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Al anlar 
gittikç sı
kışıyorlar ____ *.._ ___ _ 

Bır oraunun sarılmast 
B. Hitlerın hezimeti 

sa vılı vor 

Japon a.ske-rlcri Hollanda Hindistanı adalanndan birine çıkarken -·Rusların SmolE'nsk 
ve Poltavaya (joğru 

Ru.syadaki askeri ha,,.ekctlerden veni bir intiba 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~-------

Yarınki 
Avrupa 

<ı -·-·-·-·-·-·-·-~ 
jUzak do~udasavaşl 

•-a-•••• ı ı ı -·- -•• - -·-••fıı 

l Japon kayıpları 1 
· ilerledikleri, Lenin· 
gradda da büyük bir 
harbı kazandıkları 
bildiriliyor 

Gençler ve ~ illi müdafaa 

--~~-··----~~ 
lıle Nasyon- sosyalist 
ne de Bolşeuilı olmalı 
istemiyecefıtir. O 
ıadece lıendi hayatını 
l7Qfamafıta ses1best 

(·•·-·-·-·-·- -·-·-·- --·-·-·· 
Birmanya
ya Çin as
keri geliyor 

··-·-·-·-·- -· ·-·-·-·- ~ 

Japonların 
deniz ka
yıpları ağır 

Moskova, 26 (A.A) - Tebliğ: Kıtala
rımız ayın yirmi beşinde ileri hareket
lerine devam ederek bir çok meskfuı 
yerleri işgal ebnişlerdir. Düşman insan 
ve teçhi.zatça ağır kayıplar vermiştir. 24 
Şubatta hava muharebelerinde 20 uçak 
düşürdük ve beş uçak kaybettik. 

Moskova, 26 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebli{,'i: 

Diln gece Sovyet kıtalan düşmana 
karşı hareketlerine faaliyetle devam et
mişlerdir. 

Beden terbiyesi nıükel
lefleri bu yaz tam teç
hizatla çalıştırılacak 

o rnaıı istiyeceJıtir. 
-~-~··~--- ··~-~-

.:t; \ ' Kh'1 61LGI~ Amerika da Filipin- Japon donanın sının 
ı_ ~arbin üçüncü yılındayız. Korkunç Jere takvive kıt'a· 17 parçasını Ame-
00gazıcışmanın daha kaç ) .. 1 dcvaın ede- ., 
h~~ini kimse bilemez. Dünya çapında }arl ~(;nderiyor.. rikalılar batırdı 
Lı~ ölüm knlım savaşını idnre eden dev· 
oq ndamlnn, hadiseleri kendi irndeleri- --•--
h~ tabi kılnmndıklnrı müddetçe, insan· Çin kuvvetleri büyük 

gtn mukaddcrntını tayin edecek ohm b.. d h 
bıuammayı ~;zmek elbette kabil olnnıı- ır mey an mu a-
)aenktır. rebesi vermek üzere 
. llarp belki llni bir çfö:iil ile çahuk dalgalar halinde 

bıtccck, yahut tn bütiln tahminlerin 
le"kindc uzun surcccktir. Birmanyaya geliyorlar 

-""'*
Makassar civarında 
S Japon nakliye gemisi 
daha tahrip olundu. 
3aponların Cavaya 
hücumu ge~ikiyor 
Vaşington, 26 (A.A) - Bahriye Ne-

SMOLENSKE DOCRU 
Stokholm, 26 (A.A) - Buraya gelen 

telgraflara göre kızıl ordu Smolenske 
doğru ileri hareketlerine devam ederek 
Napolyonun takip chniş olduğu yol üze
rinde ve Smolcnskin 80 kilometre doğu
sunda Dorogoboza varmış bu noktayı 
geçmiştir. Ruslar hedeflerine dnhn yakın 
bir noktayı da işgal etmişlerse de hu ye
rin neresi olduğu bildirilmemiştir. 

Rijef bölgesinde 10 mesk1ln yer Rus-
lar tarafından J!eri alınmıştır . 

LENtNGRAD 
VE UKRAYNADA 
Leningrad bölgesinde Straya Rusa yn

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

Beden terbiyesi lzmir bölgesi başkan• 
lığı, lzmirde apor faaliyetini daima ha· 
reketli bir surette tutmak ve beden ter
biyesi mükelleflerini kanunda ifade edil
diği üzere milli müdafaa işlerinde ya
rarlı bir hale getirmek için geniş bir pro
gram hazırlamıştır. Bu program hemen 
tetbik olunacaktır. 

Beden terbiyesi mükellefleri, bölge 
başkanlığının hazırladığı programa göre 
adeta bir caskeri birlik> halinde tam 
teçhizatla Ç<ı.lışacnktır. Seferde askerlik 
sinni haricinde kalacak olan 16 • 19 
yaş arasındaki beden terbiyesi mükel
leflerini milli müdafaa hizmetlerine ya
rıırlı bir hale getirmek, baılıca hedef 
olarak ele alınmışbr. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) Bununla beraber 1942 enesinin ileri- Çungking, 26 (A.A) _ Ragondan gc

)İ görmege imkfın veren knt'i bir sene len haberlere göre Japonlara kar§ı bü
~e?ğmı söyliye!'ler \'ardır. Bu lmna~tl yük meydan muharebesi vermek için 

lıyenler harbın mukadderatım belır· büyük Çin kuvvetleri dalgalar halinde 

zaretinin tebliği: -----------------

~e~ olaylan bilhassa Do~ru ccphcsin~e cenuba doğru ilerlemektedirler. Çinliler 
klıyorlar. Mesela A1mnnlnr 1942 nın düşmanın Mandalaya doğru ilerlemesi 

)az nylannda Kızıl orduyu muhakkak takdirinde burada Japonları durduracak 
'Urctt ki • • ·· ı· l il e yere serece erını soy ıyor ar. surette mevzi almışlardır. 

.~1 Ümitleri gerçekle irse harp taliinirı ( Sonu Sahife 4 Sütmı 6 da ) 

Takip edilen usule göre düşmanın öğ
rendiğine kanaat hasıl edilmeden düş
man denizaltılarının batırılması hakkın
da malUınat verilmemektedir. 

Japon donanmasına şimdiye kadar ver
diğimiz kayıplar şunlardlr: 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 
)iızdc doksnn mihver lehinde tecelli ede- ' 
~~.ği tnbiidir. Şarkta bir inhidam davayı ••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u •n•••••••••••••••n•n• 
lllokünden halletmese bile Alman harp : : A k v • : : 
btakincsine bütün ga)TCtini İngiJtcrcnİn === • :~ . s erı/ azı yet .::• • ·=.= 

i~nllmcsine tahsis için hudutsuz bir ser· 
~ti bahşedecektir. Anglosnkson alemi- ••••••••• ••••••••••••••• ••••n••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:~ doğu cephesindeki snva!'lara hayati Al l ı A b 
~~ e~~'::ıjı;:t ntrewrmei!e .. e,·keden se- il ... an ar Dl a gw U İye t. 

londrn ' 'e ' aşingtonda hakim olnn 
~~nata gcire, Almanlar, Rusynyı kat'i h b • • 1 1 ı 
-:V~tnn uğratmak projelerinde daha bir a erını ya an ıyor ar 
tefa aldanacaklardır. Ve mih,·cr ordu-
;rının Rusyada netice almak hususun-
aki a<.'!'li hnrhin hakiki dönüm noktası· 

tıı teşkil edecektir. 
kısaca müttefiklerin son zafere ulaşrak hususunda dayandıklnn en büyiik 

d uvvct Rus ordusudur. Bundan dolnyı-
ıt ki manı( bir (Ok İngiliz ve Ameri

lnn şahsivetleri istihsnl ettikleri tayya· 
teler, tnnklar, toplar Ye sair harp mal
~rncsinin birinci derecede olarak Sov· 
)~t Rusya:rn gönderilmesini, Rusyaya 
~":k.iyatın hiç bir ''esile iJe get;ikmcme
linı istemektedirler. 

Müttefiklerin Rusyayn yardım gay
~tlcri Alman taarruz plimlannı akame

tıi:rrntacak mıdır, bilmiyoruz. 
d" l1 nlnaz şu var ki bu yardımlardan en-
!~ duyan Almnnya Bolşevik tehlikcsi

t!stisınnr ederek biitiin Avrupa millet
""rtnin mnddi ve mnnevi yardımlannı 
lılğlaınağa t;nlışmaktadır. 

Ortaya koyduklnn tez şudur : 
• Avrupanın Nns)'Onal sosyalizmi, ln

(~onu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Alman ve Rus iddialarından hangisinin doğru 
olduğu bir kaç gün içinde anlaşılabilir • Japon 

deniz üstünlüğü ve Cava harpları 
Radyo gazetesine göre İlmen gölünün --------------

cenubunda üç Alman tümeninin hezi
meti hnkkmdaki haberi Almanlar yalan
lamışlnrdır. Buna mukabil Sovyetler 
ayni iddiaları tekrar etmişler ve hala ga- SON DA iKA 
naimin sayılmasile uğraşıldığını bildir- • • • • • • • • • • • • 
mişlerdir. Vakıanın doğrusu yakın bir 
zamanda anlaşılacaktır. Yalnız kısaca 
şunu söylemek istiyoruz ki eğer Ruslar 
fevkalade tebliğlerinde söyledikleri kuv
vetleri imha etmişseler, İlmen gölünden 
Lcningrada uzanan demiryolunu da ele 
geçirdikleri haberini yakında alacağız 
demektir. Bunun aksi tahnkkuk eder ve 
A1manlar İlmen gölü yollarını uzun bir 
müddet müdafnn ve muhafaza edebilir
lerse, o zaman Alman iddialarının doğ
ru]uğuna hükmehnek icap edecektir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

Almanlar çevrı. en 
huvt'etlerini kurtar,. 
n.ağa çalışıyorlar 

----·----
Yeniden 4 Alman 
tümenile ı alayının 
imha edildiği 
bildiriliyor -·-Stokholm, 26 (A.A) - Royter muha-

biri bildiriyor: 
Straya Rusada çok şiddetli çarpışma· 

lar oluyor. Almanlar burada çevrilmiş 
bulunan 16 ıncı ordunun bakiyesini kur
tnrmak için büyük takviyeler gönderi· 
yorlar. Söylendiğine göre bu çarpışma· 
lnrda 4 Alman tümeni yok olmuştur. 

Straya Rusn şehri Almanların mühim 
bir iaşe üssü idi. 

Smolensk ile Viazma arasında şiddet
li muharebe1er devam ediyor. Almnn1n· 
rın Dorogobozu geri almak için büyük 
takviye kıta1arı gönderdikleri anlaşılı
yor. 

Rijef çevresinde Ruslar bir günde 17 
yer alınış ve bir piyade alayını imha et
mişlerdir. 

Alman, Japon ve ltalyan Gl-ncl Kurmay mümesrillcrinin 
ıon toplantılanndan bir sahne 

F evka ade toplantı bu~ün 

Yeni Belediye se
çimine hazırlık 

Yeni belediye azası seçimine önümüzdeki 
ı eylülde başlanacak, belediye meclisi bugün 

yeni seçim işlerini müzakere edecek 
Belediye riyaseti bugün saat 16,30 da--------------

belediye meclisini fevkalade bir toplan
tıya davet eylemiştir. Toplantının sebe
bi, belediye meclisi faaliyet devresinin 
ikmali dolayısiyle intihap hazırlıklarına 
ait mevzuların müzakeresi ve karar al
tına alınmasıdır. 

Hıuırlanan ruzname mucibince: 
1) Şehir muhtelif intihap dairelerine 

ayrılacaktır. Belediye riyasetinin mecli
se takdim edilmek üzere hazırladığı tek
lifte oellrin 15 seçim dairesine ayrılması 
istenmiştir. Bu on beş intihap dairesinin 
biri merkez, biri Karşıyaka ve on üçü de 
lzmir belediye hudutları dahilindeki 
şubelerdir. 

2) Bu on beş seçim dairesine kanun 
mucibince belediye meclisi azası ara
sından birer reis seçilecektir. 

Belediye meclisi isterse bu seçim dai
relerinin sayılarını azaltabilir veya art· 
brabilir. 

Bu fevkalade toplantının sebebi, ka
nun mucibince seçim hnzırlıklarımn se
çimden alh ay önce yapılması lazım gel

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

A -•- ....,,_._ - -•-•- •-•-•-•- ') 

1 S"\·et;te şayia 1 
ve endişeler 1 

Almania;; istekler· l 
de bulunacağı, 
mütteliklerln Nor· 

1 
veçe asker çıkara· 
cağı söyleniyor 

l Stokholm, 26 (AA) - İsveçte ilk
bahar münnsebetile baş göstermesi 
beklenen hadiseler etrafında bir çok 
şayialar dolaşmaktndır. Mamafih 
İsveç uyanıktır. İhtiyatı tedbirler 
nlınmaktndır. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 1 de) 

Franıadaki dava 
--~~--'··------

Hezimetten 
kimler mes'u , 
kimler mah· 

kum edilecek? -·-Peten ve Darlan da 
itham edıliyor 

-*-Londra, 26 (A.A) - Fransnnın esld 
hava nazırı Piyer Kot (Tas) Ajansına 
aşağıdaki beyanatta bulwunuştur : 

• - Vişi makamları Faşistlerin eseri 
olan Riyom mahkemesini hnlkçı cephe
nin muhakemesi gibi göstermektedirler. 
Faşistler kendi hatalarını hasımlarına 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

Mare§al Pcten 

Hindistanı ziya'Teti Demokrotlm- cep
hesini kuvvctlcndi'Tcn Mare§Cıl 

Çan - Kay - Şek 

Hindistan ve 
In2iltere 
--~~--··~-----

Hint kongresi yatıf· 
tırıımazsa is vandan 

korkuluyor -·-B. Çörçil Hindistan 
meselesile meşgul 
Müdafaa hazırlıkla· 

rma da başlanıldı 
Londra, 26 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesi Hindistan hakkında neşrettiği 
bir makalede diyor ki : 

• Hind kongresini yatıştırmadığımız 
takdirde Hindistanm en kuvvetli parti
sinin iş birliğini kaybedecek, vııhlın is.

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

<--,-·-·-·-·-·-····-· ..... -·-·· 
Japon ya muvaf fa. 
kıyetsizlıği tattı -·-
"l'i mor,, adası oı 

zaptedemediler 

Bali adasındaki 
kuvvetleri de tecrit 
edilmis vaziyette 
Bntnvya, 26 (A.A) - Jnponlar ce

nup Pnsifikteltl hareketlerinde bü
yük bir muvaffakiyetsizliğc uğra
ınışlnrdır. Beş günlük muharebeler
den sonra şimdi alınan haberlere gö
re Japonlar Timoru znptcdemeıniş
lerdir. Bu arada Avusturalyalı as
kerler yerlilerle birlikte şiddetle mu

I harebe etmektedirler. 
i BALİ ADASINDA 

Bali adasında olup b itenler bilin
i miyorsn da buraya asker çıkaran ge

miler tahrip edildiğinden Bnlideki 
Japon kuvvetleri tecrid edilmiş bir 
haldedirler. 

.o,..._.._._._.. .... ---------------ı> 
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~----------............................................... ~~~ 
ŞEHİR HABERLERİ 

Tarihi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
••• 16 ••• 

\eni ihtikar ve 
emre mulalefet 

}- adiseleri Geliboluda Ayrılıyorduk 

Koca Hızır bana uGel seninle he!allaşalım, belki 
birbirimize hakkımız geçmiştir» diyordu 

-*Dört kişi hakkında 
' daha takibata başlandı 

Meğer o sırada duyduğum korku ta
mamiyle yerinde i~! .. Denizin hiç ses 
çıkarmadan bi'yle sakin görünüşünde 
Aşıkını aldatmak isteyen yalancı bir ka
dın hiyleklrlığı mevcut bulunduğunu, 
bir kaç gün sonra gemi ile engine açılıp 
da müthiş bir fırtınaya rastladığımız va
kit anladım ve pek derin bir korkuya 
tutuldum. Denizin ansızın huysuzlaşaca
ğını ve bize pek fena oyunlar yapmağa 
kalkışacağını, o dakikada ne ben, ne de 
yanımda bulunan öteki devşinneler, ak· 
lımudan hiç geçinniyorduk. Bu sebep
le denize kavuşmamız hepimizin neşesi· 
ni arttırmıştı. Derin bir sevinç içinde 
iaik. 

Ömründe Gelibolu gibi büyük, şirin 
bir kasaba görmemiş olan Ali Murat, 
Çulsuz lbrahime dedi ki: 

- Ne büyük, ne mamur bir yer! .. Ba
na memleketimde derlerdi de böyle yük
sek binalar bulunacağına ve bir kasaba
da bu kadar çok ve ~ek "°kaklar ola
cağına bir türlü ihtimal vermezdim. ln
san bunun içinde kendini kaybeder. 

Babasiyle evvelce bir defa lstanbula 
gitmiş olan Koca baş Yahya söze atıldı: 

- Sen hele bir kerre lstanbulu gör! 
1';ie asıl oraya gittiğimiz vakit büsbü
tün şaşırıp kalmaktan kendini kurtara
mıyacak.sın, dedi. 

Her yerde hep bu !stanbulun methini 
duyuyorum. Acaba ne zaman orasını gö
receğim? lşte denizi görmüş bulunuyo· 
rum! Eğer onun gibi !stanbulu da göre
cek olursam içim derin bir rahatlığa ka
vuşacak, diye düşündüm. 

Gelibolunun kalabalık sokaklarından 
geçtik deniz kıyı.sına kadar ilerledik. 
Geçtiğimiz bütün yollar, başlarında kos
kocaman kavuklar taşıyan Türklerle do
lu idi. 

Gelibolunun alınması, Türk tarihinin 
şeref dolu yapralr.larında çok önemli bir 
yl"J" işgal eder. Fakat o dakikada ben bu
nu henüz bilm!yoroum. 

Bundan bir kaç asır önce An ad ol udan 
Rumeliye geçen Türkler, ilkin Gelibolu
yu Rumlardan alı:ıwılıır. Kırk Türkiln 
sal denilen basit bir tahta parçasına bi
nerek koskoca bir denizin üzerinden aş
tıklarını ve bu bir avuç Türk kahrama
nı.na o zamanki padişah Orlıan Gazinin 
oğlu Şehzade Süleyman paşanın kuman
da ettiğini, sonradan acemi oğlanlar bö
lilğ\lnde devJirmelere Türk tarihini öğ
:reien yaşlı bir hoca bana anlatmıştı. 

Tarihte oorin bir iz bırakan bu kasa
bayı geride bırakarak sahile vardığımız 
vakit deniz kıyısında büyük bir yelken 
gemisinin bağlı olarak durduğu gözüme 
ilişti ve Koca baş Yahya eliyle bu gemi
yi işaret ederek: 

- İşte galiba bizi buna bindirecekler, 
devşirmeleri lstanbula götürecek olan 
gemi her halde bu olacak, dedi. 

O sırada Koca Hızır yanımıza geldi. 
lhtiyar Yeniçeriyi çok yaslı bir tavır ta
kınmış gördüğüm için birden bire şaşır
ml§tım. Kederli görünmesinin sebebini 
anlatınca ben de fena halde müteessir 
oldum. Artık bütün Yeniçeri atlıları bu
rada bizden ayrılacaklardı. 

Koca Hızır bunu bildirdikten sonra 
bana dedi ki: 

- Oğlum, tamam bir aydan beri bir
likte yolculuk yapıyonl2.. Beraber yedik, 
içtik. Doğrusunu söyleyeyim, sana gön-

Jsveçte fayia ve 
endışeler 
(Baştarafı 1 inci Sahidefe) 

Bu şayialara göre Norveçe karşı bir 
İngiliz • Amerikan hareketi muhtemel 
olduğu gibi, Almanyanın İsveçten asker 
ge<:irmek için yeni isteklerde bulunma· 
"' da muhtemeldir. 

ASKERi TEDBİRLER 
İsveç kuvvetleri manevralar yapmak

tadzrlar. Seferberlik ilin edilmiş değil
se de ferdi çağırmalar yapılmaktadır. 

DtlK OLDENBURG 
STOKHOLMDE 
Jıloskova, 26 (A.A) - Royter muha

biri bildiriyor : 
Dük Oldenburg'un Stokholmde bu

lunması manidar görillüyor. Bazıları 
bunu Almanyanın İsveçten yeni istek
lerde bulunacağına delil saymaktadır
lar. Diğer bazı haberlere göre ise Dük, 
Norveç tahtına namzet bulunmaktadır. 

lüm pek ziyade ısınmıştı. Şimdi burada AJ,.ncakta Bornova caddesinde 1 1 O 
biribirimizden ayrılmak lclzım geliyor. sayılı evde oturan gazoz fabrikatörü 

Gel, seninle helallaşalım. Eksik, artık Şahin Özgür hakkında. kendi kamyo· 
belkide biribir imize hakkımız geçmiş· nunda kullanılmak üzere iaıc müdürlü
tir. .. ğünd en aldığ ı bir kamyon tekerlek 18s

B cn anamdan, babamdan ayrıldığım tiğin i kullanmıyarak 'aathğı lddiasiyle 
sırada olduğu !(İbi ruhumda birden bire adli takibata baılanmııtır. 
keskin bir sızı duydum ve ihtiyarın elim 1 h fi Tirede Atatürk caddesinde tu a ·ye-
öperken ona dedim ki: ci Yusef oğlu Bohur Andis, sattığı yerli 

- Sarıca Mehmet bey de burada biz- dokumalara yüksek fiat istediği, yine 
den ayrılacak mı? Ya bizi !stanbula kim Tirede Alaybey caddesinde Hayim oğ· 
götürüp Yeniçeri ocağına teslim edecek? 

b · ·ı 1 b 1 · d k- lu tuhafiyeci Albcrto Uzguner yazma 
- Siz U gemı 1 e stan u a gı ece tülbentleri yüksek Hatla sattığı iddiasile 

siniz. Sarıca Mehmet bey sizi bu gemi-
nin reisine teslim edecek. t u tulmuşlardır. 

Dikilide ismet mahallesinde tüccar-Bak, işte gemiden iki adam ayrıldı 
Sanca Mehmet beyin yanına doğru ge dan lbrahim öksüz. 20 ton baklayı pe· 
llyorlar. Ben bu adamları tanırım. Bun: f rakende olarak satmak suretiyle devlet 
lardan birisi geminin reisidir. Adına emrine aykırı hareket ettiği iddiasile 
Turgut reis derler.. Önde giden genç ' adliyeye verilmi~ tir. 
adam Turgut reis ... Onun peşinden gelen ---·---
kısa boylu gemicinin adı da Sonturlu Ekm2k kartlarının 
BeJ.~~~~ı reis daha bu genç yaşında Ak değiştirilmesi 
denizde dolaşan Türk leventleri ("'l : devam ediyor 
arasında pek büyük bir ün kazanmış hu- 1 Ekmek kartlarının resmi dairelerle 
lunuyor ... Merak etme ... Ben s eni ona müesscae1crde ve fabrikalarda dağıtıl
tavsiye ederim. Sıkıldlğın vakit seni gö- ması iti pratik netice vermi;, ve dün ak
zetir... . şama kadar 80.000 karı dağıtılmıştır. 

Koca Hızırın anlatLığı iki adam, şimdı Ayrıca belediye mıntakalarında ve par
bizim yanunıza pek ziyade yaklaşmış r ti binalarında da ekmek kartı dağıtılma· 
bulunuyorlardı. sına devam edilmektedir. 

İşte ben meşhur Türk denizcisi Tur- --·-----
gutla ilk defa bu suretle karşılaşmıştım *--•- •• • "telli • 
Daha o dakikada bende derin bir merak ' .... HU&" uruversı erı 
uyanmıştı. . . gecesi 

Sonraları bana pek büyük iyiliklerde 1 Yarın akşam saat 21 de İzmir palas 
bulunmuş olan bu ünlü deniz kahrama- salonlarında clzmir üniversitelileri ge
niyle arkadaşı Sonturlu Bela arasında, I cesi> verilecektir. Bu husustaki hazır
biribirinin taban tabana zıddı olan bir hklar tamamlanmıştır. 
aykırılık göze çarpıyordu . 

Turgut reis, o zaman daha pek genç Halk şürlerine 
yaşta bulunuyordu. Yüzünün rengi ko_· / 
yu esmer gibi görünmekte idi ve dudak dail' konferans 
!arının üstünü süsleyen ince bıyıkları Yarın saat 16 da Kız U.esi aalonun· 
kömür gibi sim siyahtı. Bu, yüzünün gü- da 2 nci erkek lisesi edebiyat muallimi 
zelliğini bir kat daha arttırıyordu. Fuad Edip halk ıiirlerine dair bir kon· 

Vücutça ne şişman, ne de zayıftı. fki- ferans verecektir. 
sinin ortası bir görünüşte idi. Hatta insa- _ _ __ 
na ilk görüşte bir az cılız gibi geliyordu Yardım sevenlerin 
Fakat bu çelimsiz vücudun altında dağ-
lan yerinden oynatacak derecede müt- kongresi bugün 
hiş bir beden kuvveti ve hiç bir tehlike Yardım ıevenler cemiyeti Jzmir §U

önünde irkilmeyen eşsiz bir ruh katılığı besi yollık kongresi bugün saat 16, 30 da 
saklı bulunuyordu .. Ben bunu, şimdi halkevinde yapılacaktır. 
orada değil, fakat sonraları Turgudu 
korkunç bazı hadiselerle l<arşılaşmış gör. 1 İlkbahar at koşuları 
düğüm vakit farketmiştim. 1 ilkbahar at koıuları hazırlıklarına de-

Turgudun sırtında mavi çuhadan ke- vam edilmektedir. Ko,ular mart ayının 
silmiş, sJrmalı ve gayet şatafatlı bir de- f b lı k y J•L 
nizci elbisesi vardı. Parmaklarında iri son ha tasında af yaca tır. arış is Wl 

encümeninin haz1rlad1ğı koşu programı 
pırlanta yüzükler bulunmakta idi ve te· henüz gelmemiştir. Gelince koıulara 
peden tırnağına kadar süs ve ihtişam dahjl olacak atların yazılmasına başla-
içinde görünüyordu.. nacaktır. 

Sonturlu Belil ise çok bayağı, kirli ve 
1 k ·- --~~~;i~ik:~y~~; d~r!ı~:~~~ra~'~rı Fiat murakabe 

kıllarla örtülü idi. Ayaklan çıplak, yan- ' komisyonu toplandı 
belinden aşağısını örten kaba mavi bez 1 Vilayet fiat mürakabe komisyonu dün 
dlzlik yırtık pırtık ve baştan başa yama· ı öğleden sonra vali muavinliğinde yap-

lıy~~ kı.sa boyuna rağmen müthiş bir to- tığı bir toplantıda muhtelif mevzuları 
• müzakere eylemiştir. puz gibi toparlak, gayet iri bulunan göv 

desi Sonturlu Belanın hüviyetini bir kat Sınai müesseselere 
daha korkunç ve çok çirkin gösteriyor-
du.... ömrümde bu kadar korkunç ve kömür 
çirkin görünUşte bir adama hiç rastla- Şehrimizdeki sınai müesseselerle un 
madım. fabrikalarına maden kömürü temini için 

Yüzünden, vücudunun biçim.sizliğiyle vilayette bir toplantı yapılmış ve lüzum
tıpatıp uygun gelen çok korkunç bir ma· lu kömürler temin edilnüıtir. 
na sızıyordu. Kapkara bir sakalla örtül- -·-----
müş olan yüzü engin denizlerin yakıcı 1 

güneşi ve dayanılmaz soğuklariyle kar_· j ZABITADA 
Şılaşa karşılaşa o kadar kararmış ve ka 
tılaşın.ış idi ki adeta o dakikada siyah, Randevücülük 
sert bir meşin parçası gördüğüme sahip 
oldum. 

Ve bu siyah derinin üzerinde parla
yan gözler, sert, hain bakışların; benden 
yana çevirdiği vakit birden bire derin 
bir korkuya tutulmaktan kendimi ala
mam~tım ... 

(") O deviTde denizlerde dolaşan ve 
korsanlık yapan TiiTk gemicilerine le
vent derlerdi. 

- BİTMEDİ-

-----·-----

yapıyormuş 
Gaziler caddesinde bir evde oturan 

cH,. adında bir kadının randevücülük 
yaptığı ve menfaat mukabilinde 20 ya
§lnda cR• adında bir kızla cT• adında 
bir erkeği evine aldığı görülmüş, her 
üçü adliyeye verilmiıtir. 

Hırsızhğateşebbüs 
iddiası 
Tırhan vapuriyle lstanbula sevkedi

lecek eıyayı nakle memur Rüstem ve 
Durmuş lbrahim isminde iki ıah11n, iz. 

Hava kurumuna mir nakliyat ambarında İbrahim Her-
yeni teberrüler mana ait eoya balyalanndan birini aç· 
Ağrı, 26 (A.A) - Kasabamız hal- tıklan ve bir top basma ile bir kilo çay 

kının hava kurumuna yardımı devam çalarak saklamak İıtedikleri iddia olun~ 
ediyor. Bu defa 522 lira bağışlanmıştır muş, her ikisi de tutulmuıtur. 

:.ı --:r~~.....:ı-..,..~..rJ:Cr'...rJJ""J..O--.J7'..cıo-.J""~..t' .... ;.r_.....-_ .., J ~~~ Antalyada millet 
dershaneleri BÜTÜN DtlNYANIN YEGANE SEVİMLİ JÖNPREMİYERİ 

T \-Ro NE PO \r r R'in 
Linda Darnell ve Bcı;;il Rathbove 

Bugünden İtibaren 
><::~ ""';;:.::.<;"""""'""'""""'""""',.-:;,""~~ 

SEANSLAR: HER GÜN 
l-3-5-7.9da ı 
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Antalya. 26 (Hususi) - öğretmen 
ve eğitmen okullarında 129 millet ders• 
hanesi açılmıştır. Bu dershanelere de
vam eden öğrencilerin sayısı dört bini 
bulmuştur. 

Antalyada yeni bütçe 
Antalya, 26 (Hususi) - Vilayet 

umumi meclisi mesai.sini bitirmiştir. Ye
ni bütç;o 6 12, 300 liradır. ---· 
Gazi Antepte 
aygır deposu 
Gaziantep, 26 (AA) - Huıusi 

muhasebe bütçesine konan para ile in
ıası tekarrür eden vilayet aygır deposu
nun temeli dün törenle atılmıştır. inşaat 
mayı5ta bitecektir. Karacabeyden halis 
kan aygır getirllecektir. 

Vılayet MEclrsi bugün toplanıyor 

Varidat bütçesinin mü
zakeresi muhtemel 

Bütçeyi denkleştirmenin iki yolu: ı ·Umumi mu· 
vazeneden yardım. 2 • Vergilere zam 

Vilayet umumi meclisi saat 14 te top
lanarak 942 yılı viliyet bütçesini müza
kereye baılıyacaktır. Bugün varidat büt· 
çeıinin, gelecek toplantıda da masraf 
bütçesinin müzakeresine ba,ılanması için 
mecliste bir cereyan vardır. 

MalUm olduğu üzere vil8.yet umumi 
meclisi memur ve rnüstahdimlerin ma
a§, ücret ve yevmiyelerine yapılan zam
lar dolayı.siyle yeni yıl bütçesinde teva
zün temin edememektedir. Meclis büt-

Genc~er ve Milli • 
Müdafaa 
(Baştaralı 1 inci Sahidefe) 

Beden terbiyesi mükellefleri pasif 
korunma işlerini öğrenmek üzere bu yaz 
mevsiminde birer devrelik talim kamp
larına çıkacaklardır. Kamplarda kendi
lerine gözetleme i~leri, para§Ütçülere 
karşı hazır1anma talimleri, paraıütçüleri 
sarma ve avlama tatbikatı gösterilecek ... 
tir. 

Bu maksatla yazın açılmak üzere 500 
kişilik bir kamp hazırlanmaktadır. 
Kamp İzmirin yakın bir yerinde kurul
maktadır ve hazjran ayının ilk gi.inünde 
açılacaktır. 

Kampa, fabrikalarda çaiı,an beden 
terbiyeai mükellefleri mecburi olarak 
on beter gün müddetle 126 şar kişilik 
ekipler halinde iştirak edeceklerdir. 

Kampa lüzumlu her türlü malzeme 
hazırlanmı§tır. Mükellefler için de teç
hizat, elbise vesaire temin edilmektedir. 
Bu i§İn hazırlanmasında beden terbiyeai 
umum müdürlüğünün direktiflerinden 
istifade edilmiştir. 

Beden terbiye.si mükelleflerini yurt 
müdafaası hizmetlerine alı§tırmak için 
hazırlanan ve heman tatbikine geçile
cek olan bu harekete memleketimizde 
ilk defa beden terbiyesi lzmir bölgesi 
başkanlığının teşebbüaiyle bBJlanm!ftır. 
Vali B. Fuad T uksal muvaffakıyet temi
ni için te§kilita icap eden direktikleri 
vermiştir. 

Askeri vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Diğer taraftan Londra menbalarının 
bildirdiği gibi Ruslar Smolenske 50 • 60 
kilometre kadar yaklaşmış olsalar bile 
Almanların Dinyeper nehrinden fayda
lanarak bu hattı ilkbahara kadar elde 
tutmaları mümkündür. 

Sovyetlerin Harkof cephesini yararak 
ve bu şehri geride bırakarak batıya doğ
ru ilerledikleri haberi de verilmişse de 
bu haber henüz teyit edilmemiştir. 

UZAK DOOUDA 
Birmanyada harpte bir durgunluk ha

sıl olmuştur. Bu durgunluğun Sittang 
nehrini aşmak için yapılan Japon hazı.r
lıkl.arından doğmuş olması muhtemel
dir. 

JAPON DENİZ ZAYİATI 
Amerika bahriye nazırı albay Knoks, 

Japon deniz zayiatını tafsilatile bildir
miştir. Fakat Amerikalılann bildirdik
leri zayiat miktarı ] aponların Pasifikte.. 
ki deniz hakimliğini sarsacak miktar ve 
mahiyette değildir. 

CAVA HARPLERİ 
Japonlar Cavayı işgal etmek için bü· 

yük ve ciddi hareketler yapmak mecbu
riyetindedirler. Cnvadaki müttefik hava 
kuvvetleri istenildiği kadar takviye edi
lebilmiş ise, hem Cava müda!aası sağ
lanmış hem de Japon filosuna zayiat V"1"

mek kudret ve tehdidi hasıl olmw; ola
caktır. 

Japon hava taarruzlarının ağırlık mer
kezi Cava üzerinde toplanmı.ştır. İngi
lizlere göre Cava üzerine yapılan taar
ruzlar oldukç. ağırdır ve üç tayyare 
meydanı ile bir liman en başlı hedefler 
olınuştur. 

40 av tayyaresi himayesinde 50 bomba 
tayyaresi tarafından Cavada Surabaya 
ilzerine ağır bir Japon taarruzu yapıl
mıştır. 

Amerikadan g~ olan uçaklar, çok 
kuvvetli avcı himayesinde olan bu Ja
pon hava teşkiline hücum etmişler ise 
de, avcı üstünlüğü temin edemedikleri 
için Japonlara pek az zayiat verdirmiş
lerdir. 
IIİNDİSTANDA HAZffiLIK 
Hindistanda pasif korunma tedbirleri 

alınmıştır ve alınmaktadır. Malaka bo· 
ğazı Japon hakimiyeti alhna girdikten 
sonra Japon uçak gemilerinin Hindistan 
shillerinin bazı yerlerinde harekete geç
meleri de mümkün olabileceğinden bu 
pasif korunma tedbirleri yerindedir. 

Yeni İngiliz nazırının 
sözleri ve Almanlar 
Berlin, 26 (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : 
Alman hariciye mahfillerine göre 

Kripsin Avam Kamarasında söylediği 
sözler, son zamanlarda İngiliz ve Rus 
sendika seflerinin sözlerine çok uymak
tadır. Şimdi Kripsin filiyat alanında 
neler yapacağını beklemek lazundır. 

çe encümeni, bütçede tevazün temini 
için mutlaka umumi muvazenenin yar
dunına ihtiyaç göstermektedir. Aksi 
takdirde ise bina, arazi veya yol vergi
lerinden birine bu açığı kapatacak ni .. 
bette zam yapılmaaı icap eylemektedir. 

Vil&yet bütçesinin masraf fasıllarında 
her hangi bir tasarrufa imkan yoktur. 
Çünkü esasen geçen aenedenberi mas
raflar lüzumu kadar ve hatti.. bir az da
ha fazla kısılmıttır. 

Fevkalade toplan-
tı bugün 
(Baştarah 1 inci Sahidefe) 

mesidir. Bu itibarla meclis hemen top
lantıya çağrılml§tır. 

Belediye meclisi azalığı seçimi hazır
lıkları, seçici defterleriyle meclis aza
lığına seçilmek hakkını haiz olanların 
defterleri hazırlanmak suretiyle yapıla
caktı~. Seçim 1 eylül tarihinde batlıya· 
cak, 20 ilk teşrinde nihayet bulacaktır. 
Yeni meclis 1 ikinci te,rin 942 te top.. 
!anacaktır. 

Japon kayıpları 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

1 Uçak gemisi, 2 kruvazör, 7 muhrip, 
1 mayn tarama gemisi, 3 top çeker, 3 de· 
nizaltı, 12 si nakliye ve 13 adedi petrol 
gemisi olmak üzere 35 gemi batırılmış
tır. 

Muhtemel olarak batırılan gemiler bir 
uçak gemisi, bir denizaltı, bir muhrip, 
2 nakliye gemisi, tipleri bilinmeyen di
ğer iki gemidir. 

ZEDELENEN JAPON 
GEMlLERt 
Kongo sınıfından bir zırhlı ik.i deniz

altı ve muhtelif tipte üç gemi hasara uğ
ratılmıştır. 

Yavana sisteminde japonlıırın 17,000 
tonluk üç yük gemileri vardı; uçak ge
misi haline konmuş olan bu gemilerden 
ilcisi tarafımızdan batırıldığına göre ja
ponların ellerinde bir tane kalmıştır. 

MAKASSAR AÇIKLARINDA 
Vaşington, 26 (A.A) - Harbiye Ne

zaretinin tebliği: Amerikan ordusuna 
mensup altı uçan kale Mak.assar açık
larında japon gemilerine hücum ederek 
ilci büyük taşıtı batumışlardı.r. Bir av 
tayyare teşekkülümüz Surabayaya ta· 
arnız eden 52 japon tayyaresine hilcum 
ederek bir çoğunu düşilrmüşlerdir. Tay
yarelerimiz hiç kayıp verme~lerdir. 

CAVAYA HOCUM GJ;X::tKtYOR 
Londra, 26 (A.A) - Japonların Cava 

adasına hücumları geri kalmıştır. Bunun 
sebebi Bali açıklarında japon filosunun 
büyük kayıplara uğramış olınasıdır. 

Makassar boğazında üç büyük japon 
taşıtı daha batırılm.ıştr. 

JAPON HAVA HOCUMLARI 
Japonlar son 24 saat içinde Cava tay

yare üslerine yeni hücumlar yapmşlar
dır. Batavyanın Tacoıı Garyok limanına 
da hücum etmişlerdir. 

1ST1LA PLANI 
SUYA MI DüŞTO ? 
Londra, 26 (A.A) _ Geçen hafta Bali 

açıldarında kay'bolan istila p!Anı.nı yeni
lemeğe çalışan japonlıır durmadan hır
palanmaktadır. Dün Makassar dolay
larında üç japon taşıtı daha batırılmış
tır. 

Cavanın Bandong sularında diğer ta
şıtlar batırıldığı sanılıyor. Tafsilat yok
tur. 

Cavaya yapılan büyük hava akınları
na rağmen Hollanda Hindistanının kal
bini teşkil eden bu adaya henüz hücum 
edilmemiştir. Batavyaya ilk hücum Ba
tavyanın limanı üzerine yapılmıştır. ja
pon hücumları gemilere pek az hasar 
venniştir. 

Bondong, Binteldorf, Tulilityang hava 
meydanlan taarruza uğraml§lardır. 

~------ ., 
Yedelı subayların 1 
yofılaması.. I 

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ
KANLIÖINDAN : 
Görülen lüzum üzerine şubat 1942 

ayı içinde başlıyan yedek subayların 
yoklaması nihayete ermek üz eledir. 
Her ne sebeple yoklamasıru yaptır
ınıyan yedek subayların hemen yok
lamalarını yaptırmaları ve yaptırını
yanlar haklarında kanunt takibatın 
yapılacağının bilgi edinilmesi.. 

* Harp malullerinin 
11e fehft yetimlerinin 
yolılaması.. 
İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞ
KANLICINDAN : 
Harp malOlleriyle şehit yetimleri

nin 942 yoklamalarına 1 mart 1942 
den 15 nisan 942 tarihine kadar de
vam edileceğinden harp ma!Olleri 
pazartesi, salı, şehit yetimlerinin 
çarşamba ve perşembe günleri şube
ye müracaatla yoklamalannı yaptır- ı 
maları ilan olunur. 1-3 

~ - - J 

Yarınki 
Avrupa 

----*·----
He Nasyonal SOSj-Jalist 
ne de Bolşe11ilı olmalı 
istemiyecefıtir. O 
sadece lıendi hayatın• 
yaşamafıta serbest 
olmalı istiyecelıtir. 

ŞEVKET Bb...Gl.!'I 

(Baştarafı 1 inci Sahide{e) 

giliz mi, Bolşevik mi olacağını dilii~· 
mek en büyük hatadır. Böyle üçüzlü bit 
ihtimal yoktur. İngilterenin galebesi ~
!inde bugünkü nizam devrileceğine gtr 
re, Avrupa dalıili ihtilallere, anarŞİ~e 
sürüklenecektir. Bu anarşiden komfuıiı' 
min saltanatı doğacaktır. Şu halde ~v· 
rupanın İngiliz mi, Alman mı olnuısı ~~ 
his mevzuu olamaz. Olsa olsa Bol.şe"'ıı 
mi, yoksa Alman daresi altında haY• 
cevherlerini, ananelerini muhafaza eclell< 
milletlerini daha iyi bir istikbale götill'. 
meğe muktedir muhtar bir Avrupa ıııı 
olması düşünülebilir. • 

Bu satırlar Alman propagancfasUll0 

muhtelif dillerde neşrettiği • Signal ' 
dergisinde yer almıştır. 

Burada en çok dikkati çeken şey, ~· 
giltere ile yani İngilterenin istediıi ~~ 
şekilde Avrupa ile Almanyanın istedır 
şekilde bir Avrupa arasında mukaY';j" 
yapmaktan kat'i surette kaçınılarak Y. • 
ruz bolşevizm üzerinde durmakla ikiıf• 
edilmesidir. 

Daha nıühinı bir nokta da AlnıanY•· 
nın bütün Avrupa milletlerine vaad •r 
tiği iyi günlerin ancak kendi idaresi a • 
tında hiirriyetsiz ve istiklalsiz bir köl .. 
lik hayatından ibaret olduğudur. . 

Yanılmıyorsak, Avrupa milletleri 1>ıt 
gün bir tercih yapmak serbestisine l<JI• 
vuşurlarsa ne nasyonal sosyalizmi, n• 
de bolşevizmi istiyeceklerdir. Onlar sa· 
dece kendi hayatlarını kayıtsız ve şart· 
sız bir istiklil hansı içinde yaşaınakU 
serbest kalmağı istiyeceklerdir. 

Sempati toplamağa çalışaıı propagaıt· 
daların büyük tehlikelerden bahseder· 
ken bile bu inceliği kavranııımııı oJın•• 
lan belki şaşılacak şeydir. Fakat .A]nıall 
zihniyetinde başka bir ihtimale yet 
yoktur. 

ŞEVKE'J' BİLGiN 

f ronsadakt dava 
(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

yüklemeğe çalışıyorlar. ( Riyom) ~ 
( Dreyfüs ) davasının gizli dosya usııJil 
canlandırılmıştır. 

GENERAL GAMLENİN SÜKÜTV 
General Gaınlenin sükı1tuna gelin<" 

ordunun eski baş kumandanı bu husuS' 
ta beliti mareşal Peten, Darlan ve VeY· 
ganla anlaşmıştır. 

MAHKÜM EDİLMEK 
İSTENİLENLER 
Riyom mahkemesinin mahkfun et.nıel< 

istediği suçlular Daladye, Blum ve Kol"' 
dur. Muhakeme neticesinde bu üç siya· 
set adamı müebbet hapse m.ahkfun .,di· 
leceklerdir. Benim ölüm cezasına malı· 
kO.m edilmem de muhtemeldir. 
MA(°;LUBİYETİN MF.SULLERİ 
Yenilginin hakiki mesulleri faşistler· 

dir. Mütarekeye tekaddüm eden günler• 
de Veygan Pariste komonist ihtilMi ola 
cak diye barba nihayet verilmesini iste
mişti. 

Havacılığın gelişmesi için krediler t .. 
min etmediğim hakkındaki ithama ge· 
lince 1936 da Pariste toplanan harp kon 
seyine havacılık tahsisatının iki misline 
çıkarılması içn rapor vermiştim. 

Petenle Darlanın üye bulunduklar1 
konsey tahsisatın arttırılmasına ihtiyaç 
olmadığına karar vermişti. 
DIŞ POLİTİKA İŞLERİ 
Ben Fransanın dış politikasında Sov 

yetler birliğile afila.şmasına dayanıyor
dum. Fransa, İngiltere, Sovyetler Birli 
ği ve Çekoslovakya dost münasebetlerde 
bulundukça Alınanyanın Fransaya hil 
cum edemiyeceğine kani idim. Sovyel 
!er birliğile münasebetlerimizin bozul 
masına sebep Bonenin manasız politika 
sıdır. 1938 de genel kurmay teşkil etti 
ğirn paraşütçü kıtalarını Sovyetlere se!Jl 
pati beslediğimi dfuıünerek dağıtm.ışb 
Rusyadan gelen her yenilik reddedili 
yordu. Bir yenilgiyi bile tercih ederek 
onlardan gelen her şey reddedilmiştir· 

Ki.SACA 
• • • • • • • • 

ŞAPKA MODA.Si •• 
Y AZ.4N : Eczacı Kemal K Aktaş 

Dünya ateş içinde. kıyamet kopuyor 
lüksün, modanın diyarı ateş alrnlf yanı 
yor, tütüyor: bu sırada şapka modas 
la.fı pek yersiz olmaz mı} Olmuyor i~ 
te ... Bu defa modayı kadınlar değil, er 
kekler çıkarıyorlar. Gençlerin batında 
ki fötrlere dikkat edin, önü kalkmıf, ar
kadan yanaomış kömür kayıgı gibi bir 
vaziyette. Dostlarımdan bjri bu biçiJ11 
f&pkaları at cambazhanelerinde art 
ayakları üzerine oturarak şahlanan hay 
vanlara benzetiyor. 

Moda, yenilik ve hareketten doğar 
Cenc;ler, §8.pltanın bünyesi üzerinde de 
ğil. biçimi üzerinde modalar yapmakta 
hiç tereddüt etmesinler; parasız, israf 
sız olduktan sonra f 

Fes zamanını bilenler, püskülün yan 
da durduğunu, ku~ yuvasına, yar tek 
mesini bilirler. Bugünün genci ppkaeı 
na yelken açsa bile dümeni iyi kullan
dıktan sonra söz yoktur. Gemisini kut 
tarana dAima kaptan derler. 
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ZiPaat BahislePi 
••••••••••••••• 

Patates nasıl dikilir? 
aang1 topraklara patates ekmeli ve nasıl, ne 

zaman ekmeli? - Tohumluk patateslerde 
dikkat edilecek nokta - Bir dönüme 

ekilen toham ve alınan mahsul 
NLtasta. vitamin. azot ve fosforca çok 

~nain olan patatesin terkibinde vücut 
ıçla her bakımdan faideli olan unsular 
Dıevcuttur. 

Patatesin ziraatı memleketimizin bir 
Ço), Yerlerinde yapılmaktadır. 
l Fce mıntakuında patateı, içinde bu
llnduğumuz mevsimde, yani şubat ve 

ll>aıt aylarında dikilir. Yalnız yayla 
i:"lllaltalarında patates dikimi bir u da-

• aonra başlar. 
Patates ziraatı, uaulü dairesinde yapıt- diğer mah•ullere nazaran daha faz-
Ur temin eder. 

• Patateain ııevdiği toprak daha ziyade 
"ılii hafif topraktrr. Yani çok kumlu ve
l'a çok killi topraklarda patates iyi mah
..U Vermez. 
ı.!aıateı hayvan gübresinden çok isti
;:'" eder. Onun için iyi bir patatea tar
-n kıttan evvel iki defa derince aü
i!°"'6ı ve bol hayvan gübretile gübre-

llllııit olmuı prttır. 
Pat.e.teı dikmek için nadas olarak ha

tırı.,,mıı ve bolca gübrelenmlı olan 
tarlalar eubat veya mart aylannda tek
rar hafif olarak sürülür ve bilahara gü
~lce aürgiı1enerek düzlenir. arlanın 
u~tıiin olmaa faidelldir. 

Bu tek.ilde hazırlanan tarlada (50) 
r,er santim arahlı: ile çizgiler açılır, ve 

• çizgiler üzerinde ( 40) santim meaat öle lı:llçllk çukurlar kazılır ve bu çulcur
ra patatea gömülllr. 

lı: Tarla idili, yani ağlr topraklı ioe çu
tar1aruı derinliil 5 aantim olmalı, eğer 

tarla kumlu yani hafif topraklı ise çu
~rın derlnlifl { 10) aantim olmalı

ır. 

* . Paıaıea bazı yerlerde göz olarak diki-

bunları dikerler. bu da fenni bir dikim 
usulü değildir. Çünkü kesilmiş olan pa
tate!llerin ek!leri kısmı çürür. 

En jyi u!lul cevizle yumurta büyüklü
ğü arasındaki düzgün, hastalıksız ve 
gözleri sağlam patatesleri birer birer 
dikmektir. Çizgiler üzerinde açılan çu
kurlara birer adet patatca gömmelidir. 
Bu tckilde yapılan dikimde bir dönüme 
(dekara) 120-200 kilo arasında patates 
gider. Bu rakam ilk nazarda göze gö
rünür, fakat çok değildir. Kı,tan iyi ha
zırlanmıf ve bol gübrelenmiş iyi bir tar
laya söylediğimiz tckilde (50) santim 
aralık, ( 40) santim meaale ile dikilen 
patateslerden bir dönümden (2500) ki
lo patates alınır. 

* Patateslerin çapası da mühimdir. Pa-
tatesler 15-20 gün sonra yeıillendikleri 
zaman hafif bir çapa yaparak toprağı 
gevtctmelidir. 

Sonra yaprak ve fi1izler bir karış 
olunca bir ot çapası yapmalıdır. Bu ça
payı yapmadan evvel patates ocakları
na kimyevi gübrelerden (Amonyaklı 
Sulfat) veya toprağın ihtiyacına göre 
(Kireçli Niırat) verip patateslerin dip
lerini doldurmak faidelidir. Kimyevi 
gübre bir dönüm için ( 1 5-2 O) kilo he
sap edilir. 

* Patatesler çiçeklerini açtığı zaman c;i· 
çekleri koparmak iyidir. Bu sayede çi
çeklere gidecek kuvvet yumrulara gi
der. 

YENi A.SIR 

Havacılık Bahisleri 
••••••••••••••••• 

Ta·vvare zır hl•-
va üstünlü;yü-
~ • 1 

~östermiştir •• nu 
----·*----

Bombalar zırhlılara 
tesir etmiyordu, fakat 
tayyareler torpil 
atmağa başlayınca ... 

-*-
Yazan: Ari! AHISKAL 

Son günlerin olayları tayyare ile zırh· 
lıyı, yani hava silahı ile deniz silahını 
bir çok cephelerde karşı karşıya getirdi 

:! 11111111111 111 1111111111 11 111 ı ı • 111111 111111111111 111il111.!: 

~ Ankara Radyosn ~ 

~ BUGÜKÜ NEŞRiYAT ~ 
'1111111 1111111 11111111111111111111111il111111ilı1111111111 ır. 

7.30 program, ve memleket saat aya
rı. 7.33 müzik: (pi.) 7.45 ajans haber
leri. 8.00 müzik: (pi.) 8. 15-8.30 evin 
saati. 12. 30 program, ve memleket saat 
ayarı. 12.33 müzik: şarkılar. 12.45 
ajans haberleri. 13.00-13.30 müzik: 
şarkı ve türküler. 18.00 program, ve 
memleket ıaat ayarı. 18.03 müzik: fasıl 
heyeti. l 8.45 ziraat takvimi. 18.5 5 mü
zik (pi.) 19.10 müzik: genç bestekar
larımızın eserleri. 19. 30 memleket saat 
ayart, ve ajans haberleri. 19.45 müzik: 
klasik Türk müziği programı. 20. 15 
radyo gazeteıi. 20.45 müzik: karışık 
şarkı ve türküler. 2 1.00 konuşma (ikti
sat saati). 21.15 temsil. 22.00 müzik: 
radyo salon orkestrası. 22.30 memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, ve borsalar. 
22.45-22.50 yarınki program, ve lca-Bu arada tayyare kendi vasıtalarını veya 

kendine uydurabilınek muvaffakiyeti 
gösterilen yakıcı, yıkıcı siHlhları da ku]. panış. 
!anarak denizlerin asırlardanberi haki· ----------------
mi olan donanmaya karşı mücadeleye lZMtR StCtLt TtCARET MEMUR-
girişti Zırhlı da bundan geri kalmadı LUCUNDAN: SAYI 4222 
O da eski vasıtaları yanına havaya karşı (Kamil Fevzi Çilengiroğlu ve ortağı) 
müdafaa tedbirlerini ekliyerek ortaya ticaret ünvaniyle tzmirde 887 nci sokak
çıktı. Bilhassa zırh güvertesini kalınlaş· ta Çerçioğlu hanında 7 /19 n~arad.a 
tırarak tayyarenin atacağı bombalara topta;ı hazır_ ayakkabı, de~ı ve kosele ~~
karşı mukavemetli bulunmak yolunu careti~le ış~ıgal .c~ek "7ere teşekk.ul 
tuttu. Çünki, gemi on binlerce ton hac- eden ışbu şırketın ~ca_ret unvanı ve ş~
nıinde çelik gövdesi bulunurken iki üç ket mukavelenamesı tıcaret kanunu hu
metre mildi.hı hacminde, hazan tahı:; ve kürnlerine g~re ~icil'.':1.4~22 numarasına 
bezden ibaret ufacık bir silllh karşısında kayıt ve tescıl edildıgı ılan olunur. 
mağlup olınak istemiyordu. Fakat olay- İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
lar ve uman iki tarafın da isteklerine mührü ve F. Tenik imzası. 
uygun neticeler vermekten uzak kaldı. 
Tayyarenin zırhlı karşısında imha edicı 1 - Mukavele: 
kudreti tam olarak görülmedi, zırhlının 
tayyareye meydan okuyabileceği de 
doğru çıkmadı. 

* Amma hakikat ,udur ki tayyare her 
çareye baş vurarak artık denizler üze
rinde korkulu bir harp vasıtan olmut
tur. Bombasırun yapamadığı işi farkeder 
etmez, hemen bombadan müessir olacak 
maddeyi araştırdı ve bu işi ekseriyetle 
torpil adı verilen ve daha ziyade, deniz
cilerin kendi öz mallan olarak iddia et
tikleri tahrip danelerile yapabildi. 

Şirket mukavelenamesi. 
Bir taraftan İzmirde Karantinada 

178 nci sokakta 8 numaralı evde oturan 
Kllmil Fevzi Çilengiroğlu ve diğer taraf
tan tzmirde Hatay caddesinde 11 numa
ralı evde oturan Ali Ertaç arasında ıışa
gıdaki şartlar dairesinde bir şirket mu
kavelenamesi aktedilmiştir. 

1 - Şirketin nev'i :Kollektütir. 
2 - Şirketin Unvanı: Kllmil Fevzi Çi

lengiroğlu ve ortağıdır. 

Borsa 
OZOM 

2 5 4 S. Süleymanoviç 44 5 2 
248 N. Sevil 50 50 51 
128 Hurşit Güneş 48 75 50 
8 7 inhisarlar ida. 46 5 O 48 5 O 
84 M. j. Taranto 43 50 50 
77 Öztürk Ş. T. A. 48 50 50 
68 inan şirketi 47 75 48 25 
60 j. Kohen 46 50 50 
44 K. Mahmut T. 50 50 
37 R. Leblebicioğlu 48 50 49 
34 Süreyya Çendeli 54 54 
32 Ahmet Tabak 50 50 50 50 
l 4 M. hafız Cemal 5 l 5 O 5 1 5 O 
5 Ş. Bencuya 48 48 
4 A. Mazhar 48 50 48 50 

1176 yekun 
160326 umum yekun 

No. 7 
No. 8 

46 
47 

No. 9 
No. 10 

48 50 
50 

No. 11 53 
165 siyah A. Pa. 34 

ZAHiRE 
1 5 ton kumdan 
1 1 ton suaam 5 1 

7 ton kendir tohumu 
96 ton faaulya 22 

30000 kilo 
ZEYTINYACI 

82 
PALAMUT 

340 kental 780 

746 kilo 
KEÇi DERiSi 

167 

21 

75 

50 

IZMtR BELEDiYESiNDEN 

34 

sarı 

52 50 
38 
23 

83 

780 

167 

Başı boş tutulup temizlik işleri hanı
na teslim edilen bir merkebin vesaik ib
razile sahibi çıkmadığı takdirde 213/ 
942 tarihinde satılacağı ilin olunur. 

1091 (446) 

* Belediye memur ve müatahdemlerile 
fukaraya verilecek reçeteler üzerinden 
ilaç satın alınmaıı yazı itleri müdürlü
ğündeki prtnamesi veçbile 6/2/942 
cuma aünü ıaat 16 ya uzatılmııbr. Mu
hammen bedeli 2600 lira muvakkat te
minatı 195 liradır. Taliplerin teminatı 
iş bank.a!lına yatırarak makbuzlariyle 
tayin edilen gün ve saatte encümene 
müracaatları. 1092 ( 44 7) 

.SAHiFE J 

ŞARK HALI TüRK ANONtM ŞIR
KETtNDEN 

Şark Halı Türk Anonim Şirketinin 
hissedaran heyeti umumiyesi aşağıda 
gösterilen ruznamei müzakerat hakkın
da karar ittihaz eylemek üzere 17 mart 
942 Salı günü saat 11 de şirketin Atatürk 
caddesinde 174 numaralı merkezinde 
adiyen içtima edecektir. 

MezkQr içtimaa iştirak arzusunda 
olup Jaakal 5 (beş) hisseye sahip bulu
nan hissedaranın malik oldukları sene
datı veyahut hukuku tasarrufiyelerinl 
müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel 
~irket umumi katibine tevdi ederek mu
kabilinde içtimaa iştirak hakkını bahse
den duhuliye varakasını almaları 15.znn
dır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 941 senesi meclisi idare ve mura

kip raporlarının okunması. 
2 - 941 senesi bilanço, kar ve zarar 

hesabının tetkiki ve tasvibi ve meclisi 
idare adlarının ibrası. 

3 - Muvafık görüldüğü takdirde he
yeti idarenin teklifi veçhile temettüiln 
sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 

4 - Esas mukavelenamenin 27 nci 
maddesine göre vazifeleri nihayet bulan 
meclisi idare adlannın tecdidi intihabı 

5 - 1942 senesi için meclisi idare azi
larına verilecek huzur hakkının tasvibL 

6 - 1942 senesi için murakıbın intiha
bı ve ücretinin tayini. 

Şark Halı T. A. Ş. umumi katibi 
imza okunamadı. 

1085 (450) 

ŞARK SANAY! KUMPANYASI 
TORK ANONiM ŞIRKETINDEN : 
F abrilı:amızda .;ahtan kadın ve erlı:elı: 

işçilerimjze kumaşı fabrikamızdan ve
rilmek üzere İf elbi.se9i diktireceiimiz
den iatekli olan terzilerin f&J'l,Dame Ye 
nümuneleri görmek veya getirecekleri 
nümuneleri ve modelleri tet.k.ik. etmek 
ve fiat vermek üzere 4 mart 942 tarihi
ne müsadil çarpmba ıünü aabahleyin 
ııaat 1 O da Daraiacuıdaki fabrika yazo
hanesine gelmeleri aaym terzileri.mi&e 
ilan olunur. 1082 ( 454) 

SEFERtHtsAR BELEDtYE RtYA
SETINDEN: 
Su yollarında kullanılmaia ıayet el

verişli beher metreai alb lira muham
men kıymetli 1350 metre üç incelik de

l~ ... Yani patatesin üstünde bulunan göz
~ ahr, bunlan dikerler. Bu iyi bir uıul 

· eilldir. Bundan az mahsul alınır. 
~llerin çofu bop gider. Bazı yerler
de l>lr patateai bir kaç parça yaparlar, 

Patate•in hasat zamanını tayin etmek 
çok kolaydır. Şöyle ki patates yaprakla
rının ve dallannın kuruması patatesin 
hasat zamanının geldiğini gösterir. Bu 
zamanda ıenlt ağızlı çapalarla patates
ler çıkarılır. Yalnız patatesler çıkarılır
ken yumruların yaralanıp berelenmeme
sine çok dikkat etmelidir. 

Ziraat Mühendiai 
Bahri BECER 

Bu da ortaya tayyarenin silMı dllvası 
diye bir çığır açmaktadır. Ne gariptir ki 
tayyarenin torpiller vasıtasiyle zırhlıları 
imha etmelerini, tayyareler zırhlıyı ba
tırdı şeklinde ifade etmek istemiyenlere 

3 - Şirketin merkezi: tzmirde mua
mele merkezi lzmirde 887 nci sokakta 
Çerçioğlu hanında 7/19 numaradadır. 

4 - Şirketin mevzuu: Toptan hazır 
ayakkabı, deri ve kösele ticaretiyle işti

EGE TtCARET TüRK 
Ş!RKETINDEN: 

ANONtM mir ıu borusuna bugün talip çılı:macb-
ğından ihale 6/3/942 cuma günü saat 

tesadüf edilmektedir. 

•••••••••••••• 

Üfürükçüler ••• 

Tayyarenin silfth divasıru pek de ka
rıştırmak esaııen doğru değil. Her şey
den evvel düşünmek lllzımdır ki tayyare 
ile zırhlı mücadelesinde meselenin kökü.. 
nü tayyare bombası ve zırh güverte de
ğil, tayyare ve zırhlı teşkil etmektedir. 
Ve bütün düşünceler de şu noktada top
lanmak icap eder: Bir tayyare bir zırh
lıyı batırmış mıdır, batırmamış mıdır? 
Misali var mıdır? yok mudur? 
V ardu. O halde tayyare isterse bomba
sı ile, isterse torpitosu ila savaşı kazan
mış olsun. Netice tayyarenin muvaffa .. 
kıyetindedir. Yoksa torpil denizcinin 
malıdır, torpili tayyare de kullansa. Za
fer onun olamaz iddiası çürük kalır. 
Çünkü, bomba da topçunun malıdır. 
Tayyarenin onunla da kazanacağı mu
vaffakıyet kendi hakkı olmamak icap 
eder. Geriye ne kalıyor? Makineli tü
fenkler. Sanki makineli tüfenk tayyare
den sonra meydana çıkmış ve tayyare 
için mi hazırlanmıştır? Hayır, o da piya
denin malıdır. Böylece tayyarenin her 
nıuvaffakıyetini kendisinden bir başka
sına mal etmek elbette doğru olmaz. 

Üfürükçlller, medeni olan her mem
lclı.ette, habe. alınınca mahkemelerde 
Ce118ya çarpılırlar. Bu zamanda hallı:ın 
~ndan kendisine geçinme, çok de
• a llengiııJilı: vaatuı çıkarmak pek çirkin 
olr teYdir ve lı:anunlann üfürükçülere 
tertip ettlklert -ı... fllpheoiz hakbdll". 

&nunla beraber ilınt helı:imllkten 
g._ üfürükçülerin, timdi helı:imlikte 
t~ dediğimiz vuıtadan istifade ede
bBaceJı: hut.e.lara gösterdilı:leri faydayı 
"ı e pek yeni zamanlarda tarihe yaphlı:
•n hizmeti hatırlamalı: ta halı:ıız olmaz. 

Avrupada en yiilı:sek lı:ı"barhk sayılan 
~.0nt veya Marki unvanlannı taşıyanlar 

ır kaç UIT llnceld cedlerlni araıtırtıklan 
~alit çok defa bir takım çapulcular bu
uılar. Onun aibi, bu yirminci asırda 

ba,.1'ee llerlemlf ve daha ziyade ilerle
tr>el. için dev adımlan atmakta olan il
~t l.elı.imliğin de yirmi beı uır önceld 
~i üfürülı:çüliilı:tilr. Zaten onun bize 
tiıl>d; tahammül edemiyeceğlmiz kadar 
ı;lrbı allrGıımeal pek ealı:i olmasından 
De,,ı ırelae gerektir. Buırünlı:U inaanlann 
0 kadar ealci olan cedlerini gönneleri 
IDilnılı.ün olsaydı. görmeğe tahammül 
eıte.nıyeeelı:kri fiiphesizdir. Her tcYin 
~~ı kendi zamanındadır. Yirmi yıl 
~~e pek keyifle bindiğimiz paytonlar 
':"' otomobiller çoğaldıktan sonra, 
~ bize pek çirkin görünmektedir. Ni
l e.._ yeni Ruayada paytonculara bir 
_ ~ kurmak hakkı verildiğini rivayet 
e ler .. 
li tlf6rülı:çülüğlln tarihe hizmetine ge
~ nee: Bu işin marifetleri aruında, bir 
;ı e, hastanın iyi olup olamıyacağını 

lleeden anlamalı: üzere, hastanın ruhu
~u bir kuzuya geçirerek, yavruyu kur
'ti •• ettikten •onra onun karaciğeri üze .. 
lUI>delti çlzallerden mana çık~nnak uau-

~•lunduiunu belki iıitrnif8inizdh-. 
.. ..., ....,1 ealı:i Sumer zamanındaki üfü
~çülükte ba,lamıt. aonra Anadoluda 

zamanındaki üfürükçülere. daha son
!~sr~i] oğullanna ve eoki Romalıların ---:en olan Etriiıklere ıeçmittir. Bu 
~nfet, iki kere iki dört eder gibi. akla 

•Yanan bir hakikat olsaydı her yerde 
~!':_ ayn bulunmut olduğu düşünülebi
lıa Fakat uydurma olan bir teY bat
la ı...ı.. yerlerde ayni ıekilde uyduru
~ Ona rağbet ıöstermit olan ka
(i·· .• t aruında münasebet bulunduğunu 

UJt\.inmek zaruridir. 

Ancak, bu uydurma marifet Etrüakler
den batka Avrupa kavimleri arasında 
bilinmedikten başka, onlar da bir de 
büyük pertevaiz ilavesiyle ilerletilmiş
tir. Bundan dolayı üfürükçülerin bu ma
rifeti. Etrüalr.letin Anadoludan ııitmit 
olduklanna delil olduiu için, tarihe bir 
hizmet oayılır .• 

Şu kadar ki bu delil. eıki Romalılar
dan sonraki ltalyanların da aslı Anadolu 
olduğunu gösteremez. 

Çünkü orta çağlarda Avrupanın şi
malinden ltalyaya pek çok akınlar ol
muı ve oradaki insanlar pek çok kant-
m1şbr. 

Hekimlik gibi, bütün ilmin de - üfü
rükçülükten daha geniı olan - cmagin
dan çıkmıt olduğunu yazmakta ilim tari
hi kitaplarının hepsi ittifak ederler. Çün
kü cmagia> deki cia ve peri hayalleri 
tabiatteki hAdiselere sebep bulmak ; ... 
tiyen insanlann zihinlerinde yer bul
muştur. ilim de tabiat hi.diselerinin se
beplerini ve onlann arasındaki münase
betleri aramaktan baıka bir şey değil
dir. lnaanm zihni ilkin cinleri ve perileri 
düşünmiit. sonra yavaş yavaf, tabiat 
kanunlarını öğrenmeğe çalışan ilim yo
lunu tutmuıtur. 

Şu kadar ki, c:magia• nın cinler ve 
periler dediği şeylerin İyonlar, radiyas
yonlar, elektrik dalgalar~ mikroplar v. 
ı. olduğunu öirendiğimiz için, şimdi bi .. 
ze o cin ve peri masalları - kadit görmüı 
gibi - tahammül edilerniyecek derece
de çirkin gelir .. 

G. A. 

Leh mareşab 
Amerikaya gidecek 
Vaşington, 26 (A.A) - Polonya hari

ciye nazın Kont Raznoki Beyaz saray
da B. Ruzvelti ziyaretinden sonra gaze
tecilere demiştir ki : 

- Mareşal Sikorski ille fırsatta Ame
rikayı ziyaret edecektir. Mareşalın orta 
şark ve Rusyayı ziyaretinden sonra 
Amerilı:aya yapacağı ziyaret faydalı ola
caktır. ---·---Almanlar ve 
Yunanistandaki açlık 

* Soralım: Bir zırhlı diğer bir zırhlı ile 
mücadelesinde kullandığı topla muvaf
fak olunca, bu zafer topçunun malı mı
dır? Yoksa (bir misal ile söyliyelim: 
(Ajaks ve arkadaşının Alman cep zırh
lısı üzerindeki muvaffakıyetinde olduğu 
gibi) zaferi kazanan geminin ismi anıla
rak deniz vasıtasının mıdır? Şüphesiz ki 
geminin zırhlırun adı öndedir. Gemi nor
mal olarak da topunu kullanacaktır. Hiç 
bir zaman topçu, muvaffakıyet şerefini 
kendi payına ayırmak iddiasında bulu
namaz. 

O halde bir siWu her sınıf ordu cüz'ü 
kullanabilir. Torpili de tayyare kend! 
bünyesine uydurarak ve çeşidini biraz 
çekidüzenliyerek taşıyacağı kılığa sok
tuktan sonra kendi malı olarak tanır. 
Taarruzu yapar ve deniz vasıtalannı im
ha edici bir kudret kazanır. Bu takdirde 
tayyare zırblının hiki.ıni olur ve gemi
lerin de hava siWıı karşısında aczi iti
raf edilebilir. Bu bir harp cilvesidir. ın
kinıiyet, bir taraftan öte tarafa döner. 

Tayyarenin torpil kullanarak gemi ba
tırnıış ohnası, tayyarecinin muvaffaki
yetidir. Tayyare hazan da torpil yerine 
bombasile bu işi yapabilir. Her iki halde 
şeref payı başka bir harp sınıfının ve 
meselll bomba ile olan zaferde topçunun, 
torpil ile olan üstünlükte denizcilerin 
değildir. Böylelikle silfth dllvasıru halle
derek tayyarenin zırhlıya olan üstünlü

Berlin, 26 (A.A) - Yan resm! bir ğünü, karalarda diğer vasıtalara olduğu 
kaynaktan bildiriliyor : gibi, bir teknik iddiası şeklinde benimse-

Bazı. yabancı ka~ ve. rady~lardan melidir. Çünkü tayyare ünün en müte-
Yunanistana erzak gonderilmesıne an- '·'-" ıflı "•L.d g 

galden ibarettir. 
5 - Şirketin sermayesi: (5000) beş bin 

Türk lirasından ibaret olup her iki şerik 
tarafından yan yanya konulmuştur. 

Şirketimizin 941 takvim yılına ait his
sedaran umum toplantısı 16/Mart/1942 
Pazartesi günü saat 15 te İzmir Esnaf 
ve Ahali bankası ikinci katında şirket 
içtima salonunda yapılacağından alaka
darlann malumu olmak üzere ilan olu-

6 - Şirketi alakadar eden her türlU 
muamelat ve akitlerde şerikler Unvanı 
şirketi istimal suretiyle müştereken im-
za edeceklerdir. nu~Uzakerat ruzname•i: 

7 - Şirket muamelatı umumiyesinden A ) Heyeti idare ve murakıp rapor-
elde edilecek safi kar veya melhuz za- lannın okunması. 
rarlar iki şerik arasında yarı yarıya tak- B ) Billlnçonun tetkiki ve kabuliyle 
sim olunacaktır. idare meclisi at!larmın ibrası. 

8 - Şirketin müddeti: 15 Şubat 1942 C ) Temettüün tevzi tarzını tetkik 
tarihinden itibaren 15/Şubat/1952 tari- ve tasdik 
hın.e ka~ar .on senede?, ibaret olup bu ı Ç ) İdare meclisi azAsının ve mura
muddetın hıtarnın~. uç ay evvel şerik- kıp ücretlerinin tayin ve tesbiti. 
!erden her hangi hırı .tarafından fesih D ) Ticaret vekfiletinin 22/12/1941 
ıhb~r_ edılınedıkçe bu mu?~et aynı .ş~;:ııt gün ve 4/9522 sayılı yazısında mevzu 
dahilinde daha on sene ıçın kendilıgın- maddelerin şirket esas mukavelename-
den temdit edilmiş olacaktır. sine ithali. 1089 ( 449) 

tmza İmza 

Umumi No: 2745 Hususi No: 4/180 
lşbu şirket mukavelenamesi altına ko

nulan imzalann şahıs ve hüviyetleri ma
rufum, lzmirde Karantinada 178 nci so
kakta 8 numarada mukim Kimil Fevzi 
Çilengiroğlu ve tzmirde Hatay cadde
sinde 11 sayılı evde mukim Ali Ertacın 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Şubat ayının yirmi dör-
düncü Salı günü. 24/2/942 

T. C. lzmir üçilncü Noter vekili Saip 
Erakman resml mührü ve imzası. 
Umumi No: 2745 Hususi No: 4/180 
lfbu şirket mukavelenamesi sureti 

daire dosyasında saklı 24/2/1942 tarih 
ve (2745) umumi numaralı aslına uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk iki senesi Şubat ayının yirmi dör
düncü Salı günü. 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 
İzmir s.icili ticaret memurluğu resınt 
mührü ve 24/Şubat/1942 tarilı ve 

Saip Erakmen iınza51. 1086 ( 448) 

IZMIR SiCiLi TtCARET MEMUR
LUcUNDAN: 
Ahmet Kulak ticaret unvanı ile tz

mirde Bidayet hanında 5 3 numarada 
inşaat, taahhüt iılerile iştigal eden Ah· 
met Kulakın işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre ıicilin 4221 
numara11na kayt ve tescil edildiği illn 
olunur. 1081 (453) 

tZMIR 4 NCO tCRA MEMURLU
GUNDAN: 
Eski vilayet evrak mukayyidi ilı:en 

halen ikametgahı meçhul bulunan Ke
mal oğlu Raşit tarafına: 

Hazineye ili.ma müsteniden borçlu 
bulunduğunuz 42 lira 66 kuruı ile faiz 
ve ücreti veki.letin tahsili için yapılan 
takip üzerine ikametg&h.ınızın meçhuli
yetine binaen icra emrinin ili.nen tebJi .. 
ğine karar verilmiştir. işbu icra emri
nin illnen tebliği tarihinden itibaren on 
gün içinde borcunuzu ödemeniz li.z.ım
dır. Bu müddet iç.inde borcunuzu öde-

DOKTOR 
Salihettln TEKAND 

ÇOCUK BASTALIKLAR.I 
MÜTELASSISI 

mezseniz tetkik merciinden veya tem-

r 
yiz veyahut iadei muhakeme yolu ile ait 
olduğu mahkemeden icranın geri hıra .. 
kılmasına dair bir karar getirilmedikçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu müddet 
içinde icra ifl8.s kanununun 7 4 üncü 

Haıtalanru her stiln öileyin saat 
1 den itibaren Numan zade ıokalı: 
5 numarada husuei muayenehane
ainde kabul eder. Telefon 3453 
Ev: 3459 

ı:==u:: ====== an:: uı ı: ===ı 
DOKTOR 

SALİH .SOlılAD 
Cilt, Sac; ve Zllhrevi hastalıklar 
mütehassısı 
İkinci Beyler Sokak No. 79 •• 
TELEFON : Z7%7 .. 

maddeei mucibince mal beyanında bu
lunmanız ve bulunmazsanız hapis ile 
tazyik olunacağınız ve hakikata muha
lif beyanatta bulunursanız hapis ile ce
zalandınlacağınız icra emri makamına 
k&im olmak üzere il8.nen tebliğ ve ihtar 
olunur. 1066 ( 456) 

tZMIR 4 NCO iCRA MEMURLU
cUNDAN: 
lstanbulda Ömer Ahit hanında iken 

halen ilı:ametgahı meçhul bulunan tüc
cardan Yuvan Abazoğlu tarafın: 

i Sumer ve Eti topraklannın komtulu?:i) hu. münaaebeti anlatmıya yeti,ir. ı ... 
I> 0iullannın münuebeti de lbrahim 
.:Yıarnberin Etiler arasında ya9adıktan 
t nte. Arabi.atana aitmit olmuını anla-1:: Zaten o peygamberin yaydığı Mono
b .'•tn Prenaipini de Etilerin t.e.nıdılı:lan 

cak şimdi müsaade edildiği haberi ve- ""'""" vas swuu ır. 
rilıniştir. Bu haber doj!ru değildir. Al- ..,. __________ m:ır.:~=;iiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
manya Yunanistana yiyecek gönderil- • 
meıine hiç bir zaman mani olmamışhr. 

Hazinei maliyeye il8.ma mÜ!lteniden 
borçlu bulunduğunuz 3 3 lira 64 kuruş 
ile faiz ve ücreti veki.letin tahsili için 
yapılan takip üzerine ikametgihın;zın 
meçhuliyetine binaen .icra emrinin ili.
nen tebliğine karar verilmiştir. ltbu icra 
emrinin ili.nen tebliği tarihinden itiba
ren on gün içinde borcunuzu ödemeniz 
lô.zımdır. Bu müddet içinde borcunuzu 
ödemezseniz tetkik merciinden veya 
temyiz veyahut iadei muhakeme yolu 
ile ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmaıına dair bir karar getirilme
dikçe cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde icra ifla. kanununun 7 4 
üncü maddesi mucibince mal beyanında 
bulunmanız ve bulunmazsanız hapis ile 
tazyik olunacağmız ve hakikata muha
lif beyanatta bulunursanız hapis ile ce
zalandınlacağınız icra emri makamına 
kaim olmak üzere ili.nen tebliğ ve ihtar 

1,'!1 tane tanrının eaaaen bir te1' tanrının öo==:-=-===========+r 
edn 'i,~e vasfı demek olduğunu izah 
ı;:1;" ır tarihçinin sözüne göre gene Halis Efıstra Efıstra 
hi~ erden öğrenmiı olduğu iddia edile- i 
· Ş;." Ayvalık zeytioyaiı 
,...,. .~ide yalnız. Etrüsklerle Anadolu- '-' 
lln dınunasebetini anlatmak kalır. Onla
lleç ~ Anadoludan latlya topraklarına 
rih ~I blduklannı ıöstermek üzere ta
hu:laer azı deliller bulmu,lardır. Fakat 
de rın hiç biri. karaciğerin çizgilerin
li d ".!ij~ı" çıkarmak usulü kadar kuvvet
ı.ıı,;\,_ lr. Vakıa uydurma bir şeyin 

e...., de Yapılabileceii hatıra gelir. 

Tent"ke ile satış 
Taşçılar caddesinde eski Keresteci-ı 

!erde 4' numarada Hamdi Akyürelı 
ve ortaklan mağazasında.. 

(H. 3) (Z88) 

Gizli çiçek 
Eczacı Kemal K. Ak-

' . tof ın en son e•erı 
(Altmriiya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir arada 

hilal l:.cz.anesı 
olunur. 1065 ( 457) 

15 şe talik edilmiştir. isteklilerin muay
yen ıün ve aaatt.e. Seferihiaar belediyeoi
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. 1067 ( 455) 

1ZM1R PAMUK MENSUCATI TtlRK 
ANONİM ŞffiKETtNDEN: 
İzmir pamuk mensucatı Türk Anonim 

şirketi hissedaran heyeti umumiyeai .,.._ 
ğıda yazılı hususa! hakkında karar Yel'

mek üzere 19/Mart/1942 Perşembe gü
nü saat 10 da şirketin Atatürk caddesin
de 174 numaralı merkezinde adiyen iç
tima edecektir. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1941 senesi muamelatına dair ida

re heyeti ve mı.ırakıp raporların.ın okun
ması ve tasvibi ve idare meclisi azilan
nın ibrası. 

2 - 31/12/1941 tarihinde hitam bulan 
mezkO.r seneye ait bilfuıço mevcudat ve 
kllr ve zarar hesabının okurunasiyle tas
diki ve mezkii.r sene kazancı hakkındaki 
idare heyeti teklifatının kabülU veya 
reddi. 

3 - İdare beyti azıılarına tevdi edile
cek vazife için kendilerine verilınesi !A
zım gelen ücretin takdiri hakkında mec
lisi idareye salihiyet verilmesi. 

4 - Esas mukavelenamenin 27 nd 
maddesi hükmüne tevfikan tepdili 11-
zım gelen idare heyeti adlarırun yeni
den intihabı. 

5 - Müddeti memuriyeti hitam bulan 
murakıbın tecdidi memuriyeti veyahut 
tepdili ve ücretinin tayini. 

6 - 1942 senesi için idare heyeti aza
lan ücret huzurlan mikdannm tayini. 

LAakal 50 hisseye malik olup işbu lç
timaa iştirak etmek arzıısunda bulunım 
hissedaranın ticaret kanununun 371 nci 
maddesine tevfikan hisse senetlerini ve
yahut hukuku tasarrufiyelerini müsblt 
veslkalan içtima gününden bir hafta ev
vel şirketin umuml katipliğine tevdi et
meleri icap eder. 

İzmir Pamuk Mensucatı T. A. Ş. 
umumi k&tip imza okunamadı 

1083 (451) 

lZMlR YVN MENSUCATI TüRK 
ANONlM ŞtRKETtNDEN: 
İzmir Yün Mensucatı Türk Anonim 

şirketinin hissedaran heyeti umumiyesi 
ıışağıda gösterilen ruznamei müzakerat 
hakkında karar ittihaz eylemek üzere 
17/Mart/1942 Salı günü aaat 10 da şir
ketin Atatürk caddesinde 174 numaralı 
merkezinde Adiyen içtima edecektir. 

Mezldlr içtimaa iştirak arzusunda 
olup Jaakal 5 (beş) hisseye sahip bulu
nan hissedaranın malik olduklan sene
datı veyahut hukuku tasarrufiyelerlni 
mUsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel 
şirket umum! katibine tevdi ederek mu
kabilinde içtimaa iştirak hakkını bah
şeden duhuliye varakasını almalan ll
zımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 941 senesi meclisi idare ve mura

kıp raporlarının okunması. 
2 - 941 senesi bilinço, kllr ve zarar 

hesabının tetkik ve tasvibi ve meclisi 
idare aıilannın ibrası. 

3 - Muvafık görüldüğü takdirde he
yeti idarenin teklifi veçhile temettüün 
sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 

4 - Esas mukavelenaınenin 27 nci 
maddesine göre vazifeleri nihayet bulan 
meclisi idare azalarının tecdidi intihabL 

5 _ 1942 sene.si için meclisi idare ad
larına verilecek huzur hakkının tasvibL 

6 - 1942 senesi için murakıp intihabı 
ve ücretinin tayini. 

İzmir Yün Mensucatı T. A. Ş. 
umuml katip imza okunamadı 

1084 (452) 



• 

"'yası vazı yet 
----*·----

Avam kah.ara-
sında hr r-p dıı
run_ u konuş
maları b•tti 

-*-
B. Rı•zveltin muhtelit 
s ·~ııere cevaoları 
Radyo gazetesine göre evvelki gün 

9. Cörrilin bir nutku ile avam kamara
!trda açılan harp durumu konucı;maları 
sona ermicr:tir. Müstaki11erden Hud"on 
"övl,.diO.i bir nutukla Cörçili tasvip et
mistir. Di~er bir müstakil mebu~ ta bü
tiin m,.mlekette her kadın ve erkek mec
buri hizmete t8bi tutulmadıkça i, görü
lemiyecrğini; i~çi parti!llinden birisi de 
Ru11va ile yapılan birlik sayesinde mih
verin ma~lôp edilece2:ini aöylemistir. 

Jşçi lideri ve avam kamarası lordu da 
11öz a]mıtlar ve durum hakkındaki fikir
)f!rİnİ bildirmi,lerdir. 

Statford Kripsin ilk defa söylediği 
nutuk lngiliz gazeteleri tarafından tam 
bir tftsvip ile kar•;ıılanmı~tır. 

Nivoz Kronikl ızazeteAi Kripsin !Öz
lerinden. çıkarılacak kanunlarla bir kıs
mının fedakarlıklarla çal,,ma!lına mu
kabil bir kısım halkın rahat rahat vakit 
geçirmesine meydan veriJmjyeceği an
)af:ıldıirlnı vazıyor. 

Deyli Meyi ise, lnPİJizlerin şreni~ fe
d•kihlıklara hazır olduklorını ve harp 
mesai!'linin müıı.avat üzere her kese tak
sim edilmesi lazım olduğunu yazm1"tır. 

lıvicre gazetelerine ~öre yakında 
avam kamarasında açılacak bir mÜ7A.
lteredı- Almanyanın bombardıman edil
mf"sİ, Rusyaya yardım edilmesi ve Ame
rikanın sanayi verici meseleleri görü~ü
lec,..ktir. 

B. RUZVELTIN BEYANATI 
Va$İn2'tonda basın konP"resinde cüm

hur reİAİ B. Ruzvelt bir C"nk 9ua1lere ce
vap vermiştir. Bunlar s•uılArdır: 

1 - Çan Kav Şekin H:~,ıi•tana muh
tariyet verilmesi hakkındaki demeci 
üzrrinde fikirlf"rinizi söylemisiniz) 

- Çan Kav $ekin demecini okudıım. 
Bununla beraber başka milt,.tlerin işle
rin,. kan~nıamaiı tercih ederim. 

2 - Pazartesi günkü nutkunuzda 
Çin üz,.tinde durur IZ'ibi vöründünüz. 

- Fikrimde bir çok milletletin duru
mu vardır. 

3 - Bir Japon denizalh<111 t;\,.;tl1ndan 
KA 1iforniya sahilinin bo'"bardımanı 
hakkı~rla ne dü"ünüyorsunuz) 

- Bu siyasi harp u<11ul1erinin P'liik,.m~ 
mel bir neticesidir. Fakat bu ha,.eket 
arzu edilen neticeyi vermPmİ~tir. ~:nıdi 
eize ~orarım, bu denizaltı ner,.rl ... dir? 
D•nizalttnda ve kendi arzusu hilafına 
sulAr altına dalmıştlr. 

Cümhur reisi, hariciye nazırının istifa 
edeceiii hakkındaki haber için de şun
ları söylemiştir: cBu haberi okudum, 
hariciye nazırı bu haberi ctam bir ya
lan-. diye vasınandırdı; ve doğru söy
ledi. Kabinede bu yolda hiç bir deği
,iklik düşünülmedi~ini ıöyliyebilirim.> _______ , ___ _ 

Rus va harpleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kınlarında büyük bir muharebe kazanan 
Sovyet kuvvetleri mühim bir mevkii ele 
geçinn~lerdir. 

Ukraynadaki taarruz muvaffakıyetle 
gelişmekte ve Ruslar Poltava ile Dinye
pere doğru ilerlemektedir. önemli bir 
yer olan Llş~kaya köyü zaptedilıniş
tir. 

Son günlerde Almanlar çok ağır ka
yıplar vermişlerdir. 203 ve 76 ncı Alman 
piyade tümenlerinden kurtulabilen kuv
vetler dağınık bir halde bulunan bir kaç 
taburdan ibarettir. 

Muharebe bütür. kesimlerde büyük bir 
şiddetle devam ediyor. 

Moskova, 26 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor: 

Dorogobozun ele geçmesi üzerine bu 
ş~hrin cenup ve şimalindeki Alman kı
talannın geri ile irtibatı kesilmiştir. Vi
yazmadaki Alman kuvvetlerinin iaşe 
yolları tehlikeye düşmüştür. 

Dorogoboz müdafaa bakımından çok 
mühimdir. Dinyeperin yüksek kıyısın
da ve doğu cihetinden tepeler ve orman
larla çevrilmiştir. 

Londra, 26 (A.A) - Royter Ajansı 
16 ncı Alman ordusunun Straya Rusada 
uğradığı bozgunu Hitlerin şahsi bir he
zimeti saymaktadır. Zira B. Hitler bu 
orduya her şeye rağmen mukavemet et
mesi için emir vermiştir. 

General Brokdorf tarafından verilen 
günddik emir ele geçirilmiştir. Bu emir
de deniliyor ki Führer ikinci kolordu
nun durumunu tafsililtiyle biliyor. 
Kolorduya havadan ve mümkün olduğu 
kadar çabuk yiyecek gönderileceğini va
detmiştir.> 

Ruslar, evveli\ Straya Rusada bir gedik 
açmışlar ve sonra cenuba dönerek ikinci 
kolordunun arkasına düşmüşlerdir. Hü
cumun şiddeti karşısında Almanların 
manevrası muvaffakıyetsizliğe uğramı:j
tır. 16 ncı Alman ordusundan arta kalan 
birlikleri çeviren çember sıkıştırılıyor. 
Mukavemet yuvaları birer birer temiz
leniyor. Ruslar, kar tabakası üzerinde 
ikrlernektedder. 

Londra, 26 (AA) - Niyoz Kronik! 
gazetesinin askeri yazarı Almanların 
çok muhtaç oldukları petrol kaynakları
nı elde etmek için Kafka!IJyaya hücum 
edect:kleıinc i~aret ederek cfakat Sov
yetlerin ilerleyişleri bu pl8.n üzerine te
sir etmiştir. Alman p)inını alt, Ü!t et
mek için Sovyetlcrin Baltık memleket
leri üzerinden bir taarruza devam et
meleri ihtimal dahilindedir> demekte~ 
dir. 

Denız;tercie harp 

1 Aln.aı1 
kruvazörü 
torpillendi 

-*
lngilıziere göre !V:anş 
ıan geçen Alman zırh

Lıtarı heo v :ıra ı 

-*
İnffUz don~nması 
harbin başındakin· 
den kuvvetli ... 
Londra, 26 (Radyo) - Britanya Bah

riye Nazırlığının tebliği: 
Bir Britanya muhribi bir Alman kru

vazörüne muvaffakıyetle hücum etmiş
tir. Norveç sahilierinde görünen bu kru
vazör bir torpil ile hasara uğratılmıştır. 
Tayyarelerimiz, bu kruvazörün romor
körle çekilmekte olduğunu teshil etmiş
tir. 

Kruvazörün yanındaki muhriplerden 
birisinin de yaralanmış olduğu anlaşıl
mıştır. 

* Radyo gazetesine göre İngiliz Bahri
ye Nazırı B. Aleksandr, Norveç sahille
rinde torpillenen Alman zırhlısının 
10,000 tonluk olduğunu Avam Kamara
sına bildinniştir. 

Bahriye nazırı aynı demeçte Gnayze
nav ve Şarnhorst zırhlılarının hasara du
çar olduklarını ve bô.len Kiye! ile diğer 
bir limanda bulunduklarını, Norveç sa
hillerinde torpillenerek hasara uğratılan 
kruvazörün de Prens Ojen olabileceği
ni, binaenaleyh Manşten geçen üç Al
man harp gemisinin hepsinin de hasara 
uğratılmış olduğunu söylemiştir. 

Aleksandr, bu münasebetle İngiliz de
niz kuvvetlerinin harbin başladığı tarihe 
nisbetle 4 - 5 misli arttığını da ilave et
m~tir. 

Bu demece karşı Avam Kamarasında 
yapılan tentiklerde ticaret gemilerine 
uçak savar toplarının daha yenilerinin 
konulması, hizmetleri büyük olan Kor
vetlerin süratleri arttırılması istenilmiş
tir. 

Alman zırhlılarının Brestten kalkarak 
Manş denizini geçmelerinden sonra, ln
gilterede donanrr.a hakkında husule ge
len şüphelerin izalesi düşünüldüğü anla
şılıyor. Bir Aln:an filosunun Norveç sa
hillerine çıkması da, telıişı arttırmak he
defini gütmüş olsa gerektir. 

Londra, 26 (Radyo) - Britanya Bah
riye Nazırlığının tebliği: 

Akdenizde bir denizaltımız 3 levazım 
gemisinden mürekkep bir Konvoya 3 
torpil isabet ett:nniştir. 

ALMAN ZL"UILILARI 
"'7 '\KTA 
Londra,26(A.A)-&arnhorst ve Gnay-

zenav gemilerine Manşten geçerken 
büyük hasar ika edilmlştir. Bunlardan 
birisi Kiel limanında.diğeri de Vilhelms
hafende kızakta bulunmaktadır. -----·-----
In~iltere - r:: ısır 

dostl,·iu 
-*-Mısır kralı İngiliz 

elçisine bir öğle 
ziyateti verdi. Nahas 
paşa da İngiliz 
elçiliğinde yemek yedi 
Kahire, 26 (A.A) - Kral Faruk dün 

İngiliz devlet nazırı Lltterton'u kabul 
etmiştir. Lltterton'a İngiliz büyük elçi
si de refakat etmekte idi. 

Kral cumartesi günü İngliz büyiik el
çisi ile İngiliz büyük elçilik memurlarını 
öğle yemeğine davet etmiştir. 
Başvekil Nahas paşa dün öğle yeme

ğini lngiliz büyük elçliğinde yemiştir. 

-----Cl-·----
Hindistan ve ıngıttere 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

yanlarla karşılaşa.cağız. Mesuliyeti Hind
Wer üzerinde bırakamayız. Yeni bir hal 
sureti bulmak ve uzlaşmak için çalış
mak lazımdır. 

Mührühas nazırı Statford Kripsin tek. 
lifleri ve mesaisi Hind halkına karşı bü
yük Britanyanın iyi niyetini aksettire
cektir. • 

Londra, 26 (A.A) - Başvekil B. Çör
çil, Hindistan meselesini bizzat ele al
mıştır. Tafsilatı daha sonra neşredile
cek bir çok teklifler tetkik edilmekte
dir. 

Londra 26 (A.A) - Sir Stadford 
Kripsin Avam kamarasındaki nutku ln
giliz gazetelerinde iyi akisler husule ge
tirmi,,tir. Gazeteler Kripsin çok iyi dü
~ündüğünü ve Hindistanın idare tekli 
hakkında bir le.arar alınacağını yazmak
tadırlar. 

Taymis diyor ki: 
cKripsin kazandığı muvaffakıyet Çör

çilin kararlarının ehemmiyet ve itibarını 
göstermektedir.> 

Niyoz Kronikil de. parlimento Krip
sin şahsında yeni bir lider, yeni bir il
ham bulmuştur> diyor. 

KalkUta, 26 (A.A) - 500 büyük bina
ya sığınak ittihaz edilmek üzere el kon
muştur. Sokaklarda siperler kazılmış
tır. 

Bombayda hava hücumlarına karşı 
müdafaa tecrübeleri yapılmıştır. 

. - --~ il' - -· --- - -- -- - ---
-----~~ . -- - -.. --- -

2'7 S V '8. AT C U ltf A 

Afrikada durum Almanlara göre 
----*·---- ----*·----

Keşif ve ha- 387 Scvyet . A •• 

va faaliyet- hücun.u püs Mıllı Şef Londra sefırı-
/eri var kürtüldü mizi kabul buyurdular 

Ankara, 26 ( Telefonla ) - Milli Şef oğlu, hariciye vekAleti umumi kAtibl 
Reisicumhur İsmet İnönü bu akşam Numan Menemencioğlu hazır bulUll" 
( dün akşam ) saat 16 da Londra büyük muşlardır. -*-

~la itada si vi llert• ait 
binalar nıühim ha-

sara u~radı 
-*-

ihG LIZLER DE TılABLUS VE 
B NG,Z. y. eo:t.3ALAOILAR 

-*-Berlin, 26 (A.A) - Alman tebliği: 
Alman ve İtalyan keşif kuvvetleri 

Sirenaikada Britanyalıları geri atmışlar
dır. Tobruk - Sidi Barani arasında düş
man nakliye kuvvetleri bombalanmıştır. 

Hava muharebelerinde 3 düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

AKDENiZDE 
Maltadaki askeri tesislere karşı şid

detli hücumlarımız devam etmiştir. 
Orta Akdenizde düşmanın top yekun 

5 7,000 ton hacminde vapurlarını batır
dık. Birisi petrol gemi.si olmak üzere 6 
vapur o kadar çok hasara uğramışlardır 
ki, bunlar da kaybolmuş ıayılabilirler. 

ITALYAN TEBUCl 
Roma. 26 (A.A) - ltalyan tebliği: 
Sirenaikta ileri müfrezelerimiz keşif 

faaliyetinde bulunmuştur. Mihver hava 
teşekkülleri Tobruk ve Sidi Baranide 
düsman taşıtlarına hücum etmiştir. 

Dernede topçu ateşi ile 3 İngiliz tay
yaresi düşürülmüştür. 

INGILiZ HOCUMLARI 
Düşman Bingazi ve T rablus garba 

hava akınları yapmıştır. Hasar ve insan
ca kayıp yoktur. 

Bingazide topların ateşlediği bir ln
gi1iz uca~ı denize düşmüştür. 

MALTADA 
Malta, 26 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre düşman uçaklarının sah 
vünkü hücumunda ~ivillere ait binalar
da mühim hasar olmuştur. insanca ka
yıp azdır. Dün gece dört tehlik"" i!'lareti 
verilmiştir. Düsman uçakları Maltaya 
yakla~mı~larsa da yalnız bir defasında 
vere bomba atmağa muvaffak olmuşlar
dır. 

Çarşamba ırünü iki tehlike işareti ve
rilmişse de akın olmamıştır, -----·-----
Amerikada hi-
yanet hareket .. 

leri ~~rüldü 
-*

Bazı askeri esrar 
çalınmış, düşman 
tayyarelerine 
isaret verilmiş 
Nevyork, 26 (A.A) - Royter: 
Müddeiumumi Bidola göre bazı u

keri esrar çalındığı gibi, istihsal pl8nlan 
kaybolmuştur. Bir teknik mecmuada 
bazı esrar ifoa cdilmi§ ve bazı amelele
rin düoman tayyarelerine itaret verdik
leri haber verilmiştir. 

Los Anielos, 26 (A.A) - Saat 2, 15 
te bir uçak görülmüştür. Derhal müda
faa bataryalan ateş açmış ve uçağın et
rafını mermi infılô.klariyle sarmışbr. 30 
kadar projektör gösterilınit fakat ıo
nunda bunun bir uçak değil bir balon 
olduğu anlatılmıştır. _______ , ___ _ 
r. ~Ümer \'elsin 

beyanatı 
-*-Vaşington 26 (AA) Sumner 

Vela gazeteciler konferansında şunlan 
söylemiştir: 
c- Hariciye nazırının istifası hakkın

daki makaleyi okudum. bu tamamiyle 
yalandır. 

Karaipte bazı ıüpheli denizaltıların 
bulunduğu hakkındaki haber de yanlış
tır. Martinikte Fransız makamlariyle 
akdedilen bir anlaşma mucibince bir 
müşahidimiz bir buçuk aene kadar kal
mıştır. Orada bir de konsolosumuz var
dır. Bundan başka bize lngilizlerin terk 
ettikleti Katri deniz üssünden Martinik 
civarına mütemadiyen devriyeler çık.a
rıyoruz. 

Rusyaya Amerikan malzemesi bol 
miktardar gönderiliyor. Son taarruzlar
da mühim nisbette Amerikan malzeme 
kullanılmıştır.> ----·----İspanyollar nusyaya 
tayyareler 
gönderiyorlar 

-*-
~ovyt-t P.r ",.mi!n,, 
Jü c. varında "14,, 

öıü ve diler ..• 
-*-

Ayni yerdelü Rus 
yaralıiarı bunun 
bir kac m1sli tazla 

gö. 
bın 

Berlin, 26 '(A.A) - Alman tebliği: 
Doğuda B<ılşeviklerin hafif kuvvetler

le yaptıkları hücumlar püskürtülmüştür. 
Ağır topçumuz Leningradda düşman 
ınevzilerini bombardıman etmiştir. 
Bo~evikler 14 Şubattan beri 400 uçak 

kaybetmişlerdir. Aynı devrede bizim ka
yıbımız 28 uçaktır. 

lLMENDE 
Berlin, 26 (A.A) - Askeri kaynakla

rın bildirdiklerine göre limen gölünün 
cenup doğusunda dört hafta süren bir 
mücadelede Almanlar tesirli karşı hü
cumlarla Sovyetlerin 387 hücumunu ge
ri püskürtmüşlerdir. Sovyetler mühim 
sayıda silah ve harp malzemesi kaybet
mişlerdir. 14,000 ölü ve bir kaç nllsli ya
ralı verm~lerdir. Bir çok tank ve top, 
makineli tüfenk, bomba topu ve tayyare 
tahrip edilmiş veyahut ele geçirilmiştir. 

Aynca sayılamıyacak kadar çok tü
fenk ve cephane ile elbise ve yiyecek 
maddesi iğtinam edilmiştir. 

RUS KRUV AZöRtl'NE HUCUM 
Berlin, 26 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 

elçimiz Rauf Orbayı kabul buyurmuş- Milli Şef kabulde hazır bulunan ze
lardır. Bu kabulde başvekil Dr. Refik vab ve Rauf Orbayı akşam yemeğiıı• 
Saydam, Hariciye vekili Şükrü Saraç- alıkoymuşlardır. 
~"""'-.,......,_~~~ ~ ~~;.<:;;;;.;;,,,,.,,,,.,,,,.;::,.<;::,.<;::,.<;:::.<::>'"""" 

"l· rfa" Mebusunun muhakeme
s·ne dün de devam olundu 

Ankara, 26 (Telefonla) - Urfa meb- miyet merkez idare heyetine tezkere ya
usu Refet lligenle yeğeni Zeki lligen zılıp yazılmadığının tahkikine, Zeki O-l
hakkındaki davaya bugün de devam genin hesabatının ehli vukuf marifetiyle 
edilmiştir. tetkikine, aza Reşat Bayram oğlunun bO 

Bugün öğleden evvel ve öğleden son- maksatla naip tayinine, muhakemeniD 
ra olmak üzere iki celse akdedilmiştir. 11 Mart Çarşamba gününe bırakılmasJ" 
Neticede Ankara haricinde bulunan şa- na karar verildi. 
hitler hakkında yazılan talimatın teki- Gelecek celsede Ankara müddeiumll
dine ve Refet Ülgen tarafından muhase- misi Cemil Altay amme şahldi olara1' 
heci Lütfünün ~ten çıkarılması için ce- dinlenecektir. 
~ ~~' ~-..,....~'""'"""""'""'"""'""'""'""'""'""'""'""'°' 

isranbulda iki ıstıfcı cıaha tev~ıf o undu 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - lstifçilik teneke sade yağ ve 150 çuval karabiber• 

yapanlara karşı mücadeleye devam olu- 150 çuval da reçina bulunmuştur. 
nuyor. 

Tahtakalede komisyoncu B. Oğuzla Bu komisyoncu ve tüccar tevkif ed;J.. 
tüccar B. Yorgiye ait olan arziyede bin mişlerdir. 

>"' ........ ~~ ........ ~'-"'""'"""""""""""""""A.::,""""""'""""""'""""""""""""" 
Jstas yon acıldı 

' 
Karahük cıoarında yeni 
Ankara, 26 (Telefonla) - Karabük istasyon tesis edilm.i§tir. ülkü adı veri• 

demir ve çelik fabrikalanıun ihtiyacı 

gözönünde bulundurularak devlet demir-

yolları idaresi tarafından Karabük istas
yonundan 3 kilometre mesafede yeni bir 

len yeni istasyon 1 Martta ~!etmeye açı· 
lacaktır. Karabük fabrikalan nakliyatı 
için tatbik edilmekte olan tenzilli tari
fenin yeni istasyona da teşmiline karat' 
vcrilm~ bulunmakta~. 

(.,.'ankava motörünün batışı raooru ı1arildi 
İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Karadeniz kında hazırladıkları raporu limıın rei.9-

boğazı dışında meçhul bir denizaltı ge- liğine vermişlerdir. 
Motorla beraber batan mallann değe

misi tarafından batırılan «Çankaya> rı 100 bin lira kadar tahmin edilmekte
motorunun sahibi ile kaptanı hlldise hak- dir. 

Ştukalar Sivastopolda bir Sovyet 
kruvazörüne Coşmaya koyunda hücum 
etmişlerdir. Kruvazöre biri bin, diğeri 
beş yüz kilo sikletinde iki bomba isabet 
etmiştir. Etrafına da bir çok bomba düş
müştür. Hasara uğrayan kruvazörden 
kalın duman bulutları yükselmiştir. 

Sivastopol şehir ve limanında askeri ~""""""""""""""""""'""°""'"""""""""""""""""""""'.::r'- """""""""""'""'"""""":><::><:;::,.<;::,.<;::,.<;::,.<;::,.<::.ı 
hedeflere_h_ir_ço.::=aU::ar_y_ap-ılmıştır. Makineye Uzak cıoğuda savaş 
İran petrol kuyuları ,. .... k CBaştarab ı inci Sahifede> en ır en Rangon, 26 (A.A) - Dün Siyamda 
muhataza altında bir tayyare meydanına muvaffakıyetle 
Tahran, 26 (A.A) - Müttefiklerin h hücum edilmiş ve yerde dört diifman 

akar yakını ihtiyacını temin eden J Cı a \1 ekıLter l eyeti tayyaresi tahrip olunmUJtur. 
petrol kuyulan ve tasfiyehaneler Hıntli • Rangon üzerinde vukua gelen muha• 
askerlerin himayesi ve nezareti altında· .oaşvekılin reııLığınde rebeıerde 21 düşman tayyaresi diifürüı-
dır. Libya ve Hindistandaki müttefik müştür. 
kıtalarının benzin ve petrol ihtiyacı için lopıantısını yaptı FlLIPlNDE 
İran kuyularına müracaat edilmiştir. Ankara, 26 (A.A) - icra vekilleri VBJington, 26 (A.A) - Fmpinler-

-· heyti bugün saat 15,30 da baıvek&lette de Bataanda general Mak Artur düıma• 
AmerikaWar arası baıvekil Dr. Refik Saydamın reiıliğinde na muvaffakıyetli bir karşı taarruz yap-
müdataa meclisi mütad toplantısını yapm11tır. mııtır. Düımanın ıağ cenahı bir kaç ki-

- - lometre geri çekilmeğe icbar edilmiştir. 
toplanıyor tNGlLIZ TEBLtCl Filipinli ve Amerikalı kuvvetler Lu-
Vaşington, 26 (A.A) - Amerikalılar Rangon, 26 (A.A) - Birmanyada zonun merkezinde de faaliyet göıter-

arası müdafaa meclisi 13 martta Vaşing- lngiliz ordusu karagô.bının tebliği: Ce- mekte ve Filipinlilerle Amerikalılardan 
tonda toplanacaktır. Bu toplantıda batı nup cephesinde düşmanla hiç bir temaı mürekkep çeteler düımanı tazyik et
yarım kürresi limanları arasında kafile olmaın11tır. Düıman kıtalannın Sittang mektedirler. 
usulünün tatbiki için mühim kararlar ırmağının doğru kıyıBI boyunca timale Mindanao adasında devriye faaliyet• 
alınacaktır. doğru ilerlemekte olduğu ıanılmakta- leri olmuştur. 
-----·-·---- dır Şimal cephesinde bildiril~cek bir ıey Vaıington, 26 (A.A) - Bahriye na• 

yoktur. Resmi olmıyan haberlere göre zırı albay Knolaı bir nutkunda sayıca Uzak donudakİ Tayland da bir dütman hava üssüne üstün bir düşmana karşı savaflln Aıne-
ı;. Amerikalı gönüllülerin dün muvaffakı- rikan kuvvetlerine pek yakında takviye--

rarpışmalar yetli bir taarruzuna uğramıştır. Ameri· ler gönderileceğini bildirmittir Alba)" 
'"t' kalı tayyareciler Japonların iki bomba Knoks demiştir ki: 

tayyaresini düıürmüglerdir. Ve yerde <- Şimdiye kadar verdiğmiz muha• --*-- ili av tayyaresini tahrip etmiılerdir. rebeler kuvvetlermizin ileride vereceği 
Avusturalyahlar Yeni JAPONTAARRUZU muharebelere nisbtle alelade c;arpı1ma-

G- !ardır.> meye Ve Yeni MUVAFFAK OLMAMIŞ Londra. 26 (A.A) - Bataan yanın 
Britanyaya akınlar Va,ington, 26 (A.A) Harbin adasında bulunan bir harp muhabiri bil· 

tıl Sin rcl 
baılangıcındanberi ilk defa olarak ge- dirivor: 

Yap ar • gapa a neral Mak. Artur kuvvetlerı· taamızla- Japonlar muharebe vermek arzu.ounu 
esı·r olanlar nnda muvaffak olmu•lardır. Harbiye • ,.-österıniyorlar. General Malt Artur 

be 2 l nazırlığının sözcüsü bu muvaffakıyeti k Kam ra, 6 (A.A) - Avustura ya uvvetlerine hücum için takviyeler al-
ı bildiren tebliğ hakkında gazetecilere tayyare eri Yeni Ginede japonlara tek- mağı bekliyorlar. Bataan yarım adasın• 

h 
__, demiıtir ki: rar ücum o:uerek yerde iki dH=an tay- da general Humarun kumandaoındaki 

-,,- - Bu hareketin tefsirini size bırakı-yaresi tahrip etmişler ve hiç zayiat ver- on dördüncü Japon ordusunun ölü ve 
memişlerdir. yorum. Bununla beraber Japonlar bir yaralı kavıbı otuz binden fazladır. Bu 

Sidney, 26 (A.A) - Avusturalya ha- kaç haftadanberi büyiik ölçüde takviye sebenle Japonlar kuvvetlerini yeniden 
k tl · y kıtalan almı•lardır. va uvve en eni Britanya üzerinde • ------ büvük ölçüde takviyeye lüzum görmüı-

bir uçuş yapmışlardır. Şiddetli yağmura HOLLANDA TEBLICt lerdir. 
ve düşman mukavemetine rağmen tay- Batavya, 26 (A.A) - Hollanda teb- Luzon adasının muhtelif kısımlarında 
yarelerimiz kayıpsız geri dönmüşlerdir. ]iği Celebesin cenubunda tiddetli muha- Amerikan ve Filipin kuvvetleri çete 

Dil§ınan tayYareleri Port Mores üze-a rebeler devam etmektedir. Komeeonun muharebeleri yapmakta ve Japon İ§ga .. 
rinde uçmuşlar ve uçak savarlann ate- batısında bulunan Sinking ıehri Japon- !indeki şehirlere. küçük düşman grup-
şiyle karşılaşmışlardır. lar Banka adasını ve Sumatranın cenup larına hücum etmektedirler. 

Londra, 26 (A.A) - Malezyadaki batısındaki Benkeelengi Sumatranın HOCUM S!RASI 
Avusturalya kuvvetleri kumandanı Ge- cenubundakl Aidjeengi de iıgal etmiş- MOTIEFlKLERE GELDi 
neral G<>rdon Benet üzerindeki re.smS !erdir. Japonların Jiongriprick limanına Batavya, 26 (A.A) Hollanda 
üniformasiyle kaçınağa muvaffak ol· yaptıkları bir hücum esnasında 2 petrol Hindistanı umumi vaU.i Mösyö Tan 
muştur. depoıu yakılmııtır. Surabyaya yapılan Muk radvoda d•miştir ki: 

General yaveriyle evveli\ Cohurun bir akında limandaki binalardan biri ya- c- Geri çekilmek ve tahrip snasi 
batı kıyısına varmış ve oradan bir ka- kılmııtır. 7 sivil ölmüş, 19 ıivil ağır su- artık ıreçmiştir. Simdi hücum etmek sı
yıkla Cavaya geçmiştir. Generalın hfilen rette yaralanmıştır. Cavada yapılan bir rası gelmi~tir. Hollanda Hindistanı be} .. 
nerede olduğu bildirilmemektedir. hücumda iki uçak düşürülmüştür. iki ki de tarihte görülm•miş derecede bil• 

Kendisiyle birlikte kaçan yedi kişi ve Hollanda av uçağı kayıptır. Bir çok yük iş becerm•k mecburiyetinde kala• 
sekiz gönüllü Batavyaya gel.m.işle'fdir. petrol deposuna isabet kaydedilmiştir. c•ktır. General Mak Arturun Bataan-

BlR Mtl'TI'EFlK UÇAK GEMlSl VASINGTôNDA HAVA deki muv•ffakıyetleri Japonların yenil-
BATIRILDI TEHLIKESt ISARETI mez olmadıklarını isbat etmiştir.> 
Tokyo, 26 (A.A) - İmparatorluk ka- Vaşington, 26 (A.A) - Bugün saat 

rargahının tebliği: 1,32 de Vaşingtonda hava tehlike işa-
21 Şubatta bir düşman uçak gemisi reti verilmiş ve 13 dakika sürmüotür. 

batırıldığı tahmin ediliyor. Kuvvetli bir Virjinyada deniz tezgahlarının bulun
hlmaye altında giden bu gemiye Yeni Gi. duğu Hamtonda hava tehlike işareti ve
r.enin 200 mil açıklarında hücum edil- rilmişse de henüz malumat alınamamış
nıiş ve gemi şiddetle müdafaa olunmuş-
tur. Resmen temin edildiğine göre bu tır. 
gemiye uğradığı hasar dolayısiyle kay
bolmu~ nazariyle bakmak lazımdır. 

--RIJSLARIN CEViRME HAREKETi 

rakı1mı,tır. Seli1hiyet1i AlmRn kaynak .. 
larınd~ bolqeviklerin bu iddialan mih
ver devletlerinin büyük muvaff Ptkıyet
l~rini kücü1tmPk icin ka~df"n baı:ıka bi
~er uydurma olarAk tav,if t"dilm,.ktrdir. 
Rol~eviklı-r ve onlann dost1arı ln"'ilizler 
kimlerin kimin önünde kaçacaklarını 
ya1'ınri~ 11'Öl'f'CPklıardir. 

Hava muharebelerinde 10 düşman 

.. ;~:_::_:::::::::::::::::::::::::::::::::;I tayya~i düşürülmiiş ve 9 japon tayya-

1 
> 1 ·ı? resi kaybolmuştur. 

Madrid, 26 (A.A) - Tam tertibatlı 
24 av tayyaresi Sevilden buraya gelmiş· 
tir. Mavi tümenin diğer tayyarelerile 
birlikte şark cephesine gidecektir. 

Moskova, 26 (A.A) - Kızıl ordu 
tarafından yapılan çevirme hareketi ne
ticesinde Staraya Russa dolayındaki 
çevrede 9000 Alman alkeri tecrit edil
miş b· .. lunmaktadır. Bu çevrede temizle~ 
me hareketine ve müstahkem noktaların 
tasfiyesine hizla devam edilmektedir. 

CiN KIT.ALARl BIRM..\NYADA 
Londra. 26 (A.A) - Ba,vekil mu

avini ve dominvonlar nazın B. Attlee 
avam kamarasında demiştir ki: Müttf"fjk 
kıtaların yanyana haro etmek üzere Bir: 
manyaya Cin kuvvetlPri gönderilrnesı 
kin Çin hükümeti tarafından yapıları 
t•klifi minnetle kabul ettik. Çin kıtal•~' 
Birmanyaya gelrniş ve bunlardan b~r 
'<açı daha şimdiden ateş hattına girnı•Ş 
bulunmaktadır. 

Um Upınr vapuru Tokyo, 26 (A.A) - İmparatorluk ka-
Pireye vardı 1 rargahının tebliği: Atina, 26 ( A.A ) _ Dumlupınar i Japon bava kuvvetleri Cava üzerinde 

Vapu h tan 1 h Ik l .

1 
muvaffakıyetli hareketlerine devam et-ru as eer ve a aş ev en 

için yiyecek dolu olarak dün Pireye mişlerdir. 23 Şubatta Tolijato hava mey
danına taarruz edilerek 22 düşman tay

varınıştır. 
~--..:..-------~----~~ yaresi tahrip olunmuştur. 

Berlin, 26 (A.A) - General Busc
hun ordusu yok ediJmiştir ne de general 
Bruckdorffun ve Hansenin te~killeri 
Sovyetler önünde kaçmak zorunda hı-

• 


