
Müessif bir hadise daha 

''Ç k t•• an aya,, mo o-
rümüz batırıldı 

---------•*x . 
ICaradenizde motörümüzü torpilleyen denız 

altı gemisınin hi" v . yeii mechul .•• 
istanbul, 25 (A.A) - Çankaya motö

rü, Karadenizde hüviyeti meçhul bir 
denizaltı taarafmdan torpillenerek batı
nlmıştu. 

Ankara, 24 (A.A) - İstanbuldan bir 
Hava 
Hakimiyeti Bulgar limanına müteveccihen yola çı· Sovyetlerin meşhur Mareşali Timoçenko 

kan 200 tonluk Çankaya motörüniln İs-
tanbul boğazına yakın TUrk kara sula- Rus va aavafları 

----* nnda bir denizaltı tarafından batırıldığı t *·----
lf UtteflJılerin harfli ve mürettebatının kurtarıldığı haber 
,, alınmıştır. Al J azanmaJı için en ÇOJı İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Karade· man ar 
ehemmiyet uerdilıleri nizdc aÇnnkayau motörümüzü torpilli-
.... meuzu oımu~ıur.. ycrck batıran denizaltı gemisinin kime L . d 

~ ait olduğu anlaşılamamıştll'. en ıngra 
ŞEVKt.."1' BiLGiN Kalfa Mehmet isminde bir vatandaşı- • 

a· 1n mızın sahip bulunduğu bu motörün kur-
llliz •rleşik d,eyle~er. reis! Ruz.velt \ 'e .. - tulan dokuz kişilik mürettebatı bugün da s 1k1ş1 k 
ıa h baş.'·~kili Çorçıl, ~ıhvcnn bu dun- (Dün) Boğaz içinde Kavağa getirilmiş 
hı. arbmı karybetmcgc mahkfun oldu- ve torpilleme hadisesinin nasıl vuku 
~ belirten son demeçlerinde güven- buldui'.,'U hakkında mürettebatın ifadele-
•-- i bilhassa şu ki nokta üzerinde top- ri alınmıştır. --*-
"411llışlardır : --------------- D ' t kt d . 1 - Mihver, muhtelif harp sahnele- ınyperpe rovs a Q 
tinde miuemadiyen yıpranan insan ve Ehemmi vetli mesele çembere aü~mek teh-
~a. lzenıe kaynak.lannı, miittefiklerın :r 
~:-d -~~-*·----....... en güne biiyüyen kuv,·etleri nisbe- 'i k e. i ; c; n de er 
tinde yenilemeğe muktedir olmadığın· Fransız donan- . 
dan başlangıçtaki üstiinlii~inii nmlıafn· --*-
ta edenıiyecektir. " • Rus baskısı bilhassa Le· 

2 - Müttefikler, harp b-tihsalahndn m3SJ010 ~ıazıye• :;:ec: ezici bir iistünliik temin edecek· v ningrad, merkez ve Do· 
dir. t• d• kk ti t neçte çok kuvvetlL 

.... ~in ilk devresinde demokrasiler l 1 a e a-
WUŞblanlannı yenme ümitlerinin büyük Londra, 25 (A.A) - Royterin askeri 
~ ablokaya baflamışlardı. Alman· k• · d•ı• muharriri Analist yazıyor: Rus ordusu-
ranuı lataya bikim olduğu günden beri ıp e 1 ıyor nun taarruzu yavaşlıyacak yerde, bunun 
ablokanm bir zafer silahı olamıyacağl tersine olarak durmadan hızlanıyor. Le-
~da. Yine enleşa)d• ki Nasyopa} --*-- ningraddan KırJ.ma kadar bütün cephe-
8osyallzmln ve Faşizmin i(inden çilrii- Amerikanın Madrid el- lerde Almanlar şimdi yeni teçhiz edilmiş 
)erek çökmesini beklemek beyhudedir. yeni Rus kuvvetleri tarafından artan bir 
harbi ka:ıanmanm tek yolu tecavüz si- çisi Vaşingtonda •Çan şiddetle hırpalanıyorlar. Bu haberlerin 
lihı ile savaş meydanlarmda kat'i zafer· Kay Şekin Hindistan çoğu, durum hakkında kaygılanan Al
ler kazanmaktan ibarettir. Müdafaada za·yaretini Amerika man kaynaklarınca verilmektedir. Le-
laıınd;ğı miiddetçe zafer yolu tıkanıktır. ningradda, merkezde ve Doneç havza-
Onu açmak için taarruz teşebbüsiinii ilham etmedi sında Sovyet baskısının en kuvvetli ol-
dtişınanın elinden almak lizımdır. duğu anlaşılıyor. 

llu sebeple, müttefikler, bütiin gay- Vaşington, 25 (A.A) - Gazeteciler lSVEÇTEN GELEN HABERLER 
?etlerini azametli taamız kuvvetleri ha· toplantısında hariciye müsteşarı Mister Stokholm, 25 (A.A) _ Rus muharebe 
~ tahsis etmişlerdir. Ruzvelt bu Sumner., Velse sorulan suallerle cevap- meydanlarındaki faaliyet haftalarca ev-
'-zırlıfı şu sözlerle ifade etmiştir : ları aşagıdadır: . . . velkine nazaran artmış bulunmaktadır. 

•Harbe girmeden önce infiratçılar bi· 1 - Marepl Çan Kay Şekın Hındıs· Almanlar Rusların Leningradı muhasa-
'İlıı deve kuşu olmamızı istivorlardı. tan z.iyaretini birleşik Amerika devlet- ra eden Alman kıtalar:ına karşı taamı· 
Sonra ba7.ı kimseler kaplumbaia olma· l~ri hük~metinin ilham ettiği hak .. kında- za geçtiklerini ve taarruzun harbin en 
ltıııı istediler. Fakat biz ne deve kuşu kı ~aberın .ne ?erecey~ k.ada~ .do~ ol- ehemmiyetli taarruzu olduğunu söylü
~ d k 1 b ır. 1 k • ·et"nd"' de· duguna daır hır fCY soylıyebılırmısıniz? yorlar. Almanların bugün, yarın Le-e ap um a5 a oma nı~ ı ... 5. b h b' bilm d.w . 
illiz. Biz kartal olacağız..• .-" 1~zeb"l~ . usuEğst~ ıbr .

1
ode?'wi b~ ıgı- ningrad muhasarasını kaldırmak zorun-

llirJeşik cümburiyetlerin miimtaz mı soy ıye 1 mm. er ı .1g "? ı~. şey (Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) 
.... .,

1 
bö' 1 1 tın k · t 'şti k" h ··a varsa o da bu haberde hakıkatın golge- --------------

'!ql y ~e an a a ıs emı r ı a • . . . 1 ., d 
hlkinıiyetinin bütün cephelerde mütte- sının bıle mevcut o amıyac~gı ır. -'"-·...,.·---·- ·-·- ·-·-·--~ 
filder eline geçeceği gün mihver hiç bir URUGVAYD~~t HADı~~~ER B. Hıfler aiyor ki: ' 
terde kendini emniyet jçinde hissedcm· 2 - Cumhurreısı Baldonuırısı, Urug- il 
)ecektir 'YC ancak 0 uman demokrasi vayda asayisi muhafaza etmekle elde S k 
cliişınanlarının mukavemet iradesinde ettiği muvaffakıyet hakkında bize ne ov yet 1 ere arş 1 l 
ltakiki bir (ÖzUlmeden bahsetmek kabH söy]iyehilirsiniz? f 
•lncaktır. - Bu meselenin tafsilatı hakkında mill ... tlerİn kat•İ 1 
Japonların bilhassa havadaki üstiin· esasen bilinen şeyl .. re ilave edilebilecek ~ 

lükJeri sayesinde Pasifik sa,•aşında bir şeyim yoktur. Mese1enin siya,.i cep- htısap hazırlıkla· 
"nemli muvaffakı~·etler kazandıkları bir hesine S?elince pek tabiidir ki bu husus
'aınanda söylenen bu sözler hava silahı· ta en küc:ük bir tefııirde bile bulunmak
ita verilen ehemmiyeti daha bir defa lığımı bekliyemezsiniz. 
lalevdana koymuştur. 3 - Haricive nazırlıib Tulona dönen 

Japon baskısı heniiz hiç bir noktada Dünkerk saf harp gemisinin hareketle
t!ddetini kaybetmemi ür. Şimdi Hollan· rine eh,.mmivet veriyor mu? 
~ hindistanmın kalbi sayılan Cava teh- - Aleni bir demede ve doiırudan 
likededir. Avusturalyablar Cavadan son- doğruya ynptıihm tebli'7atla hükümeti
ta taarruza utramak sırası kendilerine mizin, Vişinin Fransız filosu üzerinde 
leleceiini biliyorlar. Pasifik durumunu kontrolünü idame etmesine ne kadar 
rilnden güne karartan bu tehlikeler mü- ehemmiy~t verd~i{i~i v.e Fransız fil~~
~ehesinde hatıra ıtelen ilk sual şudur. nun emnıyet ve ıııtıklalıne halel geldıgı-
~aponya, cenup Pasifikteki biitün üs· ne deıalet .~d.~bil~cek. belirtileri. zaru~i 

le11 eline geçirirse onu buradan hangi olarak en buvuk bır dıkkatle takıp ettı-
luvvet çıkaracaktır? ğimizi bildirdim. 

i te Ruzveltin : •BİZ kartal olacağız.• 4 - Dünkerk saf harp zırhlısının Tu-
'Özü bir bakıma göre bu tasalı ve heye- lona gidişini~ V~si hüküm~~inln Fransı~ 
~nlı sorunun cevabını teşkil etmekte- donanması uzerınde yaptıgı kontrolu 
.t~r. Binlerce uçan kale, Japonyanın bu· azaltmış olduğunu zanneder ~isiniz'> 
liiııe kadar en hüyiik yardımcısı, miit- . Bu sual~ ;evap v;rmed~n onc~ daha 
teliki olan mesafe ri yenrneğe çalışaca~· zıyade tafsılat olmaın tercıh den~. . 

rını yapıyoruın ·---
Her şeyden yahadl• 
lerl mesuJ gören Fült· 
rer, sauq uzasa da 
düşmanın yolı edile· 
c:eğlnl söyllyor .. 
Münib, 25 (A.A) - Hitler Nasyo· 

nal Sosyalist partisinin kuruluşunun 
22 inci yıldönümü münasebetiyle 
meşhur Münih birahanesinde topla
narak kendisini bekliyen arkadaşla-

! 
rına bir mesaj göndermiş ve düş
manların bu kadar ümit bağladıkla
rı kışın sona yaklaştığı bu sırada 
karargfıhtan aYrılamıyacağını söyle
miş ve demiştir ki : 

:asw - :zıse: - r == ::::ws:: . - --· -. ·-·-·-·-.. 1 
l Sovyetlr-re göre 

••-a••-•-•- -• ı •-• aırırı- I' 

16 ncı Al
man ordu
su cevrildi , 

---~*·----
11 k safhada 3 tüm~o 
bozuldu, Almanlar 
12 hin ölü bıraktılar 

-*-
Alınan ganbnetlel'den 

Ru.ryada karLw cıraaında devam eden askeri hare1c4ttan bir görüniif 

IHızdarı : 18$ top, IJS 
hauan topu, 340 mitral· 

yöz, 4$0 Jıa~yon, J8$ 
paraşüt .. 

Moskova, 25 (A.A) - Fevkalade 
bir Sovyet tebliğinde deniliyor ki: 

Şimal hah cephesindt. general Kroş
ki kumandasında bulunan kıtalarımız 
bir kaç gün evvel 1 6 ncı Alman ordusu
nun çevrilme hareketini tamamlamışlar
dır. Bu muharebe on gün evvel başla
mıştır. General Fon Bukt kumandasın
daki Alman ordusu teslim olmağı reel 
ettiği için kıtalanmız hücuma geçm~ler
dir. Hücumun ilk safhası bitince general 
Brokdof kumandasındaki ikinci Alman 
kol ordusunun 290 ncı piyade tümeni, 
general Havzer kumandasındaki ezıcı 
Alman kolordusunun 30 ncı piyade tü
meni ve Alman hücum kıtalannın 3ncü 
tümeni hezimete uğratılmışlardır. Al
manlar muharebe meydanında 12 bin 
ölü bırakm1slardır. 

GANiMETLER 
Bu hareketlerde kuvvetlerimiz 185 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de> 

.... _ - -·-§- ·-·-·-. --··0 
Fon Papene 
tebrik tel
~rAf ları i!eldi 

------·-
Berlin, 25 (A.A) - Führer Al

manyanın Ankara büyük elçisi Fon 
Papene bir telgraf çekerek tebrik
lerini bildirmiftir. 

Alman Hariciye Nazm Fon Rib
bentrop ta büyük elçiye çok hara
retli bir telgraf aöndermİftir. 

··-·-·-·-· TL_I_ - - - - -·- -.;. 

Uzak ao~u harpıeri 
-~~-*·-----

C ava ya K a -
nadadanas

ker geldi 
-*-

Villi adası cıvarında 
mü.h;m Japon deniz 
kuvvetle' i görülaü 

-*-
.Japon deniz uasdaları· 
na ına11af faJııyetli hii• 

c:anılar yapddı • Cauada 
tayyare ihtiyacı uar .. 
Batavya, 25 (A.A) - Kanadadan iyi 

talim görmüş kıtalar Cavaya gelmişler
dir. İyi yet.işrnL, }ataların adaya gelmesi 
ada durumunu kuvvetlendirmektedir. 

JAPON HAVA HÜCUMLARI 
Batavya, 25 (A.A) - Batavyada neş

rolunan öğleden sonraki tebliğe göre, 
Cavaya Japon hava hücumları devam 
etmektedir. Bugün de şiddetli bir hu
cum yapılmıştır. Batavyaya yakın bir 
tayyare meydanına da hUcum edilmişse 
de hasar azdır. 

Surabayaya yaptıkları hava hücumun
da Japonlara ehemmiyetli hasarlar ve
rilmiştir. Düşmanın üç avcı tayyaresile 
beş bomba tayyaresi tahrip edilmiştir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Japonlar Hollanda Hindi.mımnda bir adaya çıktıktan sonra harbe b<ı§larlarken 

f ···~··'i···A·;k·~·;t····v~~·i·y;1··1··~···1 
~ ••••••••• ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.••••••••r 

Ruslar Smolenske ve 
Polc.nyaya girerlerse ... 

-----------~------------------

Jaıxm piycıdeıi bir sokakta Mf"P eCÜ1/<W 

Ja,,onlara g6re 
----*·-~~-

Amerika donan~ 
mesının adala
ra yeni hücu

mu püskürtüldü 
-*

.Japonların yalnız döf'f 
torpido mularilJI, döf'f 
denizaltısı battı, şUep 

lıaydJı da az .. 
Tokyo, 25 (A.A) - Domei Ajansı 

Bango boğazındaki hareketlerde japon
ların kazandıklan rnuvaffakıyetleri bil
diriyor: 

'Oç günde 30 dan fazla lngiliz ve müt
tefik gemisi batırılmış veya ağır ha
sara uğratılmış ve 500 den faı.la esir 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

SONDAXİKA 
•••••••••••• 

Amerika Sovye-tler· 
den Sibiryada Üs· 

ter istedi mi? 
-*.Japonlar Rusyamn ös 

uerndyec:eğlJıanaaıtnde 

!ardır. Vaşington, 25 ( A.A) - Bırleııık 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) cümhutiyetlerin Mndrit büyük elçisi 

t (Sonu Sahife 2, Sütu 2 de) 
(••-•-•-r - -J-ı .._.,,_.~ - --.• 

Rus muvallaluyetlerl devam ederse Alman ilk 
bahar taarruz plAnlarının deilpnesi 

lizıın gelecek.. 
Radyo gazetesine göre Leningradın Soyyetlerin böyle bir muvaffakıyet 

Tokyo, 25 (A.A) - Japon sözcilsil 
Hori Amerikanın Sibiryada askerl üsler 
elde etmek için bir talepte bulunduğu
na dair yabancı memleketlerde çıkan 
'8Yialan ne tekzip ne de teyit etmiştir. 
Hori, Sovyetlerin bu gibi talepleri yeri· 
ne getirmiycceği ve böyle manasız işle
re girişmiyeceği hakkında emniyetini ız
har etmiş ve esasen Sovyet üslerinin 
Amerikalılara verilmesi büyük ehem
miyeti haiz bir hadise olmıyacağı, z.ira 
bu üslere harp malzemesi getirmenin 
imkansız olacağını ilave etmiştir. 

KJ=nı-r tavynresiyle Nevyorka gelmi tir. 

ve ehemmiyetle takip olunan Vifi FTGnaa.nnın Dünknk.;:(ı1hlıa 

200 kilometre cenubundaki llınen gölü elde etmiş olmaları ihtimal dışında sayı
bölgesi muharebeleri hakkında Sovye-.- lamaz. Çünkü bunClan 15 - 20 gUn evvel 
ler fevkalade tebliğ n~şretmişlerdir. Bu limen çevresinde Sovyetler oldukça mü
tebliğe göre 1lmenin hemen cenubunda him bir gedik açmışlar, Koln ve Dikilü
Fravaroska bölgesinde Sovyet kıtalan 16 kinin doğusunu işgal ederek Vanday ci
ncı Alman ordusunu bundan 15 gün ev- varında bazı Alman kıtalarmı geride 
vel çevirmeğe başlamışlar ve bir kaç gün bırakmışlardır. Şimdi mağhlbiyete uğ
içinde ibu çevirmeyi tamamlamışlardır. ratılan tümenlerin bu bölgedeki kıtalar 
Alman Generalının teslim teklifini ka- olduğu çok kuvvetli ihtimal içindedir. 
bul etmemesi üzerine Sovyet kıtaları Sovye1lerin önümüzdeki günlerde V,i: 
harekete geçmişler ve ikinci ordunun yazma için de böyle fevkalAde bir tebliğ 
290 ncı piyade, 10 ncu kolordunun 30 n- neşredecekleri sanılıyor. 
cu piyade tümenleriyle hücum kıtalann- Alman tebliğinde Sovyet taarruzlan
dan mürekkep bir tilmenl hezimete uğ- nın vaki olduğu itiraf edilm~kte, fakat 
ratmışlar ve imha etmişlerdir. Bu sebep- muvaffak oldukları kabul edilmemekte
le pek çok malzeme alınmış ve Alman- dir. 
1ar harp meydanında 12 bin ölü bırak- Sovyetlerin bazı muvaffaluyetleri ve 
DUflardır. (Scılm SaWfe z, Silttba 5 te) 

Vlşlnln Madagaslıar 
adasını uerrneslnden 

Jıorlıuluyor •• 
Londra, 25 (A.A) - Deyli Herald ga

zetesi Madagaskann cenup Afrikadan 
Süveyşe giden İngiliz ticaret gemileri 
için hayati bir yol üzerinde olduğunu 
belirtmekte, bu ada hakkında Vişi Fran
sasından kat'i teminat istemek 1Uzumu
na kani bulunmaktadır. 



.- ... ~ . ..... "~· 

Hava 
Hakimiyeti 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 15 ••• 

-- BeLtİ Türkler doy1"ruyor 

fi 4a Lsı 1 ·· iki mis
liııe çıkarmak 
c;alışm.aları 

Ekmek kartlarının te1Jziine başlandı 

Her yerde kartların nu
rrJ.aralanması nıuhtemel 

Mü"efilılerin harbi 
lıazanmalı için en çolı 
ehemmiyet verdilılerl 
bir mevzu olmu,tur .. 

(Baştarah l inci Sahifede) 

Devşirme arlıadaşım falıirdi. rürlı sofrasında 
yediği fJlı yeme lıten memmındu.. 

-*ElıiJmemiş boş bir yer 
bıralıılmamasına 
çalt§ılıyor-

Nasıl ki ınihverciler de demokrasile
rin müttefiki olan zamanı yenmekte ace· 
le ediyorlar. 

O, devşirmeden alınmasına ve yur
dundan, anasından, babasından, artık 
onJan bir daha görmemek üzere aynl
mnk gibi çetin bir vaziyetle karşılaşmış 
bulunmasına rağmen. Turnacı başının 
hmunına çıkarıldı~ ilk saatlerde bile 
hiç şaşınnamıştı. Tuhaf, gülünç sözler 
buhnuştu. 'I\ımacı btışıyı bile güldür
müştü. Ve daha ilk temasta, müfrezeyi 
teşltil eden bütün Yeniçeri atlılannın 
gönüllerinde yer tutmağa muvaffak ol
muştu. 

bap olmakta gecikmediler. Bunlardan 
biri Ali Murat, ötekisi de Çulsuz İbrahim 
idi. Murat çok iyi keman, lbrahim ise 
kitnra çalıyorlardı. 

Yanm saat kadar devşirmelerin söy
ledikleri yanık memleket türkülerini, 
Murat ve 1brnhimin çaldıkları güzel ha
valan dinledim. Bir az sonra hareket 
emri verildi. Müfreze yeniden yoluna 
devam ctın<!ğe koyuldu .... 

vuayettc yazlık zeriyatı iki misline 
çıkarmak çnlışmaları bir hayli ilerlemiş
tir. Tedarik edilen patateıs tohumları 
alakadarlara tevzi edildiği gibi mısır ve 
darı tohumları da tedarik edilmiştir. 
Bunlar da yakında tevzl edilecektir. 

Kart teuzii cıımal'tesi alışamı bitecelı • Kartsız 
elımelı satışının önüne geçilecelı-

Mart ayına ait ekmek kartlannın dn
ğıtılmasına dünden itibaren başlanmış-
tır. Dağıtma ioi cumartesi aqamına kn
Clar devam edecek ve yakın bir ihtimale 
göre o akşam nihayet bulacaktır. 

ekmek mevzuundaki çalııımalannı ve 
ihtiyaçlarını tamamen ortaya koymuıı 
olacaktır. 

Mart ayında lokanta ve cazinolarla 
aşhanelere verilen ekmeklerin kartlarla 
mahsubu muamelesi salim bir şekilde 
kararlarla men eylemiştir. Lokanta]ar
da, kart mukabilinde olmayarak ekmek 
ıarfı devletin verdiği karara mugay
yır bir hareket olduğundan belediye de 
faaliyete geçen ekmek kartları tevzi ve 
kontrol daimi bürosu kartsız ekmek sar
fiayatının önüne geçecek tedbirleri al
mıştır. Kart hesabını ödemiyen fınncı• 
lnrla fırınlardan kartsız ek1nek tedarik 
eden lokantacılar şiddetle takip edile
ceklerdir. 

Almanya, Sovyct Rusyayı harp dışın· 
da bırakınnğa hazırlanırken, Japonlar, 
miittefik devletleri birbirinden ayımı~ 
için Çini yardım görcmiyecek hale solc· 
mağa, Hint :rollannı kesmeğe, Sovyet· 
ler Birliğine harp ma]zemesi taşı)'tlll 
konvoylara mümkün olduğu kadar ço~ 
zaman kaybcttirmeğe önem vennektc
dirJcr. AJmanlıır ,.e Japonlar şimdilik bil 
projelerini gcrçekleştimıcktcn uzak bıı· 
Junmakta isc]er de önümiizdeki ay)ar 
içinde en büyiik savaşlann yine bu pro
jeler etrafında geli~cceği tahmin edile
bilir. Bununla l>craber m.ihvercilcl', nıiii· 
tefiklerce düşünüldüğü gibl, hnrbin çok 
uzun sürmesi ihtimalini göz öniinde tıı· 
tarak i~ila altındaki yerleri teşkililtları· 
dırnıa işini ön pUina almışlardır. VcriJc.ıt 
haberlere bakılırsa Almanlar kıtad• 
umumi bir i seferberliğine karar ver· 
ınislcrdir. Nevyork Times Polonya. Be· 
:yaz Rusya ve Ukrayııadan, batı memle· 
kctlcrindc.u, milyonlarca işçinin AJınan• 
yayn :ı;evkedilmekte olduğunu. bunlarıd 
endüstri merkezlerinde, ınadenlerdt'-. 
toprak işlerinde ralı tınldıklanm bildir· 
mektedir. 

Şar köyden kalkmıştık. Devşirmeye 
alınan gençler yayan yürüyorlardı. Biz 
de onlan yormamak için atlamnızı zor
lomaktan kaçınmağa mecbur oluyorduk. 
Süvari milfrezesl mutedil bir süratle yo
la koyulmuştu. Koca Baş Yahya benim 
l anımda idi. Atımla yan yana, yaya ola
rak yürüyordu. 

Böyle tatlı ve eğlenceli bir surette ge
çen uzun bir yolculuk yaptıktan sonra, 
Elbnsandan çıktığımız günün üzerinden 
tam bir ay geçmişti ki Geliboluya vara
bildik ... 

İşte ömrümde ilkin deniz.le burada 
karşılaştım. 

.Dornovadaki ziraat müesseseleri ara
zilerinin boş olan kısımları hemen ekti
rilmiotir. Bornovada ve gehrimizin bir 
çok yerlerinde bazı evlerin bahçeleri 
de ektirilmiştir. Bir kısım aileler tohum
luk tedarikinde müşkülata uğradıkları 
için ziraat müdürlüğü bu müşküllere ce
vap vermekte, lazım gelen tohumluklar 
tedarik edilmektedir. 

1zmirde istimal olunacak yeni kartla
rın tamamı numaralıdır ve numaralama 
işi nihayetlenmiştir. Kartların numara-
lanmış olmasından mart ayı içinde pra
tik bir netice elde edilirse gelecek aylar-
da numaralama ~i bütün vilayet dahi
linde istimal olunan ekmek kartlannn 
teşmil olunacaktır. Aman Yarabbi! Ne sonsuz, ucağı bu

cnğı belli olınıyan, ne büyük bir su bi
rikintisi idi bu!.. Şimdiye kadar rastla
dığım nehirlerin, göllerin bunun yanın
da ne ehemmiyeti olur?. Onu zihnimde 
tasavvur ettiğimden daha büyük, daha 
geniş buldum ... 

Bu yaz mevsiminde ziraat mektebi 
talebesinin biHiil tarla işlerinde c;alıı
tınlmaaı dn tekarrür etmi§tir. Bdediye şubelerile fabrikalar ve mü

esseselerde, resmi dairelerde dün ek
mek kartları tevziatı işi de başlamış bu
lunmaktadır. 

Atlann önünde devşirmeler gidiyor
lardı. 

Şar köyden kalktığımız vakit devşir
melerin sayısı beş yüzü aşmış bulun
makta idi. Bunlann hepside, iri yan, 
çok kuvvetli gençlerdi. Şimdi müfreze
nin önünde giderken tUrkü söylemeğe 
koyulmuşlardı ... 

Ve denizi ilk görüşümde hem birden 
bire sevinmiş, hem de büyük bir korku 
duymaktan kendımi alamamıştım. Zira, 
onun göz alabildiği yerlere kadar uza
yan mavi rengi bana öyle tatlı görün
müştü ki içimde denize karşı derhal bir 
sevgi uyanmıştı. Fakat denizin büyük
lüğü, sonsuzluğu yanında bir fındık ka
bu&<u kadar küçük bulduğum yelkenli 
bir gemiye bineceğimi ve onunla bu ma
vi sulann üzerinde dolaşacağımı düşün
düğilm vakit pek ziyade ürkmüştüm. 

Diğer mekteplerin de maarif vekaleti
nin bildirmesi üzerine bog olan bahçe
kısımlıınna yiyecek maddeleri ekilecek
tir. Bu hususta hazırlıklara baıJlanmıştır. 
Bir kısım mektep bahçeleri ancak tatil 
aylarında ektirilecektir. 

Şuhnt ayı, kart mevzuunda aşağı yu
karı bir yoklama ayı olarak geçmiştir. 
Martta alınacak netice, İzmir şehrinin 

icap ederse lokantalar ve aşhaneler 
peşin olarak ibraz edecekleri ekmek 
kartları mukabilinde ekmek alabilecek
lerdir. 

------·-~~----E f.mek kartını 1 lira· 
va safark~n tutuldu 

-*-

Bu haftaki maçlar 
------'*------~ Bu pazar günü saat 13, 30 da Gözte-

Zeytin I iatları sebep. 
şiz artırıldı 

-*-

Ah gençlik bu! .. Bir insan gençliğinde 
dünyanın bütün mihnetlerini, tasalarını 
çeluneğe kolaycacık katlanıyor. En fela
ketli durumlarda bile kendini avutmak 
çaresini bulmağa muvaffak oluyor! 

Bunun böyle olduğunun en büyük :ıs
batı, şimdi devşirmelerin, içinde bulun
dukları kederli durumu çarçabuk unut
muş görünmeleri idi. 

Bergnmanın Kurtuluş mahallesinde 
pe - Altınordu ikinci ta.kımlan kaıoıla
§ncaklardır. Hakem Muatafa Bayra. yan 
hakemler F. Kantaroğlu ve Osman 
Erengindir. 

Zeytin fi.atlan bu hafta için suni 

Doyçe Algemayna Çaytunguıı aşağı• 
daki satırlnn bu iddiayı teyit edecek 
mahiyettedir. Alman guetesi diyor ki : 
11Almanya Avrupayı Bolşevizm afetine 
ka~ı müdafaa ediyor. Bn medeniyet sa· 
\"aşında kan borçlarını ödemiyen Avrtı· 
pa memleketlerine düşen vazüe Alman· 
yanın harp gayretlerine yardım etmek· 
tir.• 

Yanımda yürüyen Şar köylü devşir
meye bu noktayı izah etmcğe kalkıştım. 
Dudaklanndan hiç eksik olmıyan tatlı 
gülümseme bu dakikada daha canlı bir 
şekil aldı. Ve bir kahkaha fırlattı: 

- BiTMEDi-

oturan Hasan Hüseyin adında biri, za
ruret yüzünden kendisine ait ekmek 
kartını bir başkasına bir lira mukabilin
de sattığı sırada tutulmuş ve adliyeye 
verilmiştir. 

CöZTEPE - MUHTfl..iT 
iz.mirde yapılacak muhtelit takım kar

şılaşınıılnrına hazırlık olınak üzere lzmir 
birincisi Cöztepe ile aşağıda isimleri ya
zılı oyunculardan teşkil edilecek muhte
lit takım arasında pazar günü saat 15,30 
da ilk maç yapılacaktır. Bu maçı ha
kemlerimizden Esat Merter idare ede
cektir. Yan hakemler M. Bayra ve F. 
Knntaroğludur. 

bir §ekilde arttırılmış ve perakende ola
rak kilom '70 kuruşa çıkmıştır. Ekstra 
zeytinlere daha yüksek fiat talep olun
maktadır. ---·--- Görülüyor ki mihver giilcıımesi ini• 

ki.nsaz muazzam müşkülit için<ledir • .Al· 
man teşkilitçılığı bu müskülitın hak· 
kından geJecek midir? Hadiseler ilerle
dikçe bunu daha iyi anlıyacağız. 

- Ne kadar düşünsek boş. arkadaş, 
dedi, bir kerre başımıza bu hal geldi. 
Zihnimizi çatlatacak dereeede yorsak 
h~. bundan kurtulmak için yine bir 
çare bulamnyız. .. Hem doğrusunu söyle
mek lazım gellise Türkler çok natlk 
davranıyorlar. Daha ben şimdiden. yur
dumdan ayrıldığım için duyduğum bü
tün tasalan zihnimden gidermiş bulunu
yorum. Türklerin sofrasında karnım 
adamakıllı doyuyor. Dlin akşam yediğim 
bol etli ve yağlı bulgur pilavinin tadı M
m damağımdan gitmedi.. Eğer bu iş böy
le giderse milkemmel ense ynpacağız gi
bi geliyor bana!.. 

- Ananın, babanın yanında olduğun 
valtit kamın böyle doyuyor miydi? .. di
ye ona soracak oldum ... 
Dudaklnrmı daimi bir surette örten 

gülümseme o dnkika da birden bire bo
zulur gibi oldu: 

- Benim babam kayet fakirdir. Şar 
köyde çobanlık eder. Ekmek· parasını 
çok güçlükle kazanır... Hem. Familya
mız da oldukça kalabalık ... Benden baş
ka babam küçük kardeşlerimi de bes
lemcğe mecbur bulunuyor ... Bazı akşam, 
sofradan aç kalktığımız da oluyordu. Se
nin bir zengin çocuğu olduğunu bu yep 
yeni, silslU elbiselerin bana anlatıyor. 
Nerelisin? ... Adın ne ve kimin oğlusun?. 

Onn memleketimi, soyumu, sopumu 
hep anlattım. 1kimiz böyle hem konuşu
yor, hem de yol yürilmeğe devam edi
yorduk. Öğleye kadar epiyce yol almış
tık. 
öğleye doğru ağaçlık bir mahalle gel

dik Türkler daima böyle güzel yerleri 
S\.'Çiyorlar. Bir pınarbaşına, yahut ağaç 
gö1gesinc vanlmadıkça mola işareti ve
rilmiyor ... 

Müfreze hemen buraya kondu. Yeni
çeriler etraftan çalı çırpı buldular. BU
Y bir ateş yaktılar. Birlikte taşınan 
yemek ka~anları ateşin üzerine konul
da .. 

Namaz kılındıktan ve yemek de yenil
dikten sonra hep bir araya toplandılar. 
Bunların arasına ben de karıştım. Şim
di her tarafta bir çok çalgı sesleri yük
se1meğe başlamıştı. 

Burada iki genç daha rastladım ki her 
ikislde Yahya gibi benimle sıkı fıkı ah-

JJ. Hıtler dıyor kı: 
(Baştnralı 1 inci Sahifede) 

• - Yüz yıldan beri örneği görül
memiş derecede şiddetli bir kış ikinci 
teşrinden beri orduları tamamiyle bas
tırdı. Kar yüzünden harekat ınuvakkai 
olarak durdu. Rusların bu şiddetli kı~ın 
tesirleri nlbnda askerlerimizi Napolyon 
ordusunun filtlbeüne uğratmak üınidi, 
askerlerimizin kahramanlığı sayesinde 
akamete uğradı. Şimdi kışın şiddeti çok 
hafiflemiştir. Kınmda ve cenupta kar
lann eridiği bu sırada karargtıhtan ay
rıJmnm mümkün dei,.Udir. 

Çünkü, Ari ırkını yok etmeği hedef 
tutan Sovyet teşkilatına karşı milletle
rin knt'i hesap hazırlıklarını yapmakta
yım. Bizler için, yahudi kapitalistliği ile 
Komünizmin ortaklığı yeni değildir. Ge
çen harpte ve harpten sonra milletler 
arasındaki geçimsizlikten yahudiler me
suldUr. 1919 dan sonra milletleri öldür
meğc çalışnn bir avuç insandır. Bugün 
Nasyonnl Sosyalist ve Faşist ihtilal fik
ri büyük ve kuvvetli devlcileri kazan. 
mıştır. Düşman gerçekten ezilecektir. 
Bu harp, Ari insanlığın beklediği harp

tır. Düşman yok edilecektir. 
Savaş iç.inde ortaya çıkacak hfıdiscler 

ne olursa olsun ve bu savaş ne kadar 
uzun sürerse sürsün netice bu olacak
tır .. • ___ ,...,.__,, .... --~--
ESTONYADA 
Kurtuluş törenL 
Revaı, 25 (A.A) - Estonyanın kur

tuluşu münasebetiyle dün burada resmi 
bir tören yapılmıştır. Gazeteler Eston
yalılann şimdi hilrriyet kelimesini telaf
fuz etmek ve kullanımık hakkına malik 
olduklarını, yeni Avrupa içinde memle
ketlerini teşkilatlandınnnk işine başlı
yabileceklerini yazmaktadırlar. ----·---Vçıü palıt daimi 
meclisi toplandı .. 
Berlin, 25 (A.A) - Üçlü pakt daimi 

meclisi dün Bcrlinde Alınan hariciye 
nazın Fon Ribbentropun başkanlığında 
toplanmıştır. Toplantıda İtalyan büyük 
elçisi Alfieri. j npon büyük elçisi Oşima 
ve diğer üçlü pakt memleketlerinin mü
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

---·---Millet Meclisi Reisinin 
DünJıü gezintileri •• 
Şehrimizde bulunmakta olan Büyük 

Millet Meclisi reisi B. Abdulhalik Ren
da dün Kızılçulluya kadar bir gezinti 
yapmıı. bilaharn kültürparka gidnek 
iııtirııhat eylemi tir. - -·---KARŞIY AKADA 
Bu aJışamJıi lıonser 
Müzik öğretmeni B. Ferit Hilmi tara

fından bu akşam saat 16,30 da Kar§ı• 
yaka hnlkevi salonunda maruf beatckilr 
Yuhann Strausscin hayat ve eserlerin
den mürekkep bir konser verilecektir. ---·---SOFYADAN 
Mahsul istenili)•or .. 
Sofyada bir firma ticaret odasına ha! 

vurarak Türkiyedc yeti§Cn her türlü 
mahııulleri alrnıya talip olduğunu, bil
hasııa İll§e maddeleri ile hububat, bak
liyat, pamuk ve tiftjk almak istediğini, 
ihraC<lt tüccarı ile muhabere ve temas 
tesisini istediğini bildirmiştir. -· İhl'acatcıla!' arasında .. 
To lan~lar-
Zeytinyağı, hububat ve pamuk ihra

catçıları birlikleri idare heyetleri dü."'l 
tüccar birlikleri binasında toplnntı yap
mışlardır. 

~---.......... ~...,.,,_~~--
ZABITADA 

KARI.SiNi 
Göğsünden vurdu.. 
KU§adasının Alaca mescit mahalle

sinde oturan Rizn Atak adında bir adam 
kansı Rakibeyi ekmek bıçağiyle göğ
sünden yaralamıştır. Ağır bir yara alan 
kadın hastaneye kaldınlınıştır. Riza 
Atnkın asabi bir hııstnlığa mübteln ol
duğu yapılan tahkikat neticesinde anla
şılmıştır. 

5 yerinden ağır 
surette ~araladı •• 
Çeşmenin Alac;atı nııhiyesinin Tok

oğlu mahallesinde oturan Hüseyin Gel
geç ile ayni nahiyede Necip oğlu Hasan 
Civa lokantada birlikte içki içerlerken 
anlaşılamıyan bir sebepten kavga etmİ§· 
!erdir. Hüseyin Gelgeç bıçakla Hasan 
Civnyı beş yerinden ağır surette yarala
mı§tır. Hasan dün lı.mire getirilerek 
memleket hnstanesinesinde tedavi altı
na lınmıştır. Hüseyin tevkif cdilmiıı
tir. 

1 
S Bugün matinelerden itibaren mükemmel Programla BAŞLIYOR .. 

-1-
İngilizcc sözlü ve şarkılı meşhur AMERiKAN opereti .. 

NO, NO .. ANETffE 

1 
ŞEN, ŞUH VE El.tLENCEIJ FİLİM 

Bir lıutu patladı 
Vç yaPalı var-
Bergama kazasının ulu cami mahalle

sinde oturan Hnsıın oğlu Hilminin 15 
yaşındaki oğlu Sedat, e\•de bulduğu bir 
kutu ile oynarken ansızın infılak olmuş
tur. içi barutla dolu bulunduğu anşılan 
kutunun infılak.iyle orada bulunan Eşref 
Taşkın ile kız kıırdeşi 7 yaşında Servet 
ve Sedat vücutlnnnın muhtelif yerlerin
den yaralanmışlardır. 

OYNIYANLAR: 

Bu kar§ıla~maya ehemmiyet veren 
futbol ajanlığı takunda antrenör Vahap 
Özal.taya ve Calatn saraylı Enver Alp
arslana yer vermiştir. 

Muhtelit takım kadrosuna ayrılanlar 
şunlıırdır: 

Saluhettin. Ali Kum, Adil Bümen, 
Nurullah Şeker. Saim Özaltay, Sııit Al
hnordu, Hakkı kiber, Necati Böcekler. 
Muammer Yavuz. llyna Erdoğan, Ha
lil, Hüseyin, Lütfi. 

Japonlar.1 göre 
(Baştarafı 1 inci Sahilcde) 

alınmıştır. Singnpur kıyı muhafaza ge
nıile.rl kumandanı da esirler arasındadır. 
Gemilerin bir çoğu Singapurdan Cava 
ve Avusturnlyaya kaçıyordu. 
YE.~1 AMER!KAN HOCUMU 
Tokyo, 25 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
20 Şubatta jnpon hava kuvvetleri, 

jnpon mandası altındaki adalara karşı 
Amerikan deniz kuvvetlerinin hücum
lnrını muvaffakıyetsizliğe uğratmışlar
dır. Kruvazör ve tayyare gemilerinden 
müteşekkil kuvvetli bir Amerikan filo
sunun Havai adalarından hareket ettiği 
öğrenilmesi Uzerine japon hava kuvvet
leri taarruza geçerek düşmanı püskürt
müşlerdir. Bu ikinci teşebbüs japon 
adalarına karşı taarruzun imkan.sız ol
duğunu göstermiştir. 

JAPON DEN1Z KAYIPLARI 
Düşmanın iddiaları hilafına olarak hiç 

bir japon kruvazörü batmış değidir. 
Şimdiye kadar ibütUn japon kayıpları 
bntan dört torpito muhribiylc, hasara 
uğrayan dört torpito muhribinden iba
rettir. lki denizaltı kayb~tir. üs
lerine dönmeyen diğer iki denizaltıya da 
kaybedilmiş nazariyle bakılmaktadır. 
Hareketlerin genişliğine nisbelle şilep 
kayıplarımız azdır. 

JAPON HAVA HOCUMLARI 
Tokyo, 25 (A.A) - İmparatorluk 

umumi karargahının tebliği: 
J npon hnva kuvvetleri dün Cava ada

sını, Bandang ve Batavya tayyare mey
danlarını bombalamış, yerde ve havada 
68 düşman tayyaresini tahrip etmiştir. 

MOTI'EF!K DONANMAYA 
HUCUM 
Batavyn limanında bir hafif kruvazör 

ve 3000 tonluk 2 şilep ağır hasara uğra
olmıştır. 

Bir japon tayyaresi üssüne dönmemiş
tir. --- ----
Amerilıa lıı,;darında 
bir genıı torpillendi .. 
Vaşington, 25 (A.A) - 8103 tonilato-

luk sarnıç gemisi Amcrikaıun Atlan.tik 
kıyısı açıklannda torpillenmiştir. Mü
rettebattan 29 kişi kurtulmuştur. 

YENİ ZEYrİN BUDAMA 
KURSLARI 

Dün Karşıyakanın Örnekköyünde 
zeytin bakım fen memurlarının nezare
tinde bir zeytin budama kursu açılmıo-
tır. On gün devam edecek olan kurs ni
hayetlenince devam edenlere zeytin bu
dama diploması verilecektir. 

Ehliyetnamesi bulunmryanlann zey
tin budamaları menedilmiştir. Vilayeti
mizin diğer yerlerinde de zeytin budama 
kursları açıln.caktır. 

Zeytinleri fenni usullere uygun suret
te budama işi, bir memleket meslesi 
olarak ele alınmıştır ve ziraat vekilliği 
bu işe büyük ehemmiyet vermektedir. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

bazı mesklın mevkileri işgal ettikleri bir 
hakikat olmakla beraber, Almanlara he
nüz mühim bir darbe indirdiklerini ka
bul etmek güçtür. Ahnanların taarruz
dan müdafaa harbine geçmeleri hase-

ŞEVKE'!' BiLGIH --·---Uludağda mukavemet 
ve inis müsabakası . 

-*-Bursa, 25 (Hususi) - ınu dağda 28 
Şubat ve 1 Martda bir mukavemet ve 
iniş müsabakası yapılacaktır. 

Müsabakaya Bursa, lstanbul, Bolu, 
Ispatta, Ankara bölgelerinin iniş birinci 
ve ikincileriyle mukavemet birincileri 
ve Er7.urum şark grubu müsnbakalan· 
nın iniş birinci ve ikincileriyle ınukave
mct birincileri ve Ankara ziraaat ensti
tüsUnden üç müsabık iştirak edecektir. 
Maamafih, masraflarını k~di vermek 
isteyen her Türk de müsabakalara işti
rakta serbesttir. 

Müsabakalardan sonra 1 Mart 942 Pa
zar günü saat 21 de neticeler bildirilecek 
ve kazananann mükafatları verilecek· 
tir. 

biyle, mühim bazı kuvvetleri istirahat <t----,----.. ·--.-.·---·---·--.. ·--... ·--·--·--... -,:ıo. 
ıçin geriye aldıktan sonra bazı muvaffa- Yedefı sulNı-ufarın 
kıyetsizlikleri de göze almış ol.malan "' 
hı biidir. Almanların, gerilerdeki kuv- yo'Jılaması-
vetleri dinlendirmek için Smolenske ka- iz:u.tR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-
dar çekilmeğe karar vermiş olmaları da KA..VLI<1INDAN : 
muhtemeldir. Görülen lüzum üzerine şubat 1942 

CENUP CEPHFStNDE ayı içinde başlıynn yedek subaylıırın 
Cenup cephesinde bazı değişlkliklere yoklaması nihayete ermek üzeredir. 

rağmen genel durum muhafaza ediliyor Her ne sebeple yoklamasını yaptır-
ve Almanlar K;.fkasyayı daima tehdit nuyan yedek subayların hemen yok.-
eder vaziyette kalmağa devam ediyor- lamalarını ynptırmalan ve yaptırmı-
lar. filbahar taarruzlarında ilk ve esaslı yanlar haklarında kanuni trucibatın 
hedefleri Kafkasya olacağına göre mer- yapılacağının bilgi edinilmesi.. 
kezdekl badiseledn Alman taaITm~ pla- * 
nıncla büyük bir dcğ~-tklik yapacağı Harp maltiJlerlnJn 
beklenemez. Fakat llkbahar taarruzlan-
na kadar RuSiar Smolcnske gellr ve Po- - Ve şehit yetimlerinin 
lonya "topraklarına girerlerse, Alınan yolılaınası.. 
planlarında büyük bir değişiklik bekle- İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ-
mek laz.ımgelir. KANLll.tINDAN : 

LtBYADA Harp malfilleriylc şehit yetimleri-
Libyada havalann fenalığı yüzünden nin 942 yoklamnlarına ı mart. 1942 

hava faaliyeti olmamış ve bütün fanli- den 15 nisan 942 tarihine kadar de-
yet mahdut devriye faaliyetlerine miln- vrun edileceğinden harp malUlleri 
hasır kalmıştır. Mihver tayyareleri dün pazartesi, salı, şehit yetimlerinin 
de Ma1taya hücumlarına devam etmişler çarşamba ve perşembe günleri §Ubc-
ve İngiliz denizaltılarının üslendikleri ye müracaatla yoklamalarını yaptır-
rıhtımları bombalamışlardır. Bunlar da malan ilfuı olunur. 1-3 
tam isabetler olduğu Alınan kaynaklan .... · - ·- - ·- ·-·- ·- ·-·
tarafından bildiriliyor. 

UZAK DOOUDA 
Uzak dotruda da hava faaliy·eti devam 

ediyor. japon tayyareleri Suınaf.ra, Ca
va ve bunlara yakın hava meydanlannn 
ağır taarruzlar yapmışlardır. Bunu İngi
lizler de teyid ediyorlnr. Timor adasın
da-ki hava meydanı da japonlar tarafın
dan kullanılmağa başlamıştır. 

Tokyo, Havaide üslenen Amerikan 
Pasifik filosunun ikinci bir taarruz ha
reketine geçtiğini 'bildirmiş, fakat bu fi
lonun karşılanarak geriye dönmeğe ic
bar edildiğini de ilave etmiştir. 

Rus ya savaşları 
(Baştarah J inci Sahifede) 

da kalmaları pek muhtemeldir. Alman
lar Rus ileri yürilyüşline karşı koymak 
maksndiyle mühim mikdarda paraşütçü 
kıtalnn :kullanıyorlar. Bu kıtalann en 
n~ğı Girit adasına karşı yapılan hare
katın kullanılan paraşütçü kuvvetlerine 
müsavi olduğu santlmaktadır. 

§ Anna Nea~le, Roland Y oun~ 1 Almanca sözlll b~yİik tarihi lôcia.. 
XORBALJDA 
İKİ fflRSIZLIK 
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~ TYRON POVER ~ 
1 Zoronun ! 

Tokyonun haber verdiği bu ikinci te
şebbüs hakkında Amerikalılann henüz 
hiç bir şey söylemediklerine bakılırsa 
harp devam ediyor demektir. Fakat 
böyle hareketlerin Amerikalılara fay
dası, bu hareketler ufak ölçüde oldukça 
hemen hemen yalnız japonlan taciz et
mek mahiyetinde knlır. 

Sibirya birliklerine mensup yüz bin
lerce asker Lcningrad yakınlarındaki 
harekatla, Vnlday, Smolensk Doneç ve 
Kınm bölgelerindeki hareketlere iştirak 
etmektedir. Dinieperpetrovskdaki Al
man kuvvetleri çember içine alınmak 
tehlikesine maruz bulunuyorlar. 

§ KRALİÇENiN IZTI 
§ ZARA LEANDER vs VİLLİ BİRGEL .. 

A 1 
İLE 

Binlerec artistin i tirnkiyle zengin dekorlar içinde oynanmıştır .. 
OYUN SAATLERİ : 

2 - S - 8 de KRAIJÇENİN ISTIRABI .. 
3.30 - 6.30 - 9.30 da NANJ::TTE.. o 

~~..ccc~cıoo~cc~~~...-...c:cıodl 

Torbalının yukan mahııllesinde otu
ran Bn. Hadiccnin bulunmadığı sırada 
evine hırsız girmiş ve 19 parça ktymet
li eşya çalarak kaçmıştır. * Evv~ki gece Torbalı istasyonu ci
varında Mehmet oğlu Süleyman Uya
nın balclcal dükkunı soyU}mu~tur. Meç.
bul hırsız dükkana damını delmek sure
tiyle Girmiş, mevcut 20 lira para ile bir 
çok eşya çalıp kaçmıştır. 

- = 

Yarın 
işareti -==~ 

Elhamrada _ - -- -İİ 1111111111111111111111111111IWllllll11llllllllll1111111 Ü: 

Amerika hariciye nazırı 
istila niyetinde değil .. 
Vaşington, 25 (A.A) - Hariciye na

zırlığına vekfilet eden Sumncr Vels ha
riciye nazın Kordel Hull'ün istifaya ha
zırlandığı hnklonda bir gazetede çıkan 
haberin yanlış ve fena niyetle uydurul
duğunu söylemiştir. 

Bu Akşam 
Perfembe ı!ğlertceıi 



_2' SUBAT PERSEMBE 
-.... _ 
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BJR KAÇ AYDA 

iN GILIZCE 
•a 

OGRE'J'EN DERSLER 

KIRK DOKUZUNC UDERS •• 
A VISfl'E TO LONDON - LONDRAYI BİR GEZME 

PAU.T TWO • THE WEST END İKİNCİ KISIM - BATI 
'[!e western part of London is called the West End. 

1 
~dranın garp kısmına (The West End) denir. 

~~ıs the gay and fashionable part of the town 
~hrin kibar ve şen kısmıdır. 
~it are the best shops and restaurants, and the biggest theatı·es 
~~d~ en güzel dükkfuılar, lokantalar ve en büyük tiyatrolar vardır. 
•-uı ıs Piccadilly Circus - Burası (Piccadilly Circus) dir. 
~re is a great dcal of traffic here - Burada pek çok nakil vasıtası var. 
~y wide streets leave t.he Circus in ali directions 
ller istikamette bir çok büyük caddeler (Circus) ten çıkar. 
~t us have a look at the underground railway station here, it is one of the 
:IQest in London. 

a.Uradaki yeraltı demiryolu istasyonuna bakalım; bu Londradakilerin en bü
~üklerinden biridir. t: is the main hall of the station it is circular 
ı. Yonun müdevver büyük salonu buradadır. 

0 ving stairways called cescalatorsıı carry people down to thc train 
llaJb aşağıdaki trenlere götüren hareket eden basamaklara (merdivenlere) ıes
calatoes. denir. 
~'9ery passagc leading out of the station bears the name of the street to which 
ıt leada 
~onun dışına çıkan her geçit sokağın ismini taşıyan istasyona gider. 
'!\ere is a notice bearing the name aRegent Streetıı at the entrance to this 
rs-ge. 
1 

U geçidin giriş yerinde ırRegen.t Street. adını taşıyan bir dikkat işareti var. 
~:us go up to Regent Street, and walk up it to OXFORD Circus 
~ent Sreet'e çıkalım ve OXFORD Circuse yürüyelim. 
;;._uere are shops on eitlıer side of this street. 
uu sokağın her iki tarafında diikkaolar vardır. 
lıı these shops, We can see Iashionable clotbing, furs and jewelry 
~dükkanlarda şık elbiseler, kürkler ve mücevherler görebiliriz. 
l\ re are some beautiful Turkish carpets in the window of this shop 

U diikJdnın penceresinde bazı güzel Tüı·k halıları var. 

azz:w -
Borsa 

ÜZÜl\I 
346 S. Süleyınanoviç 
257 Riza ihracat 
210 İnhisarlar 
197 M. j. Taranto 
1"53 Albayrak 
136 Nuri Sevil 
169 inan şir. 
101 Kemal Haraççı 

85 A. Papagno 
54 Ahmet Tabak 
72 P. Klark 
39 Nazını Fadıl 
27 Ş. Bencuya 
21 Öztürk Şir. 
13 H. Elbir1ik 
13 Mustafa Şeker 
1 O Şükrü Oğur 

1903 yekun 
157247 Eski yekun 
159150 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 

48 
47 50 
45 50 
45 50 
48 
47 25 
46 50 
47 50 
42 50 
48 50 
4.8 50 
50 
47 50 
49 
47 50 
47 50 
46 

YENi ASIR 
1- - - :a:: 

:.n 11111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111 ı ıı.: 

~ .Ankara Radyosn ~ 
i BUGÜKON'EŞRlYAT ~ 

51 :1111111111 ı ı ı ı ı ı il il 111111111111ıil11111111ıııc111111111111 •• 
48 50 7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
47 50 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans habederi 8.00 
47 50 Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 
48 50 Program ve memleket saat ayarı, 12.33 
48 75 Müzik : Muhtelif şarkılar 12.45 Ajans 
48 50 haberleri 13.30 Müzik : Şarkı ve türkü-
48 50 ler 18.00 Program ve memleket saat aya-
45 50 rı 18.03 Müzik : Çifte fasıl 18.45 Ziraat 
48 50 takvimi 18.55 Müzik pl. 19.30 Memleket 
51 50 saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 Mü-
50 zik : Halkevleri folklor saati 20.15 Rad-
47 50 yo gazetesi 20.45 Müzik : Filim şarkıla-
50 rı 21.00 Konuşma (Dertleşme saati) 21. 
4 7 ~O 15 Müzik : Şarkı ye türküler 21.30 Ko-
4 7 ;,O nuşına (Hikaye saati).. 21.45 Müzik : 
50 Radyo senfoni orkestrası 22.30 Memle-

45 50 
46 50 
48 
49 50 
53 

ket saat ayarı, ajans haberleri ve borsa
lar .. 

1ZM1R BELEDtYEStNDEN: 

131 Bahri ve T. Nazlı 29 50 29 50 
136883 Umumi yekfuı 

l 369 ncu sokakta 31 nci adanın 360 
metre murabbaındaki l 3 ve 14 sayılı 
arsalarının satışı yazı işleri müdürlüiün
deki şartnamesi vec;hile kapalı zarfla ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen bede
li 5 400 lira muvakkat teminatı 405 li
radır. ihalesi 2/3/942 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 15, 30 
a kadar encümen riyasetine verilir. 

ZAHİRE 
9592 kilo Kuındarı 

13 Ton Kendir T. 
99 Ton Susam 

133 Ton Fasulya 
12 Ton P. Çekirdeği 

51 
21 50 

---·---YILDmIMı 
Yılmaz kaçırmış •• 

20 
41 
52 50 
22 . 

7 50 

Tir0ııin Akkoyunlu köyünden 16 ya
şında Ayşe Yıldırım adında bir kız tar
ladan evine dönmekte iken İsmail Yıl
maz tarafından zorla kaçırılmı>:tır.. İs
mail bilahare tutulmuştur. 

13 18 26 1 772 (347) 

* 1 - Askerin istihkakından kesilecek 
ekmeye mukabil ilave edilecek gıda 
maddeleri hakkında 4186 kanun numa
ralı ve 2/2/ 942 kabul, 6/ 2/ 942 neşir ta
rihli kanun. 

2 - Ceza mahkemeleı·i usulü kanu
nunun tadiline dair 4179 kanun nwna
ralı ve 30/1/942 kabul, 3/ 2/ 942 neşir ta
rihli kanun. ~ is OXFORD Circus. Let's walk along OXFORD Street and see soıne of the 

8 ı>s there. p:~:ııoı::ııoı::ıcc~ıoı::ıoı::ıoı::ıoı:ııocococ'"'°cc:c 
~~~ORD Circustur. OXFORDCircus boyunca yürüyelim ve dükkan- Satılık tarla ve n1t'raı 

3 - Kaput bezlerinin tip ve vasıflan 
hakkındaki nizamnamenin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye bir madde ilavesine dair 17229 
kararname numaralı ve 5/ 2/ 942 neşir 
tarihli nizamname. 

'l'his is Hyde Park. It is one of the biggest open spaces in London. Tirede Halkapınar mcv.kiinde 27ii IS 
~ Hyde parktır. Londranın açık yerlerinin en büyüklerinden birisidir. dönüm müfrez tarla ve bağ ile 2675 
~ Sunday, Londoners like to walk here and listen to the bands playing. dönüm mer'arun beşte bir hissesi 
(}.,~ gilnü, Londralılar burada gezmeği ve bando dinlemeyi severler. acele satılıktır. Taliplerin Tirede ec-
~r there, near the middle of the park, is the Serpentine. zacı bay Hüseyin Kantora müraca- !ol 

4 - Askeri tayinat ve yem kanunu
nun tadili hakkında 4187 :kanun numa
ralı ve 2/2/942 kabul, 6/2/942 neşir ta-

l 
. kın ortasına yakın yer cTbe Serpentineıı dir. atları.. 18-20-22-24-26 (386) § 

t ıs an artificial lake where people may row or swim. ....cıaaccccco~~.n:c ~" rJıli kanun. 1059 (443) 

~ada bir havuz vardır ki halk kürek çeker veya yüzebilir. 
e have crossed the Park - Parkı, karşıya geçtik. DüfıJıanında nohut ve mafıarna bulunduğu 

halde yolı demelı suretiyle illtilıdrdan :,e shall walk back to Piccadilly Circus along Piccadilly 
.ııccadilly boyunca Piccadilly Circus'e yürüyeceğiz. 
~ the right hand side of the road is Green Park. suçlu Mehmet Kuran mahfıam oldu 

olun sağ kenannda Yeşil Park vardır. J • c M ... dd • • ı • w • d 
~is~icca~ycircus... zmır • u eıumumı 1210 en: 
~ Pıccadilly Circustür. D"kk. d h k b 
.. ~ we shall walk up Shaftesbury Avcnue and look at many of the best the- u anı~ a no ut ma arna ulunduğu halde yok demek suretile ihtikardan 
&~es in London. After that we can go to Trafalgar Square. suçlu Fe"'.zı paşa hu!varında Kemal P.a.P C. 115 S. lı dükkan s~hibi Osman oğ-
~di Shaftesb dd · ·· ·· r Lo dr · · ti t lar baka lu Mehmet Kuran oglu hakkında İzmır Asliye ceza mahkemesınde yapılan du-
1__ ury ca esme Yli?"'!ye ~ -:'e n anın en ıyı ya ro ına - ru ma sonunda: 
-n. Sonra Trafalgar meydanına gıdebilırız. şS b" v 'Ibis is Trafalgar Square. .. uçu sa ıt oldu~u?dan hak~.ında .. milll korunma kanununun 32, 59/2, 63 
:aurası Trafal danıd ncu maddeler mucıbınce on gun muddetle hapsma 75 lira ağır para cezası 
On that high :ı= is theı:~tue of Adıniral Nelson. alınması~ ve 18 gün müddetle dükkanının kapablmasına 29/1/942 tarihine 
-Şu .~:L __ ,_ -''tun ,. ___ . d . al N 1 .__ k 1. dır karar verılerek hükmün katileştiği ilan olunur. 1061 (444) 

.YuıuıeJC ... un ~~ın e amır e sonun ney e ı var . 
lJe lived over a hundred years ago, and defeated Napoleon•s fleet. 
O, yüz yıl önce yaşadı ve Napolyonun donanmasını malQp etti. 
lieison's victory was won in the Battle of Trafalgar, but the Admiral himseli 
Was killed during the battle. 
lielson zaferi, Trafalgar muharebesinde kazandı fakat amiral kendisi de muha· 
l'ebe esnasında öldürüldü. 

Ş'l'hat large building over there is the N ational Gallery. 
uradaki büyük bina National Gallery (Milli Galeri) dir. f. it are many of the finest pictures in England. 

... ~de, İngilterenin en güzel resimlerinden bir çoğu vardır. 
"«'s walk along th1s street it is called. the Strand. 
llı.ydi, Strand ismi verilen bu yol boyunca yürüyelim. 

Sovyetlere gôTe Alman Genel Kurmay 
(BaştaraCı 1 inci Sahidcfe) reisi SlovaJıyadan 

!°P'..135 havan topu, 29 tank, 340 mit- ayrılds-
'!/~oz, 4 J 50 otomatik tüfek, 450 kam- Presburg, 25 (A.A) - Mareşal Fon 
----~· 320 motorsiklet, 5 60 bisiklet, 15 Kaytel Slovakyada iki gÜn eüren ziya· 
~.--..,~ör, 125 vagon muhimmat, 8 loko- rctinden sonra dün Pı·esburgtan ayrıl
~?tif, 11000 ohüa, 9600 mayn, bir mıştır. 
I ~on 300 bin fişek, 6350 el bombası, SLOVAK.YADAN ASKER 
l' .ı._ kilometrelik telefon kablosu, 2 7 iSTENMEMiŞ 
i>a."'YO Verici aleti, 385 paraşüt. 315 Presburg, 25 (AA) - Mareşal Kay-
~leYgir ile ayrıca bir çok iaşe levazmıı telin hareketi münasebetiyle Slovak ga-

e geçirmitlerdir. zeteleri samimi yazılar neşretrnektedir-
~Ml TEBLlô ler. Bu gazetelere göre Slovak milleti 
J..t büyük Almanya yanında zafer için elin-

) oskova, 25 (AA) - Geceki Sov- den gelen gayreti göstermiştir. Slovak 
'd.~ tebliği: 24 şubatta kuvvetlerimiz harbiye nazırı demiştir ki: 
ra.1~a.n ordularının mukavemetini kıra- _ Büyük Almanyanın mücadelesin· 
\o ileri hareketlerine devam etmişler de fazla Slovak askerine ihtiyacı yok· 

e 2hir çok yerleri işgal eylemişlerdir. tur. Ve Slovakya So,•uetler aleyhinde 
~·· 3 Şubatta hava muharebelerinde 23 •J 

~ U§rııan tayyaresi düşürdük. Biz 1 3 tay- harp etmekle bahtiyardır. 
are kaybettik. *----
Gı~ava birliklerimiz 23 şubatta 1 o tank Yeni Polon)1a zırhlı 
~ kamyon, muhimmat yüklü 140 va- tümenleri JıurulacaJı •• 
ı-;ı:-.. 8 sarnıç vagonu, 30 top, 27 mit- Londra, 25 (A.A) _ Polonya Başve-
b~ oz, 2 3 tank topu tahrip etmişlerdir. kili General Sikorski, biri Büyük Bri
~<>knüşte tayyarelerimiz 1 7 vagon ile bir tanyada ve diğeri orta şarkta iki zırhlı 
l' ı::;ıotif havaya uçurmuş ve 2 treni Polonya zırhlı tümeni teşkil edileceğini 
~ ışlardll'. Üç düşman kamyonu yan- söylemiştir. 

1§ Veya yok edilmiştir. tNGtr.tZLER ASRI 
So lloskova, 25 (A.A) - Dün geceki StLAH VERECEKLER 
<:e~et tebliğ.i: Sov~etler. son ~nlerde Londra, 25 (A.A) - General Sikorski 

İzmir Defterdarlığından: 
Nuriyenin Ba!]tura.k şubesine borçlanma bedelinden olan 134 lira 40 kuru~ 

borcunun temini tahsili için tahtı hacze alınan bir adet kalikton marka piyano 
28/ 2/942 tarihinde tahsili emval kanunu hükümlerine göre bilmüzayede satı
lacağından taliplerin yevmi mezkurde Başturak maliye Şubesi tahisl şefliğine 
müracaatları ilan olunur. 1044 ( 441) 

t-ermin Tuhafiye Maiazası 
SAYIH MVŞT ERILERİMİZE 

Müessif Kemeralb yangınında yanan mağazamızı bu kerre yine Kemeralb 
S caddesinqe Karakol karşısında 72 No. ela 
s YENiDEN VE rAMAMEN YENİ ÇEŞirLERLE 
§ açtığımızı ve tuhafiyeye ait bütün çeşitlerinizi mağazamızdan en ucuz 
~Hatlarla temin edebileceğinizi saygılanmtzla bildiririz. TELEFON 3491 1 1010 (419) 
~ıooc~~cccıcoc~ı:o:ıooı:roocıccııooc:rooı:aocıooc:roo:aoooocıoeıı:roo~~ 

1ZMtR T!CARET MAHKEMESİN
DEN: 

Müddeialeyh: İzmirde Osmaniye cad
<lesinde 99 numc.rada iken hfilen ikamet
gahı meçhul bulunan Halil oğlu Mus
tafa tarafına. 

ı~;~:~=i;=;;;y:;::· 
§ Orta okul 2 inci sınıfından tasdik
S nameli bir seneden fazla avukat ki§ tipliği yapmış, iyi bonservis almış 
S ve askerlikle alft.kası olrmyan bir 

§ genç iş aramaktadır. Basmahane 
S Abdullah efendi mahallesi Kantarcı 
~ sokak numara 3 te Enver Akkayaya 
~üracaat edilmesi rica olunur. == c ccocc:occ:..-.,.ccy..cıcoı'".ı:rJ/....O-~ 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak

taş 'ın en son eseTi 
(Altınriiya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hilal J:.czanesi 

SAHiFE J 

İzmir rraınvay ue Elelıtl'ilı Şirfıetinden : 
Mart 1942 ayında şebekede yapılacak ameliyet için cereyanın aşağıda gö.

terilen sektörlerde ve tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan 
olunur: 

1) 8 ve 22 mart 1942 pazarları saat 
I Darağaç 

9 dan 15 e kadar: 

JI Tepecik 
llI Alsancak 
iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 
E Karşıyaka 

Bornova 
Buca 

2) 1 - 1 5 ve 2 9 mart 
V Çarşı 

1942 pazarları saat 9 dan 15 e kadar: 

Vl Bahribaha 
Vll Karantina 

VIII Güzelyalı 
X Konak 

XI Gazi bulvan 
Xll Mezarlı.kbqı 
XIll Asansör 
XIV Gazi bulvan 
xvı Gümrük. 

T. iş Bankası 
Kiiçülı tasarruf hesapları ı'4211ırcuntye pltinı 
Keşideler : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır .. 

1 9 11 2 JKRAMİYELERJ ... 
1 adet 2000 Liralık 2000 
3 adet 1000 Lirabk 3000 
2 adet 750 Liralık 1500 
3 adet 500 Liralık 1500 

10 adet 250 Liralık 2500 
40 adet 100 Liralık 4000 

50 adet 50 Lirahk 2500 
200 adet 25 Lirahk 5000 
200 adet 10 Liralık 2000 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lin 

74 No. Kıqadası rarım Jıredl Jıooperatlflnden : 
Mevkii : Türkmen. Hacı Veli 
Cinai : Hanm. 
Mikdarı : 

Mevkii : Hanım eamü. 
Cinsi : Bağ ve zeytinli tarla. 
Mikdarı ~ ( 8 731) 

Mevkii : Dutlu kuyu nam Hanım camii . 
Cinci : içinde (kule ve kuyusu) bulunan baR: ve zeytinlik. 
Madarı : 

t - Yukarıda yazılı 3 parça gayri menkul arttırma ile 6/3/942 euma Kii
nü saat 14 - J 6 ya kadar dairemizde peşin para ile aatılaeakhr. 

2 - Dellaliye ve sair bilumum masraflar alıcıya aittir. 
3 - Fazla izahat almak isteyenlerin dairemize ihale gününden evvel mü

racaatlan ve taliplerin ihale gününde hazır bulunmalan ilin olunur. 
24 25 26 1015 (423) 

T. C. Ziraat Bankası 
KUPUJaq ftıPihi: 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Türk llrasa.. 
Şube ve aJan adedi : 2'2 

Zlnl n ticut her nevi Bbka muameleleri 

PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 LblA 
lKRAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplaruıda en. a (50) 
liram bulnnanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl&na göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Liralık t.000 Un 
' • 500 • 2.000 • 
t • UO • LOOO • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 51 • 5.000 • 

120 • '° . t.800 • 
160 • 20 • 3..200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~ Uradan aşağı dtl§ml
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

(Kur'alar senede 4 deta, l J Hazıran 11 Eylo.J. 11 Birlnciltanun l 1 Mart 
tarihlerinde c;ekileeektir.) 

KAŞELtRI 
2soo P cephesınd: b~r kes_ımde duşmana burada toplanan Polonya milJ!. konse-
1op . ~~yıp verdırmışlerdir. 18 tank, 30 yjndeki beyanatında Rusyadakı Polon
h~ıgtınarn etmişlerdir. Diğer bir cep- ya ordusuna tngiltereden modem teçhi
~o ~30 top, 150 kamyon, 9 tank, 180 zat gönderileceği hakkında İngiliz hükü-
·-:.~ıklet iğtinam etmişlerdir. metinden teminat aldığını söylemiştir. 
l~~~.,,.,...-ocr.r.-oooaQa~~~~.r..o-J.T..rJ.;,o---'-7'~~~.,.,..,,~ 

İnhisarlar idaresi İzmir başmüdürlü
ğüne izafetle vekili avukat Halil Sabri 
tarafından birinci hukuk mahkeme
mize tevdi olunan 1935 yılı içinde Çam~ 
altı tuzlasından veyahut Foçadan mer· 
kez tuz satış deposuna ve Alsancak is
kelesine gelecek dökme ve çuval tuzla
rın deniz vasıtalarından ambara nakil 
ve ithal vesaire muameleleriyle aynı is
kelede vagonlara nakil ve istif vesairc
&yle hammaliye işlerine müteallik te
ahhüdün ademi ifasından mütevellit ba
kiye 267 lira 30 kuruşun tahsili talebiy
le Mustafa aleyhine açılan 942/90 sayı
da kayıtlı davadan dolayı müddeialeyh 
Mustafa gönderilen davetiyenin bila teb
liğ iade edilmesi üzerine polisçe yaptı
rılan tahkikatta ikametgahı meçhul ka
lan müddeialeyh hakkında davetiyenin 
ilanen tebliğine ahiren mahkemece ka
rar verilmiş ve mahkemesi 20 Mart 942 
Cuma günü saat ona bırakılmış oldu
ğundan o gün ve saatte müddeialeyhin 
mahkemeye gelmediği takdirde haklon
da gıyap muamelesi yapılacağı ve dava 
istidası ile davetiye varakasının mah
keme divanhanesine talik kılındığı teb
liğ makamına kaim olmak üzere gazete 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMArfiZMA 
Ve bütün ajrıla,.ı derhal Jıeşe,. ••• 

~~~;~e 1 Bu RAFTA 1 ~ft~'ff 
--- -·--·- ... Gösterilen {ilimler (!>--·-,-·-·-·-·-·!· 

l -- Tiirkçe ROBINSON ADASI 
Dk defa büyük aile filmi.. 

Caniler Şehri Deniz Kartal 
Z ··Yalnız LALEDE 12 ··Yalnız rAHDA 

4.ltın Sesli DİK FORAN DUGLAS FAİRBAHKS 
.-<...-Y...~ 

3 •• v ALr DİSNEY Renlıll YENİ MİKI TERZİ •• 
~ 4 - MATBUAT U. M. MEMLEKET JURNALİ YENİ YENİ HABERLER 

ile ilan olunur. 1062 (440) 

tLAN 
Akhisar tütüncüleT bankası Türk ano

nim şirketinin namına yazılı beheri yir
mi Türk lirası itibarı kı~tinde 
1267 - 1271 nolu birinci ihraç beş ve 
dörtte bir bedeli ödenmiş 27806 - 27808 
ve 30651 - 30655 nolu ikinci ihraç sekiz 
adet hisse senetlerimi zayi ederek ikin
ci nüshalarını alacağımdan evvelkileri
nin hükmü olmadığım ilan ederim. 

Akh.isarın: Çoban Hasan köyünden 
Ödemişli Hüseyin oğlu Ali Coşkun 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını hftizdir. İcabında günde (3) kaşe alınabilir-

~tASE 
!t 

Ağrılaıı dindirir 
ROMA TtZMA, BAŞ, DtŞ, StNtR ve BEL ağrılan ile ıoğuk algınlığından 

ileri gelen vücut KUUKLlôl, NEZLE ve GR1P haatalıklan O E R M A N 
kqelerile derhal geçer, icabında günde l - 3 kqe almu, her eczanede bu
lunur. 



r yasi vazı vet 
----*·----

; erbest Fransa-
t.· a demokra§i 
tlostlu~u 2it
tik~e artı vor 

-*-Radyo gazetesine göre Va~ingtonun 
doğum yıldönümü münasebetiyle Bırle
(;jk Amerika cümhurreisi Ruzvelt tara
fından söylenen nutuk bütün dünyanın 
yankılar uyandıran en önemli olayını 
te~kil etmektedir. 

Berliner Burken Çaytung Alman ga
zetesi •Amerika cümhurreisinin coğ
rafya bilgisinin noksan• olduğunu yaz
mıstır. 

Japon sözcüsü, B. Ruzveltin bizzat 
kendisinin Cava, Smatra ve Avustural
yaya yardım göndermek mümkün ol
madığı ve Filipinler hakkındaki sözle
rinden bahsederek •Bütün bunların 
harp ilarundan evvel düşünülmesi ge
rektiğini• söyleı:ııiştir. 

Japon askerl mahfilleri şunları söyle
miştir: 

• - Bu nutuk baştan başa safsata te
lakki olunabilir, Japonya, müsbet veya 
menfi her şeyi hesaplamıştır. Harbe so
nuna kadar devam edecektir. Amerika 
her türlü ha7~rlıklarında ve dilediği gibi 
teşebbüslere girişmekte serbesttir.• 

B. ÇÖRÇİLİN NUTKU 
Dün ana hatlarını bildirdiğimiz Cör

çilin nutku hakkında İngi];z gazetelerin
de yazılar çıkmıştır. 

Deyli Telgraf, Ruzvelt ve Çörçilin 
birbirinden bir kaç saat ara ile söyle
dikleri sözlerdeki ruh birliğini belirt
mektedir. 

Taymis te müttefik devletlerin müşte
rek gayeye varmak için çalıştıklarını ve 
Çörçilin bu gayeye vusul için daha top
lu çalıştığını yazmıştır. 
FRANSADAKİ CEREYANLAR 
İşııaJ altında bulunan Pariste çıkan 

bir Fransız gazetesi serbest Fransada 
İngiliz ve Amerikan subaylariyle dost
luk münasebetlerinde bulunanlara kar
şı mil<amaha gösterildiğinden ve mihver 
aleyhtarlığından şil<Ayet etmektedir. 

Faris gazetesinin bu yazıları. son si
yasi ~elişmelerden sonra serbest Fran
sada demokrasi lehine bir cereyan husu
le geldiğini teyit eder mahivettedir. Bır 
taraftan Rion muhakemesi devam ettiği, 
bir taraftan da ilkbahar taarruzu hazır
landığı bir sırada Msıl olan bu deği
şiklik dikkate değer. 
RAŞİT ALİ GEYLANi PEŞTEDE 
İtalya radyosu eski Irak başvekili 

Raşit Ali Ceylaninin 30 kadar Iraklı ile 
birlikte Budapeşteye gittiğini bildirmiş
tir. 
ÇİNE YARDIM 
Ruzveltin Londra hususi mümessili 

B. Harriman cümhurreisinin her ne ba
hasına olursa olsun Çine muhakkak su
rette ve büyük nisbette yardım edeceği
ni söylemiş ve Ruzveltle Çörc;ilin her 
zaman övülıneğe Ulyık olduklarını an
latmıştır. -----·- . Uzak doğu harpleri 

(Baştarab 1 inci Sahidefe) 

JAPON GEMİLERİNE HÜCUM 
Matasara yakın bir yerde düşnan ge

milerine muvaffakıyetli bir taarruz ya
pılrruş ve iki büyük iaşe gemisi batırıl
mıştır. Evvelce de bir müttefik tayyare 
diğer bir iaşe vapurunu batırmıştı. 

Müttefik hava kuvvetleri Palambang 
hava meydanına hücum ederek hasar
lar ika etmişlerdir. 

RESMl TEBLlC 
Batayya, 25 (A.A) - Hollanda Hin

di.•tanınm tebliği: japonlar Cava hava 
meydanlarına hücumlarına devam et
~lerdir. 16 düşman uçağı Batayya ha
va meydanına bir saat süren bir taarruz
da bulunmuşlardır. Atılan bombalar de
nize düşmüştür. Yine 16 uçaktan müte
şekkil bir düşman filosu üçüncü bir ta
arruz daha yapmış ve uçak savar batar
yalarımızın ateşiyle dağıtılmıştır. Ban
don hava meydanına düşman Iıombalan 
pek az hasar yapmıştır. Surabaya yapı
lan akında hasar azdır. japonlar mu
hakkak surette bir av ve bir bombardı
man tayyaresi, muhtemel olarak da üç 
av ve beş bombardıman tayyaresi kay
bet~lerdir. 

SUMATRADA BİR İŞGAL 
Tokyo, 25 (A.A) - Kuvvetlerimiz 

Sumatrada Tancon Karanı işgal etmiş
lerdir. 

Vaşington, 25 (A.A) - Hollanda ha
riciye nazırı fon Klepen beyaz sarayda 
B. Ruzveltle görüştükten sonra gazete
cilere aşağıdaki demeçte bulunmuştur : 

• - Cava. şimdiki şartların imkanı 
içinde müdafaa edilecektir. Britanyalı
lardan ve Amerikalılardan aldığımız 
yardımlardan dolayı medyunuz .. • 

Rangon , 25 (A.A) - Tebliğ: 

Rion muhakemesi 
----*----

\-işinin Paris 
mümessili de da
vanın 2idişini 

be~enmivor 
-*

Davanm tarzı dı'? ve iç 
siyaset bakımından 

tehlikeli imiş! •• 
Faris, 25 (A.A) - Vişi hüküınetinin 

Paris mümessili orta elçi Döbrinon Ri
on muhakemesi hakkında şahsi ınütalcl
asını şöylece hülasa etmiştir : 

- Bu muhakeme çok geç kaldığı gi
bi esaslı meseleleri de ihtiva etmiyor .. 
Fransarun kazanamıyacağı bir harbi nı
çin açtığı araştırılacak yerde harbin 
kaybedilmesinden kimin mesul olduğu 
araştırılıyor. Fransa devlet adamlarının 
harbe Nasyonal Sosyalizm ve Fa.şizm 
düşmanlığiyle ve demokrasi ihtirasiyle 
atılmış oldukları muhakkaktır.> 

ALMANYA ZORLAMAMIŞ 
Döbrinon, Rion muhakemesinin Al

manyanın zoriyle açıldığı hakkındakı 
İngiliz ve Amerikan propagandasını red
dederek demiştir ki : 

- Hatırlamak lazımdır ki Almanlar, 
eski muharip olan Daladiyeyi bir za
manlar iyi fikirler besliyen bir adam 
olarak tanımışlar, Mandel ve Reynoyu 
başlıca mücrim telakki etmişlerdi.. Bu
nunla beraber Da!adiyenin, eline mi.\him 
fırsatlar geçtiği halde seciye zaafıru gös
terdiği fikrindedirler. 
TEHLİKE V ARJ\UŞ 
Davanın gidişi dış ve iç siyaset bakı

mından tehlikelidir. Çünkü bu bir par
Jamentoculuk mücadelesi halini almış
tır. Bunun mahzurlarını önlemek için 
ya davayı geri bırakmak veya neşrinin 
önüne geçmek 15.zımdır. İkinci şık ye
rinde olmaz, zira avukatlar dAvayı ay
dınlatmak için bir çok noktaları umumi 
efkara bildireceklerdir. ----·----
Serbest Fransa
da demokrasi 

dostluiu 
-*-uParisn te çıkan bir 

gazete Vişi hükümetini 
tehdit ediyor •• 

Faris, 25 (A.A) - D. N. B. ajansı bil
diriyor : 

Nuvo Tan gazetesi, Fransanın işgal 
edilmemiş serbest mıntakalarında Ente
licens servisin ve Birleşik devletler bü
yük elçisi amiral Llhinin fesatçılığına 
karşı Fransız polisini uyanıklığa davet 
etmektedir. Bu gazete diyor ki : 

Serbest bölgede mihver aleyhinde 
propagandalar büyümektedir.. Alman 
müesseselerine her yardım edene hain 
gözüyle bakılmaktadır. Halbuki Ameri
kalılara ve İngilizlere yardım edenleri 
Vişi devlet teşkilAtında yer alanlar gö
zetmektedirler. Bu keyfiyet mareşal Pe
tenin emirlerine aykırıdır. Vişideki dü
şüncesizler ne fena bir yol takip ettik
lerini bir gün göreceklerdir. 

draya döneceğinden beyaz saraya yaptı
ğı ziyaret bir veda ziyareti mahiyetinde 
idi .. 

Kambera. 25 (A.A) - Avusturalya 
hava tebliği : Japon paraşütçü kıtaları
nın Koyapang yakıruna indirildiği vo 
yeniden kanlı çarpışmalar olduğu anla· 
şılmıştır. 

Ehemmiyetli bir Japon deniz kuvveti 
Villi adası yakınlarında görünmüştür .. 
Villi limanında nakliye gemileri alevler 

... 

YENi AS'IR 

r n2iltere - 1. n._e
rika arasında 

----·*----
Ye niaen bır karşı lıklı 
yardım anlaş ması 

ımzalandı 

-'*-
AN l AŞMAYA BASK~ DEV· 

LETLER DE GıREBıLECtK 

Almanlara göre 
----*·----

Rus ordusunun 
"Ri~a'' ya 160 
k ilometre yak
laştı2ı yalan 

-*-Sovyet yarma teşebbüs· 
-*- terinin akim kaldığını 

Vaşington, 25 (A.A) - Cümhurre- söyliyorlar .. 
isi B. Ruzvelt lngiltere - Amerika ara- Berlin, 25 (A.A) _ Alman tebliği: 
sında imzalanan karşılıklı yardım anlaş- Şark cephesinin cenup kesiminde Al .. 
ma~ı hakkında bir demeçte bulunmu~- man _ Rumen ve Macar teşekkülleri düş-
tur. manın hücumlarını püskürtmüşlerdir. 

Bu anlaşma geregince Amerika. Bü- Merkez ve şimal kesimlerinde karşı-
yük Britanyaya her tülrü yardımlara de- hklı hücumlara devam ettik. 
vam ctmeği taahhüt ettiği gibi Jngiltere Sivastopola taarruz eden hava kuv
dc kabil olduğu kadar ayni tekilde mu- vetlerimiz şehirde ve liman bölgesinde 
kabeleyi deruhde etmiş bulunmaktadır. geniş yangınlar çıkarmıılardır. 
Anlaşma ayni ruhla mütehassis olan di- Sovyet kara sularında bir Sovyet kru
ğer devletlerin i.ştjrakte serbest ola- vazörüne ciddi isabetler kaydedilmiş
cakları bazı esasları ihtiva etmektedir. tir. 
Beynelmilel ticarette her türlü farklı 
muamelelerin ortadan kaldırılması. 
gümrük etikletlerinin azaltılması gibi, 
Atlantik misakının iktisadi hedefleri bu 
anlaı,mada yer alınış bulunmaktadır. 

ZAFERE KADAR HARP 
B. Ruzvelt bu münasebetle demiştir 

ki: 
c- 26 devlet haklı bir barış kurma

ğa çalışıyorlar. Zaferi temin için kongre 
gereken vasıtaları vermiştir. Biz hür 
milletlerle birle~miş olarak son zafere 
kadar döğüşeceğiz.> 

~----ı= ........ ----
Gen el haro du,,.umu 

---~'*----

L; b ya cephesi-. ' . 
nın e .... Emmıye-

t i neden ileri 
~elivor? 
-*-

IKG"LIZ MÜSTEMLEKELER 
NAZIRINtN IZlHATI 

-*-
Londra. 25 (A.A) - Müstemlekeler 

nazırı dün Lordlar kamarasında harp 
durumunu gözden geçrerek demiştir kı: 

• - Singapur garnizonu teslim olmuş
tur. Singapur başkumandanı hükümet
le muhabere imkarunı bulamamıştır. 

Birmanyada Japon tehdidinin önüne 
geçmek için her şey yapılacaktır. 
LİBYANIN EHEMMİYETİ 
Libyanın başlıca ehemmiyeti Alman· 

yaya karşı ikinci cephe kurabildiğimiz 
tek bölge olmasıdır. Burası, Rus mütte
fiklerimiz için pek mühim olan Avrupa 
muharebe meydanından Almanyayı 
kuvvet ve malzeme çekmek zorunda bı
raktığımız yerdir.1 

ALMAN ZIRHLILARINA DAİR 
Alman harp gemilerinin Brestten ay

rılışı hakkında nazır demiştir ki : 
• - Bunlardan ikisi ciddi hasara uğ

ramıştır. 

ALMAN - RUS HARBİ 
Alman !ar Sovyet cephesinde tüken

mez insan kaynaklarınuı yılmaz cesare
tiyle karşılanmışlardır. Bunlar hasma 
karşı öldürücü bir mücadeleye giriş
mişlerdir.• --------
Mareşal Çan Kay Şek 
Çine döndü.. 

Çungking, 25 (A.A) - Çan Kay 
Şekin Hindistandan Çine döndüğü res
men bildiriliyor. 

·~ 

RUSLAR NEREDE? 
Berlin. 25 (A.A) - O. N. B. bildi

Tiyor: Salahiyetli Alman askeri baynak
lan Sovyet birliklerinin Rigadan ancak 
160 kilometre uzaklıkta bulundukları 
haberini yalanlıyorlar. Şimal kesiminde 
muharebelerin Rigadan 450 kilometre 
uzakta cereyan ettiği bildiriliyor. 

RUSLARIN YARMA 
TEŞEBBOSLERI 

Berlin, 25 (A.A) - O. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

22 şubatta bolşevikler doğu cephe
sinde müteaddit hücumlarla Alman mev 
zilerini yarmağa teşebbüs etmşilerdir. 
inatlı müdafaamız önünde düşman hü
cumları kırılmışhr. Bolşeviklerin kayıp
ları ağırdır. Bir miktar Sovyet tankı tah
rip edilmiştir. Kuvvetlerimiz bazı nok
talarda karşı hücumlarla düşmanı yok 
etmişlerdir. Çok ağır muharebelerde ve 
karşı taarruzlarda dü§mandan yüzlerce 
esir aldık. ---... ·---
B. Tevf iK: Rüştü 

Aras Londra-
dac 2eliyor 

-*
İngilizler eski Londra 
sefir:mize kara gün 

dostu diyorlar •• 
Londra, 25 (A.A) - Sovyet Rus

ya büyük elçisi Bay Maiski Londradan 
ayrılan Türkiye büyük elçisi doktor 
Tevfik Rüştü Aras ıerefine dün bir öğ
le ziyafeti vermiştir .. Davetliler arasın
da Çin ve Şili büyük elçileriyle Yuna
nistan ve Suudi A rabistan elçileri bu
lunmuşlardır. 
TAYMİSİN NEŞRİYATI 
•Taymis• gazetesinin diplomatik ya

zarı c.kötü günler dostu> başlığı alhnda 
diyor ki: 

Türkiye büyük elçisi doktor Tevfik 
Rüştü Araa bugün Londradan hareket 
ediyor. Tevfik Rüttü Arasın ayrılıtı bu
rada teessür uyandıracaktır. Çünkü 1n
giltere için fena günler dostu olmuş ve 
lngilt~ede bir çok dostlar kazanmııtır. 

halkına da güzel bir itimat ve dostluk 
havası bırakacakhr. 

Hassas kalbli olan doktor Aras, harp
ten duyduğu nefretin zulmet kudretleri
ni yenmek ve devamlı bir sulh kurmak 
lüzumunu unutturacak kadar kendi üze
rinde tesir yapmasına müsaade etme
miştir. ---... ·---Amer ikada fırtına· 

içindedir. 
Yeni Gineye karşı büyük Japon hava Ç1 n nı• l aAı •ıa 

akını üç saat sürmüş, Japon tayyarelcrı ı.. "" • 
nı n sebep olduğu 

deniz facia ları 
6000 metre yüksekten uçarak 70 kadar ferden e' mı·n - *-
bomba atmışlardır. Hasar ehemmiyet-
sizdir. Sivillerden bir kişi ölmüş ve beş Bi r muhr ip ue fJir şilep 
kişi yaralanmıştır. K orenin istı· .. ıa~lini, lııyıya çarpıp parçalan· 

Londra, 25 (A.A) - Rangonda öğle- H 

' 

Maarif cemıyetınde suiıst ımal davaıı 

B. Refet Ulgen ile ye
tahliye edildiler • 

~enı 
Ankara, 25 (Telefonla) - Urfa meb- hakkında geniş izahat vermişlerdir. Mu

usu Refet Ülgenle yeğeni maarif cemi- hakeme fasılasız gece saat 23.30 a kadat 
yeti kolleji mutemedi Zeki Ülgen hak- devam etmiştir. Celseye son vermedell 
larında açılan davaya bugün saat onda hakimler heyeti Refet ülgenle Zeki trl
ağır ceza mahkemesinde yeniden başlan- gen haklarında evvelce verilen tevl<if 
mıştır. Birinci celsede davaya ait bazı kararının kaldınlmasına ve muhakem"" 
evrak okunmuş ve öğleden sonra akde- b 
dilen ikinci celsede davada adı geçen şa- nin yarın sabah (bu sabah) saat ona ı• 
bitler dinlenmiştir. Refet Ülgenin çocuk- rakılmasına karar vermiştir. Zan altıı>' 
lan ve gelini kendilerine isabet ettiril- da bulunanlar geç vakit tahliye o!UI>' 
diği iddia edilen piyango ikramiyeleri muşlardır. 
"""'~"""'><:::"""'c;::,..""";:,.<::><;;><:::-<:::><:::>-<::>•<::><;:,.<::><;;)'<:::"""'<::>'""";:,.<:::.<:,.C::,.<:;:>-<::>'O"' 

Kaçak un 
saklıyanlar 

ve buğday 
yakalaı1ıyor 
buğday elde edilmiş ve buna da el ko

nulmuştur. 

İstanbul, 25 (Yeni Asır) - Mecidiye 
köyünde Hasan Hoca adında birınlıı 
evinde 2600 kilo un bulunarak müsade-
re edilmiştir. Gerek buğday ve gerek unların sa· 

Un kapanında bir dükkfında 7 çuval bipleri adliyeye verilı:ııiştir. 
<::><:::>-<:><::><::><:::.<:><;:><:::..<:>"""'"""""'""""""''~~ 

ba~vekil a ün bır müddet t .c aret ve zıraat 
vekôıetlerinde meşf(L o ldu 

Ankara, 25 (Telefonla) - Başvekil D r. Refik Saydam bugün öğleden sonra 
ticaret ve 7.iraat vekfiletlerine giderek vekilleı:den muhtelif işler hakkında iza
hat almış ve direktifler vermiştir. 

Karşılıklı ha va 
hücumları 

- *-İngiliz t ayyareler i Al· 
man sularına yenid en 

mayn döktüler .. 
Londra, 25 (A.A) - Hava tebliği: 
Dün gece bombardıman servisine bağ

lı uçaklar düşman sularına mayin dök
müşlerdir. 

İki bomba uçağımız üslerine dönme
miştir. 

Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: 
Dün gece tek tek uçan İngiliz bombar

dıman tayyarelerinin Alman koyuna 
yaptıkları akında üç İngiliz tayyaresini 
düşürdük. 

ALMAN HUCUMU 
Berlin, 25 (A.A) _ Alman tebliği: 
Tayyarelerimiz dün gece Kromelin şi

malinde yürüyen bir lngiliz gemi kafi
lesini dağıtmışlardır. !ki gemlye o kadar 
ciddi isabetler kaydedilmiştir ki bunla
ra kaybolmuş göziyle bakılabilir. 

~----·-----Makine ve 
\ "erilirken 

Libya e.epl~esin
de hava fena 

- *Harekat keşif faaliyeti-
ne ve hava hücumlarına 

inhisar ediyor .. 
Kahire, 25 (A.A) - Orta şark Britan

ya orduları karargahının tebliği: 
Dün şiddetli bir kum fırtınası karada 

ve havada bütün harekata engel olmut" 
tur. Keşif faaliyeti yapılmışsa da hava
nın fenalığında;,ı düşmanla hiç bir temas 
olmamıştır. 

Tıniıni - Mekili arasında bir cenubi 
Afrika müfrezesi bir düşman grubuna 
baskın yaparak kayıplar verdirmiştir. 

Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: 
Şimali Afrikada karşılıklı keşif faali

yeti olmU§tur. Alman avcı tayyareleri 
dört İngiliz tayyaresini düşürmüşlerdir· 
Malta adasında denizaltıların bulundu• 
ğu rıhtıma ağır çapta bombalar düşmüş
tür. 

Berlin, 25 (A-A) - Alman av uçak• 
!arı Siydibarrani İngiliz hava meydanı
na taarruz ederek mitralyöz ateşiyle yer· 
de bulunan bir tayyareyi tahrip et~· 
tir. Diğer birini hasara uğratmışlardır. 
Alman avcıları dönerken üç tayyarenill 
tamamiyle harap olduğunu, bir diğeri• 
nin hasara uğradığıru tesbit etmişlerdir. 

AmıraL ::,usallo öldü. . Roma, 25 (A.A) -İtalyan umumi ka· 
Tokyo 25 (AA) _ Amiral Susaku 24 rargruıınm tebliği: Bir düşman keşil 

şubatta Borneo 
0

açıklarında cereyan eden müfrezesi M~kilide bir ~t~ad .. me~~e 
b. uhar bed '"im"' t'" Amiral h _ taarruz etmişse de puskilrtülın~· 
ır m e e 0 uş ur. usu s· aikta kld tli k fırtın h 

si bir gemiye kumanda ediyordu. ır.:n . ş e um ası ava 
_ -·- faalıyetine engel olmuştur. Almanlar 

SİNGAPURDA ÖLEN VE dört düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
YARALANAN İNGİLİZLER Maltaya gece gündüz hava bücumlarJ 
Tokyo, 25 (AA) - Nişi Nişi gazete- devam etmiştir. Mühim hedefler tahrip 

sinin Singapur muhabirine göre Singa- edilmiştir. 

pur muharebesinde ölen ve yaralanan ----·------
Ingiliz subay·ve askerleri 25 bin kişi tah- AMERİKADA 

min edilmektedir. Mihuer tebaasına 
KANADA - VİŞİ MÜNASEBETİ.. 
Londra, 25 (A.A) - Salahiyetli bir a it fabrifıalara 

kaynaktan bildirildiğine göre İngiliz hü- el Jıonuldu.. 
kümeli Kanadanın Vişi hükilmeti ile :-levyork. 25 (AA) Birleşik 
diplomatik münasebetlerine devam et- cümhuriyetler hazine nazırı Morgenta" 
mesini müşterek menfaate uygun bul- imzalanan emirnameler geregince birle-
maktadır. şik devletleT arazisinde bulunan Alman 

Al'tlERİKANIN BATI K IYILARIN
DA UÇAN TAYYARELER .. 
Vaşington, 25 (A.A) - Beyaz saray den sonra neşrolunan tebliğe göre Ran- Formuz adasının dı, 190 ölü uar .. 

gona hücum eden 24 Japon tayyaresin- V aı;ington, 25 (A.A) - Şiddetli fırtı- sözcüsü iki düşman uçak filosunun bu 
den ikisi düşürülmüştür. İkisinin de ha- geri lleriJmesini de na!ar yüzünden Temöv kıyılannda sabah Amerikanın batı kıyılarında uç-

ve ltalyanlara ait fabrikaların bundan 
böyle hükümetin harp durumuna müsa"" 
it bir vaziyete konduklannı. buralarda 
t talyan ve Alman amele yerine Ame
rikalı geçtiğini, fabrikalann b u bütün
lüğünü, mihver tabaasına ai t fabrikalar"" 
d an harp gayretine iştirak edemiyecek .. 
lerin kapatılacağını, m ülkiyet meselesi: 
nin sulh kongresinde hal edileceğinl 
söylemiştir. 

sara uğratıldığı muhtemeldir.. İngiliz istiyecefı.. Trakson muhribiyle 6000 tonluk bir şi- tuğıınu bildirm_. _ _;iş,_tir_... _ _ _ 
tayyarelerinin hiç bir kayıbı yoktur. Çunking, 25 (A.A) _ Çin hükü- lep kıyıya çarparak parçalanmıştır. i LİÖİ İY ? 

Rangonun hedef tutulan tayyare mey- metinin sözcüsü B. Ruzveltin nut- Muhripte yedi subayla 90 er ve şl- TALYAN TEB İNE D O~: .. 
danında hasar azdır. ki leptc ise bir subayla 92 tayfa ölmüştür. Roma, 25 (A.A) - talyan tebligı : 

kundan bahsederken demiştir · : Bir düşman keşif müfrezesi Mekilinin 
Şehre havadan taarruza başladığından - Son zaferden emin bulunuyoruz. ul ----·---

1
- doğusunda istinat noktalarımızdan biri-

leri Japonların 121 tayyaresi düşürül- Çin, topraklarının bütünlüğünü te- B garlar Alman ara sine hücum etmiştir. Kısa süren bir 
müş ve 42 tayyaresi de hasara uğratıı- min edecektir. Mahsul verecekler.. çarpışmadan sonra bu müfreze püskür-
mıstır. Korenin istik!Alini elde etmesine tülm.. d'" - b b Müttefiklerin tayyare kayıpları 12 dir, Sofya, 25 (A.A) - Mart baıında uş ve geri onmege mec ur ıra-
bir tayyare de hasara ugr-amıştır. müzaheret edeceğiz.. bir Bulgar iktisat heyeti Alnianyaya gi- kılmıştır. Sirenaikte hüküm süren şid-
Vaşington, 25 (A.A) - Neşrolunan 1 Formuz adasına gelince hükümeti- derele yemiş. sebze ve konserve ihracı detli kum fırtınaları iki tarafı hava kuv-

bir teblig-de bildirildiğine göre Filipin- .;. miz onu geri almağa çalışa!,'!_klı.!::,_~ için müzakerede bulunacaktır. vetlerinin faaliyetine engel olmuştur. 
-::;:;::-----=:;;;;;;;;;;;;;;;=c;;;Q;qj Alman av tayyareleri 4 düşman tayyare-

----·----Venezüeııa, Almanya)>• 
prote$tO etti .. 

Cenup cephesinde Bilin nehri üzerin
de günlerce süren şiddetli muharebeden 
ve düşmana afrır kayıplar verdirdikten 
sonra İngiliz kıtaları 20 Şubatta geriye 
çekilmi;lerdir. Ricatı desteklemek lçin 
Sitang nehrinin doğu kıyısında bir köp
rü başı tutan İngiliz kıtaları 22 Şubat 
günü ve 23 Şubat gecesi şiddetli hücum
lara uğramışlardır. Burada verilen mu
harebelerde bu köprü başı bir kaç defa 
elden eie geçmiş ve sonunda İngiliz kı
taları Sitangın arkasında daha müsait 
mevkilere çekilmiştir. 

lerde Bataandaki bütün cephelerde hat !jı;;;;;;;;;;;;;;;;;;:--::::-:::::::;:;;;;;:;;;:;;;;.. -~.r.r.ııı;ıı;ıı;cı;cı:ıı~ll si düşürmüştür. Malta üzerine gece gün-
boyunca keşif faaliyetı ve devriye çar- düz yapılan hava hücumları devam et-
pışmaları olmuştur. mektedir. Mühim hedefler tahrip olun-

14 avcı himayesinde bulunan 9 Japon 
bombardıman tayyaresini 7 Amerikan 
tayyaresi ptiskürtmeğe muvaffak olmuş_ 
tur. 

Timor adasındaki diişnan kuvvetle
ri bombardıman edilmiştir. Hava ve rü
yet şartları iyi olduğu için bombaların 
hedeflerine isabet ettikleri görülmüştür. 
Bir A vusturalya tayyaresi üssüne dön
memiştir. 

Va~ington. 25 (A.A) - B. Ruzveit 
gazetecilere Filipinlere tayyare takviye
si göndermenin imkansız olduğıınu söy
lemiş ve Lüzon adasına bomba ve av 
uçakları gönderilip gönderilemlyeceğiııl 
soran gazetecilere şu cevabı vermiştir : 

TEL: 3646 

REBEKA Filminin 
Son Güııü 

~ 
1 

AYRICA: §i 

muştur. 

YUNAN ÇOCUKLARI.. 
Londra, 25 (A.A) - Resmen haber 

verildiğine göre İngiliz hükümeti Yu
nan hükümetiyle mutabık kalarak bir 
kısım Yunanlı çocukların Yunanistan
dan çıkarılması meselesini incelemekte
dir. Bu hususta şimdilik başka hiç bir 
haber yoktur. 

R USAYNJN CENUP CEPHESİNDE 
ALMANLARIN SUBAY ZAYİATI... 
Londra, 25 (A.A) - Sovyet tebliğine 

Kara kas, 2 5 ( A.A) - Venezüe!la 
hariciye nazırı bir sarnıç gemisinin bir 
Alman denizaltısı tarafından torpi1]en .. 
mesi ve bir çok Venezüe1la tabaasınıo 
ölmesi üzerine hi.diseyi Almanya hükü· 
meti nezdinde protesto etmi~tir. 

Berlin, 25 (A.A) - iyi ma!Grna~ 
alan kaynaklara göre Brezilya hükümeU 
torpillenen Brezilya gemileri için şimdi
ye kadar Berlinde protestoda bulunmn-
mıştır. 

3220 subav kaybetmişlerdir. Ayni ceP"" 
henin başka bir kesiminde 2700 AJman 
öldürülmüştür. Almanların 87 tankı ile 
16 sahra topu ve daha bir çok başk8 
malzemeleri tahrip edilmiştir. 

BİR BULGAR İKTiSAT HEYETİ 
BERLİNE GiDİYOR Kleper. Japonların Cava denizinde 

l ava üstiinlüğünü ellerinde tuttuklarını 
Hollanda hariciye nazırı yakında Lcm

ve bugünkü durumda elli tayyarelik bir 
yardımın bile müdafaa bakımından va
ziyeti çok değiştirebileceğini söy !emiş
tir. 

- Fakat bunlar orada nereye insin-
!er?. 

1 - Dünyanın en Meşhur Piyanisti PADEREWSKİ Konseri 

( Beethoven _ Chopin ve Liszt'in En Müntehap Parçaları ) 
2 - RENKLİ MİKİ MA VS. SEANSLARA DiKKAT § 

HER GÜN İLK SEANS UCUZDUR 12 - 3 - 6 ve 9 da .~ 
·co:,ccccc:ce::ccuccc::cc:cc:x:cccoocccc=~====;:ccc:= ~occcoc. 

ek olarak çıkarılan tebliğde cenup cep
hesinde düşmana ağır bir darbe indiril
diği bildirilmektedir. Almanlar bu böl
gede 20 gün süren kanlı muharebelerde 

Sofya, 25 (A.A) - Bu mart başında 
bir Bulgar iktısat heyeti Almanyaya ye
miş ve yaş zerzevat ile konserve ibracJ 
için müzakerelerde bulunmak üzer" 
Berline gidecektir. 


