
Ana vatanlannın istil&ından sonra Felcmcnklilerin tahkimine 
çalt§tıklan Cavayı müdafaa eden toplardan biri 

Uzak Doauda 
----*----

Sumatrada 
en üleni 

işgal edildi 
----*----

Bir kaç gün ~VVf'lki 

çarpışmada 4 des· 
trovt>r butırıldı 
~---*·------

2 Jıruuazörle ı desiro· 

1 Sovyetlf're ~Öre J 
<··-· ·-·-·-,-·-·- ··-·-·-·- a:+ 

Almanlar 
cemberden 
' 
kurtulmadı 

----*·----
Çevrilen Alnıan kuv-

vetleri "96" bin 
tahmin oluouvor 

.1 

----*·----
Yeniden bir çofı yer 

Müstahsil 
kazanıycr 

Cava muhare· 
yer de zedelendi- Yedi 

günde 99 tayyare 
tahrip edildi-

Rusyada yollar. kardan temizlenip askere elveri§li hale getirilir~ 

alındı. Cenupta da 
Alınanların gerisine 

sarfııldı.. 

----*----
helerinin baş
laması yakın 

-*-Tokyo, 2 7 (AA) - Resmen bildi-
rildiğine göre Japon kuvvetleri 24 şu- Yeni Ekmek Kararı -*-Moıkova, 2 7 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği: Dün gece kıtalanmız 
düşmana karıı faaliyet göstermiş, mu
vaffakıyetli hareketlere devam etmiıler
dir. 

Palı at lıazandığını batta Sumatranın batı kıyısındıı Benkü
leni işgal etmişlerdir. 

fhuhaf aza edebiliyor 
blu? .. Bu suale müsbet 
cevap uerrnelı güçtür •• 

St:\'Kl!."T BİLGİN 

----*----
Va.z vet nazık, fakat 

vahim değil ••• 
-*-

Oiirıya :.arbinin sakınılmaz neticesi Müttefilılel'le Japonla• 
~arak baş gösteren sı~ntıh. ~a~lam rın hareııatı tayyare fa
L!Ukn~~et lıusus~d?, ~oyler:ımızın şe- aıı"etine inhisar edi"OI' 

7 GONDE .. 

Tokyo, 27 (A.A) - Japon tebliği: 
Yeni Kinede ve Hollanda Hindistanı 

üzerindeki Faaliyetlerinde Japon deniz 
tayyareleri 7 günde havada ve yerde 
99 düşman uçağını tahrip etmişlerdir. 

BIRMANYADA 

istihkak miktar .. 
ları azaltıldı 

Moakova, 27 (A.A) - S~vyet teb
liği: 26 ıubatta kıtalanmız düoman mu
kavemetini kırarak ileri hareketlerinde 
devam etmiıler ve bir çok meskiln yer
leri iıgal etmişlerdir. Ayın 2 4 ünde 2 O 
değil 34 düşman tayyaresi tahrip ettik. 
25 ıubatta hava muharebelerinde 17 
ve yerde dört Alman tayyaresi tahrip 
ettik. Bizim kayıbımız beş tayyaredir. 

<lll'lerımızden daha ıyı hır durumda ol- " . " ( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) 
duklannı memnuniyetle görmekteyiz. Londra, 27 (A.A) - lngıltered~. bul~-
'l'oprak ve hayvan mahsulleri fiatlerinin ~n ~re?-5 İren adlı !elemenk tume.m
kat kat yüksemıiş olması sayesinde, nor- ~ıı~ hır .ıı~ası uzak dogu muhare~el~ıne 
lrınl zaman1nnn tanı tersine olarnk, istilı- ıştırnk ıçın buradan hareket etmıştır. 

Tokyo, 27 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Japon tayyareleri 25 şu-

batta Birmanyada bir hava meydanına 
hücum ederek havada ve yerde 4 3 tay
yare tahrip etmişlerdir. Oç Japon uçağı 
üssüne dönmemiştir. 

Ağır ;sç;/er '!&kisi f(ibi e! mek alac :ıklar 
Almanlara 11öre 

&al çcwrclcrinde hayat müstehlik şehir· C.f'!. VA KUMANDANININ 
leı-e nisbctle daha miisait bir mnnznm SOZLERİ 
~etmektedir. Halkçı dcdctimizin kö- Batavyn, 27 (A.A) - C:~~a~nki .. kuv- BALI AÇIKLARINDAKi HARP 
~. ü teşkil eden on üç milyon k;iylü- ':etler. kuma.ndanı. neşrettigı hır gunde-
b ık d d ki Tokyo, 27 (A.A) - D. N. B. ajan-
~ toprak nnnya dnynnan bu mazhnri- 1 ~mır c · ıy~~ : sı bildiriyor: Bali adası açıklarında vu-

Yetı başb başına bir bahtiyarlıktır. Bınlerce lııgiliz ve Avusturalya askc- . . 
?di.istaıısn bn terinin mahsulünü bii- l'İ Cavada bulunuyor. Vaziyet naziktir. ku bulan. ~e!1ız mu.harebesınde Japon 

Yiik kazançla~ tmıin ederek sntabilmek- Ne iyimserliğe, ne de kötümserliğe sc- ku:ıı:Y.c.tlc.ıi ili..Aır.cukan ·ki Holl ı da 
tedir. Köylerde kalplerimizin tnsasun bcp vardır. Uzun münakale yolunda destroyeri batırmış, iki kruvazörle bir 
teşkil eden yü~kler acısı sefaleti yok düşman b~ yere yiyecek ve petrol ar;;ı- destroyeri hasara uğratmı~tır. 
ehnck, köylerimizin knlkınmn dfıvasmı ma~u;ıdı:. _Biz b.':1r~da varlıi?mız ve aile- Bu haber 2 l şubat tarihli tebliğe ek 
t'erçcklcştinnek için, bu öncmü hticlisc- lerımız ıçın .. dovu~ekteyız. Japonlar olarak verilmiştir. 
ilin gelişimini dikkatle takip etmek la- duınan1an tute~ yıgınlar arasında aç~-
bbıdır. Zira böyle intikal devreleri en ı~. v.e Japon nızamı aradıklarından hiç GEMiLERE HOCUM 
llazik olan devrelerdir. Miistahsil görü- hırını bulamamıştır. Tokyo, 27 (A.A) - D. N. B. ajan-
llÜŞc nldannbilir. İrşat edilmezse, eline . Pek. yakın olan c?~a muharebesi tes- Si bildiriyor: Bir tebliğe göre Japon de-
teı.:cn bol paranın sonu gelmiyen bir hıt edilen plfuı m';1cıbınce .. olacaktır. ni:z tayyareleri Timor adası açıklarında 
oluktan ilnnihaye akacağını zannederek ( Sonu Sahıfe 4 , Sütun 2 de ) 20 bin tonluk bir düşman gemisi bıı.tır-
bıır vurup lıarman savurabilir. Biriktir· mış, üç bin tonluk bir Hollanda mayn 
ineği dlişiinmez. Ynnn dunun normale Amerıkada hazırlık gemisine ve diğer bir vapura ateş ver-
•vdet ettiği zaman, elinde avucundakini mi§tir. 
knybctmis olmanın lanklığiylc karşıla- *·----
'1r KARŞILIKLI HAVA HÜCUMLARI 

Birinci dünya harbinden sonra bımun Bu yıl '' 66" bin, 
bıisalini görmüştük. Dünya müthiş bir 
faciadan bitkin, yaralı ~ılanış olmanın ( k ı ı 2 5 
~riyle senelerce istihsal noksanlığı ile ~e ece yı 

tayyare 
yapılacak 

~rşılaşmıştı. Diğer müstahsil memlc
lı:ctl~r gibi biz de mahsullerimizi hatır hı· n 
Ve hayale gelmiyen yüksek fintlerlc sat· 
llıı tık. O zaman tutumlu olmanın sım
llı bilmiyorduk. 
Dünyanın her köşesinde, istihsale sn· 

tılan inc;anlar, bir fazla istihsal buhra- *·----
:.Yaratınca fiatlerin ymmrlnnırcasına Aınerilıa harp l~in 142 
Uştiiğiinü gördük. İsraf edilen kazanç· • 

lam hayflanmaktnn ha ka bir şey yapa- mılyal' dolal' ayırdı, 
llıadık. haJbuJıi şimdiye Jıadar 
....__ (Sonu Sahife 2, Siitun 6 da) İngiltere ue Aınerifıa 2.S 

·~--·-"":""-·- - - ·-·-·----·;· milyar dolar harcaddar 
}' enr Alman hedefı? 1 Vaşington, 27 (A.A) - Malzeme 

a arda Kaf
kasya ı almak 

• • • 
ıstıvece ~er 

1 dairesi müdürü Taft demiıtir ki: 

1 

- Bu yıl yapılacak 60 bin ve gelecek 
yıl yapılacak 125 bin uçak için gerekli 
malzemeyi temin etmek üzere alimin
yom ve magnezyum istihsalini arttır
mak gerektir. 

KiRALAMA VE 
öDONÇ VERME 
Vaıington, 27 (A.A) - Ayandan 

Lafoet ayan meclisinde demi,tir ki: 

Batavya, 27 (A.A) - Sumatrada k5-
in Palambang tayyare meydanına müt
tefik tayyarelerin akınları muvaffakı
yetli olmuş ve yangınlar çıkarılmıştır .. 
Tekmil müttefik Uıyyareleri üslerine 
salimen dönmüştür. 

Hükümetimizin vilayete teb1iğ olunan 
kararı mucibince bugünden itibaren ek
mek tayinatı büyüklere 375 gram yerine 
300, çocuklara 187,5 gram yerine 150 
gram olorak verilecektir. Ağır işçi ek
mek istihkakı 750 gram olarak kalmak
tadır. 

(Sonu sayfa 3. Sütiin 1 de) 

1 
Amlrika

ı miiınasebatı 

1

1 
nazik §af ada 
Amerilıanın sefirini 

geri çağıracağı 
söyleniyor •• 

Londra, 2 7 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: 
. lararla dolaşan bir şayiaya göre 
Birleşik cümhuriyetlerin Viıi ile 
münasebetleri nazik bir devreye 

j girmiştir. Amiral Lihinin geri fjlğ-
1 rılacağı ıöylenmektedir. 
... -·· ···- -·. -·-·- ~ 

Cenubi Ballıanlardanl 
Süveyı ue lralıa doğ· 
l'q taarruza geçrnele· 

( Sonu C:- •· ·fe 4, Sütun 6 da ) 
Uzak doğuda bir gemi batarken kurtulmağa çalışanlar 

rB de muhtemel 
görüfü31or •• 

Londra, 27 (A.A) - Polonya 
başvekili general Skorski bir nu
tukta demiştir ki: 
- Rusyada uğradıktan ağır kayıp
lardıın sonra Almanlar artık Lenin
rrnd, Moskova ve Kafkasyayı ayni 
~anda ele geçirecek de:-ecede 

vvetli hücwnlar yapacak durum
da değillerdir. Fikrimce Almanlar 
cenubi Ukmynadan KaAcasyaya ta
~:z:a geçecekler ve ıimali Afrika 
~~ belki de cenubi Balkanlardan 1 
uveyı ve Iralla kartı taarruza ge

Çerek günden gÜne faz.lalnw.an pet-
rol ·h · .,. 1 tıyaçlanm kartılıyacak bir ça-ı 
re arayacaklardır. 
l Ancak bu istikametlerdeki taarruz-

l
arda muvaffak olmak mihver dev-
etl · · k h ~rını ya ın bir gelecekte tllm ı 
e:zımete uğrnmaktan kurtarabilir. 

~---..... ~ ..... ..-.--..;. 
Amerikan harp istihsallitı diktatörü 

B. Nelson 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i • i Askeri Vaziyet i • l . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruslar Kırın.da da te~ 
şebbüsü ellerine aldılar 

Almanlar İlmen ~fvaPrn da büyült bir muharebe 
uermelı zorunda • İlfıba har harbi üçln hazırlıfı .... 

Radyo gazetesine göre 2 - 3 günd·:m 
beri Sovyetler İlmen gölünde Strayn 
Russa bölgesinde üç Almnn tümenini 
hezimete uğratacak Straya Russa şehıi
ni işgal ettiklerini bildirmekte idiler .. 
Halbuki yeni gelen haberler, bu Alınan 
kuvvetlerinin henüz imha edilmek üze
re olduğunu ve şehr.in de Ruslar elinde 

olmadığını bildirmektedir. Şu halde bu
rada durumun henüz tamnmiylc belli ol
madığı anlaşılıyor. Ayni yerde Alman
lar da mukabil hücumlardan bahscdi· 
yorlar; Straya Russa şehri Almanlarda 
olduğuna göre buradaki Alman kıtala
rınm mevcut irili ufaklı bir çok nehir-

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 do ) 

Mühim beyanatta bulunan 
B. Litvino/ 

----*----
R1~s hücumları 
her yer "e mu
vaff akiyetsiz
li~e uiratıldı 

-*-Ra.slar lıal'ların el'lmesl 
de Alınanlara bir IJelti 

olacafı diyorlar-
Berim, 27 (A.A) - Alman tebliği: 

Kırımda Alnuın ve Rumen teşekkülleri 
Sivastopol önilnde ve Kerç yarım ada
sında Alman hatlarına karşı yapılan hü-

AI cwn1arı püskürtmUşlerdir. manya vı yen. Cephenin diğer kısımlarında Bolşevik 

k • • teşebbüsleri, hava birliklerimiz tnrafın-
ID e lf;IO... dan desteklenen kıtaıarımız.ın mukave-

metiyle muvaffakıyetsizliğe uğratılmış-----·*·---- tır. 

Yeni bir· ıki cepheye ~ERtMESt 
d h "ht Moskova, 27 (A.A) - Cenup cephe

Q Q l l yaç Var sinde knrlann erimesi Alman orduları 
----*---- için şiddetli kış kadar yıpratıcı bir tehli-

t" R ke teşkil etmektedir. Halbuki Hitler ..._er ~ey usya• Nasyonal Sosyalist partisinin yıldönümU 
~ münasebetiyle mesajında karlnnn erl-

da h il do) k' mesinden mesut bir Mdise olarak bah-
8 e 1 ece setmişti. Sovyetlerin bu maksatla hnzır

ladıkları süvari kuvvetleri düşman üze---*-- r.inde kuvvetli bir tazyik yapmaktadır-
İngiliz adalal'ından Au· lar, Rus süvarisi mUkemmel talim gör-

rupay'! aslı':': çıfıardma- :ı=fu~e otomatik silahlarla teçhiz 

Si ıstenılıyor- ( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 
Nevyork, 27 (A.A) - Birleşik Ame

rika topraklarına ayak bastiğından beri 
ilk resmt nutkunu söylemiş olan Sovyet
ler birliği büyük elçisi B. Litvinof de
miştir ki : 

- llitler ilkbaharda ayn ve birbrin· 
den uzak iki ,·eya daha faıla cephede 
yapılacak taarruz hareketleriyle imha 
edilebilir. Bundan dolayıdır ki böyle bir 
ihtimal Bitlerin ho~una gitmez. Bitler 
ordularının önümüzdeki ilkbaharda 
Rnsyaya ka~ı girişecekleri tnnrnu 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Hus\'ada daha şid

dt~tli muharebeler ya· 
kın ~ihi görünüyor 

----*--- -
Stokholm, 21 (A.A) - Merkez ke-

ai.mind°e Rus kuvvetleri Smolensk isti
.kametinde ilerlemeğe devam ederken 
ehemmiyetli Rus takviyeleri de cenuba 
doğru gidiyor. Yakında Kırım için tid
detli bir muharebe olacaktır. Almanlar 
da buraya takviye kıtıllan gönderiyor
lar. 

Rusyada bugün1di cepheyi takribi 
BUrette gösterir harita 
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'l'arilıi Roman Yazan: Şahin Alıduman 
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-- Sev~ili Devşirmeler! 

Sarıca Mehmet bey bize hitap ve daima doğru· 
lulı tavsiye ediyordu... 

Turgut reis ile Sonturlu Bela önümüz- forsa bulunuyordu. Bu adamların hepsi
den geçerek doğruca Sarıca Mehmet be- de kalın zencirlerle biribirlerinc bağlı 
yin yanına vardılar. Turnacı başı ile idikr. Aylardan beri ustura ve makas 
ayak üzerinde bir az görüştüler. Sonra yüzü görmeyen saç ve sakalları biribiri
Sarıca Mehmet bey onları da beraberi- ne kıınşrnı,,~ı. Sırtlarında elbise namına, 
ne aldı, bizim yanımıza geldi... ince bez gömleklerden ba~ka bir şey bu-

Biz bütün devşirmeler Turnacı başı- lunmuyordu. 
tllll bize bir diyeceği olduğunu sezdik. Bunların işleri, güçleri, kalın, uzun 
Geniş bir halka teşkil ederek hemen kürekleri zorlıyarak gemiyi yüriitmek
onun önünde toplandık. len ibaretti. Ve bunun ne kadar güç, yo-

Sarıca Mehmet bey devşirmelere hl- rucu bir iş olduğunu, gemi gideo:rken for
hab ederek yilksek sesle söylcmeğe baş- salan faaliyet halinde gördüğüm vakit, 
ladı: derhal fark etmiştim. O dakikada bu za-

- Devşirmeler!.. Sevgili çocuklar!.. vallı adamlara acımaktn kendimi ala-
1şte sizi devşirmeye ben aldım. Ananı- madım ..• 
zın, babanızın yanından, yurdunuzdan Bir aralık geminin ambanna indim. 
sizi alıp buraya getirdiğim için, bana Her tarafta dağ gibi büyük yığınlar teş
knrşı içinizde belki de küskünlük du- kil eden bir çok eşyadan denklerine rast
yanlarınız vardır. Fakat bu benim vazi- lamıştım. 
fem .. Siz de benim yerimde olsaydınız, Ambarın geniş bir köşesi devşirmelere 
aynı suretle hareket ederdiniz. Çünkü tahsis edilmişti. Oradaki yoldaşları da 
namuslu bir adam için vazife dünyada bizim kamaradaki vaziyetimiz gibi bü
her şeyden üstündür. yük bir rahatlık içinde buldum. Ve bu-
Şimdl bana küskün olanlarınız, duy- na pek sevinmiştim. 

duğunuz bu dargınlık hissini sonra unu- Ambardan tekTar yukarıya çıkacağım 
tacaksmız .. \!UnkU Yeniçerilik gıôi çok sırada, dört tarafı kapalı, gizli bir böl
şe.refli bir mesleğe benim delaletim sa- me birden bire gözüme ilişti. Aynı za
vcsinde girmiş bulunuyorsunuz. Belki- manda kulağıma derinden gelen bir ses 
de yarın içinizden devletin en büyük çarptı. Buna karşı alakadar olmaktnn 
makaınlanna kadar yükselenleriniz çı- kendimi kurtaramıyarak hemen bölme-
kabilir... nin yanına vardım. 

Benim size tavsiyem budur çocuklar: Şimdi bu sesi daha kuvvetli ve pek va-
Doğruluktan hiç aynlmayınız.. Sanca- zih olarak duyrnağa başlamıştım. Bu in
ğı, yurdu ve velinimetiniz olan Türk ce, tatlı bir kadın sesi idi. Kulak kabart
mflleıtini seviniz ... Amirlerinize itaatten tım. İşittiğim ses Rumca söylüyordu. 
aynlmayınız. Eğer böyle yaparsanız her Ben bu sesin birisine yalvardığını o da
iki cihanda da saadete ve yüz aklığına kikada derhal fark ettim ve buna karşı
kavuşmuş olursunuz.. lık veren kaba, kalın bir erkek sesi da-

Bu tesirli söylev bizi o kadar heyeca- ha işittim. 
na getir k1 göz yaşlarımızı zaptedeme- İnce ~s yalvararak diyordu ki: 
dik. BiltUn devşirmelerin gözleri yaşar- - Beni fstanbula götürmekten vaz 
dı ve Sanca Mehmet beyin elini öpmek geçiniz. Size ne isterseniz vereyim ... Be
içlıı ben ve yoldaşlanm hemen onun nim babam Nis şehrinde büyük, zengin 
üzerine atıldık.... bir sinyordur. Beni babama teslim ede-* cek olursanız, istediğiniz. kadar para 

Koca Hızır bana verdiği vadi yerine vermekte hiç tereddüt göstermez .. 
getirdi. Turgut reise benim hakkımda Nasıl, benim bu dediğimi yapacaksı
tavsiyede bulundu. tşte bu sayededir ki nız değil mi? .. Yalvanrım, size efendim. 
gemiye daha ilk girdiğim dakikadan iti- Bir kadının döktüğü göz yaşlarına mcr
baren Unlil Türk gemicisi bana karşı çok hamet ediniz. Kndın birden bire sustu 
nazik davranmağa ve gayet yumuşnk bir ve bunun arkasından kalın, gürültülü 
muamele göstermeğe başladı. bir knhkaha savrulduğunu fnrk ettim. 

Bana gemide hususi bir kamara tah- Kaba erkek sesi kadına cevap vermek
sis olundu. Devşirmeler arasında en çok tc .geclkıniyerck ona dedi ki: 
sevdiğim yoldaşlarmıı, Koca baş Yahya- - B t TM E D 1 -
yı ve Ali Muratla Çulsuz 1brahimi de -·------
yaıuma aldım. 
Diğer devşirmeler ~minin ambarına Konyada Hava 

yerleşthildilcr. Kurumuna ıeberrüler 
İşgal ettiğimiz kamara, daracık bir 

yerdi. Fakat buna rağmen ben ve arka
d~arım, öteki devşirmelere nasip olmı
yan oldukça rahat bir vaziyete kavuş
muş bulunuyorduk. Kamaradaki ot ya
~aklan, dört yoldaş, aramızda paylaştık. 
:Ali Murat kemanını, Çulsuz tbrahimde 
kitara.1ını kılıflanndan çık.ardılar. Fakat 
be.. on1ann daha şimdiden çalgı çalma
~ başlamalanna meydan vermek iste
medim. Onlara dedim ki: 

- Daha denize açılmadık. Şimdi dışa
rıya çıkıp ortalığı gözden geçirmeliyiz! •. 
tlerde çalğı çalmak için de sıra gelecek! 
Ben geminin limandan nasıl ayrıldığım 
görmek istiyorum ... 

Ve derhal kamaradan dışanya çık
tım. 

Konya, 27 (Hususi) - Merkezde ve 
merkeze bağlı köyler hava kurumuna 
22817 lira bağışlamışlardır. 

~· 

Oliim 
İkiçeşmelik eczahanesi sahibi B. 
Cemal Alimoğlunun müpteltı oldu
ğu hnstalıktan kurtul::ımıyarak dün 
öğle üzeri hayata gözlerini yumdu
ğu büyük bir tees.5ürle haber alın-
mıştır. • 

Merhum muhitte çok sevilmiş ve
fakarlığı ve samimiyeti ile temayüz 
etmi5 memleketin değerli bir evÜi
dı idi. ölümü kendisini tanıyanla
rın hepsini derin bir teessür içinde 
bırakmıştır. Cenazesi dün saat 15. 
30 da lkiçeşmelikteki evinden kal
dırılmış namazı tkiçeşmelik camiin
de kılındıktan sonra Asri kabristan-
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ŞEHİR HABERLERİ:. 
Bazı Ev erde 
araştırmalar 

yapıldı 
·-Bulunan lazla hububat 

müsadere edildi ve sa· 
bipleri adliyeye verildi 

-*-Milli korunma knnunuia uygun ola-
rak Bergamnda bir çok evlerde ani bir 
araştırma yapılrnıı. 21 evde beyanna
me harici fazla hububat saklanıldığı tes
bit edilmiıtir. Bu hububat müsadere 
edildiği gibi sahipleri de adliyeye veril
mişlerdir. 

Dikilide beyıınname vermediği anla
şılan Ali Yavqla Seyfullah Sarıgölün 
evlerinde araıtırmn yapılmış ve fazla 
miktarda hububat bulunarak kendileri 
adliyeye verilmiştir. 
Çeşme kazasında 16 eylül mahalle

sinde oturan Mümin Çakar. kilosu 46 
kuruşa satılması icap eden keçi etini 60 
kuru~tan sattığı iddiaaiyle ihtikar mad
desinden adliyeye verilmiş ve 1 O lira 
parn cezasına mahkGm edilmiştir. 

~~-~~ıoıNW-~-

P etro 1 ve motorin 
yağı µetirildi 
----·*----

Uzun zamandanberi beklenilen bir 
parti motorin yağı lzmire getirilerek 
alakadarlara iaşe müdürlüğünce veril
meğe başlanmıştır. Dün şehrimize lüzu
mu kadar petrol da getirilmiıtir. Bu pet
rollardan evvela İzmir kazalannın ihti
yaçları gönderilecek, kalan kısım şehri
miz halkının ihtiyacına tahsis edilecek-
tir. ----·----Belediye reisinin 
reftişlerı •• 
Belediye reisi B. Reşat Leblcbicioğlıı 

dün sabah .şehrin yukarı mahallatını, 
parklan, Giizelyalı mıntakasını teftiş 
etmiş, bilahare Kültürparka giderek 
uzun müddet meşgul olmuştur. 

Reis, temizlik işleri teşkilatına yeni 
direktifler vererek şehrimiz.in temizliği
ne azami itina gösterilmesini, temizlik 
işlerinde ihmale kat'iyen yer verilmiye
ceğini. buna göz yumanların takip edi
lr.ceğini bildirmiştir. 

Parkların ağaç faaliyeti ve budama 
işleri devam etmektedir. Bilhnssa Bnh:-i 
baba parkı Kültürparktan sonra İzmirin 
en güzel bir parkı halini iktisap eyle
mektedir. 

Y ARDJMSEVENLER 
ARASIHDA .. 
Y ardımsevenler cemiyeti İzmir şube· 

si senelik kongresi dün vali B. Fuad 
Tuksalın riyasetinde toplanmıştır. 

Okunan faaliyet ve hesap raporu tak
dirle karşılanmış ve aynen kabul olun
muştur. 

Yapılan seçimde idare heyeti azalık
l::ınna bayan Kevser Tuksal, Meliha Ta-
1 Cı, Rifkiye Bekir Seyrekbaşoğlu Cemi
le Çullu ve Nebahat Tansu seçilmişler
dir. 

Aynca 25 bayan da faal azalığa se
çilmişlerdir. . .-.-
Jlıl amele yaraJandı-
Turanda müteahhit B. Niyazinin in-

Vilayet n.tC,lsınae aünkü n. üzakereler 

942 varidat bütçesi ila
velerle kabul olundu 

Villlyet umumi meclisi dün vali B. 
Fuad Tulcsalın Teisliğinde toplanarak 
bütçe müzakerelerine başlamı§, 1942 
yılı varidat bütçesini kabul etmİ§tir. 
Meclis bunu yaparken varidat bütçesi 
fasıllarına bazı iJAveler yapmak zarure
tinde kalını , fakat varidat tahminlerin
de ileriye gidilmemiştir. 
MAAŞLARA YAPILAN ZAM 
Hususi idare memur ve müsdahdim

lerinin maa~ ve ücretlerine yapılan fev
kalade zam karııılığmın baııka şekilde 
bulunamadığı için umumi muvazeneden 
yardım olarak istenmesi hakkında büt
çe enci.ıtneni tarafından hazırlanan la
yiha okunmugtur. 

Vilayet bütçesinin hali hazır vaziyeti
ni tebarüz ettirmesi bakımından cidden 
kıymetli çalışmaların mahsulü olan bu 
mazbatada adi masraf bütçesinin 1 mil
yon 290,000 lirasının maaglara, 334 
hin lirasının kanuni hisselere, 16200 li
rasının emlak bankası ve mÜ§tcrek ne,t
riyat hisselerine, 295,218 lirasının da 
umumi hizmetlere ayrıldığı zikredil
mekte idi. Diğer masraflarla fevkalade 
bütçe hakkında izahatı da havi bulunan 
mazbatada zam karıılığırun tasarrufla 
temini mümkün olamıyacağı, asker ai
lelerine yardım hissesi olarak 19000 
lira ayrılmaaı gerektiği ve bununla be
raber diğer masraflar tutarı olan 15 5 
liranın karşılığı bulunmadığı ifade edil
mekte idi. 

Bütçe encümeninin mazbatasında 
gösterilen iki gekilden biri varidat temi
nine veya masrafların kısılmasına aittti. 
Fakat her ik şeklin tatbik kabiliyeti gö
rülemediğinden hükümete bir ek maz
bata ile maruzatta bulunulması tavsiye 
edilmekte idi. 

Mevzu üzerinde cereyan eden müza
kerelere meclis azasının her bakımdan 
ayni mütalenda bulundukları ve hntta 
hastahaneler maSTnflanndan bile istenil
miycrck büyük fedakarlıklar yapıldığı 
tebarüz ettirilmiştir. Neticede bütçe en
cümeni mazbatası aynen kabul edilmiş
tir. 

VARiDAT BOTÇESl 
Bundan sonra va:idat bütçesinin mü

zakeresine geçilmiş ve varidat bütçesi 
madde madde okunarak fasıl halinde 
reye konulmuştur. Frag ve intikal harç
ları varidatına bütçe encümeninin tek
lifinden fazla olarak bin lira ilAve edil
miş, köy idarelerine bırakılan taş ocak
ları varidatı vilayet hususi idaresine alı
narak varidat 3000 liradan 16000 lira
ya çıkarılmıştır. Bu hu.susta varılan ka
rara göre yarım kutru 1 - 50 metre olan 

ve 1 00 metreden yukarı olan t~ ocak
larından vil.ayetçe resim alınacaktır. Bu
nun maktu Tesim halinde alınması için 
daimi encümene salahiyet verilmiştir. 

Otobüs, kamyon ve otomobillerden 
hususi idSTece senelik olarak alınan mu
ayene parasının arttırılması teklifi gele
cek celsede müzakereye talik olunmut, 
mütenevi varidatın 16 bin liradan 20 bin 
liraya çıkarılması muvafık görülmüıtür. 
ŞAŞAL SUYU 
Şapl auyu varidatı görüşülürken va

li, bu sene suyun tesisatında bazı tami
rat yapılacağını, satış fiatına zam yapıl
ması muvafık olmıyacağına göre tarife
nin muhafazası lazım geldiğini söylemiı 
ve §unları ilave etmi§tir: 

c - Bu kış İzmire şaşal suyu az gel
miş, bunun yerine Bornova suyu satıl
mııtır. Halka şal<ll gibi en iyi suyu içi
relim ve varidatı dn arttıralım.> 

B. KAZIM TANERtN TEBERROO 
Teberrüler faslının müzakeresi sıra

sında her ııene elektrik şirketinin bin li
ra tebenü ettiğinden bahsedilmiş. B. 
Ekrem Oran söz alarak: 

- Bir haber aldım. Bir zat 5 000 lira 
teberrü edecektir. Bunu 6000 yapalım, 
demiştir. 

Bu sırada meclisin bütün azasının na
zarları B. Kazım Tanerin üzerinde top
lanmııtır. 

B. Kazım T anerin yapacağı tebenüle 
bu fasıl beş bin yerine altı bin lira ola
rak kabul edilmiıtir. 

TURJSTJK YOLLAR iŞi 
19 38 yılında mecliste teabit edilen 

turistik yollar programı tamamen tat
bik edilmi§ olduğundan mıntaka turutik 
yollar müdürlüğüne yeni yapılacak hı
ristik yollara ait ikinci bir programın 
tasdiki hakkında daimi encümenden 
gelen karar tetkik edilmek üzere Nafia 
encümenine eevkedilmiıtir. 

HASTAHANELERE 
MUNZAM T AHSISAT 
Hayat pahalılığı dolayısile iaşe mad

delerinin yükselmesinden kafi gelmiye
ceği anlagılan memleket ve qTefpaşa 
hutanehanclerine iaşe vesaire masrafı 
olarak daha 40 bin lira munzam tahsi
sat verilmesi teklifi bütçe encümenine 
havale edilmiıtir. 

BtR lt.HAK 
TEKUFtNtN REDDi 
Kemal paşa kazasının Halil beyli. 

Cerdeme, Zeamet ve Hamza bey köy
lerinin T uTgUtlu kasa buma bağlanması 
bazı sebeplerden dolayı muvafık görül
memiştir. 

Yeni Belediye intihabatına doğru 

Şehrimiz on beş intihap 
dairesine ayrıldı 
~----~----------a*x-----------------

Belediye meclisi dün öğleden sonra sa- nin klifi olduğu düşünüldüğü bildiril-
at 16.30 da B. Reşat Lebleblcioğlunun mekte idi. 
reisliğinde fevknlftde bir toplantı yapmış Meclis riyasetin teklifi mucibince bi
ve belediye intihabatı işlerini müzake- ri merkez ve biri Karşıyaka olmak ve 
re eylem.iştir. on üç ıubeye ayırmak suretiyle ıehirde 

Müstalısil 
Kazanıyor 

----·*----
(Baş taralı 1 inci Sahidcf e) 

Yakın nıazinin ağır tecı·übcsindc11 rıi· 
çin ders nlmıyalmı? .. Neden miistahsUe 
bu fevkalade kazançların kendi kalkın· 
masıruı yardım edecek fcvkıılade bir fır
sat oldu~unu anlatmıyalını? 

Parti teşekkülleri, llalkevlcrinin 
köycülük kolltırı, köy öğretmenleri, de,,·· 
Jet tcşkiliıtı ile clcle ,·ererek şimdi ııcr 
zamandan ziyade halkçı olduğumUJ11 

göstermelidirler. 
Para, ancak onu kullanmasını biln1e1' 

şnrtiylc bir kallanma ''Bsıtıısıdır. . 
Köylerle fazla temasları olanların bı· 

ze anlattıklarına göre, nuıalesef bıııl 
müstnh.siller, mahrumiyetler içinde ge
çirdikleri yılların intikamım birden ııl· 
mak ister gibi, knznnçlannı Lc;ra{ citi· 
yorlarmış .. 

Gerçi köylümüzün yaşayış tarzın~:ı 
ferahlığa kavuşması en çok dilcdiğiını2' 
şeydir. Fakat dünyanın bu fevkalade 
günlerinde, istikbalin nüfuz edilmez bit 
muamma olduğunu düşünerek tutunıh•ı 
ihtiyatlı olmak ta başlıca vnzifenıiz.diı· .. 
Ne.rede kaldı ki, köyün hakkı olan rcfs· 
hı bulması ancak iktısadi bünyesini ktı\'• 
vetlendirmcsiyle kabil olacaktır. 

Köylü sigarası yerine Sipahi ocağın• 
ikame eden; 

Köyünün saf kaynaklarından ak:ıP 
bal gibi suyuna birayı tercih eden; 

Kannatknrlıktan ayrılan: 
•Cün bugün, saat b~ saatu diye· 

rek bütün kazancını harcıyan köylli 
kendini geçici bir gösterişin cazibesine 
kaptırmıştır. Bu gösterişin sonu yoktur· 

Bilakis tutumlu olan; 
Kazancını toprağa bağlıyarak iki kal 

mahsul istiyen ekim seferberliğinde ,·n· 
zifesini yapan müstahsil h<'..rn vicdanll11 

tatmin etmiş, hem de istikbalinin ku\1'• 
vetli mayasını hazırlamış demektir. 

Köylümüz şuurludur, disiplinlidir. 
Onun yalnız aydınlığa tapan şuunınn. 

büyiik davamız uğrunda fedakArliktall 
çekinmiyen disiplinli ruhuna hitap et· 
meği bilmek doğru yolu se~esi içi11 
kafidir. 

Köylü bizim en büyük hazinemizdir .. 
Onun en doğru ve en \'erinıJi yol üze· 

rinde bulunmasını temin etmekten dahıt 
büyük bir saadet olamaz. 

ŞEVHEr BiLGiN 
~----tıt-.....ı------su FİATLERİ 

ARl'MIY ACAIC •• 
Su tarifesi komisyonu dün sabah top· 

lanmış, önümüzdeki altı aylık devre 
iç.in su tarifesini tetkike devam eylemiş
tir. Komisyonun vardığı netice, su tari· 
fesinin aynen muhafazasıdır. Tarifenin 
arttırılmasını icap edecek en küçük bir 
sebep dahi görülmemiştir. Komisyon 
yakında bu husustaki noktai nazarını bir 
raporla Nafia vekaletine bildirecektir. 

----~--~~-.....ı~------

Ahşa p evler de 
si~ortP edile

bilecek 
-*-Ankara, 27 (Husu.si} -- Ticaret ve-

kaleti, ahşap evlerin de sigorta edürne
sini temin için bir karar almıştır. Kıy
meti 3 bin lirayı geçmiyen ahpp hane
lerde civar farkları gözetilmeksizin si
gorta edilebilecektir. 

Sigorta tarifesinin bu gibi binalara 
tatbik edilen kısmı % 5 O tenzil edil
miştir. Bu lc:araT marttan itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Şimdiye kadar geminin sade adını 
duymuştum. İçine hiç girmemiş oldu
ğum gıöi onu görmüş bile değildim. O 
dakikada bende pek büyük bir merak 
uyanmıştı. Hele forsaları (•) gördUğüm 
vakit derin bir şaşkınlığa tutulmnktan 

Bu hu.susta riyasetin meclise gönder- 15 intihap dairesi ihdns eylemiştir. Bun
diği bir yazıda 942 yılı eylül aYinda ya- !ardan merkez intihap dairesinin reisi 

da hazırlanan medfene tevdi olu:ı- 1 nsı lt>- , 1...-'l ..l! • tihabat pı m azım geıen 1.11: ewye m 1 intihap kanunu mucibince belediye re-

şaatında çalışan Mehmet Ali ve Muhar
rem oğlu Tufan, taşları parçalamak için 
dinamit kullandıklan sırada dinamitler 
ateş almış, iki amele de vilcutlanrun 
mulıtelif yerlerinden ağır surette yara
lanmış ve hnstaneye kaldınlmışlardır. 

sına B. Hayri Pündük, Değirmendağı 
mıntakasına B. Sadi İplikçi, Eşrefpaşa 
mıntnkasına B. Esat Akı, Yapıcıoğlu 
mıntakasınn B. Ali Naci Alnar, Pazar
yeri mmtaknsına B. Galip Sezer, Hntu· 
niye mıntakasına B. Haydar Aryal, Te-
pecik mıntaknsına B. Ömer Necmettin, 
Alsancak mıntakasına B. Atıf İnan, Bay
raklı mıntakasına B. Hakkı Balcıoğlu, 
Kahramanlar mıntaknsına B. Tevfik 
Fikret Adaman .. 

kendimi güçlükle kurtardım. 
'1\ırgut reisin gemisinde elliden fazla 

muştur. CATAI..., A"Jf A GE"'E~İ münasebetiyle şcluimizin intihap dnire- isi, Karşıyaka intihap dairesi reisi de 
Cenaze merasimine meslekdaş- .D>4'tl n ~ ..- 1 in ılın l Id v 938 ı 

d 
er e ayr ::ısı usu o ugu, yı ın- Karşıyaka belediye mu""duru·· ""dur·· . Dı'ğcr 

lan etibba o ası namına bir heyet B ~1--- ik" · T ,__ nl ..]. ıJ • d şehr u ~.. mcı .LA:;C mczu nrı tara- ua yap an seçım e in 15 intihap da- on Uç belediye intihap dairesi şunlardır: 
("') Yelkenli gemilerde kürek çeken- ve yakın dostları .iştirak etmişler- fından fuar gazinosunda ÇATALKAYA iresine ayrıldığı, 938 yılı ile 942 yılı ara-

tere fO'rsa derler. Eski zamanlarda bü- dir. Yaslı ailesine baş sağlığı dile- ismi ile sürprizlerle dolu bir gece hazır- sında geçen müddet içinde şehrimiz nü- Güz~lyalı, Karantina, Hacı Mahmut 
fün. milletlerin gemicileri bu i§i yakala- riz. lanmıştır. Her cihete otobüs temin edil- {usunda esaslı bir değişiklik olmadığın- camii, Eşrefpaşa belediye mıntakası, 
dıkl4n esirlere gördürürlerdi. ,;z;ı • •w• miştir. dan seçim için yine 15 intihap dairesi- Yapıcı oğlu camii, İkiçeşmelik karako- MAHALLELERDEN SEÇİLECEK 

MÜMESSİLLER 
........................... !!lml .. lll!!!!!ım .. IB!ıml!!!!l!!!!B!llll!!l~!!!!!!e!l!I!!!!!~~~~~~~~~~~~~!'-~~~-!!'~!"!'!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lu,Pazaryericamil, Hatuniyecamii,Te-- - - -- - pecik Belediye temizlik dairesi, Alsan- Bundan sonra, eylül intihabatmdarı 

evvel merkez intihap mıntakasiyle diğer 
mıntakalara mahallelerden seçilecek 
mümessillerin sayılan müzakere edil· 
miş, merkez mıntakasına 10, Karşıyaka 
mıntakasına 7 ve diğer mıntakalara be· 
şer aza seçilmesi tekarrür eylemiştir. 

ı=J~~!.~~~.·~~!i!~~i~~~-~J~-=ı 
Alaca Karnlıkta. C•• 

••• ıo •.• 
İki sene süren saygılı nlnkasızlığından 

sonra, onu o derece küstahça konuşma
ğa sevk eden sebep ne idi? Acaba tezyif 
ettiği bu tacirlerden birinin karısı ol
mamdan mı korkuyordu? Bunu önlemek 
mi istiyordu? Bu düşünce ile biraz ba
Ş111l dönüyordu. Rastladığım vnkit elini 
biraz uzunca sıkıyordum. Dairesine, bil
hassa babamın olmadığı vakit, girmek 
:için bin bir vesile icad ediyordum .. Fa
kat Galip istifini hiç bozmadan bana an
cak patronun kızı gibi muamele ediyor
du! 

Bir glln Adnan lokantaya beraber git
memiz için beni almağa gelmiştL Onu 
daireye süriikledim. Sözde babamın eli
ni öpmek istiyordum. Hakikatta mnksa
dım kendimi Galibe göstermekti. Onu 
kıskandırmağı hararetle temenni ediyor
dum. Dairede bir az fazlaca kalarak, 
Adnana karşı affikalı, sokulgan, pek 
mültefit görilndtim. Babam biz.i memnu
niyetle seyrediyordu. Galip ise masası
na oturmuş, gözlerini işi üzerine iğmiş, 
odada başkalarının bulunduğunun hiç 
farkında değilmiş gibi davranıyordu. 

Adnan teklifsizce sordu: 
- Gcliyormusunuz, Meral? Geç kala

cağız! Oh, ne kadar da gevezeliği tutmuş 
bua~! 

- Evet, geliyorum Adnan! 
Hiç de içimde olmıyan bir neşe gös

terişiyle Adnanın koluna geçtim. Göz. 
ucu ile Galibe bakıyor, onun yüzünde 
bir kızgınlık 'belirtisi, bir hoşnutsuzluk 
j.zi bul::ıcağırnı ümit ediyordum. Fakat 
bu zevki vermedi. 

öfkelenerek kendi kendimi, Nebaha
lınc bir sıf~ diye vaktiyle not verdii:ti 
bu herifle uğrll§IIlanın benim için bir 
tenezzUl olduğuna inandırmağa çall§t· 
yordum! Onunla böyle ne diye uğraşı
yordum? Onun ne düşündüğü benim ne
yime gerekti sanki? Babamın yanına 
kapılanmazdan evvel ikinci derece mü
esseselerin gezici komisyonculuğunu 
yapmıştL Hatta babam bir defa, şaka 
çin değil, pek sahici olarak söylememiş 
miydi? Bu Galip her işi yapmıştı: Gaze
te müvezziliği şaportacı1ık, seyyar satı
cılık .. Bayan Merala göz kaldırmnğa bi
le lilyik değildi o! 

Zaten bunu o kadar iyi biliyordu iki Birlikte çıktık ve bir milddet otomo- cak belediye mıntakası, Kahramanlar 
düştinmiyordu bile! Bana göz kaldırmak bili muayene etti. Ben otomobile bin- polis karakolu ve Bayraklı belediye 
aklından bile geçmiyordu. dlın ve direksiyona geçtim. Baktım, Ga- mıntakası .. 

Fakat onu böylece küçük göre dura- lip ellerime dikkat ediyor. Eldivenleri- Bu on üç mıntakaya meclis azasından 
yım, her tcsadüfümde heyecana kapıl- mi çıkarmıştım. Ellerimi uzattım, sanki re:islcr seçilmesi icap ettiğinden kur'a ile 
maktan kendimi alamıyordum beni yal- gün~in okşamasına arzettim. Hava seçim yapılmıştır. 
nız genç, kuvvetli, sevimli müstait, zeki ısınmıştı. Hatta tam manasiyle sıcaktı. Güzelyalı mıntakasına B. ihsan Kn
olduğu için çekmiyordu. Bu meziyetlere Gökyüzü derin bir mavilik içinde idi. yın, Karantina mıntakasına B. İbrahim 
malik olan b:ışkalannı da tanıyordum. Kanını tlamarlanmda daha hııJa dönü- Halit Atıl, Hacı Mahmut camii mıntnka
Faknt onun kendine mnhsus bir şah!'li- yordu. 
yeti vardı. Ve beni çeken de işte bu idl. Galip bir ayağını basamnjfo dayıyarak: 
Fakir bir aileden olması ve ge<;mişi onm1 - Gerçekten, insanı çıldırtacak ka
brnliğinden etrafa taşan aydınlığı sön- dar gUzelsiniz! dedi. 
düremiyordu. Bunun tersine olarak, Kalbim göğsümü yırtacak gibi çarpı- 1 
belki bu kadardan a,,c;ağıdan yükselmesi yordu. İşte, daima ümit ettiğim an gel
onun kendine vergi olan karakterini ya- mişti! Şimdi mağrur ve müstehzi görün
ratmıştı. Fakat ben henüz bunun far- mek gerekti! Şöyle bir cevap vermek 

Ruznamede görüşillecek başka madde 
bulunmadığından toplantıya son veril· 
miştir. 

TEL36 · 
kında değildim. Yalnız. şunu biliyordum: istPdim: 
Her ne durumda olursa olsun, her hangi - Ne vakitten beri, rica ederim .. 
muhite geçerse geçsin, o cesareti, azmi, Fakat sözümü bitiremedim. Bu cümle 
hakim tavrı ile diğerlerinden daima ay- başlangıcı ne kadar gülünçtü! Kahkaha 
nlacaktı. ile güldüm. O da gUlüyordu. Bu, nefis 

·ilıi IJüyülı program birden 
-1-

Adnanla akşam yemeğinin ertesi gU- bir nn idi. Sihirli, ihtizazlı, nefis övsezi
nü - bu yemek esnasında o beni öpmeğe lerle dolu bir an .. 
teşebbüs ettiği vakit nezaketle bu te- O, istemiye istemiye ayrılır gibi bir 
şebbüsünü reddetmiştim.. - Evimizin tavırla: 
zemin katında olan eşya deposuna - Affedersiniz. dedi, depoya dönme- \1 
iniyordum.. Babam uyuyordu .. Diğer ğe mecburum. f1 

İngilizce sözlil meşhur Amerikan opereti 

NO, NO NANETrfE 
Anna Heagıe • Roland Young tarafınan 

-2-
Almanca söı.lü bUylik tarihi facia.. 

memurlar birinci katta, yazıhanede Başımı te<!SSi.irle indirdim. Otomobil- ~ "' " 
idiler. Depoda Galibi bulacağımı bili- den inmeme yardım etti ve bir kaç sa- ~ RA LJÇENJN IZTIRABI yordum. Adeta sokulgan bir tavırla onu niye beni, havada asılmış gibi, kollan § 
çağırdım: arasında tuttu. Beni taşımak ne kadar~'·. Marle Stuart • Zarah Leander ile Villi Birgel 

- Otomobilimi bir göz.den geçirir mi- da kolaydı! Yüzüm onun yüzüne ne ka- ite binlerce artistin ictira~ .. le .• 
siniz, ne olur? Makine istediğim gibi ça- dar yakındı. HarikuU1de bir saniye kli O İ " 11UJ 

1 B. b k b · b F k ld ld G N SAATI..ER : 12.30 - 3.30 - G.30 - 9.30 NANETl'E .• 
ışmıyor. ır a arsanız enı memnun u.. a at yo a o uğumuzu hatırb-

-..l k · • ı · \t 2.0G - 5.00 - 8.00 KRALfÇENİN ISTIRABI •• 
t.-uece ·sıruz. dın. - BiTMEDİ - \l~~ı:oı:ıoc:ıo:~oo~:ıocıocııcıoooı~:ıocıocııcıoao:xıcxlıcıocııooao~:ıoc:ıoaooD01d 
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TENi AllR ır 

Denızlerde vazryet Af> ıkada vazz yet Jtalya ve sulh Hincıistnn ıflerı 
~~~~·'k~~~--- -----* ----- ~~----·'k·-----~ 

I n 2 iliz Hahriye hava- B. ''Musso- Hindistan Elen 
karşı be-nazırının 

)'&natı ve 
2'azeteler 

cıları Libya- /ini,,nin ma- muhtariyet 
ya gidiyor nalı sözleri kaıanıyor 

Hususi mahkemeler faaliyete geçmek üze 

Mahlıemeler şlmdlllfı telı Jıtilılmll olacaJı, m 
nunlar mevlıufen mufl afıeme edllecefıler--+-

!S-43 te mütteliklerin 
donanması azametleşe· 

cek, lakat-
Londra, 27 (A.A) - (Deyli Telgraf) 

Amirallık birinci Lordu Aleksandrin 
nutkundan bahseden bir yazısında di
yor ki: 

Aleksandr deniz meselesinde hnkikatı 
olduğu gıbi göstermiştir. Elde edilen mu
vaffakıyetlerin derecesi ve tehlıkenin 
büyüklüğü ile çok defa değişen vaziyet
ler gözönüne getirilmelidir. Müzakere
lerden çıkan ders gayretlerimizi fazlalaş
tırmak icap ettiğinden ibarettir. Siviller, 
tonilAto ihtiyaçJannı azaltmağa amiJ ola
bilırler. Önümüzdeki aylarda nazik bir 
dereceye girmiş olacağız, kayıplarımız 
ve tonilato ihtiyacımız artacaktır. 

Deyli Ekspres: cZaferimiz üç Mihver 
stratejisine karşı göstereceğimiz strate
jiye bağlıdır. Atlantikte kafileleri
mize engel olmak için misli görülmemiş 
derecede denizaltıları dolaşıyor ve ha
zırlanıyor. Süratli japon kruvazörleri 
kafilelerimize hucum için Sineapurda 
hazırlanıyorlar. Hitler İngiliz deniz kuv
vetlerini ezmek için bUtün Mihverden 
ve hattA Vişiden istifade ederek Fransız 
deniz kuvvetlerini kullanmak istiyor. 
1943 de dünyanın hiç bir devletinin ye
tişemiyeceği kadar muazzam donanma
lanmız olacaktır. Fakat bu sene hiç bir 
milletin karşılaşmadığı kadar büyük 
dtişman deniz kuvvetleriyle karşılaşa
cağız.> 

~~----~tt~--------
As k eri \ı azi vet 

(Baştarafı l inci Sahidefe) 

lerden faydalanarak uzun bir müddet 
fuukavemet göstermeleri mümkündür .. 
Almanlar Leningrada giden yolların em
niyeti için bu bölgede büyük bir mu
harebe vermek zorunda kalacaklardır. 

Viaz.ma hakkında hiç bir haber yok
tur. Harkof şehrine gelince, di.inkü hn· 
berlerin hilAfına olarak bu defa Alma':l 
lotalarının şehrin doğusunda şiddetli 
mukabil taarruzlarla Sovvet mevzileri· 
ne girmiş oldukları bildiriliyor. 
Diğer cephelerde., bir de ;isiklik oldu

ğuna dair hiç bir haber ve isarct yok
tur. Yalnız Kınında Ruslar tesebbü~ü 
yine ellerine almışlar ve gerek Gerç 
yanm adasında, gerek Sivastooolda Al
manlara karşı büvük taarruzlarda bu
lunmuşlardır. Fakat Sovyetlerin muvaf
fak olup olmadıkları hakkında malumat 
yoktur. 

BAHAR HAZIRLIKLARI 
Her iki taraf ta, ilkbahar taarruzu için 

hıwrladıklan yedek kuvvetleri, cephe
lere ve hasımlarına darbe vurmak ~
dikleri bölgelere biriktjrmeğe başlamış
lardır. 

Sovyetler, Taganrog ve Harkof böl
gelerine ve di~er kısımlara kıtalannı 
geceli ve gilndüz.lü taşımaktadırlar. 

Sovyetlerin hazırladıkları yeni kuv
vetler 70 - 80 tümen kadardır. 

Buna karşılık Almanlar da büyük 
kuvvetler hazırlamaktadırlar. Gecen se
ne Almanlar 180, Rumenler 25, Slovak
lar 12, Macarlar 4 - 5 ve İtalyanlar da 
bir o kadar tümen, yan1 230 kadar tü
menle Sovyetlerin üzerine atılmışlardı. 
HarekAt başladıktan sonra da 20 kadat 
takviye tümenini harbe sürmüşlerdi. 
Almanların yeni kur'alanndan 30 - 35 

tümen kadar bir kuvvet hazırladıkfan 
söyleniyor. Daha evvelce teşkil edilen 
ve bazı stratejik sebepler dolayısivfo 
Sovyet harbine Jrlrmemiş olan 40 kadar 
Alman tümeni, husust kaynaklara göre 
cepheye sevkedilmektedir. Su hale gö
re. Almanların geçen senekine nazaran 
70 - 75 kadar tümen daha faz.la kuvvet 
hazırladıkları anlaşılıyor. 

Bunlar Almanların cenheye sokacak
ları yeni kuvvetlerdir. Fakat Almanla
rın ısrarjyle Macarların 30 - 35, İtalyan
ların 15 tümen, Slovakların da i15.ve ola
rak iki kolordu verecekleri söylenmek· 
tedir. Rumenlerin. harbe Almanlardnn 
sonra en çok askerle iştirakleri ve o 
nisbette zayiat vermiş olmaları hasebj
le veniden kuvvet verecekleri şüpheli
dir. 
Macarların da 35 tümeni seferber 

edecek kudrette olmamaları icap eder .. 
Ant'ak 10 - 15 tümen verebilirler. 

Netice olarak mihverin ve Sovyetle
rin ilkbahar harbine aşağı yukan mü
savi kuvvetlerle girişeceklerini tahmin 
etmek mümkündür. 

~------*~--~--

.5 ı n, a u Afrıka un.umi 
~ 

au1 urr.unaa hıc bır 
' 

aeğışıkuk olnıa ı 

-*-
KEŞ F KOLLARl Vt T ~ YYARE · 
LER FAALıYt T GO TE., Y R 

-*-Kahire, 27 (A.A) - Yunan er ve 
subaylarından mürekkep ilk hava teşek
külü batı çölüne hareket etmiştir, yakın 
da fnaliyete geçecektir. Yunan havacı
ları lngıliz Harikan tayyarelerinde çalı
şacaklardır. Bunlar, Arnavutluk, Yuna
nistan ve Ciritte düşmanla harp etmiş 
tayyarecilerden mürekkeptir. Yunan ra
sıt ve makinistlerle birlikte hava to~u 
ve uçak toplann ekipleri de esaslı suret
te talim görmektedirler. 

Bomba tayyarelerinde çalıııan Yunan 
pilotları denizaltılara karşı muharebede 
meharet göstermektedirler. 

JNGiLIZ TEBLiôi 
Kahire, 27 (A.A) - Orta prk ln

~iliz tebliği: Havanın fenalığına ve kum 
fırbnalanna rağmen devriye müfrezele
rimiz ve muharebe kollarımız hareketle
rine devam etmişlerdir. Umumi durum
da hiç bir değişiklik yoktur. 

ALMAN TEBLtôl 
Berlin, 27 (A.A) - Alman ve ltal

yan keşif kollan büyük bir faaliyet gös
termişlerdir. Hava ıartlannın elvı-rişli 
olmamasına rağmen uçaklarımız T ob
ruktaki liman tesisleme ve lngilizlerin 
motörlü kollarına bomba ve mitralyöz 
ateşiyle hücum etmişlcrdr. Maltaya ha
va akınları yaptık. 

Malta, 27 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Çarşamba günü altı ve perşembe günü 
üç tehlike i"areti verilmiştir. Atılan 
bombalar hasara ve insan kayıbına se
bep olmamıştır. 

---tt----
Uzal? Do"'""uca 

(Başt&rah 1 inci Sahifl'de) 

Batavya, 27 (A.A) - Hollanda Hın
distanı karargahının tebliği : 

Hollanda bombardıman uçakları Pa
lambang dolaylarındaki :petrol kuyular•
nın hala yanmakta olduğunu görmU::r 
lerdir. 

Banka adası yakınındaki düşman ge
mi topluluklan üzerine müttefik tayya
releri tarafından hücum edilmiştir. 

Verilen zarar tesbit olunamamıştır. 
Müttefik tayyarelerden birisi hasaı<ı 

uğramışsa da, tayyare Cavaya kadar 
gelebilmiştir. Bir düşman tayyaresinin 
tahrip edilmiş olması muhtemeldir. 

Cava üzerindeki düşman hava faali
yeti dün, diğer günlerdekine nisbetle 
daha hafif olmuştur. 

Müttefik bombardıman tayyareleri ta
rafından Surabya tayyare meydanına 
hücum edilmiş ve bombalann hedefler: 
üzerine düştükleti görülmüştür. 

Müttefik tayyareler arasında kayıp 
yoktur. 
FİLİPİNLERDE VAZİYET 
Vaşington, 27 (AA) - Bugün öğle

den sonra neşrolunan Amerika savaşlar 
dairesinin tebliği : 

Filipinlerde Bataanda her iki tarafın 
hafü kuvvetleri nrasında çarpışmalar oL 
muştur. Bir kaç giinden beri düşmamn 
Kavite sahil bataryaları tarafından şid
detli ates açılmadığı için vaziyette sü
k<ln vardır. 

A VUSTURALY ALILARIN 
HÜCUMLARI 
Melbum, 27 (A.A) - Tebliğ : Avus

turalya tayyareleri Yeni Gine civarında 
düşmana muvaffakıyetli bir hücum yap
mıştır.. Tayyare meydanına bombalar 
düsmüş, yangın çıkmıştır. 
Düşman gemi topluluklarına ynpılao 

pike hücumlan muvaffak olmuştur. 
Tayyarelerin hepsi de salimen dön

müşlerdir. 
Bir düşman avcı tayyaresi Avustural

ya tayyarelerini önlemeğe çabşmışsa da 
bu teşebbüs akim kalmıştır. 
BİRMANYADA JAPON GAYESİ 
Londra, 2 7 (A.A) Salahiyetli 

mahfillerin bildirdiklerine göre Birman
yadaki harp duraklaması devam etmek
tedir. japonlann, lngilizlerin sol cena
hını çevirmeğe çalıştıkları sanılıyor. Bu 
maksatla Japonlar Sittang nehri üzerin
deki köprü başına hücum etmişlerdir. 

1 
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BÜTÜN DÜNYANIN YEGANE SEVİMLİ JÖNPREMİYERİ 

~ ... ~ R O N E P O \ - C R'in 
§ Linda J)arnfl'll ve Basil Rathbove 

~ Z Ôe Rö1 irN"~rSl'iiiet 1 
Büyulı mauaf falııyet· 
le devam ediyor .. 

~"><~ 
SEANSLAR: HER Gt)N 

l-3-5-7.9da 
Cumartesi • Pazar sabah 11 de 

-------* -------
8 i r a~k~r harhetrnek 

l!iiiİ~llJPZSe ••• 

-*
uSu!htan bahsetmek~ 
cl:~şmana yardım 
etme...~t·r-n 
Stokholm, 27 (A.A) - İtalyan bnşw

kili Mussolini Ciovani Avropa ve Doyç:? 
Algcmanya Çaytung gazetelerinde yaz
dığı makalede diyor ki : 

•Vatan bir ölüm ve kalım mücadelec;i 
yaparken sulhtan bahseden kimse bile
rek veya bilmiyerek düşmana yardım 
etmiş olur. Fırtınaya karşı yürümek is
temiyen bir askere yüz bin top bile yar
dım edemez .. • 

* Radyo gazetesine göre bir Amerikan 
~azetesi B. Mussolininin bu sözlerini 
italyadaki sulh arzularını bastırmak 
için söylenmiş sayıyor. ----·----/?o 7ıan yaaa ekıı me-
mış hıç toprak kal· 
maması ıstenili yor 

------* 
Bükreş, 27 (A.A) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Başvekaletten halka verilen bir me

sajda bütün ekilmemiı toprakların ekil
mesi intenmiştir. Son bahar buğday eki
mi. havanın mumanaatı yüzünden geli
ııememiştir. Bunun için patates ekilmesi 
ve et ihtiyacını karşılamak üzere tav14n 
yetiştirilmesi istenilmiştir. 

l
~R~;;~~~=:,.~nx;::;~ 
tanlı ue toplaf'ı.. 

Moskova, 27 (A.A) - Moskova 
§radyosu kızılordu için 100 milyon 

t
cğerinde tnnk, 3 milyar rublelik 
op ve 13 milyonluk zırhlı otomobil 
anıldığını bildiriyor. 1 
~..oo-_,~_.-.r.r.r.r/J"".r~ı:ıı:ıcc 

Alman vayı yen-
m~k için 
(Baştarafı J inci Sahidefe) 

mihver devletlerini zafere veya bozgu
na götürecek kat'i bir gayret teşkil ede
cektir. Bitler bu hakikati çok açık ola
rak anlamı.,tır. Bizim ve müttefikleri
mizle dostlanmızın dahi bunu ayni de
recede açık olarak anlamamız ve ona gö
re hareket etmemiz gerektir. 

Önümüzdeki baharda Sovyet Rwıya 
en önemli hareket sahnesi olacaktır. tık 
baharda Sovyet Rusyaya mümkün oldu
ğu kadar çok yardnn yapılması ve bU
tiin fazla kuvvetlerle harekete ıeçilme
si icap eder. Hiç bir ordu hiç bir deniz 
veya hava kuvveti hareketsiz kalmama
lıdır. Biitün harp malzemeleri en Hl
zumlu olan yerlere gönderilmelidir. 

Bu sözlerimle, bütün birleşmiş millet
lerin, başka cepheler zararına olarak 
kuvvetlerini Rus cephesine gönderme
leri lanm olduğunu söylemek istemiyo
nım. Fakat tekmil cephelerde ayni mik
darda insan ve malzeme hulundumıağa 
lüzum yoktur. Rir cephede kullandmı
yacak kuvvetlerin hareketsiz kahnama
smı ve miistcrek dava için en lüzumlu 
olan yerde ku1Jam1masını istemek ve te
min etmelc doğrudur. 
YENİ BİR CEPHE Lt)ZUMU 
Bitlerin stratejisi ve siyaseti harbin 

Avrmmda tek cepheye inhisannı temin 
etmekten ibarettir. Doğuda kat'i mu
hareı,cter cereyan ederken Avrupanm 
batısında çok sayılı ve iyi teçhiz edil
mis orduları hareketsiz tutmak lüzum
suzdur. Su takdirde, doğuda kat'i neti
ce alınınca, batıda rol oynamak nmam 
get.mis olabilir. 

RUSYA DARBFJ..ERE DEVAM 
EDECEK 
Rusya Hitlerin sürülerine kuvveti 

yettiği kadar ve hattA gücü yettiğinden 
ziyade darbeler indirmeğe devam ede
cektir. 

~~-~tt----
A l ma n la r a göre 

(Raştarah 1 inci Sahifede) 

Moskova, 27 (A.A) - Ukraynada bü
yük Rus süvari kuvvetleri toplanıyor. 
Bu toplanış karların erimesinden sonra 
hAsıl olacak çamur ve seller mevsimin
de Alman motorlu kuvvetleri için pek 
tehlikeli olacaktlr. 

LENlNGRADDA 

-------*-~----
Y € r lı partı v ~ sınıf La· 

r ı n uzlaştırılması 

güç görünü yo -

-*-
NG LIZ RESMi BEYANATIN· 
~AN HINOıSTAN MEMNUıt .. 

Ankara, 27 (A.A) - İstanbulda iki, 
Zonguldakta üç, Ankara ve İzmirde bi
rer hususi mahkeme teşkili hakkındaki 
Adliye vekilliğinin teklifi koordinasy0n 
heyeti tarafından Vekiller Heyetine 
sevkedilmiştir. Vekiller Heyetince ta~ 
dik edildikten sonra bütün hazırlıkları 
biten bu mahkemeler faaliyete geçecek, 
milli korunma kanununa aykırı hareket 
edeceklerin suçlaı ını muhakeme edecek
lerdir. 

ğince henüz lüzum görülmemekt 
Kanun ihtikArı önliyecek her 

tedbirleri ihtiva etmektedir. Mazn 
hakkında duruşmalar mevkufen ya 
caktır. Bundan başka kanunda fiil 
hareketlerin ehemmiyet derecelerine 
re hafif cezadan başlıyarak sürgün 
on seneye kadar ağır hapis cezası 
şiddetli cezalar da mevcuttur. 

-*-Londra, 2 7 (A.A) - Taymis gaze-
tesinin Delhi muhabiri aşağıdaki malu
matı veriyor: 

Jngiliz hükümetinin Hindistan hakkın
daki kararları yakında müzakere edcce
i;ine dair Sir Straford Kripsin avam .ka
mara!lındaki demeci umumiyetle çok 
iyi karşılanmıştır. Hint liderleri tecavü
ze karşı tek cephe teşkil etmek üzere iç 
siyasette birleşmği kabul ederlerse, 
muhtelif partilerin ve sınıfların dilekle
rini uzlaştırmak güç olmakla beraber, 
harbe devam için Hindistanın meşruti 
emellerini tatmin etmek imkanının bulu
nacağı ümit edilebilir. 

Tertip edilen kadroya göre icap eden 
hakim, hak:inı muavini, mUddeiumumi 
ve muavinleri, lazım gelen ~tipler bu
gün veya yann seçilecektir. Şimdilik 
mahkemeler tek hakimli olacaktır. To~ 
lu muhakemeler teşkili hakkındaki sa
lahiyetin kullanılmasına Adliye vekilli-

SalAhlyetli makamlar : •Mahkern 
rirnizi icabında bu geniş salahiye 
kullanarak memleketin umumi rn 
atlerine aykırı şekilde şahsi menfaa 
rini dü.şUnerek hareket edenleri k 
nun en şiddetli müeyyideleriyle 
landıracaklarına şüphe yoktur• deın 
tedirler. 

lngiltere hükümeti Hintlilere bütün 
salahiyetlerin verilmesi talebini kabul 
ıodebilecek midir} Muhakkaktır ki 1nıd
liz hükümetinin gayesi Hindistane Bri
ta nya camiası içinde bir muhtar hükü
met salahiyeti vermektir. Fakat bu aiya
set bazı azlıklann vaziyeti dolayısile 
karışık bir ,ekil almaktadır. Bunun için 
vazivet bir uzlaşmayı gerektirmektedir. 

Hakiki salahiyetlerin Hintlilere veril
meai hakkında kongTenin talebi azlık
lara karşı verilmiş olan fngiliz temina
tının devamiyle bir tezat teııkil eder. 

J"~"'"e~efd fıtıf'laıtı 
Y rdıadHef' Jıaldıt'acafı 
Bükreş, 27 (A.A) - Bükreş sokakla-

rında yığılmıs olan karlar, bir tuğyan 
tehlikesini göstermektedir. BiltUn ya
hudiler bu karlan lrRldıracaklardır. 

---tt----
Sov vetlere 11öre 

<R8$farah 1 ind Sahifede) 

ÇEVRiLEN ALMANLAR 
NE KADAR"> 
Moskova, 27 (A.A) - lzveıtfya 

gazetesine göre StTaya Rusyada çevrilen 
Alman kuvvetleri 96 bin kişidir. Alman 
lar bu cepheye mütemadiyen yeni tak
viye kuvvetleri göndermektedirler. 

ALMANLAR iRTiBAT TEMiN 
EDEMEDiLER 
Stokholm, 2 7 ( A.A) - Almanlann 

doğu cephesindeki ordulanna yeni tak
viye kuvvetleri göndermeleri Rus bu
k1s1nın kuvvetlendiğini göstermektedir. 
Bütün Alman demiryollan doiuYa gi
den kuvvetleri taşımaktadırlar. 

llmen kesimine gönden1en yeni Al
man tümenleri Straya Rusada çevrilen 
Alman kuvvetleriyle irtibat Jı:un.mamıt
lardır. 

Moskova. 2 7 (A.A) - Straya Rusai:la 
1 6 ncı Alman ordmunu çenberden 1ı:U1'
tımnak İçin yaı:nlan karp hUcumJaTda 
düşnuından y6zJerce esir alınmışbr. Ge
ri cekilen düııman birlikleri dağınık bir 
halde ormllT'llara mi!nmıslardır. Kliçük 
<rruplar halinde birbirinden ayn olarak 
hareket eden düeman kıtalannm temb
lerı,.,.,,. .. ine çalıınlıyor. 

290 ncı Alman t6menine yardıma 
p:ıolen beşinci piyade tümeni kendine bir 
vol aramıımı .. hr. Alman hatlannm al'
h•ında hareket edf!n btrliklerlmlz silah 
bııkımıııdan üstün diişmıın kuvvetleri
nin C""heye gönden1mesine engel ol
mı••111Trl1r. 

Birlikl .. rfmtz t6 ncı Alman ordusu
nun ~en kıılan kuvvetlerini 11ard1kları 
•ır,.da Rus hava kuvvetleri de hava vo-
1ivle bunlara yiyec"'lc ve malzeme ı?Ön
..ıerl'Y""i:?e matttf te!!ebbüslıorl önl,.mi,.ı .. ,._ 
dir. Sarılmış olan bn .. l•ca kuvvetler 290 
ve otuzuncu tiimenlerdir. 

Almanlar, illcbahar taarruzu tçin ha
r,.ket noktım olarak önemli bir a'"kert 
bölue olan bu çevrevi muhafıza edebile
C!'k 1,.rini limit edivorlar. 

r.J:NUP CTPHF-«;tNDE 
Mnskova, 27 (A.A) - '(Kramaya 

sv .. •da) gaJ:f'teıi yazıyor: 
c .. nupta l.Jknyna cenhesinde Alman 

ve Rumen lcıtsılıınnın kaf'l!l hücumları 
ınrasında 2250 Rumf'n askeri öMürül
mii•tÜr. Sayı ii"tünlü~ündıon faydalan
mak iıtiven AlmAnla,. muharebeve clilrt 
tümen ııolrntu~lardır. Rımların birisi Ru
mendir. Düşman tahAitlıorinin farkına 
varan Sovvf't lrıım!'nıhnlıit hücum em
rini venni,,tir. Ba!'!lc:a Sovyet kıtaları da 
rtüşman hatlarını bıtzı yerlerrte yannıtt
ı,.r ve dfüımanın ~f!rilerlııf! sarkmı.,lıtrdır. 
Rıımrm kıtnlan t,.lr:n eclilmlştir. Runlar 
t .. ı .. t~t• .... 'h,..ı,,. 200 esir vermiflerdir. 

Kabine toplandı 1942 bütçesini kabul etti 

Ankara, 27 (A.A) - İcra Vekilleri 11942 bütçesini milzakere ve kabul 
Heyeti bugün saat 15.10 da Başvekil Dr. miştir. Bütçe yarın Büyük Millet Me 
Refik Saydamın reisliğinde toplanarak sine verilecektir. 
~~~~..<::=..<::::><:>'<::>":::>"I 

Bir intihal iddiası 

"Para,, isimii piyes ltaiyancadan mı alınm 

istanlJuJ M. VmumlJlğlne IJlr müracaat yapddı 
İstanbul, 2 7 (Y eıü Asır) - .ıf gün- me ederek tehir tiyatl'oau rejiaörü 

denberi ,ehir tiyatrosunda oynanan B. Muhsin Ertugrula verdiğini, müteakib 
Necip Fazıl Kısaküreğin cPara:t isimli rejisörün Almanyaya gittiğini Leyan e 

relt intihal davası açmak üzer~ müdd 
piyesinin İtalyan muharriri Gherhardi- umumiliğe müracaat etmf.ttir. Bu iı 
nin caafi alhn> piyesinden alındığı Ya- taltl resmi muamele ikmal edilmek ·· 
ıar Çimen isimli bir muharrir tarafın- redir. 
dan iddia edilmiştir. Bu iddia ve 

B. Yaşar, cSafi altın> piyesini tercü- ıtır. 
~~ .,...::;:~><:><:::>.c::::>.c:::::..<::::..<::><:><::::.<::::.<::::.<;;::ı.o<..;:ıı 

l•tanbulda ekmeğe nonut unu karıştırılıvor. 

İstanbul. 27 (Yeni Asır) - Yeni ta- lacaktır. 
yin edilen mikdarlarla ekmek tevziatı Ekmeklerin rengını beyazlaştınn 
şehrimizde de yarından (Bugünden) iti- üzere unlara yüzde altı - yedi nis 
haren başlıyacaktır. de nohut unu karıştınlması belediye 

600 gramlık ekmekler on kuruşa satı- karar altına alınmıştır. 
<:::>~~~~~.<:::ı""'1ı.<:-:..<::ı..-;::..<::::..<::::><::><::><:,~::>.c::::...C::::...C:;:::...<~;,:::.<:;::ı.-:;::ı.-:;::ı.-~~r;;.;:::.o'~ 

Makine ve 
,,, erilirken 

LOHDRA BUYUK El.fi· 
MİZ HAREKEr Errı_ 

Ankara, 27 (A.A) - Londra büyük 
elçisi Rauf Orbay Kahire yolu ile Lon
draya gitmek üzere bu akşam saat 23.50 
treniyle hareket etmiştir. İstasyonda 
Vekiller riyaseticUmhur umumi kAtibi 
Kemal Gedeleç, bir çok mebuslar, hari
ciye vekAleti umumi kAtibi Numan Me
nemencioğlu ve umumi kiltip muavini 
Cevat Açıkalın, hariciye erkAnı ve ta
nınmıt şahsiyetler büyük elçisi uğurla
mışlardır. Büyük Britanya ve Polonya 
büyük elçileri ile Büyük Britanya elçi
liği erkAnı teşyide hazır bulunmuşlar
dır. Teşyi gayet samiınl olmuştur. 

-----tt---
Raslar Slblryada tcdlfl· 

dat mı yapıyo,.lar? .. 
Tokyo, 27 (A.A) - Asabi gazetesi 

muhabirinin işaret ettiğine göre Ruslar 
Sibirya hududu boyunca ehemmiyetle 
askeri hazırlıklar yapmışlardır. Bilhas
sa Voroşilof şehri önünde hakik! bir 
Sibirya Majino hattı meydana getiril
miştir. 

Muhabir hududu müdafaa eden Japon 
kıtalannın olagan ilstü kıymetine bUyük 
bir itimat beslemekte ve Japon kıtaları
nın Sovyet kuvvetlerine nisbetle sayıca 
üstün olduklarını ve Rusların Sibirya 
hududundaki kuvvetlerini kısmen batı 
cephesine götürdüklerini söylemektedir. 

~~-----------~~~ Japonlaf' Bfrmanyadald 
Çin Jıuvuetlef'lne 

hücum mu edecefılef' 
Çunking, 27 (A.A) - Çin askeri söz· 

cUsü gazetecilere demiştir ki : Japonlar 
Birmanyada bulunan Çin kuvvetlerine 
karşı büyük ölçüde bir hUcuın yapmak 
üzere hazırlanıyorlar. 

Amerıkada hazırlık 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

- Kiralama ve ödünç verme kanun 
nun hükümleri mucibince ayan mecU. 
nin büyük Britanya ve diğer müttefikl 
için fimdiye kadar kabul ettiği · 
tın tutarı 18 milyar dolardır. Bu yard 
dan dolayı aözü geçen memleketler bo 
landınlmıyacaldardır. 

142 MiLYARIN 35 MiLYARI 
Lafolet İngiliz - Amerikan anlatın 

11ndan bahsederek ıunları illve etm" 
tir: 

- Bu anlatma ile Atlantik beyan 
meıi büyült Britanya ve diğer meml 
kellere ödünç verme ve kiralama kan 
nu geregince yapılan ~rdımlann ilerid 
ödenmesinin iatenmiyeceği hallmd 
hükümleri ihtiva etmektedir. Bü · 
Britanya ve İngiliz imparatorluiu · 
harp yılı içinde harp için 2 6 milyar d 
lar harcamışlardır. Bu miktar bu ma 
yılın sonunda 35 milyar dolan bulaca 
tır. Halbuki kongre ıimdiye kadar har 
İçin 141 milyar dolarlık tahsisat kah 
etmiştir. 

AMERtKA TAARRUZA 
GEÇMELlDtR 
Vaşington, 27 (A.A) - Harbiye N 

zırı Stimsonun nutkundan bahseden Ş 
kago Deyli Niyuz gazetesi diyor ki: 

cStimsonun karıı hücuma geçmek v 
her türlü baskınlar yapmak hususunda 
ki vaAdi büyüklerimizden istediğimiz Y 
gAne şeydir. 

Ayandan Vaysın tavsiye ettiği gi 
Amerika kuvvetlerini bütiln Ameri 
kıyılan boyunca yaymak suretiyle b" 
intihara gitmek istemeyiz. Ameri 
milleti realiteleri bu kabil teklifleri Y 
panlardan iyi takdir ediyor.> 

hausunu tahrip etmiştir. Diğer bir k 
sinıde Sovyet kıtalan düşmanın bir ınu 
kavemet merkezine şiddetle darbeler i 
dirmişler, bir çok harp malzemesi ve 
arada Uç tank ve 9 top ele geçirmişle 
dir. Yenilgiye uğratılan düşman stıratl 
c:ekilmiş ve muharebe meydanında 
ölü bırakmıştır. 

~~~----ta-~--~--

AVUS'2'VRALY ADA 
Gizli IJlr toplantı.. 
Melbum, 27 (A.A) - AvusturalY 

Moskova, 27 (A.A) - Leningrad 
garnizonu Şubat içinde 14814 Alman 
subay ve eri öldürmüştür. Bu tam bir 
tUmen sayısıdır. 

MOSKOVAnA 
'J"l'"HLtKE fS A RF.TLERt 
Moskova, 27 ( A.A) - Dfüıman tayya

rel!"ri tekrar farı livete bacılamış ve şe
hirde bir çok tehlike işaretleri verilmiş
tir. 

Müttefik hava kuvvetlerinin Birman
ya üzerindeki faaliyetinden bahseden 
sözcü 14 ve 15 şubatta devriye gezen 
Çin tayyarelerinin Salleen ırmağının 
ağzında 20 kadar Japon vapuru gördiik
lerini-Çin tayyarelerinin vapurlara mit
ralyöz.lerle hücum ederek ateşe verdik
lerini, fakat gemilerin batıp batmadığı
nın öğrenilmediğini söylemiştir. 

-~-~tt~~~-

Kızıl Yıldız gazetesine 

yüksek harp meclisi müttefik milletler: 
askeri müşavirlerinin iştirakiyle bugti 
gizli bir toplantı yapmıştır. SalAhiye 
mahfiller bu görüsme esnasında bir ta 
arruz stratejisi planı tanzim edildiği 
sanmaktadır. Söylendiğıne göre bu stra 
teji plAnı Japonyanın Avusturalya 
hücum etmesi ihtimaline karşı hazırlan ---·----Cenubi A me,.~Jıada J~O 

senelilı ,ırtııaı 
halledildL 
Lima, 27 (A.A) - Peru mebusan 

meclisi Amerikalılar arası konferansın
da akdedilen ve Ekvatörle Peru arasın
da yüz seneden beri süren ihtilMı halle
den anlaşmayı dün ittifakla tasvip et
m.istir. 

AMERİKADA 
işet antPfe mllıdarı.. 
Vaşington, 27 (A.A) - 1941 sonunda 

hükümetten ücret alan işçi sayısı, tek
mil işçilerin on birde biri raddesinde 
olmuştur. Bu tarihte ~lann sayıSJ 
4.800.000 dir, ordu hizmetinde çalısan 2 
milyon klP bu rakama dahil deiildir. 

göf'e Alman zayiatı.. 
Moskova, 27 (A.A) - Kızıl Yıldız 

gazetesinin harp muhabiri bildiriyor : 
Kalinin cephesinde bir Alman piyade 

alayı ile iki taburu taınamiyle bozguna 
uğratılmıştır. Yüzlerce Alman ölmüş Ye 
düşman büyük mikdarda harp malze
mesi bırakmıştır. Bunlann arasında 87 
kamyon ve .& top vardır. Sovyet topçusu 
ve iaUbkAm ]atalan c)Uşmanın 18 Blok-

mıştır. 

~~~~~tt----~--
Blf' petrol gemisi IJatı 

Vaşington, 27 (A.A) - Bahriye n~ 
zırlığının bildirdiğine göre Standard o 
kumpanyasına ait 7451 tonilitoluk J>re
sor petrol gemisi Atlantik sahili a~
larında perşembe akşamı torpillenınir 
tir. 


