lran 

ve lrai!la da münasebet 
tesis edi~or .. 

Radyo gazetesine göre Çan Kay $c· 
kin Hintlilere işbirliği tavsiye eden be
yannamesinde HintliJeri birliğe ve İngi
lizleri de Hintlilerin haklarını tanımağa 
davet etmesi çok manalı görülmektedir. 
Öyle sanılıyor ki Çin lideri Asyanın 
kurtuluşu işini Japonyaya bırakmıya
caktır. Bu sebeple de Hintlilerin sevgi
sini kazanmıştır. 

Gelen bir habere göre Çan Kay Şek 
İran ve Irak ile de siynsi münasebetler 
t('sis etmeğe karar vermiştir. 

Çan Kav $ekin yapmak istediğini, İn 
giltere, sömürgeci bir devlet olmak iti 
bariyle yapamaz, fakat Asyada Japon
lara karşı bir demokratlar cephesi, hür
riyetleri için boğuşan Çinliler tarafın
dan kurulabilir. Bu cephe İngilizlerin 
işine yanyacaktır. ---·---Meşhur bir muharrir ve 

karısı öldüler .. 
Riyo de Janeiro, 24 (A.A) - Aslen 

Avusturyah olan meşhur muharrir Ste
fan Zveig dün Riyo de Janeiro civarın
da oturduğu evde kansiylc beraber ölü 
bulunmuştur. İlk bakımdan bunları ze· 
hir içerek intihar ettikleri kanaati hfısıl 
olmuştur. Polis evde bulunan mektup
lara el koymuştur. 

-----------·----------Ç'6rçı ı in be vanatı 
(Baştarafı J inci Sahifede) 

beraber, biz bu harbi her vakit kazana
biliriz. Bu harbi kazanmamız için, Al
manları işgal ettikleri yerleri terke ic
bara, veyahut Alman saflarını kırmağa 
hacet yoktur. Almanya iki, üç sene için
de çok feci surette yıpranarak mağltıp 
edilir.> 

Mister, Çörçil, 1915 senesinde söyle
diği bu sözlere nihayet verdikten sonrn 
§Öyle demiştir: 

c - Almanları geçen Cihan harbinin 
ancak beşinci senesinde mağlup ettiği
mizi biliyoruz. Şimdl ise harbin henüz 
üçüncü senesindeyiz. Mazinin bir hayali 
gibi hatırladığım bu sözlere Avam Ka
marasmın nazarı dikkatini 'hürmetle 
celbederim.> 

KABtNEDEKt SON DECtŞtKLlK 
Mister Çörçil sözlerine şöyle devam 

etmiştir: 

c - Takriben iki sene devam eden 
yorucu bir mücadeleden ve Fnnsanın 
eukutundan eonra yeni bir hükümet ku
rulması zaruri idi.> 

Başvekil, istifa eden Nazırların uzak 
şarktaki hldiselerden mesul olmadıkla
rını bildirmiş ve: cA vam Kamarac;ı ile 
millet umum! efkarının nihai zaferde 
benimle müttefik olduğuna kanürn> de
nllştir. 

GEÇEN HARP BlTI'lCt ZAMAN 
Birinci Cihan harbiyle bu harp ara

sında mukayeselerde bulunan Çörçil 
demiştir ki: 

c - Fakat, ilk Cihan harbinde itiraz
lar gayet şiddetli idi. 1918 senesinde 
harp birden bire nihayet bulduğu zaman 
hükümet azlları bile çok derin bir hay
ret içinde kalmıştı.> 

PAStFtK HARP 
MECLlSt VE ÇtN 
B. Çörçil bundan so&a General 

Çan - Kay - Çekin de Pasifik harp mec
lisine bir mürahhas göndermeği kabul 
ettiğini ifşa eylemiştir. 

B. Çörçil uzak doğu ahvalinden de 
bahsederek ezcümle şunları söylemiştir: 

c - Japonya ansızın saldırdığı zaman 
Britanya tekmil kudretiyle Atlantikte 
mücadelede ve aynı zamanda Mısır ve 
Süveyşi himaye için de Libyada Alman
ya ve İtalya ile meşgul idi.> 

GEMt ZA YIA Ti 
Çörçil harbin iptidasından beri ağır 

gemi zayiatı verildiğini, son iki ay için
de zayiatın ciddi surette arttığını, Bri
tanyanın uzak doğuya ancak eldeki ge
milerin taşıyabileceği kadar kuvvet gön
dermeğe teşebbüs ettiğini ve diğer harp 
sahalarından ayrılan 40 bin askerle ha
va ve tank dafi toplan gönderilmiş ol
duğu halde bu kuvvetlerin Singapura 
muvnsalutmdan evvel japonların müs
tahkem mevkilere kadar vardığını söy
lemiştir. Başvekil sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

c - Daha bir çok müşküllere ve fela
ketlere katlanmalıyız. 

Harbin daha evvelki vaziyetini göz
ön ünde tutarsak vaziyetimiz.in son ay
larda düzeldnni ve iyi ay içinde daha 
kuvvetlendi~ ini görürüz. Bunu Sovyet 
Rusyaya ve müttef ık Amerikaya med
yunuz; muzaffcı;yet imkanları baş gös
termektedir. Harp düşmanımızın mağ
lCtbiyeti ile neticelenerek nihayet bula
caktır 

* Radyo gazcle!;ine göre B. Çörçil nut-
kunu söylemek üzere kürsüye çıktığı 
zaman uzun ve sürekli bir surette alkış
lanmı tır. İngiliz Başvekili ezcümle şun
ları da söylemiştir: 

c - Japonlar Singapurda 73,000 esir 
aldıklarını söylemişlerdir ~rası muhak
kaktır ki muharebe başladığı zaman kuv
\ etlerimiz daha fazla idi. 
Dücımanın burada 26 tümen kuvveti 

vardı; hava hakimiyeti de ununılmama
lıdır. Fakat bütiln bu acı kayıplar bizi 
kat, zafere ulamuıktan men edemez.• 

YENi A~IR 

Rion davası ve 
Almanlar 
~~-----k-----------

D ô va n ı n 
. . 

gıaıf•nı 

"L erun,, ın beğenme
aıği bıldıriıi yor 

-*-
Vişi, 24 (A.A) - Rion mahkemesi 

ikinci celsesine başlamıştır. Mevkuflar 
tevkif evine götürülmüşlcrdır. Yalnız 
hasta olan Daladye odasında kalmıştır. 

BERLlN MEMNUN DE(';tL 
Londra, 24 (A.A) - Mancister Gar

diyanın muhabiri bildiriyor : 
Rion muhakemesinin gidi§ tarzından 

Almanlar memnun değildirler. Salfıhi
yctli Alman makamlan kendilerini harp 
mesuliyetinden kurtaracak unsurlar el
de etmeği bekliyorlardı. Muhakeme saf
halarından böyle bir şey çıkmamıştır. 

J esui Partu, Faşist Fransız gazetesi 
bu muhakeme münasebetiyle neşrettiği 
bir makalede silahlanma umum müfet
tişi B. Jekome müttehemlcr arasında ol
duğu halde eski başvekil Reyno ile Na
zırlardan Mandelin bunlar arasında bu
lunmamasından ~ikayet ediyor. 

Alman kontrolu altında çıkan Paris 
gazetelerinde neşredilmekte olan maka
lelere bakılırsa Almanlar Vişinin bu mu
hakemeyi ya harp mesullerini meydana 
çıkarncak surette idare etmesini veya 
bu işe derhal son vermesini istiyorlar. ---·---

Mihvere ~Öre 
Lilya savaşı 

-*-

A Tt'erika ve ın giltere. 
oe harp gayretleri 

----------k---------
A n- erikada tec .. 
hizat tahsisatı 
15 n~ilyar dol?-

• 
rı 2'eçıvor 

-*-
İngiliz tayyare ya"'ımrt 

nazırı daha süratli 
iş isth-or •• 

Vaşington, 24 (A.A) - B. Ruzvelt 
orduya teçhizat almak için daha 556 
milyon dolar tahsisat isteyen bir kanun 
projesini mümessiller meclisine vermiş
tir. Bu suretle ordu teçhizat masraflan 
için istenen tahsisat 15,524,764,000 dola
rı bulmuştur. 

1NG1L1Z tŞÇ1LER1NE HtTAP 
Londra, 24 (A.A) - Tayyare yapımı 

Nazırı fabrika işçilerine bir demecinde 
diyor ki: 

c - Tayyare yapımını çabuklatınız. 
Tek çare düşmana yığın halinde tayya
relerimizin bombalariyle taarruz etmek
tır. Rus müttefiklerimize imkiin nisbe
tinde fazla tayyare göndermeliyiz, Avus
turalya, Yeni Zelanda, Birmanya, Hol
landa Hindistan; ve Hintliler sizin el 
emeğinizi bekliyorlar.> --·---,-unanistanda-

ki felaket 
-"k-

Keşil kollarının hareka· Açlık hakkında İngiliz 
tından ve hava hücumla- ve Almanların söyledik· 
rından bahsediyorla r .. leri birbirini tatmıyor .. 

Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği : Londra, 24 (A.A) - Berlinden veri
Şimal Afrikada keşif kollarının hare- len haberlere göre Atina ve Pirede gün

ketleri esnasında makineli ttifenklerle ~c en az iki bin kişi ölüyor. Bu rakam 
mücehhez İngiliz otomobilleri tahrip Ingiliz kaynaklarından verilen rakamın 
edilmiştir. Düşmanın geri münakale yol- dört mislidir. Bir Alman sözcüsü vefiya
ları ve motörlü kolları tesirli hava hü- tın bu derece artmasına sebep olarak 
cumlarına uğratılmıştır. Hava muhare- halkın az gıda almasını ileriye sürmüş
belerinde 4 düşman tayyaresini düşür- tür. Kömür yoktur. Soğuk evlerde gı
dük. Maltadaki hedefler gece ve gündüz dasızlıktan muztarip olan halk korkunç 
bombardımnn edilmiştir. nisbetler dahilinde ölmektedir. Bulaşık 

Roma, 24 (AA) _ Tebliğ : Şimal Af- h.asta~ıkla zaif düşmüş h_:ılk .a~asında ate
rikadn lehimize neticelenen keşif faali- şın bır ormanda yayıldıgı gıbı yayılmak
yetleri arasında düşman tankları tahrip tadır. . 
edilmiştir. Hava şartlarının yeniden bo- ~I GII?A MADDELERİ 
zulması hava faaliyetlerimize mani ol- GÖ~ERILDİ . 
mamıştır. Kamyon kuvvetleri makinelı . B~lın, 24 (A.A) - D. ~'. ~· A1a.?sı 
tüfenk ateşine tutulmuştur. bıl~ırıyo~ : Papanın teş~bbusuyle_ gon-

M ]ta d.. d ta z1 d derılen yıyecek maddelerı Yunanistana 
a ya un e nrru ara evaın varm ştır 

edilmiş, liman tesisatı ve hava mey- ı • 
-------------------------------~ danlarında büyük tahribat yapılmıştır.. .~.r..O""~~.r.-ccct 

4 İngiliz tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Düşman Bingazi ve Trablus üzerinde 

uçmuş ve bomba atmışsa da hasar az ol
muştur. 

Bir torpido muhribimiz bir İngiliz 
tayyaresini düşürmüştür. 

Malta, 24 (A.A) - Son 24 saatte 10 
tehlike işareti verilmiştir. Düşman tay
yaselerinden biri düşürülmüştür. ---------·---------As kerı vazıyet 

(Ba.ştarah 1 inci Sahifede) 

Smolenski de işgal edebilirlerse, Alman
ların cephede büyük ölçüde bir tashih 
yapmaları çok kuvvetli bir ihtimaldir .. 
Fakat Alınanların en mühim işleri bun· 
dan ziyade Viazma - Rikel - Smolensk
tc sıkışıp kalmış olan kuvvetleri zayiat 
vermeden geriye alabilmek işidir. Al
manlar buradaki kuvvetleri geri alabi
lirlerse bu üç şehrin terkinde büyük bir 
mahzur yoktur. Fakat aksi takdirde 
kuvvetlerini kaptırırlarsa Almanlar için 
büyük tehlikelerin baş göstermesi ihti
mali vardır. 

Sovyetlere göre Almanlar bütün ye
deklerini harbe sürmüşlerdir. Görünüşe 
göre merkez cephesinde de durum Al
manlar için pek te iyi değildir. Alman
lar asıl burada durumu düzeltmek için 
faaliyet gösteriyorlar. 

Leningraddaki harekat ta mühimdir .. 
Almanlara göre, yapılan çıkış hareketle
ri muvaffak olamamaktadır. 

Bütün cephelerde devam eden Sovyet 
faaliyetinin gayesi, Alman ihtiyat kuv
vetlerini harbe sokmak ve kuvvetleri 
mümkün mertebe dağıtmaktır. 

ALMAN HA VA FAALİYETİ ARTTI 
Alman hava faaliyeti artmıştır. Böyle 

kötü durumlara çare bulmak ve ondan 
sonra durumu kendi lehine çevirmek 
bir sevk ve idare işi ve komutanlık ma
haretidir. 

Vişi filosunun son yer değiştirmesi ve 
bilhassa Dilnkerk zırhlısının Tulona git
mesi, Amerikada kaygılar husule getir
miştir. Fransız filosunun bir kısmı ana 
vatanda Tulonda, bir kısmı Cczairde, 
Martinikte ve Beyrut ile İskenderiye<ie 
bulunmakta idi. Fransanın hezimetin
den sonra, filonun Almanlar eline geç
mesinden korkan İngilizler, İskendcri
yedeki Fransız 7.ırhlılarına el koymuşlar, 
Cezairdeki sefineleri de top ateşi ıle 
tahrip etmişlerdi. 

Strazburg zırhlısı bir torpil yarası al
dığı halde Tulona gidebilmiş ve Dün
kerk ise ağır yaralı olarak Afrikada kal
mıştı. Şimdi bu iki zırhlının tamir edil
miş olduğu anlaşılıyor. Bu suretle, Dün
kerk, Strazburg ile inşası bitirilmemiş 
olan 35 bin tonluk Jan Bart ve eşi Rişlı
yöden mürekkep dört gemiden bir Fran
sız filosu teşkil edilmiş demeldir. 

İlkbahar taarruzunun hazırlandıtı bir 
sırada Fransız filosunun da kolayca el 
atılabilecek bir yerde toplanmış olması 
dikkate ea..vaıı JEörülmektedir. 

Macar kurmay 
reisi Salyada.. 

Sofya, 24 (A.A) - Macar ordusu 
genel kurmay başkanı general Szem
bathelyi yüksek rütbeli dört subay 
ile birlikte dün sabah Sofyaya gel
miştir. Burada üç gün kalacaktır. 
~~~c:ıc:ıc:ıc:ıc:ıı:ıc:ıı:ıc:ıa: 

"Cava,, tehlıked.e 
(Baş tarafı l inci Sahi defe) 

• - Bizi şiddetli muharebeler bekli
yor .. Lakin bütün azmimizle çarpışaca
ğız.» 

Hollanda Hindistanında Bali adası 
için şiddetli çarpışmalar oluyor. Büyük 
Amerikan pike bomba tayyareleri ilk 
defa olarak Japon vapur kafilelerine ve 
nakliye gemilerine karşı harekette bu
lunmuşlardır. Japon kuvvetleri Cava 
dolaylarında, Sumatra adasının şimal 
doğusunda, Borneo ve Seleb adalarının 
cenubunda, Bali adasının doğusunda 
toplanıyorlar. Bu suretle Cava adası is
tila tehdidine maruz ise de müdafaa az
mi kuvvetlidir. 

CAVADA MÜDAFAA AZMİ 
Adanın 1932 senesinde 32 milyonu 

bulan ve o vakitten beri büyük mik
yasta artan nüfus kesafeti müdafaasını 
güçleştirmektedir. Fakat adanın arazi 
vaziyeti müdafaaya elverişlidir. Burada 
1000 kadem yüksekliğinde dağlar var
dır. Diğer taraftan hemen hemen bütün 
Hollanda Hindistanı kuvvetleri Cavada 
toplanmıştır. Hollanda ordusunun mü
kemmel olan stratejik prensibi taarruzi 
müdafaa sistemidir. 

Londra, 24 (A.A) - Batavyadan bil
diriliyor : Cavada Japonların yaptıkla
rı hücumlar yalnız hava hücumlarından 
ibaret kalmıştır. Düşman bu hücumla
rını hava meydanları üzerinde topla
maktadır. 

HASTANE GEMİSİ BOMBALANDI 
Londra. 24 (A.A) - Hollanda Hindis

tanı ~'Ularında bir Hollanda hastane ge
misi Kızılhaç işaretlerini pek açık bir 
şekilde taşıdığı halde Japon tayyareleri
nin defalarca hücumlarına uğramıştır .. 
Gemide iki ölti, üç ağır yaralı vardır. 

JAPONLARA GÖRE 
Tokyo, 24 (AA) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Askerlerin mütalaasına gö
re Cava şimdi tamamiy1e çevrilmiş ve 
her taraftan taarruza maruz bir durum
dadır. Son günlerde Bali adasının cenup 
bumunu ve Sumatra ndnsında Sunda 
boğazının şimal parçasını Japonlar işgal 
etmişlerdir. Bu hareketler adanın tacri
dini tamamlamıştır. Japonlar bu suretle 
Avüsturalyarun Hollanda Hindistanıyle 
ve ayni memleketin İngiltere ile muva
sale yollarını kesmişlerdir. 
HİNT OKYANUSUNA DOCiRU 
•Nişi Nişi. gazetesi artık Japon filo

sunun Hint okyanusuna ginnesine hiç 
bir engel kalmadıjmı yazıyor. 

Kızılordunun 
yıldönÜJL.Ü 
--------'k·---------

Z al er ı n kazanılma-
stnda Rus yanın ro lü
nü anlamı yan y ok 

-"k-
Lo n dr a, 24 (A.A) _ Kızıl ordunun 

yıldönümü münasebetiyle Moskovaya 
gönderilen tebrik telgrafları arasında 
Ameriknn Bahriye ve Harbiye Nezaret
lerinin telgrafları bilhassa dikkate de
ğer, İngiltere gibi Birleşik Amerika da 
barışı getirecek olan zaferin kazanılma
sında Sovyet ittifakının birinci derecede 
ehemmiyetini anlamıştır. 

ÇöRÇtLtN MESAJI 
Londra, 24 (A.A) - Kızıl ordunun 

kuruluşunun 24 neli yıldönümü müna
sebetiyle başvekil Vinson Çörçil, B. Sta
line bir tebrik mesajı göndermiştir. Çör
çil mesajında diyor ki: 

8 aylık bir seferde subay ve erlerinin 
şan ve şeref kazandığı zaferlerle ebedi
liğe ulaşan Sovyet ordu.sunun 24 ncil 
yıldönümlinü bugün kutlayan size hay
ranlığımızı ve müşterek mücadelede 
muzaffer olacağımıza imanımı bildiri
rim. 

SOVYET SEFtRlNtN 
KABUL RESMt 
Londra, 24 (A.A) - Sovyetler Birliği 

büyük elçisi Maiski ile Madam Maiski 
kızıl ordunun 24 ncü yıldönümü müna
sebetiyle dün öğleden sonra bir kabul 
resmi tertip etmişlerdir. Madam Çörçil, 
Eden ve Madam Eden, Statford Krips ve 
Madamı, kabine azaları, müttefik dev
letler başvekilleri ve nazırları, kor dip
lomatik kabul resminde hazır bulunmuş
lardır. 

Çörçil son dakikada devlet işleriyle 
fazla meşguliyeti hasebiyle özür dileye
rek davette bulunamamıştır. 

RUSYADA 1T1MAD HAVASI 
Londra, 24 (A.A) - Stalinin orduya 

gündelik emri yeni zaferler bildirmiyor
sa da yeni çevrelerin geri alınacağını 
vadetmesi büyük muvaffakıyetler liste
sinden daha mühim bir tesir yapmıştır. 
Bu mesaj Sovyet milleti üzerinde itimad 
verici bir hava yaratmıştır. ---·---B., kuz e t aıyor ki: 

{Ha!jtarafı 1 inci Sahifede) 
hu muhakkak surette biz yapacağız. 

MOTTEFiKLERE YARDIMLAR 
Bize tavsiye edildiği gibi harp gemi

lerimizi ve ticaret gemilerimizi kendi 
sularımıza çekerek bir müdafaa planı 
yapmış olsaydık Japonyanın yenilmesin
de en mühim Amil olan Çine hiç bir su
retle yardım .edemezdik. Biz lngiltere
nin orta ıark ordulanna. Afrikaya harp 
malzemesi göndermemiş olsaydık Tür
kiye, 1ran, Suriye, Irak, bütün şimali Af
rika Nazilerin istilasına maruz bırakıl
mış olurdu. Atlantik yolunu himayeden 
vaz geçseydik büyük Britanyaya harp 
için muhtaç olduğu malzemeyi ve yiye
cek maddelerini göndermemiş olsaydık, 
Rusyayı yardımlarımızdan mahrum bı
raksaydık vaziyet çok feci olurdu. Pek 
çok pilotlarım12 şimdi uzak doğuda, Pa
sifikte düşmanla savaşmaktadırlar. 
DOŞMAN EZILECEKTIR 
Biz Japonlara karşı giriştiğimiz bu 

harbın yıpratma usulile yapılacağını bi
liyorduk. 

inşaat bakımından düşmanı geride 
bırakacak, onu havada, denizde ve ka
rada ezeceğiz. 

JAPON BASKININDAKt ZA YtA T 
Pearl Harbur hücumunun neticeleri 

ne kadar ciddi oluna olsun fevkalade 
izam edilmiştir. Burada ölenler 2140 ki
ııi, yaralılar 946 kişidir. Taarruza uğra
yan gemilerimizden yalnız üç tanesi iıe 
yaraml'IZ olmu!llardır. > 

MtHVER PROPAGANDASININ 
YALANLARI 
Ruzvelt mihver propagandacılarının 

Amerikan umumi efkarını sarsmak için 
bir takım çirkin vasıtalara baş vurduk
larını, lngiltereyi ve Sovyet Rusyayı ar
tık bitmis bir vaziyette gösterdiklerini, 
Cinin teslim olmak üzere olduğunu id
dia ettiklerini söyledikten sonra demit
tir ki : 

c - Amerikan umumi efkarı bu gü
lünç iddiaların gerçek mahiyetini bili
yor. Tarihimizin hiç bir devrinde bu ka
dar az zamanda bu kadar çok iş gördü
ğümüzü eöyliyemeyiz. > 

* BUGONKO HARPLARIN V ASFI 
Radyo gazetesine göre Ruzvelt geçen 

sene Amerikanın harp durumunu bir 
hortum hikayesile anlathğı gibi bu se
fer de bövle yamıı ve demiştir ki : 

c -- Amerika milli aemböl olarak 
kartalı almıııtır. Harbe girmeden evvel 
infiradcılar deve kuşu olmamızı istiyor
lardı; şimdi de bazı kim,.eler kaplumba
;a olmamızı istiyorlar; fakat biz kartal 
ol .. cnğız. > 

Yeni muharebe, eski muharebelere 
benzemivor; yalnız silahlar bakımından 
başka d,.~iJ. tr>bya bakımından da h1.1cı
ka türliidür. Bunu co v rafi vaziyet do
aurmuşt•ır. Yer yüzünün her tarafı ve 
hiitün denizlni harp sahacııdır. Amı-ri
kanın harp tabyası, üstünlük elde edin
ceye kııdnr neredr yeticıirsek dü!;mana 
orftda darbe indirmektir. Düşmanın 
tabyesı ise, Amerika, lngilteTe, Rusya 
ve Çinin anı.ısını ayınn<>ktır. Bizi birer 
birer avlıtmak ve ezmek iııtedikleri için 
her seyden evvel dört deniz yolunun 
arık k:>lm,.oıtı lAnmdır. > 
~ > rn< K" ' l\fASI LAZIM 

DENiZLER 
Ruzveltin bahsettiği dört yol ıunlar

dır : 
1 -- Şimali Atlantik, 2 - Cenup 

Atlantik yolu, 3 -- Cenup Pasifik yolu 
ve niha et 

Itl a lat hakkında kararla 

ithalat eşyası bir eld 
devletçe getirtilece 

Bu işle ithalAt birlikleri vazilelendirilece 
Ankara, 24 (Yeni Asır) - Yurdumu

za getirilecek ithalat maddelerinin vilil.
yetler arasında tam musavat gözetilerek 
dağıtılması ve ihtiyaç görülen maddele
rin toplu bir surette ithali için ticaret 
vekaletince önemli kararlar alınmıştır. 

Burada lstanbul, İzmir ve Mersinden 
gelen ithalatçı heyetlerin ve birlikler 
umumi katiplerinin iştirakiyle yapılan 
toplantıda tesbit olunan esaslara göre, 
yurdumuza girecek ithalat C§Yası bir el-

l!tı yenen ha yvanıar 
çok yetiftırılecelt 

- *-Ankara, 24 (Yeni Asır) - Maarif ve-
Uleti köy enstitülerinde hayvan ye~-
tirilmesi işlerine önem verilmesini alA
kudarlar '<ı.n istemiştir. BillıaMa kümes 
hayvanları ve etlik hayvanlar, damızlık 
hayvanlar fazla mikdarda ye~tirilecek
tir, ---·------Yeni Ka hire elçimiz.. 

Ankara, 24 (Telefonla) - Kahire or
ta elçiliğimize hariciye vekaleti umum 
katip muavinlerinden Numan Tabirin 
tayini kararlaşmıştır. 

Ankarada müesııf 

bir hadıse o l du 
·-(Haşt&rah 1 inci Sahifede) 

yerine giderek tahkikata baılamışlardır. 
Reisicumhur hususi kalem müdürle

rini göndererek büyük elçinin ve refika
sının hatırlarını sormuşlardır. Başvekil 
de hususi kalem müdürlerini göndermiş
ler ve hariciye vekili ile hariciye umumi 
katibi sefarethaneye kendileri giderek 
büyük elçinin hatırını sormuşlardır. 

Bombanın Alman büyük elçisile re
fikaaının yanında patlamış olması zabı
tayı bu kötü niyetli tertibin, büyük elçi
nin ıahsına müteveccih olması ihtimali 
üzerinde ciddi surette durmağa sevket
mektedir. Tahkikata önemle devam olu
nuyor. 

* Radyo gazetesinden : Bombanın Al
man eefirinin yanında patlamlJ olması 
Ankarada ve bütün Türkiyede derin bir 
teessür husule getirmiştir. Biz de geçmiş 
olsun deriz ve bu hadisenin daha acı bir 
ıeldldc nihayet bulmamuından dolayı 
sevincimizi bildiririz. 

-----~Wlll·~----
Aınerikan sularında 

yeni hücum ve 
batırmalar .. 

Nevyork, 24 (A.A) - Bir denizalb 
Amerikanın Kalifomiya sahiline 20 ka
dar obüs atnuştır. Salil.hiyetli kaynaklar
dan bildirildiğine göre hasar ve insanca 
zayiat yoktur. 

Bu taarruz reisicümhur Ruzvelt son 
nutkunu söylerken yapılmıştır. 
Vaşington, 24 (AA) - Bahriye na· 

zırlığının dilnkü tebliği : Aleksand ve 
Hamilton sahil muhafaza gemileri bat
mıştır. Mürettebat arasında ölenler çok 
değildir. 
Diğer bölgelerde bildirilmeğe değer 

bir şev yoktur. 
Berlin, 24 (A.A) - Alınan tebliği : 
Alman denizaltıları Atlantikte, Ame

rikan kıyılarında 63 bin tonluk 8 vapur 
batırmışlardır. Bunların dördü sarnıç 
gem ileridir. 

ludur. 
A VUSTURAL YA DOŞERSE 
Ruzvelte göre Avusturalya düterse 

sıra Amerikaya gelecektir ve bunun için 
Ruzvelt Amerika halkını haritaya bak
mağa davet etmiotir; Ruzvelt uzak şark 
yollannın uzunluğundan bahsetmiş ve 
bir geminin Pasifiğe gidiş ve geliş için 
dört ay kadar bir zamana ihtiyacı oldu
ğunu söylemiş, fakat Amerikanın büyük 
tayyarelerinin uzak doğuya kendi ken
dine gittiğini ve daha küçük tayyarele
rin de vapurlarla gönderildiğini ilave 
eylemiştir. 

Ruzvelt, Filipin adalannın dört taraf
tan sarılabilmesi ihtimali üzerine harp
tan evvel hazırlanan planın general Mak 
Artur tarafından muvaffakiyet]e tatbik 
edildi~iııi bildirmistir. 

HARBiN HEDEFt 
Ruzvelte göre harp hedefi, Nazi mi

litarizminin ezilmesinden ibarettir, sulh 
te Atlantik beyannamesi mucibince her 
millete istiklal hakkı verilerek kurula
caktır. Ruzvclt, §İmdilik mihverin te
şebbüsü ellerinde tutmalarına mukabil, 
bunun yakında müttefiklerin eline gece
ceğini ve tton zaferi bunların kazanacak
lannı söyliyerek nutkuna nihayet ver
miştir. 

Ru ... veltin sözlerinde olduğu kadar, 
sesinde de harbı kazanmak azmi sezili
yordu. 

NUTKUN YANKILARI 
Rmveltin nutku Loadnda çok İyi 

kartılanmJtbr. Bertin • • Romftdan be-. . 

den devletçe getirtilecektir. B 
halat birlikleri vazilelendirilece 

İthalat eşyasının İstanbul, 
Mersinde nev'ilerine göre merk 
si esas itibariyle muvafık gö .. 

İzmir, İstanbul ve Mersinde ~ 
büroları kurulacaktır. 

Ticaret vekaletinden seçilen 
misyon bu kararlara ait talimatı 
maliteleri tamamlamak Uır.ere 
maktadır. 

Etektrıksız euıere 
lıtre petrol 

- "k-
An kara, 24 (Telefonla) - Bel 

hudutları içinde elektriksiz mesk• 
oturanlara ayda 4 litre petrol te 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. ---·---YeniLondra 
Elçimiz gidiyor .. 
Ankara, 24 (Telefonla) - Lon 

yük elçimiz Rauf Orbay cuma .. 
rimizden hareket edecektir. Ke 
elçilik baş katipliğine tayin edile 
met refakat edecektir. 

~on Jngii iz 
h ücumu .•• · 

Berlin, 24 (AA) - Alman t 
Tek tek uçan lnglliz bomba 

tayyareleri Alınan koyuna akın 
lerdir. Bahriye topçusu tarafın 
düşman tayyaresi düşürülınüıtür. 

---------·~------ALMANLAR 
Martiniki üs diye 
kullanınıyorlarmı 
Vaşington. 24 (A.A) --- Am~ 

resmi kaynaklan Alman deniz 
nın Martin iki üs olarak kullandı v 

lundaki iddiaların aaılaız olduiun 
yan etmektedir. Martinikte bulun 
Amerikan müşahidi böyle bir fCY 
dağını söylemıtir. 

---------~~·~--------~ 
MERAKLIŞEYl.ER 
••••••••••••••• 

'J'oplGP patlarfıe 
Dünya görülmemiş bir harp 

içinde.. Her dakikada binlerce to 
rafa ölüm saçtığı bir devirdeyiz. 

Bir top atıldığı zaman uzaktan e 
alev veya duman görürüz, bir hay 
man sonra da topun gümbürtiisün' 
yarız. İkisinin ayni zamanda vuku 
m&ması bize garip görünebilir. 

Halbuki ışık saniyede 180 bin 
rnfe kateden bir nevi dalga oldu 
de, ses dalgalan saniyede ancak b. 
yüz kilometre mesafe kateder. İşte 
dan dolayı evveli!. topu alevini gö 
sonra da sesini işitiriz. 

Topun yanı başında olursak, çı 
alevi görmemizle sesini duymamız 
.;mda ancak hissedilmiyecek kadar 
zaman geçer .. 

--------~·-----ı 
KJSACA 
••• • •••• 

ODUN İLE ÇİÇEK 
Y AZ.4N : Eczaet KemaL K A 

Odun ile çiçek, manalannı h 
içinde saltlıyan ne güzel iki kellin 
Odun deyince dudakları büzerken 
ki kaşları da çatıyormuş gibi 
kaba, küt ve kalın bir kellıne sö 
ğimizi derhal duyanz. 

Çiçek deyişe bakın, cici, dantel. 
yon bir şey söylemiş olduğumuzu 
men anlarız. 

Evet, odunda kütürdiyen iki he 
kaı~ı. çiçekte mini mini bir melek, 
sum masum göz kırpıyor gibidir. 

Odun, nebatın en kaba, en k 
haşin yeridir. Çiçek o kabalığın, o 
şunetin aşkını, hayalini, hissini, ş· 

koklatan bir tılsım taşır. 
Türk, odun ile çiçeğe en uygun 

lar bulmuştur. O, nidalara da 
isimler vermek zarafetini gösterm · 
Heyyy!... Dikkat edin, uzaklara s 
nen irşadı ne güzel söyler. Hop! .. 
l5h1.aya sığan çevikliği ne kadar 
anlatır. 

Pat! .. Yumuşak .. Küt; .. ağırca" G 
akisler vermiş oluşu ile birbirinden 
kadar ayrılır. cÇah ta etli, ge 
bir kırılış, .Çatır çalın da birb. 
den ayrılış ne kadar bellidir. 

Bom!.. ile dan bombardımanın 
tığına hiç şüphe etmeyin... Bom 
maron bom! .. Sesi harbin sesidir .. 

Acaba sulh naml ses verecek? .. 
ce yorgun argın, yarasını sarar 
aman! Of! diye diye oha kavuşa 
geniş bir nefes alacak, keyif çata 
tır .. 

Sulhun o samimi sesine hep iştil 


