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• 
n esuliv .. ı kabul edilmez .. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eset"lerinin bekçlıi sabahla'rt çıkaT siya.si gazetedir YENİ ASffi Matbaasında bast!mı~ .. 

Sovyetl~re ~()re 
---·---

0 nshe 
doğru iler

len ·yor 
Biitün Alman kar~ı 
taarruzları kırılıp 

püskiirtüldü 

Rusyada karlı dağlar arasında kanlı boğuşmaya doğru gidi§ 

Harlıofıın dq mahalle· 
ler·nde harp ediliyor
Rozayamada Almanlar
dan binlerce Jıamyon, 
otomobil ve top alındı.. lstihsa 

Sefer be 
liğinde •.• 

-
Her fert, om rız!arına 
"1ufıaddes IJ:rr vazife· 
hin yüJılendiğini 
hisseylemelid!r ••• 
.~stilısnlutı arttırmnk meselesi bugü

llun en mühim d.ih•nsıdır. Çiinkü kentli 
~endimize yeter olabilmek için bundan 
aşka çıkar yol yoktur. 
nu hususta hükümct merkezinden ge

len haberler çok sevindiricidir. Hükü
~et tnilli korunma kanununa daynnarak 
~ır tnlarn fcvkaJiide kararlar ''e tedbir-
cr alınnk yolundndır. 
.. Başvekiliınizin son hnsbihnlinde köy-
11ul~re Yaptığı hitap arasında bu tedbir
crın ana hntlan belirtilmistir. 
Gıda ınnddclerlnin cMıninc chcınıni

Yct verdirilecek, patates 7.irnnti yaımn
lnra prim verilecek, geçen senekinden 
fnıla ofise hububat teslim edenlere yi.iz
de yirmi fiat fnrlo ödenecektir. 

Diğc.r taraftan çiftçilere tohwnluk ve 
Pulluk dağıtılncaktır. Bunlar çok iyi 
diisünccler ve çok yerinde kararlardır. 

Lnkin bizde çok defa en güze) fikiı·
t~· en isabetli kararlar merkezden fış
~P biraz sonra tatbik sahalanna da
rılrnca tanınmaz hale geliyor. 

'l'atbiknttn formalite zorluklan en 
rzcı eserleri ya zniıfo uğratıyor ve ya· 

tıt boğup öldürüyor . 
. tiç dört ay evveldi. Aydın havali-

1tnde bulunuyordum. Çiftçilerden bir 
Çok şikuyetler dinledim •. 

llükümet köylülere tohwnluk tcvzii
lle karnr vermiş.. Fakat uzun müddet 
bu tohumluklnr istihsal mıntaknlnnna 
tlinderilememiş .. 

Gönderilenlerin de mnliyet fiatlerini 
teshit etmek mümkün olamamış.. Bir 
~~iddet te muhabere ile vakit geçirilmiş. 

ihayet bazı yerlerde kö~lüler bilaha
:te hakiki fiati tcsbit edilince hesabı ya
l>ı1rnak üzere en yüksek fiatlc taahhüt 
•ltına alınmı lnrdır. 
ı.h!nknt hiitün bu muhabere \'e müna
~lar dolayısiylc de ekim mevsiminin 
~Yli milhimce bir losmı geçirilmiş ve 
'll\'bedilmiştir. 
\'"İstihsal i )erinin bu kahil kırt.nsiyeci
ıgc kurban edilmesi cidden hazin bir 

llleseledir. Her nedense kiiçük memur
lar hükümetin ana gayeye verdiği kıy
jet ve ehemmiyetle nıiitenasip maksa-
a uygun bir çalışma farzı göstcremi-

3'or)ar. 
Mcsuliyet korku ve endişesi onları 

~unmclfıttn vehme kadar sürükliyor .. 
«ıelki onların da hir bakımdan haklan 
~ardır. 

Çünkü yapılan işlerde cidden mesuli
Let meOıumu en ağır şekliyle kendisini 

.ssettirmekfcdir. Ne için bu işi şu şe
t~lde teminata bağlnınndan yaptın diye lr çok mesuli etler memurlara tevcih 
0 unrnuştur. Lfıkin neden bu işi znnıa-
111~da yapmadın diye mesuliyet tevcih 
bdılnıi memur hiç tanımıyoruz ''e ya
d tıt pek azdır dn bizim 'kulağımıza ka· 
ar geJcrnemi tir. 
llaJbuki mcsuliyet mcflıumunu yapı

~n ve Ynpılmıyan, hnttii geciktirilen iş-
ere de teşmil eyJemelidir ki icabında 
lncnınrlnrımız her iki halin de a'•ak1bı
~ı ~iisiinerek mesailerini mtisbet saha
"8 ıntikal ettirebilsinler. Bir tnraflı me· 
ltıliyet endi esiyle işleri kıı-fasiyecili-

e hot'lnaktan kurtarabilsinler •. 
lil:!~~elu tohumluk tevziine karar vc
t h ıgı zanınn pek aıa fnliin tarihe kndnr 
ı.: U~Uklnrı şu veya ~· bölgelere sev· 
li tnııycnJe.r "e bu tobumluklnn şu ta
ee he kndar tevzi cylcmiycnler şiddetle 
1 
zaJandınlacnkhr. diye emir ,·erilmiş 

~.73 tevzinttn tcrcddiide dii.,enler belki 
illi •• k .. 

çu sebeplerle muhabere :voluna dö-
,<;! ...... Sahife 2, Slitun 6 da) 

Mısırdaki buhran ---·---
Milli birlik ka-
h· nesi teşkili 

beklenivor -·-Nahas paşanın başvelıil 
o!ması muhtemel - İngi
lizler esJıi Mısır göri4ü· 

nün değ ~miveceğine 
Jıani .. 

Kahire, 4 (A.A) - Kral Faruk yeni 
kablnenin kurulması için danışmalara 
başlrumş ve di.in Vaft Partisinin Lideri 
Nahas paşayı kabul etmiştir. Bu müla
kat büyük alaka uyandırmıştır. Çiinkıi 
Vaft Partisi şimdiye ktı.dar bir birlik hü
kümetine girmek istememişti. Vaft Pa!."
tisi Parlamento dağılırsa yeni seçimd~ 
bilyük bir ekseriyet elde edeceği kanaa
tindedir. Nnhas paşanın <liğer siyasi şef
lerle işbirliği mi yapacağı, yoks;ı kendi 
partisinden mi bir kabine kurmak iste
yeceği henilz bilinmiyor. Kabineyi kur
ması muhtemel görülenlerin başında Na. 
has paşa gelmektedir. 

BUHRM.TJN SEBEBl 
Londra, 4 (A.A) - Mısırdaki kabine 

buhranı Vaft Partisinin kabineye iştirak 
ettirilmesi meselesiyle ortaya çıkmıştır. 
Kral Faruk'un Vaft partisi şefi Nahas pa
şayı yeni kabinenin başına getirmesi ih
timali vardır. Krnl Faruk yeni kabinenin 
kurulmasını ayan meclisi reisinden iste-

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

------

Moskova, 4 (A.A) - Bu sabahki Sov
yet tebliği : Sovyet kıtaları geceleyin 
Alman kıtnlarına knrşı hareketlerine fa. 
aliyetle devam etmişlerdir. 

Moskova, 4 (A.A) - Dün geceki Sov
yet tebliği ~ 3 şubat günü kıtalarınm. 
cephenin bir çok yerinde taarruz muha· 
re~1erine devnm etmiştir. Düşman mu
harebeye yeni ihtiyatlar sokmuştur. Ba
zı kesimlerde düşman kıtnlan karşı ta· 
arruza geçmştir. Bu karşı taarruzlar Al
manlara büyük kayıplar verdirilerelt 
püskürtülmüştür. Kıtalanmız yeniden 
ilerlemiştir. 

HAVAI..ARDA 
2 şubatta hava muharebelerinde beş 

ve yerde 16 Alınan tayyaresi tahr:p 
edildi. Biz altı tayyare kaybettik. 3 şu
batta Moskova yakınlarında 9 Alman 
tayyaresini düşürdük. 

2 Şubatta tayyarelerimiz iki tank. as
ker tnşıyan 145 kamyon. cephane taşı
yan 180 nrnba ve 12 topla yedi vagon 
tahrip etti. İki tabur kadar düşman as
kerini öldiirdü ve da~ıttı .. 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Ce 
ka ı 

• 
erı:-

Sırası gelınce Cenubi 
Amerikalılardan he· 

sap $OT acaklar -·-Alman ve İtalyanlar mii· 
nasebetıerini hesen 
cenup Amerilıalıları 

tehdit ediyorlar .. 

ltalyanın µ:özü ha 
11abeşistanda! 

Londra, 4 (A.A) - (Taymis) ga
zetesi yazıyor: Binnnnya yolunun 
kayıbı nihai zafer saatini geciktire-1 
ceği için Çine doğnı yeni bir yol ya
pılmaktadır. 

(~_... -• - ·-a -.-. .. ._.. . ._.,....~, ....... .;_. 

Berlin, 4 (A.A) - (Poltişe Und 
Oiplimatişe Korespondans) gazetesi Rio 
De Jnneiro konfeamsında verilen karar
lar hakkında eunları yazıyor: 

Almanya ile Latin Amerika memle
ketleri arasında ne siyasi, ne iktisadi. 

" ne de toprak sahnlannda hiç bir anlaş
a mnzlık <:ıkmnmıştır. Fakat bu memleket-

Habeş·sıan ancalı bay
rağımız altında hürrı. 
yet ve refaha Jıavuşa

caJı, diyorlar •• 
Roma, 4 (A.A) - Stefani Ajansı Ha

beşistan ile lngiltere arasındaki anlaş

mavı mevzuu bahis ederek divor ki: Bu 
anlaşma Habeşistanın bir İngiliz müs
temlekesi haline gelmesini İmparatorun 
kabul etmesinden başka bir şey değildir. 
Habeşistan bu suretle hükümranlık hak
lannı kaybetmektedir. Tafnriye verilen 
tahsisatta bu kayıbın yoludur. !ngiltere
nin düşüncesi Habeşistanı ~ömürmektir. 
İngiltere Taforinin şahsında itaatli bir 
bende bulmuş ise de harbin devam etti
ğini unutmamalıdır. Habeşistan ancak 
İtalyan bayrağı altında hürriyet ve re
faha kavuşacaktır. 

HABES ORDUSU 
KUVVETLENDiRiLECEK 
Londra, 4 (A.A) - Hariciye nazırı 

B. Eden Habes ordusunun ltalyanlnr
dan nlınnn hnrp techizatile kuvvetlendi
rilecci{İn i bildirmiştir. 

ler. tecrübe edilmiş olan bu eski ve iyi 
münasebetleri kesmiyen Almanya ve 
müttefiklerine karşı vaziye~ almuılardır. 
Yalnız Ariantin ve Sili. latin Amerika 
milletlerinin müttefiklerine ve istiklali
ne dokunan birleşik Amerikanın baskısı
na boyun eğmemiştir. Diğerleri, ynni 
Brezllya, Paraguvny, Urguvay, Ekvatör, 
Kolombiva ve Peru münasebetlerini 
keamiolerdir. Bunlan sevkeden amil si
vaset ve menfaat amilleridir. Bu karar
la bu memleketlerin isitikla.line hürmet 
arasında bir iki yoktur. Bunlar birleşik 
Amerikanın baskısiyle bu mesuliyeti 
Üzerlerine almı~lardır. Almanya ve ltal
va, kendileriyle diplomatik münasebet
lerin kesiJdiiti bu sırada, bu memlekette
ki tebaalarına nasıl muamele edildiğini 
sırası s:ı:elince aravacak ve soracaklardır. 

JTALYANLAR SöYLOYOR 
Roma, 4 (AA) - Resmi bir kay

nııktan bildirilivor: Rio konferansı son 
karannı vererek birleşik Amerikanın ce
nup Amerika hükümetleri üzerindeki 
baskısına uymuştur. Brezilva. Ursı:uvay, 
Parnı:tuvay, Bolivya. Ekvatör ve Peru 
son günlerde mihverle diplomatik 
münasebetlerini kesme"e karar vermiş-

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

1talyanların tekrar esir etmek emelinden vaz gcçnıcdikfori Habcşistanm 
ordUS'lL İmparator Haile Selıiscnin öniinae geçit resmi yaparken 

logilizlere göre 
---·---

Si g.aılnı....-

meydan 
lıarbı yakı 

Singapura §idd.etli haoo hücu.mlan 11apan Japon tayyarecileri 

Afrika harpleri 
---··---

in il.zler Ileı -
nevi lııraktılar 

ve r·catları 
son buldu -·İngilizler Afrilıada ha· 

va üstünlüğünü muhafa
za ediyorlar .. 

Kahire, 4 (A.A) - Orta şark ordula
n karargfıhının tebliği : Dördüncü Hint 
tümeni Derne etrafındaki Setir mevziin
den geri çekilerek ana kuvvetlerimize 
iltihak etmiştir. Seyyar kollnrunız Mu· 
susun doğusunda ve şimal doğusunda 
taarruz hareketlerine devam etmişler
dir. 

Londra, 4 (A.A) - Güvenilir bir 
kaynaktan bildirildiğine göre Britanyn 
kuvvetleri Demeyi boşaltmışlardır. 

Bunun manası son yan merkez Musus 
(Sonu Sahife 2, Sütu 4 tel 

Vifinin yardımı 
---·---

Af r • ka da ki Al-
manlara yiye .. 
cek, malzeme 
~önderdiler -·-Amiral Darlan ile 

Kont Ciano yardım 
1ıa1ılıında anlaımıflar 
Londra, 4 (A.A) - Gazeteler Vişi 

hilkilmeünin Almanya ve müttefikleri-
ne yardımı hakkında tafsilAt veriyor
hır. •Deyli Meyı. ve •Deyli Telgraf. 
son gelen haberleri ele alarak Vi.şide 
Almanya ile işbirliği taraftarlarının Lib
ya taarruzu için general Romele yiye
cek ve malzeme gönderdiklerini, Vişl
nin bu hareketi tam Amerikanın Fran
sız şimal Afrika.sına yiyecek gönderme-

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

-·Japonların hütiin 
kuvvetleri ile hü· 
cumu h~kleniyor -··Müttefifıler Japonlara 

Jıarşı büyüJı bir harelıet 
hazırlıyorlar. Singapu· 
ra sel harnde yardım 

edileceJı •• 
Londra, 4 (A.A) - Singapurda 

fobnndan evvelki durı:tunluk hüküm 
sürmekte olup yakın tehlike İşaretidir. 
Japonlann ellerindeki hava ve deniz 
kuvvetlerini kullanarak müstahkem ada
ya kareı büyijk bir hücuma ı;tec;mcleJi 
bekleniyor. Bu · üssün mukadderatını 
tayin edecek büyijlc Singapur meydan 
muharebesi pek yakındır. 

Sin11;apurun müdafaası meselesi geniş 
ölçüde av tayyareleri kullanılabilmesine 
bn~lıdrr. Bu av tayyareleri için en yakın 
üs Swnatrn odası ise de Singapuru 
korumak için gereken av tayyarelerini 
toplnmaitn ve üslendirıneiie bu adanın 
yetmiyeceiH anlaşılıyor. 

JAPON HAVA HOCUMLARI 
Salı Sl'iinü Japon tayyareleri Singapu

ra eiddetli hava akınlan yapmışlardır. 
( 70) kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmı$
tır. Dün gece ve bu sabah hava faaliye
ti olmamıştır. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

.Şimali Afrikaycı gönderilen İngiliz takviye kuvvetlerinden biri Akdenizdcn geçirilirken 

Biraz kömür ~eldi, et çok az 

iz mirde herg Ün "200,, çu
val un tasarruf ediliyor 
İJıi motör Jıömür daha 1J elılenlyor • Civar vila
yetlerden et fiatleri hafı Jıında malumat istenildi 

"-lap ony a 
mahvo caktır" -·-Milli Çin hülıümetinin 
hariciye nazırı böyle 

söyliyor •• 
Çung King, 4 (A.A) - Çin Hariciye 

Nazın beyanatında şunları söylemiştir: 

c:Japonyanın Pasifilrte teminine çalış
tığı hakimiyet Almnnya ve japonya ta
rafından Asya kıtasının kıskaç içine alın
masını temine matuftur. japonya bu sa
yede Asyanın en zengin hazinelerine el 
koymağı kurmuştur. japonlar savaş ka
biliyetlerine güveniyorlar. Fakat rniltte
fiklcr onların bu kumar oyununu kazaıı
malanna imkan vermeyeceklerdir. Müt
tefiklerin yeni harp gemileri, tanklan 
ve tayyar~ üstünlüğünil temin edecek 
şekilde harekete geçince Jnponya mah
volacaktır.> 

Be1ediyenin temin eylediği iki motörlc 
dün sabah 1zınire 160 ton odun kömürü 
getirilmiş ve derhal halka satılmağa baş. 
lanmıştır. 

Bu kömürler !zmire adeti\ bir kurta
rıcı gibi gelmiştir. Tevziinde rastlanan 
ıstıraplı vaziyete rağmen halkın pek bü
yük bir ihtiyaema cevap verecektir. 

Kömürler Karataşta toptan ve pera
kende olarak sattırılmış ve şehrin bazı 
yerlerinde de bir kısmı satışa çıkanlmış
tır. 

Belediyeden aldığımız maHlmata göre 
daha iki motör lzmire kömür taşımak 
üzere yola çıkmıştır. Bunların hafta ba
şında !zmire gelerek kömürlerini satışa 
çıkarmasına infü.ar edilebilir. 

ET MESELESİ 
lzmirde Koyun eti 100, Kuzu eti ise 

130 kuruştan satılmaktadır. Alakadarla
rın kanaatine? göre bu fiat pek fazladır. 

Son günlerde zmire kasaplık hayvan 
nz gelmekte ve ihtiyacı tamamen karsı
lıyamamaktadır. Mezbahada gayet az 
hayvan kesilmektedir. Bir Kuzu beyni 
20 kuruşa, bir Dana beyni 40 kuruşa 
satılmaktadır. 

(Sonu Sahife 3J Sütün 3 tc) 

- 1 • •• ·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-· ~2~5!S~~S!~ 

SON DAKİKA 
• ••••••••••• 

Sovvetler Almanya
ya girebilirler 

---·----
Bunu ltalyan gaze-

teleri aö yliyor .•• 

İtalyanın yıkılması çok 
uzak görülmiyor .. 

Nevyork, 4 (A.A) - Faşizmin bu 
harpte yeni darbelerin şiddeti altında 
yıkılmasının İngiltere ve Anierikada tnh 
min edildiğinden daha hızla ~ bula
cağı hakkında işaretler vardır.. Italyan 
gazeteleri Rus nskerl kuvvetinin ehem
miyetini kaydetmekte ve Rus ordulan
nın Alman arazisine girmesi gerçekleşe
miyecck bir şey olmadığını tebarüz et
tirmektedir. Mussoliniyi cenup viluye~ 
Jerinde örfi idareye sevkcden şey de 
budur .. 
Belçika ve Norveçte 
suikastlar •• 
Londra, 4 (A.A) - Belçikada Bor

mayda Uç askeri tren berhava olmuştur. 
Stokholm, 4 (A.A) - Norveç Ajansı 

pazar günü O:.lodakİ garlardan ikisinde 
viltıyetlcrden gelen murahhas heyetleri
nin hareketi sırasında iki suikast yapıl
dığını bildiriyor. 
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ŞEHİR HABERLERİ istihsal 
Seferber
liğinde •.• 'l'ARIHI il.OMAN Yazan: Şahin Alltfm11cm 

\~ linin Bor110- ;.. .. aaf ve ücretlere yapuan .zam 

Dlinvada herşey havaldır1 va ve Urlatla 
teftişleri 

TayyCll' zade ve Mellpcll'e sevlşlyoPlar, ebedi ue -•-
ltaldld olan Mele a...,.. dtyopfaıtdı- KlllÇlllar kö7it1Nlen ya• 

Hususi muhasebede ye
ni zanılar dün verildi 

---·---
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

külmekten ve işleri geciktirmekten çe
kinebilirler. 

Bu gibi hallerde mesuliyet deruhte et• palan illiyetin yeniz 
·-74 - oıı:taea anlaplcb.. ıo llPa asli maa.şıııar •J' 

Faılıılll&., .ya Jıleftpere ıne ~?.. n bakarak gUJ.Uyor sanıyorum.... Valimiz B. Fuad Tuksal diln sabah ••WGI' •J~ __ _.. 
T~~ri.ieNll "-li .ea\a he JMltkez-f Tayyar Zade cevap verdi: Urlaya giderek devairi teftiJ eylemiş, -!r ~ ·~ ...-uf 

de idı. .. * _ Acaba 0 alzin kadar gilu] midir? belediyede belediyenin muhtelif işlt!riy- Dün hususi muhasebe bütçesinden 
Hiç tmlyo ! le al&kadar olarak bilhassa kartla ekmek maaş ve ücret alan memur ve muallim-

Mayii ıçliıa teMfiif e1a ~ bir ha- Ad~eJribi .:d:ı;· güzel olan mehtap verilmesi tatbikatını gözden geçi.rmiJtir. lere maq. zamlaı:ı ~~iştir. Villyet 
har ge~. aök ~. her tarafına •iz ainiz Mehpare! Aym parlaklığı at- Valimiz bu arada köylillere taMia edilen muh.asebeı h':1~m~ıyesının maaş zamları 
takındığı elmaslar ve altınlar içinde pa- zin yanınızda bana li:inilk görünüyor.. bujdayların gönderilmesi işini de tetkik takrıb~n 25 hın lıra tu;maktadır. . 
rıl panl )'anıyordu... Birden bire her ik.lsl de sustu. Dar yo- etmiştir. Urlanın Kuşçular köyUnden 10 lıra asli maaşlı bır ~emurun elıne 
ı.otllh kutlaftn, b~ 'Ve llaır- Ju örten kumlann üzerinde yavaş ya- yapılan bir fiklyeti mahallinde tetkik geçen zam 836 kuruş, 15 iıra maaşlıların 

bağalanh maaşaka sesleri yUkSeliyordu. vq ytlrildiller. Havuzun Snilne kadar eden B. Fuad Tiıksal bu köy halkının az zamları 1023 kuruş, 20 l~ra maaşlıların 
Hilseyin efendinin bağındaki çiçek ilerlediler. Burada ansızın duran Tay- çok müstahsil olduğunu, kendi ekmeklik zamları 1209 kuruı. 25 lıra maaşlıların 

bahçesini, koklayanları bayıltacak dere- yar Zade: ve yemekllklerinin buna inzimam ey- zamları 1490 kuruş, 30 lira maaşlıların 
cede keskin ve müe!Bir ,Uzel kokular _ Bu havuz bana neyi hatırlatıyor lediifn.l gönnti§tilr. Köy muhtarı ve ih-
doldurmuıtu. bWyormu sunuz? Diye Mehpareden !!Or-: Uyar h~eti de icap eden izahatı ver- ı L 1• f ITlnCI dnha du• n 

Ne litlf bir hava idi bu! Tal»atm de- du mişlerdir. R 
rin gilzellilfy)e karşılaşan bUttın eşYa ..:_ Acaba neyi hatırlatıyor? .. Sakın Vallmlz ]Azım gelen direktifleri vere-
ağır bir qk ;yorıunluğuna tutulmuı gibi, Bin bir direk sarayındaki havuzlu salo- rek diln akşam şehrimize avdet eylemiş-
baygm •e -'z g<Srilnftyorlanh. nu hatırlamış olmıyasınız.. tir. 

Ortalığı saran bu sessizlik arasında - Ah, nasıl da bildiniz, efendim! Si-
bahçede hafif bir çıtırdı duyuldu. Bir- ze ille önce orada rastladım .. 
den bire bir ay panlbsı bellnnlştt! Bu Ve şimdi Batakhanede geçirdigv im o 
-'-- Veh=re idi!., ~ ~ korkulu gecenin biltün hayalleri yeni-

MehpareDin yanında Peyki de bulu- den hafızamda canlanmış bulunuyor .. 
nuyordu.. Fakat ben geçirdiğim biltiln o korku-

Tayyar Zade, l8DÇ kızın 'koluna gir- tarı şimdi tepcil ediyorum. Eğer ben Bin-
mişti... bir direk Batakhanesine dil~UrillmU§ ol-

0 esnada bahçenin ortalık yerinde bu- masaydım size rastlamak gibi eşsiz bir 
hman havuzdaki fıskıyeden dökülen su- saadeti nereden elime geçirebilirdim? 
lum çıkaıdıiı pnltıdan daha IAtif, da- O felAket saatleridir ki şimdi bu ,Uzel 
ha ueaJdl, ince bir ... duyuldu. gecenin derin şirini bu kadar kuvvetli 

Mehpce gökte yUbelen mehtabı IÖS- bir surette bana sezdirmiş bulunuyor. 
tererek Teyyar Zadeye diyoıdu ki: t~te bu kork'41ar bir fırtına, geçici bir 

- Bakınız ne kadar sUzel! Ne kadar bora gibi geldi, gitti. Artık bunun yeri
parlak aörUnUyor! Ayı bu gece adeta bl- ne gönlümü derin bir sevinç havası sar-

mış bulunuyor... · 

lngilizlere g6re 
(a.ştanfı 1 inci Sahiftode) 

Sinppur, 4 (A.A) - Vazi~ kayda 
dejer bir dejifiklik yoktur. Topçuları
mız Johor Bahruda dilpnan mevzilerini 
bombardıman etmişlerdir. japonlar ada
ya bazı hava akınlan yapmışlardır. 

BABAODAJAPONLARA 
HUCUM 
Kambera, 4 (A.A) - Tebliğ: Avustu-

ralya tayyareleri Salı gecesi Babao li
manındald gemilere taarruz etmişlerdir. 
Bilyilk bir dilfman gemisine isabetler 
kaydt?dilmiştir. 

Batavya, 4 (A.A) - Tebliğ: Anbuan
da fidUt1l muharebeler oluyor. Muha
rebe bazan bizim, bazan japonlann le

Bana bu dakikada öyle geliyor ki bu 
dünyada her ıey bir hayalden ibaret! .. 

Ebed! ve hakiki olan bir şey varsa 
ancak qktır! 

Mehparenin yüzünde birden bire ha
fif bir en~ buultu belirir gibi oldu 
titrek, hüzünlü bir sesle delikanlıya de
di ki: 

- Sakın, bu dakikada sezdiğiniz bu 
duygu, öteki korkular gibi geçici bir şey 
olmasın?.. Şimdi olduğu gibi bu kadar 
derin ve böyle ateşli bir sevgi ile beni 
daima sevecek mislplz? 

- Her zaman! .. Müebbeden!.. Dilnya
lar durdukça! .. 

Ve gök yüzündeki ayın o dakikada bu
lutlaruı aruuıa gizlendijini gören Meh
pare ile delJkanlı hemen biribirlnin kol
lan aruına atıldılar ..• hine döııQyor. 

CAVAYA AKINLAR Derin derin 8püştUler ve seviştiler. 
BataV78o 4 (A.A) - 80 Japon bombar- _ a O 1f -

Cbman tanu.l avcılann himayesinde 
olarak dOn Cavada bir gok pıhlrierl ve ~"'---------· ... ·------............ , ... _, _______ { 
1

"".n;-~ı-~;İLAR Bir D ev1ıtira. e.-
Batn,a, 4 (A.A) - Thnor adasında • Y 

Teofanda hava hUcumuna ulramıftır. • b t l 
bJr 90k binalar makineli tUfenk atettne DID 8 11'8 arı 
tutulmuttur: &ar~ delildir. 

BAVA AKINIXDAXt KA YIPLA.R Leaetle okuyup merakla takip et
Batn)ra, 4 (A.A) - Kuralujaya hava tljinlz •Bin bir Direk mt.khuwia 

•lrmmda n klfl 8lmUt 158 k1fl yaralan- tefrikamız bU8(1n bitti. 
DUfbr. Pek yakında yine muharrir arkada-

SINGAPURA YARDIM şuıuz Şahin Akduman tarafından 
Kaml>era. 4 CA.A) - Harbiye na- yazılmıt olan yen! bir eseri neşre 

i:m Sinppmdaki Avuatmalyahlara rad- b8§lıyacalız.. 
yoda demlttlr ldı . 

-cM6tteflkler bbGk bir hreket Bır Deı·ıırme 
hazırlayor. Size yapalaeak yardım evYeli L / • 
Nl. 80ftl'a .... halinde aelecektir. natıra arının 

RANCOONA HOCUMLAR 
Da.man zamanın bayati unsur oldu

hnu biliyor ve bunun için çabuk neti-
ce almak ı.tlyor. Dayanmanızı teec;i için 
ehe )Uzum yoktur. Mesut neticeli aa
vaslar verin, talihiniz acık olaun. > 

İmıinl tqıyan bu yeni tefrlkamızı 
da muharrirlnhı diler eserleri gibı 
karilertmizin büyük bir merak ve 
lezzetle takip edeceklerine şüphe 
yoktur. 

BiR DEVŞİRMENiN 
HA2'1RALARJ 

Ran«oon, 4 (A.Al -Japon tayyarele
ri 41ün .-.c• yar ... Ran•eona hücum et
mitletdir. luı Ran•eona kart1 yapılan ilk 
Rece akınıdır. Sehrin doğu mahallesin- Okuyucuların unutmadıklan eser· 
de çareıda bombalartl•n lttr kae lriti lerden biri olacaktır. 
ölmüstür. ---·-·- -_,_ -·-~~ 

* Vali evvelki gün Bomovaya giderek 
iaşe mevzularını tetkik eylemiş ve kart
la ekmek satılması usulü tatbikatını 
gözden ieçirmiştir. 

-----
ralelle nqan yüzüğü 
talıanu,,aeafı •• 
Maarif veka.J.eti müdürler encümeni, 

ilk ve orta tahsil çalındaki bazı talebe
nin nişan yüzüğü taşıdıklarını nazarı iti
bara alarak talebelik sıfatı olanların bu 
gibi hareketlerini men eylemi§tir. Key
fiyet şehrimizdeki alakadarlara da bir 
tamimle biJdirilm~tir. 

V İfİnin yardımı 
( Be ... rab 1 lnd Sahifede) 

ği dUşündUğü bir sırada yaptığını yaz
maktadırlar. 

•Deyli MeyJ. gazetesi ıVişi bizi al·: 
datıyora başlığı altında şunları bild:":
yor : •Fransız amirah Darlan ile İtal
yan hariciye nazın Kont Cianonuıı 
Fransız şimalt Afriknsı yoliyle malzeme 
sevki için Tunus yolundan ist:fade me· 
selesini görüştükleri ve geçen ilkbahar
da general Jakeyin Tunus komutanlığın
dan istifasının bundan ileriye geldiği 
anlaşılıyor. Ş!mal Aft-ikaya gönderilen 
kıtalar ve levazım Kartajene kadar İs
panyol kıyılarından geçerek Orana ge
çirilmektedir. 

Orandaki mütareke komisyonu Fran
sız Fası, Dakar ve Sahra yollanm kont
rol etmektedir. Eler Japonlann yaptık· 
lan ribi bir çok yerlere birden uker 
~ usultl •inuıl Afrikaya tatbik 
edilecek oluna Oran bunda mühlm biı' 
rol oymyamtar.• 

* Radyo RUetealne RÖre Londra rad
vosu. Amiral Darlanm iki Franaız vapu
rUe Afrikaya mihver nakliyah yapılma• 
amı kabul ettilini ve ilk hareket eden 
vapurun Sentetyen adlı FranllZ vapuru 
olduiunu bildrm1'tir. 

ALMANLAR NE DiYORLAR) 
Berlln. 4 ( A.A) - Yan reamt bir 

kaynaktan bildin1iyor: General Rome
Un Afrihdakl Frannz topraklan yolile 
takviye ve malzeme aldıiı hakkındaki 
lntriliz lddiuı tlmalt Afrikadaki ukeri 
darbeleri mazur RÖ•termeie çalıtan bir 
tetebbU.tUr. 

TORKçz sozı.o 

Kadın Kalbi 
PEKYAKDO>A 

11A YY ;_ &.E'de 8 
=oaaaaaaaıaaaaaoa=oaaaaaaaaaaa~ 

adli ye ye veri idi -·-Alsancakta 1514 ncü sokakta fırıncı 
Mehmet oğlu Renui ve Halil oğlu Hasan 
30 gram noksan vez.inli ekmek çıkardık
lar1 iddiasiyle adliyeye verilmişlerdir. 

Ekmekler daima sıkı surette kontröl 
edilecek tir. 

---·---
BJR KÖMVRCU 
BERAE2' E2'Ti 
İnönü caddesinde 181 nci sokakta 

4 numaralı dükkanda kömür ticaretiyle 
işti.&al eden İbrahim Şenarikın dükka-
nında kömür bulunduğu halde satmadı
ğı iddiui.yle hakkında takibat yapıldı
lmı yazmıştık. Mumaileyh yapılan mu
hakemesi :ceticesinde beraet etmif ve 
bulunan kömürün satılmış olup orada 
emaneten bulunduğu sabit olmuştur. 

frika harpierı 
(Ba,u.rah 1 i~i Sahifede) 

olmak fü~ere çölde durduğu hnlde sağ 
yanın iki gUnde 80 kilometre çekilmiş 
olduğudur. 

* Radyo gazetes! İngilizlerin Derncyi 
mihver kuvvetlerine bıraktıklarını kay
dederken Libynda İngiliz çekilme hare
ketinin artık niliayet bulduğunu söyh
yor. 

Londra, 4 (A.A) - Royterin garp çö
lü muhabiri bildiriyor: 

Yedinci Hint tugayının düşman hat
krı arasından uyrılarak kultulması mü
him bir hıidisedir. Bu tugay bir İtalyan 
zırhlı tUınııninin hatları arasından geç
meğe muvaffak olmuş, Bingaziden ayrı
lırken eline geçirdili Alman zırhlı oto
blllerini de beraberce getirmiştir. Tugay 
Alman zırhlı kuvvetlerine rast geldijti 
zaman, iğtinam etmiı olduğu zırhlı oto
mobilleri o ıekllde tertiplemiştir ki düş
man bu Hint tu&ayının kendi kuvvetleri 
olduğunu zannetmiştir. Yedinci Hint tu
gayı bu hile sayesinde kurtulmuştur. 

Alınan hava kuvvetleri evvelki gtinkil 
ne nfsbetle daha kuvvetli bir faaliyette 
bulunmakta iseler de İngilizler hava Us
tfuılüklerini muhafaza etmektedirler. 

ALMAN TEBLtôl 
Şimali Afrikada lngiliz geri çekilme

sini <Srtme vazifesini üzerine almıı olan 
Hintli kuvvetler yenllıni§ ve geri atıl
mıştır. 
Bombardıman tayyarelerimiz Tobruk 

yolunda kamyon kollanna taarruz et
m~, Marsa Matruh civarında bir malze
me deposuna hücum etmişlerdir. 

Malta aduındakl hava üslerine ve te
afslerine hava taarruzları devam etmit
tir. 

Roma, 4 (A.A) - Tebliğ: Doğu Sire
naikte dördUncU Hint tümeni tamamen 
yenilmiştir. Alman hava kuvvetleri Mal
tada asker! temlere hucum ~lerclir. 

ZCC!L 
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Büyük Gece 
~RUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 
Harefıet Sd'an lllzde- Dalla flrndlden solıalıltll' 

lıanJllPa IJalandı.. Haydi lf IHqlllfll .. 

- Vakit 11teldi; eimdi hareket aırası 
bizde ... Dedi Vasili. bir aksi aedanın 
tekrarı sdbi: 

- Hareket 11rası bizde.... Dedi. 
- Evet... Hareket aıra11 bizde. .. Su-

rada barilcardlar kuruluyor; daha eim
diden sokaklar kanlara bulandı. Ne ka
dar lcurbanınuz var, henüz bilmiyoruz. 
Haydi artık ie baeına ... Yarından sonra. 

- Ah.... Yarından sonra ha .... 
Fakat Vasilinin sesi o kadar deiieik 

ve o kadar ıstıraplı idi ki bu hal Gre
Korinin 11tözünden kaçmadı: ve : 

- Ne) Dedi. yokaa tereddüd mü 
edi:vorsun) 

Creaorinin bu aözlerindeld ciddiyet 
ve amiriyet. bak14lanndaki keskinlik Va
ailive tekrar benliiini buldunnaia kafi 
~eldi: ve: 

- Hayır .... Yanndan sonra .... E:vetl 
DedL 

- Park yolunu mu, yoka .. tö yolu
nu mu ıeçiyoraun) 

- Park yolunu bana veriniz. 
- Pek ili. iatecliiin 11tibi olsun.. Ha-

Z.lr oL.. Allaha ıamarladdt 1 
Creaori, çok basit, çok tabii bir i• 

bitimU. Kibi sakin takin odadan aynl
dı I Vasili, hareketsiz ve batti. düeünme
ie bile muktedir olmıyacak bir halde 
valnız kaldı: hattl, ıstırap ve elemini bi
le... hissedemiyordu! Halbuki aldıih vazl· 
fe ile çoktanberi istediii bir ıteY hasıl 
oluyordul Ancak Anna döndüğü zaman 
Vasili hissiyatına hakim olabildi, zaten 
Anna iceriye girer ıdrmez: 

- GreKori buradan c;ıkh, kendisine 
koridorda rastladım. Ne :istiyor) Diye 
•ordur. 

v .. ru: 
- Hiç. hiç bir sev 1 dive kekeledi. 
- Fakat titriyoraun, ne var) 

Anna, Vasiliye eefkat ve samimiyet 
ile yaklaetı. Vasili: 

- Bir eey deiil. BuR(lnkü kanlı faci
alaan hana verdiiil bir buhran... Bu za• 
lim bastırma... Hele eu melun ve bed
baht c;ocuiun feci akibeti bana çok te
air etti de... Dedi. 

- Evet ..• Hakkın var. Bu hareket 
cok zalimane oldu. Sinirlerin yerinden 
oynadı, bir az istirahat etmeliain... Hem 
seni yalnız bırakma~a mecburum. Artık 
vakit Rec; oldu. Artık eve dönmeliyim. 
Halam ... Hele kocası sonra ne der) Bu
a'ilne kadar akeam yemeğinden hiç ek
sik olmamıttım. O büyük memur sonra 
merak buyururlar!. .. 

Anna bunları söyledi ve gülmek iste
di. Va.UI bUyük bir aayret sarfederek: 

- Evet. dedi. ayrılmak llzırnl 
- Fakat yarın yine birlik ve artan 

bir azimle çalıtacaiız: yine! Bu zavallı
ların intikamını alacaihzl 

V uili, boiuk bir sesle: 
-Evet .. Yarın yine cdavu için çalı

sacaiızf Dedi. Ge,,ç kızı kapıya kadar 
teeyi etti. Ve kendisinden tam bir aaml· 
miyet içinde ayrılan Rene; kızın arka
sından baktı, aanki biitün ruhu gözlerin
de toplanmısb 1 

Odasına döndüğü vakit Vasili kendi
sini tekrar bir koltuğa attı: Evet, sevi
vordu, seviliyordu ve... ölmek llzım
dı r 

-3-
Yüksek maliye memuru Yuvan Pav

loviçin Park aokaiında oturmakta oldu-

iu apartıman parlak bir aurotte tenvir 
edilmitti. Kanaa Barbara. Anna Rika~ 
kayanın halaaı, bu ak .. m operaya Kit
meden evvel birer kadeh çay içecek bir 
kac; dostunu kabul ediyordu. Bu ak.tam, 
tam karıılarında olan operada mqhur 
dansöz Flora veda mütamereaini vere
cekti. Oldu~a l{enit olan aalonda ne 
fazla bir lüks, ne de bedii bir zevkle dö
seme yoktu. Gündüzleri odanın en bü
yük kıymeti, parka ve operaya doiru 
aı;ılmıe iki Kenit pencereye malik olma
sı idi. 

Üzerinde ic;lrl eiteleri. meze tabakları, 
ortasında Pirinçten büyük bir semaver 
(çaydanlık) bulunan büyükçe bir maaa
nın etrafındaki genis ve rahat kolt~ 
ra yaslanmıt iki misafir kadın, bayan 
Barbara ile kadeh tokuıturuyorlardı. 
Fakat birdenbire söz, iki gün evvel çı
kan ve bilaistisna herkesin zihnini i,R'al 
eden hadiselere kaydı: hareketin büyük
lüğünden, fakat ihtilalci ve nümayişcile
rin çok kanlı ve aiır aurette baatmlma
sından bahaedildi. iki kadın. sıenç ve 
ancak otuz yatlannda görülen, ahenkli 
ve tatlı bir aeıe malik bulunan, hazin ta
vurlu kadınla, bundan daha genç oldu
~u atikar surette 11törünen, ufak tefek, 
esmer gözeli, cevval ve atetli gözlere 
!ahip bulunan Tanya, hAdiaelerin kendi
lerine verdiii deheet ve korkudan bah
settiler veya aüftR{i}eri kanb bir kazak 
müfrezesine ve yahut tedhitcilere rut 
rrelmek korkuaiyle sokaia çıkamadıkla-
rını söylediler.. - Bi'İ'MEDI -

mekten korlamyan, kafasını hükilmetlıl 

'""'"'' 125 llf'a asli lllCI• ana maksatlarma göre çahştmnasmı bi· -can aJftlftp•-- len memurlara şiddede ihtiyaç vardır. 
• •r1- sur İstihsali arttınnanuı biricik yolu ah-
ıamlan 1676 kuru§, 35 lira maqlıların nan kararlarm ameli olınuı ve kolay• 
zamlan 1956 kuruş, 40 lira maqlılann bJda tatbik sahası bulabilmesi ve tatbik 
zamlan 1844 kuruş, 50 lira maqlılann ettirilmesidir. 
zamlan 2139 kuruş, 60 lira maatlılann Yine çiftçilerden dinlediğim diğer bir 
zamları 2523 kuruş, 70 lira maaşlılann ıikiyet te mazot ve hayvan nobarudır .. 
zaınlan 2323 kwıı§, 80 lira maqlılann •Tarlamızı süreceğiz, hayvan bulamıyO" 
zamlan 2858 kuruı, 90 lira maaşlılann ruz. Traktörlerimizi çalıştıracağız, ma• 
zamları 3286 kunıı, 100 ~ maaşlılann zot bulamıyoruz. Hilkümet bize milte
zamlan 4330 kuruş, 125 lira asit maaşlı- madiyen fazla istihsal yapınız diye na• 
lann zaınlan da 5325 kuruştur. sihat veriyor. Biz ise çalışma lmkin ,.e 

yas murun devamı 
ltö yiü )'Ü kor/tutu yor -·-Son yağmurların villyetimiz dahilinde 

ciddt bir zaran olmamıştır. Menemen, 
Bergama ve Manisa ovaları tehlikeli bir 
vaziyet &eçirmemiş olmakla ber3ber 
yağmurların devam eylemesi köylülerj 
korkutmaktadır. 
Urlanın Kızılbahçe nahiyesinin Çamlı 

köyünden yedi kişiye ait 43 koyunu 
Çamlı köy civarında sel göttirmüş, ko
yunlann hep.1i de boğulmuştur. 

----- --
aorl'ERDAJIDAlf 
HALI iSrEHİLİYOR 
Rotterdamdan bir firma ticaret odası

na müracaat ederek takas suretiyle halı 
almak istediğini ve yerine Hollanda men
şeli mallardan göndereceğini bildirmiş, 
tacirlerle münasebet tesisine tevassut 
ricaaında bulunmu,,tur. 

Atı ısıra aiti buhran 

vaaatalarından mahrumuz• diyorlar. 
Filhakika milli m6clafaa ihtiyaçtan 

için yapılan mtlbayaat bazı bölgelerde 
hayvan nobanlıiuu hissettirmiştir. Yal· 
ım bu noksanlık başka bölgelerden ıe
tirtilecek öküzlerle teWi edilebilir. ÇUt
çinin mazot ihtiyao birinci safta müta
laa olunabilir. 

Banlnnn yııpılmamesı, yaptlamamaSI 
itiraf edelim ki yine ikinci ve üçüncll 
sınıf bazı memurların vazife atkile dev
letin umumi dttştiacıtlerine uygun ve 
müvazi mesai samylememelerlmlendir. 
Ba~vekil ve vekiller bütün teferrüata 
kadar bu işlerle uğraşamazlar.. Onlar 
umumi hatlar ikerin•e kararlar alırlar. 
Tatbike memur elemanların teferriiatı 
düşünmeleri, yorulmadan, usaıımalian 
çalışmaları, nobuılan bir defa, bfJlf de· 
fa, on defa yuarak Ulla ytibek lba• 
kamlardan temin eylemeleri limndır. 

Ameli çalışma yolu budur. Bir vali· 
nin ben bu ihtiyacı fala. tarih , .• falan 
numara ile vekalete arzettim demesi ki
fi değildir. Marifet o lşln netlcesiDi ahn· 
caya kadar o işin tlurinde marla üira!f· 
masıdır. 

İstihsal seferberlitfnde en kU(ilk me-
(Başta rafı 1 inci Sahifede) murdan en büyük memura kadar Kin· 

cirleme bir çalışma gayretine ihtiyaç 
vardır. 

mi§Se de ilerlemi§ olan yaşı dolayıslyle 
Halil Beyin bunu kabul etmesi şüpheli
dir. 

1NG1LtZLER1N KANAATİ 
Atlantik paktına gittikçe dikkat bağ

layan tngiliı: umumi efkarı Mısırdaki ka
bine güçlüklcrinp teessilf etnıekle bera
ber bunun Mısır milletinin görlişleri 
üzerine tesir ctmiyeceği kanaatindedir. 
KONUŞMALAR BtTTt 
Kahire, 4 (A.A) - Kral Faruk yeni 

kabineyi te§kil için Parti başkanlarlyle 
dnnışmalarını bitirmiştir. Yann bUtfuı 
eski başvekillerle görüşecektir. Kralın 
bir milli birlik kabine.si kurulmasını 11-
tediği tahmin ediliyor. 

Roma, 4 (A.A) - «Popolo dl Roma> 
gazeteai Mıaır kabine buhranı hakkında 
diyor ki: 

Halk, umumi efkirın çok sevdlgi Kral 
Faruk tarafındadır. Harbin başından be
ri hUkUırıdarın geçirdlAi güçlükleri bilir. 
Libya ve dotu Asyadaki İngiliz yenilgi
sini Mısır milleti allka ile takip etmek
tedir. 

,._ --
JJJ lilePden ,,,,. ııısını 
llllflÜll ldenDlyoP .. 
iZMİR YERLi ASKERLİK ŞU-
BESi BAŞKANLJtlrlNDAN : t 

331 doğumlu lhtlyat muhabere ve 1 
istlhkA.m erlerinin 5/2/942 günil İz
mir Yerli askerlik şubesinde hazır 
bulunmaları lizımdır. 
Gelmiyenler hakkında kanunun ce

za hükümleri tatbik edilecektir. 

* İZMİB YABANCI ASKERLİK 
ŞUBESiNDEN: 

Henüz muvazzaflık hizmetini ifa 
etmemiş 316, 337 doğumlu erat ile 
şubemizde 85 ve 86 cı maddeye tA
bi tutularak yoklama görm~ ve sı
ruf almış erattan şimdiye kadar her 
ne sebeple olursa olsun sevkedllmi
yenlerin bir hafta zarfında §Ubemize 
müraaaatları menfaatleı'i icabıdır .. 
Abi takdirde ceuılanacaklan llAn 
olunur. 
••-·-·- ••••- - _.. -raa - -.-•-"il 
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PBANSIZCA SOZLO 
BiR KIŞ GECESi 

OYNIYANLAR: PİERRE BLAN
CHAB ve REENE SAİNT CYR 

-Z-
INGtLlzCE SÖZL() 

Yıldızlar Şarkısı ~ 
OYNIYANLAB : GLOBİA JEAN 

BINGCBOSBY 
MA'l'lNELEB : KIŞ GECESl : 

Z-5-8.15 .. 
YILDIZLA& ŞAJUDSI : 

3.30 - G.30 -, 9.40 .. 
Cmnartell. PMar 1U8 da= .. 

ıaaı......-.ııııııaıııııı ııı 

İstihsal seferberliğinde vazife alan her 
ferdin huduttaki Mehmetçikten hiç bir 
farkı yoktur. 

Türk milleti düuya yanımı brşısmda 
mevcudiyetini iki kuvvetle miidafaiı 
edecektir. 

Biri huduttan bekl.iyeıa Mehmetçik, 
d.iieri milli kudreti ayakta tutacak olan 
istihsal kuvvetidir. 

T.A. ____ ..,..,,...._ 
Geeekl zeızeıe.. 

Gece yarısı saat biri )'irmi ceçe şeh
rimizde oldukça şiddetli bir ;yer anın
tısı olmuştur. 

• ·- -·-·- --·- -·- --·- ... .,. 
ı._ __ ~t·s~~~~~---- J 
Bahar korkusu 

---·---
Evvelki akşam radyGda, yerini ~in 

edemedijim tııgillzce konuşan iataqon
lanlan birinde bir aplker bir konferans 
verdl Mahiyeti itibariyle bir propagım
da mataı olan bu konferansın entreıan 
tarah c:Bahann korkularını> haber ve
r!.Jidlr. Spiker diyordu ki: 

c - KI§ın en hararetli gUnlerlndeyl%, 
fakat sonunda oldulumuzu tekrar ede 
ede kışın zevkini kaybettik. Bi% tlkba
harın geleocetinden kendimi% için de~, 
fakat dünya için kederleniyoruz. 

Güzel Bahar, Yasemin kokulu, çiçek 
kokulu Bahar bu sene eski itiyadını bı
rakarak insanlara barut kokutacaktır. 
Macarlar, Slovaklar, Bulgarlar, ltalyan
lar, Almanlar cephe gerisinden kalkarak 
stef aahaaına katılacaklardır. Orada düş
manlan kendilerini hiç te ho§lanna git. 
miyecelt bir tarzda karşılayacaklaıdır. 
Onlar için dönüş olmıyacaktır.> 

* Avrupada ve dünyanın her yerinde 
görülen bu bahar korkusunun bizdeki 
tezahürleri bam başkadır. Tramva;yda 
bir adam yanındakine şöyle söylüyordu: 

c _Bahar geliyor, yakın aylarda ya
za da gireceğiz. Kı~ alışmıştık. Mevsi
me göre elbiseyi, pabucu uydurmuştuk. 
Bahar ~elecelc, yaz gelecek diye ödUm 
patlıyor. Kışlık paltonun altındaki be
reler ve koyu renk elbiwler «artık hay
rımız kalmadı> dlyeceıcl!r.> 

* Dikkat edilecek olursa inaanlar Ye te-
llkkiler her gUn bir az daha deği§mekte. 
İnsanlar bahardan korkmıya ve hatta 
adını bile ajızlarına alamamıya bqladı-

lar. Adnan BtLGET 

l>u Akşam 
Sürprizli 

Perıembe efıence•İ 

-
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BJR KAÇ AYDA 

iN GILIZCE 
• .,_,,__. il 

OCRETEN DERSLER f 
O_l_G_D:_.._ 

KmK trÇüNC'U DERS 
The government ofa country .. 

Country 
~ation 
State 

Bir memleketin idaresi .. 
- Memleket (Kantri) 
- Millet (Neyşn) 

~ublic 
-ıngdoın 

- Devlet (Steyt) 
- Cümhuriyet (Ripa'blik) 

~~dent 
- Krallık (Kin(g)dm) 
- Cümhurrelsi (Prezidnt) 

~ldin~ter 
~cıenor of the 
ll )tchequer 

- Kral (Kin«gn) 
- Başvekil (Praym mi'nistı) 
- Vekil {Mi'nistı) 
- Maliye vekili {Çansılır ıv zi iksçe'kı) 

0tne Secretary 
~ecreta.ry of State tl' Foreign Affairs 
~?rd Chief J ustice 
A. ll';dst Lord of the 

tnlralty 

~~inister of 
iansport 

tnlnistry 
~e Ctvll Service 

lllance 
nudget 
'l'ax 
I>iplomacy 
~bassador 
'l' iı>lotnat 

reaty 
l>as.tporı 
İ>ollcıe 
~n 
Judge 
~ecution 
~fence 
/uıny 
~avy 
.\it Force 
!'Jag 
'l'he Union Jack 

Mernber of Parlia 
.rnent 

- Dahiliye vekili 
- Hariciye veka-

leti 
- Adliye vekili 
- Bahriye birinci 

lordu .. 
(Bahriye vekili) 

- MUnakale vekili 

- Bir vekillet 
- Hariciye 
- Maliye 
- Bütçe 
-Vergi 
-Diplomasi 
- Sefir, büyük elçi 
- Diplomat 
- Muahede 
- Pasaport 
- Polis 
- Hapishane 
- Hakim 
-idam 
- Müdafaa 
- Ordu 
- Bahriye 
- Hava kuvveti 
- Bayrak 
- Britanya bayra-

Aı 
- Mebus 

(Höum sekrıtıri) 
{Sekrıtıri ıv steyt fı forin ıfe'az) 

(Lood çiyf castis) 
(Fööst lood ıv zi edmırılti) 

(Zl ministır ıv trenspot) 

{ı ministri) 
(n sivl söövis) 
(Fine'ns) 
(Bacil) 
(Teks) 
{Diplö'umasi) 
(Embe'sıdı) 
{Diplımet) 
(triyti) 
(paspoot) 
(pıliys) 
(prizn) 
(Cac} 
(Eksikyôşn) 
(Dife'm) 
(Am!) 
(Ncyvi) 
(E'a foos) 
(Fleg) 
{Zi yunyın cek) 

(membır ıv palıınınt) 

liouae Öf Lords - Lordlar Kama- (Haus ıv loodz) 
rası 

~~ - Senato (Senit) 
C ec:_tion - ~tihap (İlekşn) 
'r apıtal - !da.re merkezi (Kepltıl) 
l 0 advi~ - Tavsiye ettnek (Tu ıdvayz) 
.. sınet InonU is the President of the Tilrkish Republic. 
.ısnııet İnönü Türkiye cUmhurrcisidil'. 
~oge VI is the King of Great Br!tain. 
'l' George Büyük Britanya kralıdır .. 

Urkey is a Republic; Englmıd is a Kingdom. 
~kiye bir CUmhuriyettir; İrtgiltere b\r krallıktır .. 
B e head ~fa State is advised by his Min!sters. 
~ tevl•tin.idaresl kendi vekilleri tarafından yapılır .. 
th Chdıet ıı Pt"epared by the Minister of Finance who, in England, is called 
B'~ ancellor of the Exchequer. 

ulltçe Maliye vekili tarafından hazırlanır, İngilterede Maliye vekiline {Chan
ce or of the Exchequer) denir. 
'l'he people in a country pay taxea to the state. 
Memleketteki halk devlete vergiler verir .. 
i\nıbassadors are sent to the capitals of forelgn countrles. 
Elçiler yabancı memleketlerin idare merkezlerine g&ıderilirler .. 
.Ankara is the capital of Turkey. 

Lo
Ankara TU.rkiyenln idare merkezidir .. 

ndon is the eapltal of England. 
l..ondon (Londra) İngilterenJn idare merkezidir .. 
~ both of these towns there are many mlnistries and ctvil servants. 

tt şehirlerin her lk!sinde bir çok vekiller ve memurlar vardır. 
: You want to travel in foreign countries, you must obta:n a passport from the 

oreign Office .. 
:ıer yabancı memleketlerde seyahat etmek isterseniz Hariciye vekAJ.etinden 
lr ı>asaport almalısınız .. 

-'1RRA2' KOŞESI -............ . 
• Cok yen_enın zararları 

~ ~ehd.lmizin hesapsızbğımız netice.si 
~ı. başa memleketlerde aç gözlü ın

:~arın hırslan netice.siyle yemekleri-
!den az çok kıstığımız bu sırada çok 

~enin zararlarını hatırlamak hem bu 
it anda teselli verir, hl!'l'n de, pek ya
l~kda tekrar geleceğini umduğumuz bol
!lı 2amanında bizi o zararlardan konı-

•Ya yarıyacak bir ders olur. 
b· l' emek. hayatın en keyifli işlerinden 
dırı oldujtu için, in.san oğlu bolluk icin-

e Ya~adıkça, lştihMı da yerinde o1duk
~~ daima ihtiyacından çok fazla yemek 
~ r. Geçen bUyUk harpten önceki za
h attı görmUş olanlar, o zamanda hemen 
ı.'ii evde yaşamak ihtiyacından ne kadar 
h a yenildiğini unutmamışlardır.. O 
l'ı llt'pten sonra, evlerde yemek sahanla
~ rıın sayısı epiyce azalmı~ olmakla be-. 
'Ya.her, yediğimiz yemeklerin gene lhti
iy~c1n:ıı.zdan fazla olduğunu hepimiz pek 
" bılırdik. Bunun en iyi delili. kadın 
~tİrkek şi,manlamaktan korkan bir çok 
d rlrtn - yemek keyfine dokunma
ğ~ - fazla yedikleri yemekleri eritece
l~ı-~~~a edilen i!aclara rağbet gösterme-

il Ş:ş~anlık, verem hastalığını çabuk 
a:ı ettneı?e btidadı bulunanlar için fay
l' ı bir hal be de, o istidatta bulunmı-0fn ~e, ştikilrler olsun, sayılan daha cok 
:n:ı •n ara zararlı olduğu silphesizdir. Şit
lil a~arın önırü şişman olmıyanlann öm· 
ler~ en daha kısa olduğu da istatistik· 
le .e sabittir. Şlşmanlı~ın bir çok sebep
ih~~ arasında en büyUk sebebi, vücudun 
:ntuhacından fazla yemek olduğu isbata 

b taç değildir. 
:rar ernek oluyor ki, çok yemenin bir za
kıa 1 insanın ömrUnU kısaltmasıdır. Va
~tn ~· çok Yemeyi .ııevenlerin bazıları uzun 
h.ik~r n;e~aklısı olmazlar. Atla arpanın 
1'o ,zesını hatırlıyarak şişmanlamaktan 
~ ınazlar. 
~ kkat çok yemenin zararı yalnız öm
l'ata ısaltmakla kalmaz. Çok yemek ha
du:nn ıstırap "erir. Çok yemekten keyif 

ak, bir az da alkolden keyif duy-

mıya benzer. Zaten alkolü henUz öğren
memiş olan insanlar çok yiyerek adetA 
sarhoş olurlar. Bizde de vaktiyle, yemek
lerinden önce apereti! almıya alı§mamış 
olanlar ihtiyaçlan kadar yedikten sonra 
gene yemeğe devam etmekten sarhoş 
gibi olurlardı. 

Alkolden gelen keyfin zararları son
radan mevdana çıktığı gibi, çok yeme
nin verdiği keyfin ıstırabı sonradan 
kendini gösterir. Bunu söylemekle, çok 
yemekten sonra midenin ve karnın •i
serek nefeıı darlıi(ını hatılatmıık istemi
yorum. Onlar ufak tefek rahatsızlıklar
dan sayılır. Fakat karaciğer sancıları, 
babrek sancılan da çok yemenin netice
l;rindendir. 

Cok yemek yalnız miktarca. fazla ye
mek de~ildir. Çok viyen insan bir taraf
tan da, müvazenesi:ı yer. Kimisi et ye
meklerini. kimisi yııilı sebzeleri, kimisi 
tatlıları c;ok sever. Sevdiği yemeklerden, 
öteki tiirlülere nisbetle. daha fazla yer. 
Onun ic;in yemek müvazenesl bozulur. 

Çok yiyen insan yalnız et, onun da 
hiç yağsız taraflarını yeseydi, yemek 
mUvazenesl pek te zivade bozulmazdı. 
Cünkil insanın beyninden daha akıllı ol 
duITTı yeni zamanda anlaşılan barsaklan, 
sade etin vücuda lüzumlu olıtn miktarın 
dan fazlasını kana karıştırmaz, dışarıya 
atar ... Fakat çok yiyen insan etin yağlı 
taarfını sever, yediği sebzelerin de bol 
yağlı olmasını ister. 

Yağ, insana her şeyden önce lüzumlu 
olan vücut sıeaklıibnt temln ettiği için, 
barsaklar onun lüzumundan fazlasını 
tutmaz. 1 nsan yai bulamadığı zamanlar-
da vücudunun sıcaklığını muhafaza ede, 
rek onu vücudunda depo etsin diye ya
ğın hepsini içeriye bırııkır. Hatta oeker 
de lüzumunda yai haline çevrilebilir di
ye onu da bırakır. 
Ya~ imıana en lüzumlu gıda olmakla 

beraber, lUzumun~ !azla yenilince yağ 
~azla olunca vücudun eksi ve alkalen 
müvazeneal bozularak ektilik tarafı~ 

Biraz hömür geldı, 
et cok az • 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Belediye et meselesini ehemmiyetle 
tetkike başlamış ve civar vil~yetlcrden 
et fiatları hakkında malumat istemiştir. 
Fiai1arın bck...:.iyece tesbit edilecek bir 
esasa göre tayini mevzuu bahis ise de 
bu hususta celeplerin haklan da göz
önünde tutulacaktır. 

Devletin ekmek mevzuunda almıs ol
duğu isabetli tedbirlerin mü!:bet netice
leri şimdiden meydana çıkmaktadır. Ek
mek tevziatı intizama girmiştir. Bundan 
başka günde şehrimizde 200 çuval un ta
sarruf cdilmeğe başlanmıştır. Kart usu
llinün ihdas eylediği bu tasaITufu herke
sin memnuniyetle karşılıyacağı muhak
kaktır. 

8ov vetlere göre 
( Bı.ştarah 1 inci Sahüede) 

Londra, 4 {A.A) - Moskova cephe· 
sinde ilerliyen Rus kuvvetleri yeniden 
bir çok yerleri kurtarmıştır. Mühim Rus 
kuvvetleri Smolensk bölgesindeki hat
lara doğru ilerliyor. Bu hareketi iyi ta~ 

:ı::z 

Borsa 
ÜZÜM 

224 H. Elbirlik 
107 Kazım Taner 
103 A. R. Üzümcü 

46 Pol Mikalef 
18 Faik Soydam 
14 Öztilrk 
9 Ş. Şınlak 

521 Yekttn 
136978 Eski yekun 
137499 Umumi yek\l.n 

İNCİR 

44 50 
46 25 
44 50 
50 
47 
44 
50 

1000 Suphi Erkin 21 50 
500 A. M. Ataman 24 
400 Necati Börekçi O. 22 
366 Hayım Kori 20 
65 R. j. Franko 24 
62 A. Karako 22 
39 Hilmi Uyar 26 
35 A. R. Barki 25 
28 Ş. Özşınlak 26 

9 S. Süleymanoviç 25 
2504 Yekun 

122336 Eski yekfuı 
124840 Umumi yekfuı 

5 Ton Susam 53 

46 50 
46 25 
45 
50 
48 
44 
50 

21 50 
24 
22 
25 
24 
23 50 
26 
25 
26 
25 

53 

JZMIR ViLAYETi FIAT MURAKABE KOMIS'· 
YOHVHDAH: 

1 - Odun kömürü fiatlarına kiloda (20) para zam yapılarak Hatlar aşa
ğıdaki şekilde tesbit olunmuştur: 

Toptan Perakende 
Odun kömürü 7,5 8,5 kuruş 

2 - Bu fiattan fazlaya satanlar hakkında Milli korunma kanunu ahkamın-
ca takibat yapılacağı ilan olunur. 618 (264) 

lzmir Kiremit fallrilıası Tiil'lı Anonim Şlrlıe• 
tinden: 

Ticaret kanununun 36 l nci maddesile dahili nizamnamenin hükümlerine 
tevfikan kiremit fabrikası Türk anonim sirketi hissedarlar heyeti umum.ivesi 
aş~~ıda yazılı ruzname mucibince müzakerede bulunmak üzere 20 şubat 
1942 cuma günü saat 15 te Alsancak şehitler caddesinde 111 numarada şİr• 
ketin idare merkezinde adi surette içtima edeceğinden 1 O hisse senedine sa
hip olanların hamil oldukları hisse senetlerini. yahut bankalar tarahndan bu 
hususta verilmiş vesikalar ticaret kanununun 3 7 1 nci maddesi mucibince iç
tima gününden en az bir hafta evvel şirketin idare merkezine tevdi etmeleri 
rica olunur. 

RUZNAME 
1 - İdare meclisinin ve murakıbın 1941 yılına ait raporlan okunarak mü-

zakere ve karara bağlanması. 
2 - 1941 yılı 31 B. kanun tarihinde kapanan yıllık hesapların (bilanço, 

k&r zarar ve mevcudat hesaplarının) tasdikile idare meclisinin ibrası. 
3 - Müddeti hitam bulan bir meclisi idare azası yerine yenisinin seçil-

mesi. 
4 - 1942 yılı için murakip intihabı ve ücretinin tayini. 
5 - T emettüün tevzü. 

lim görmüş ihtiyatlar yapıyor. 1ZM1R StCtLt TtCARET MEMUR- 6 - Ticaret vekaletinden tebliğ olunan hususatın esas mukaveleye ill-
Rus1ar Leningrad bölgesinde Ladoga LUÖUNDAN: vesi. 620 (265) 

ve İlmen göllerini birbirine bağlıyan Şen Sıhhi levazımat ve baharat Jak 
Volkof nehrini geçmiştir. Elbağlı ticaret ünvaniyle tzmirde Ana- r utl c Müdd 1 

Cenupta Harkofun dış mahallelerinde fartalar caddesinde 172 numaralı mağa- urg U • e UJftUlftflfğindeft : 
muharebeler oluyor. zada her nevi sıhhi levazımat ve baha- Metresi 30 kuruşa sahlması lazım gelen kaput bezini 65 kurup satmak 

Moskova, 4 (A.A) - (Pravda) gaze- ratı ticaretiyle iştigal eden Şen sıhl le- suretile milli korunma kanununa muhalif hareketten suçlu Turgutlunun Al-
teslnin hususi muhabiri bildiriyor : vazımat ve baharat Jak El.bağlının işbu tay mahallesinde oturan Süleyman oğlu 332 doğumlu Manifaturacı $ahap 

Rus kuvvetler!nin işgal ettikleri Uk- ticaret ünvanı ticaret kanunu hilkilmle- Yağunun Turgutlu Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 
rayna demiryolu üzerinde Rozayama rine göre sicilin 4185 numarasına kayıt sabit görülen fiilinden dolayı milli korunma K. nun 31/l ve 59/3 ncü macl;. 
şehrinde Almanlar pek mühim malzeme ve tescil edildiği ilan olunur. delerine tevfikan 25 lira ağır para cezasile 7 gün dükkanının seddine lr;arar 
bırakmışlardır. Bunların arasında bin- 612 (266) verilmiş o]up hükmün infaz edildiği ilan olunur. 613 (267) 
lerce motörlU taşıtla bir çok askeri mal- Turgutlu c. ltf üddelamumUlğlnden : 
zeme ve bir çok top vardır. Yollar yüz- öDEMtŞ MANİFATURACILAR CE-
lerce kamyon ve otomobille doludur. M1YET!NDEN: Kilosu yüz kırk dokuz buçuk kuruta satılması icap eden çiğ kahvenin k.i-
Şehrin stadyomunda 12 bin otomobil 1941 senesi idare heyeti ve mUrakip losunu muhtelif şahıslara dört yüz sekıen kuru$tan satmak suretile mUlt ko-

bırakılmıştır. Bunların çoğu Almanya- raporu okunmak ve hesa.batını tetkik runmıı kanununa muhalif hareketten sulçu Turgutlunun Yiğitler mahallesin.
dan yeni getirilmişti. ederek idare heyetini ibra etmek 942 se- de oturan Sıılih oğlu 319 doğumlu kahveci lbrahi.m Tuncdibek hakkmda 

Alman genel kurmayı kağıtlarını ka- nesi bütçesini kabul ebnek ve yeru ida· Turgutlu Asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşma sonunda sabit görülen 
çırmağa vakit bulamadan şehri alelace- re heyeti ve murakip seçmek üzere fiillerinden dolayı milli korunma K. 31 /2 ve 59 /3 ve T. C. K. 80 lnd mad
le terketmiştir. On ik1 a~ top, bir çok 10/ 2/ 942 tar~ine mUsadif Salı gün~ sa~t deleri mucibince yirmi dokuz: lira-<>n kuruş ağır pııra ce2:a!ıile ıekh gt1n mOd. 
hafif tank civaı· ormanlardan birinde 16 da ödeınıt manifaturacılar cemıyeti- detle dükkanının kapatılmasına karar verilmit olup hilk.inün infaz edllmlt ot-
ele geç:rllıniştir. nin cemiyet binasında senelik umumi duğu ilan olunur. 61.5 (269) 

ALMANLARA GÖRE heyet toplantısı yapılacağı illn olunur. Turgutlu C. MüddelamuınUlf)lnden : 
Berlin, 4 {A.A) - Alman tebliği : ı 616 (270) Kilosunu on yedi kuruş altmış beş santime satması icap eden ununu ylrml 
Şark cephesinde hareketli çarpı<nna- fHICl!UHCIDDDUHUHl'HIHOC L b __ ,_ k ..,.-. i .. i uçua. urup satmak suretile milli korunma kanununa muhalif hareket.-

la~ o1~!0r4 (AA) K k . 
1 

R Pamuk Zeri yatı ten suçlu Aslan bey Şehirli olup halen Turgutlu Altay mahalleııinde otunuı 
er ın, · - urs un şı.ına H Ömer oilu 128 7 doğumu Ali Yanarın Turgutlu Asliye ceza mahkemesinde 

doğusunda bir Sovyet taburu kararga- Ss ortam aranıyor yapılan duruşma sonunda sabit görülen fiilinden dolayı milli korunma K. 
hına yapılan bac;kında tabur komiseri t.1 ~ 59/ t.l nun 3 31 /2 ve T. C. K. 56 ncı maddelerine tevfikan 20 lira seksen ku-
dahil olmak i\zere bit- kac esir alınmış- 280 banelı' ko"y cı'varında Aydına s, v il d dd k rut agır para cezaı e ye i gün mü etle dü kanının eeddine karıır verilınit 
tırTAGANROCDA MUHAREBELER Menderese bir kilometre mesafede t.l olup hükmün infaz edildiği ilin olunur. 614 (268) 

~~-~3--~---------------------------Berlin, 4 {A.A) - Taganroğda Sov- sulama pamuk zerriyatı için ortak ı· 1 Gü ··ııı B 
yetlerin bir çok hücum lan reddedilmiş- zm I' ntl'U eri Gf Müdürlüğünden : 

ı 1 kl arıyorum.. Müracaat Posta kutusu B 

mi.z ahına alınmışlardır. Düşmanın iki No. 6 Aydın.. 8 745 Balık ağı 2957 lira 52 K. 
tir. Kal'§ı hUcuınlar a Bo şevi er ateşi- ı alya kilo Cinsi Kıymeti 

alayı muvakkat bir zaman için yerleştik- ~~~QOCICCO~~) Yukanda cinsi ve .kıymeti yazılı balık ağlarının ve levazım servisi ilan tah-
leri yerden pU.c;kürtillmüş ve her iki alay tasında yazılı ııahipsız e~yaların 12/2/942 pel'fembe günü kat't sabıının ya• 

tamamiyle imha edilmiştir. ••••••••••••••••lllllıı. pılacağı ilan 1 566 ( 2 Bükreş, 4 {A.A) - Rumen kaynak- J \ı •>1
-·-:..-·-·-

0

- unu~,- ·-·---·- -·-·-·-·-·-·-·-·ZJ,J,_,_,_,_,_,_,_• 
~=~~~:~n~:r~;:;~;;::d::ı:n5b~t ,:;:~;ını~Üu:;;;;;.:;a ~ l~p .. acUacoLc:ıccMcoo:OceıcSao:=Rcr..o.O~~e~ teWıı eden tecrübe edil 

bir kısmını bo~altmışlardır. Bu yüzden Cilt ve Tenasül tıastalıklan ft 1 mış bır miistahzardır .. 
Arobat körfezinde ve cenupta Eodosya- KLEK.TJUK 'fEDAVtı..ERI 
ya dayanan Rus hatları zayıf düşmilş- •- n:ıaccacıcıD~cıcc:ıcııtaccıı:ıı:ııcocc:ıı:ıocııoa~...r.-<:r..o:ocıooooaooo•••• - Birinci Beyler Sok.alı No. 55., ızoıir +-11_,_,_a_ıı_a_a_ıı_n_a_a_n_n_•n-n_a_ı_ıı_a_u_ı_ıı_a_a_1_1_a_o_ın. 

tür. Elhamra Sineması arkasındaki mu- Valııflar ZiPaat MüdÜl'liiğünden : 
1ZM1R StCtLt TİCARET MEMUR

LUCHJNDAN: 
Tescil edilmiş olan (Doyçe 0.ryent 

bıınk Dresdner bankş ubesl İzmir) in 
2/2/1942 tarihiyle slrkUler zeyli ttcaret 
kanunu hilkUmlerlne göre sicilin 4188 
numarasına kayıt ve tescil edildJ!i ilin 
olunur. 

1 - StRK"OLER. 
tzmlr sicili ticaret memurluğu resmi 
mUhrU v~ F. Tenik imıuı. 
Doyçe Oryent bank Dresdner banlt 

şubt-91. 
İstanbul, 15/Birinciklnun/1942 

Birinci ilive: 
Ağustos/1941/ tarihli imza sirkUleri

mizc aşağıdaki ilavenin yapıldığını ar
zeder ve bu varakanın alındığını do~~ 
dan do~ya İstanbul şubemize blldir
menizi rica edeıriz. 

İ?.mir sahife 5 
l1 nci derece lmzalar. 
Enrıco Cocchını Fonde Dö Puvmır 
Umumi No. 1697 Husu~ No. 2/ 234 
İ!lbu zeyil !lrkUler altına konulan im-

zanın şahı& ve hüviyeti ınarufum (Doyçe 
Oryent bank Deresdner banlt şubesi) 
tzmir şubesi Fonde Dö Puvuarlarından 
Enrıco Cocchını'nin olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk iki sen~si 
$ubat ayıntn ikinci pazartesi gUnü. 
S. N. M. 2/2/1942. 

T. C. İzmir üçüncü noter ve-kili Saip 
Eraktnan resmi milhril ve i.mzaı!lt. 

Umumi No. 1697 Hususi No. 2./239 
tşbu zeyil sirkUler suretinin daire dos

yasında saklı 2/2/1942 tarih ve (1697) 
umumi numara1ı aslına uygun olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk iki 
senesi Şubat ayının ikinci Pazartesi gü
nil. 2/2/ 1942 S. N. M. 

12 kuruşluk damga pulu lliertnde 
2/2/1942 tarih ve İzmir sicili ticaret m~ 
murluğu resmi mi.ihrü ve Saip Erakman 
imzası. 628 (263) 

Dafı*llo nıınn~aıı 
İzmir mmtaka liman reisliğine 40 lira 

ücretli bir daktilo alınacaktır. Taliple
rin milracaatları il~n olunur. 

1, 4, 5 540 (238) 

kayar... Bizim, kendimize zarar veren 
bir adetimiz de vaP:lı sebzelerin suyuna 
etin sakasına bile ekmek batırıp yeme
mizdir. Bu ~detJmlzden dolayı çok yi
yen insan hemen daima pek cok ekmek 
ver. Cok ya~la çok ek.mek birleşince vü 
cut cok ekşir. 

Artrltimza hastalıklarına başlıca se 
bep olarak, eıkidenberi, çok yemeği 
S?Österirler. Cok yemek viven insan çok 
vai!la çok ekmek yedi~i için, er geç 
Mtriticıma hasatlılclımndan birine, çok 
defa bir kaçına birden tutulur 

G.A. 

ayenebanealnde haıtalanm kabul Zeytlnyaiı ve pirina fabrikalan ile aabunhanelerde kullanılan makine, it.. 
eder.. J zan, sitim kazanı, baskı ve bombarya, tq ezgi takımı su tulumbalan tr&ft9o 

... Tto.:LKl!ON ; 31'11 (t69) ınbyon kunak ve kay&ılıır muhtelif kuturda borular yağ kalıplan sabun ltaJ'-"1111--•••••• •&•••llill••"' natma kazam ve teferruah pirinadan yağ ~ıkarmaya mahsus clha:ılar satın .ı.. 
nacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin satacakları malzemenia 

1 

DOKTOR 
8a1Ahettin TEKAMD 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MOTEl:ASSISI 

Hastalarm'ı her rttn Hileden soma 
Numan zade sokak 5 numaradaki 
hususi nıuayenehanesinde kabil) 
eder. 

TELEFON : 3453 
EV :3459 

1-13 (51) 

Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yol
lan ve tenasill hastalıldan 

Mütehaıı&lSl 

UROLOG • OPERATöR 
DOKTOR 8 

~ HAYRI .l~YKAM 
~ Hastalarını her IÜD öğleden sonra 

1
8 İkinci Beyler Numan zade sokak 

5 No.h ınuayenehanes.iııde kabul ve 
tedavi eder. § MUAYENEHANE: Telefon: 3453 

~ EVİ: Karşıyaka BayegAn Sa. No. 26 
~~c:ıcoecı~cccıocccccco10accact 

DOKTOR - OPERA TöR 

VEFJKACAR 
Dolum ve Kadın butalıklan 

Miitehuaısı 
2 ncl Beyler sokak No. 79 

Telefon: Ha.tane 319 6 aaat 8-1 5 
Klinik 2 72 7 saat 15-18 
Ev 3374 

adını markasıını kahlli)'et derecelerini ve kıymei ve en ıon it.aça verebilec~ 
rini yazılı bir teklif ile vakıflar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 391 ( 186) 

'J'elgraf nuıllcdle•• IJllglsl olan nıı me•tep ,,. .. 
zuna memur alınacalı-

P. r. r. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve te}sraf muhabere bilai· 

aine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için mUsahaka 
imtihanı yapılacaktır . 

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

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayalı kanun hükmüne söre 10 
lira maat veya 50 lira Ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iıtirak edecek hat baıbak.ıcı. bat müvez:• 
zi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel idareye intisap etmiı olmaları ptt
br. 

5 - idare haricinden müsabahya girmek iıtiyenlerle halen idare dahilinde 
bulunan muvakkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memu
rin kanununun 4 ncü maddesindeki şartlan haiz olmaları ve devlet hizmetine 
ilk defa alınacaldarın 30 yaşını geçmemit bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya ııinnek iatiyenler 
2.5 §ubat 942 çarşamba günü akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile ve idare 
haricinden girmek istiyenler de yine mezkur tarih akp.mınıı kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. merkez müdüı
lüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez mildilrlüklerinde muhabered.en 26 
tubat 942 perşembe güniı saat 10 da ve umumi bilgilerden 27 tubat 942 cu
mll günü eaat 1 O dayapılacaktır. 

28 1 5 9 13 1 7 21 24 278 (204) 

r°caaıcıaaaaacıaııaccaa•aaı9DC 

g DOKTOR 
~ SALiH SOHAD 
Ş Cilt, Saç ve Zührevi hmtalıklar 
~ mütehassısı § İkinci Beyler Sokak No. 79 .. 
J1 TELEFON: 2727 .• 
• ~ ~ ._ ~ :r_,..:..-: 

DOKTOR 
KEMAL M. YALAZ 

DOtUM VE KADIN HASTALIK· 
LARI MÜ'l'EHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon ZMI 
EVİ : Karantina - Kaprü .. 
Berat ap. l.. TEJ,. ~~R8 

KAŞtLt.RI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve IJütiin ağrdaPı derltaJ lıeseıa-
Sıhhiye Vekiletin.in ruhsatuu hiizdir. İcabmda günde (3) kaşe almabWr. 
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~ ~ Askeri Vazi · t ~ ~ . . . . . . . . 
•••••••••••••••••••••••t•ııaııııaıııııaıaaıııaaııaııaı•••••••••••••••••••ssııııııa•• 

}' unan standa açlık, 
Avrupada buğdav 

Japonlnra göre son 
muharebe vaziyeti 

---·---
Libyada büyük meydan u &an çoc kla- Amerikan filo-

harbı başlan ak •• zere 
M. FJerin Afi'"'lıada tehHt.ıelü bir vazi.~ette dü me· 
s: E.;:f' leır.e ilir • JaM tl !ar Bi~ma:n~a "·m~iden 

&"O. IJOa muhar.1en etle lıaP .. ılGşcu: aardır
Cava31a a on !cıııı.ı rruzu wn•h~emeı ... 

rının ceset erini 
çöp arabaları 

to lıvor -·-BAŞLICA AVRUPA ~EM· 
Radyo g:ızetesine göre Uzak doğudo Müttefikler tarafın don Singanura ya- l EKE T l ER 1 N DE 8 U G • 

bir taraftan Singapura taarruz hazırlık- pılan ikmal scvkiyotı husu!>unda Cava 
]arı devam ederken, diğer taraftan do ndnsından ve Suraby gib! hava meydan- O AY VA Z l YET j 
cenubi Birmanyadaki hareket devam .lnrından çok yardım görülece'·fü:.. Bu -·-
ediyor. Japonlar, Binnanyanın merkezı 

1
r.ebeple Japonların bu sıralarda Covaya ı B 4 (AA) (G d .. Lo ) 

olan Rangoon üzerine taarruz etmekte- da taarruz etmeleri beklenebilir. y e~, ·f • - a
1
zet bo 

1 
• zan 

<lirler. 42 milyon nüfusa malik olnn Cava ~danıst~nm ecı ıstırap an aş ıgı a1-
Mihver radyoları, ileri hareketi için 1 adası, Avustura1yanın müdafaasında ol- y~ şunk an ~~zıro: : . k lsüz b: 

mühim bir mfini olan Salvin nehrinin duğu kador Singapurun da müdafaası k ıyc.ce ma de ert ı~d ontro 
1 

.r 
Japonlar tarafından aşıldığını ve Japon için büyük kıymeti haizdir. Bu sebeple .ar~ pıyasa ~ar ır. şg en evve tane: 
kıtalannın büyük bir süratle Rangoon burasının müttefiklerce huvvetlc mü- sı bır dr~mı olan yumurtanın tanesı 
ÜZl"rine ilerlemekte olduklarını bildiri- dafaa edilmesi çok muhtemeldir. llO drahmıye satılıyor. Bakkallarda yal-
y 1 Yarısı Portekize ait olan Timor adası ruz tuz vardır. Yunan çocuklarının aç· 

or or. 1 k tı 1 ih k · · Nehrin a_c;ılmış olması mümkündür .. Japonlar tarafından havadan bombardı- ı · ve ıs rap nrına n ayet verm~ ıçın 
Fokat nehri geçen Japon kıtalnnnın sü- man edilmiştir. b.~ memlc-ke:e vapurlar. dolusu ~ıyecck 
ratle ileri hareketine geçmiş olmalarJ AFRİKADA gondermek lazımdır. Atına ve P:.re so-
rnümkün değildir. Çünkü bıtrada müda- Libyada İngilizler, Demeyi de hasım- lı.aklarında çocuk cesetleri çöp arabala-
faaya. elveriş": sıra dağlar vardır. Japon- !arJ!1~ bıro~ışlardır; ~ununl~ beraber, rıy6T tY'İ~kLAR 
Jnr içm asıl güç hareket, buradan başlı- Ingılız çekılme hareketi de nihayete er- B 4 (A A) _ At· d b. k k. 

_,dır . ti ern, . ına a ır ço ım-
YOC<lh • • • • • • mış ~·. .•. . selerin gıdasızlık yüzünden ot yemekle 

_Mihver, Çın ıçın hayat~ ~ı!: ;:ol olan .. ingıliz rad~osunun vcrdıgı bır habere karınlarını doyurmağa çalıştıkları haber 
B:rmanya yolunun kesıldigını ve bu gore, Dernenın hemen batısından Musu- alınmıştır. 
yüzden Çinin çok büyük müşkülata sa kadar uzanan bir cephe kurulmuştur. BUGDAY İSTİHSALATI 
ma

1
ruz kalhaeağı1:ı s~yüykorbl~;· .'!3kırmt· .. anFya Gente!nlt Auhin_lehkin kikti: üç scün evv.~1 Zurih, 4 (A.A) _ Noye Zurlıer Zay-

yo unun e emmıyetı ço uyu ur. o- yap ıgı aorruzı are e ın mana ve şu- t g , . 
ka Ç.nlil aln B° 1 bel 1 .. · d' dnh · · 1 l aktadır G un yazı~or · 

b 
:1 ı edr ~-11 ızdir ırrnDahaanya .YO ludna • mualu şımA h~ 1 ka ıyı an aşı mb. • . . el- Romanyada bu yıl 24,5 milyon kental 

ag amış egı er . şıma e ve ner u ın e cenuptan ır netice a - bug·da · tihsal dil ı..+· Si ak da 
dah hl.k b' · •:ı t k · · k · ff k 1 R Y ıs e m""l.ır. ov ya a az te ı eye maruz ır ıs.; mme - ma ıştıyece tır ve muva n · o ur, o- b g·d ek lt . rt şt ,,.,.. ..: ... ~ 

k
. . b' k • 1 h 1 ktad li .. 1 .. k 1 . . ... . u ay r ·o esı a mı ır . .ınacau.:.ı.un· 

te l ıncı ır as erı yoı azır qmn ır- mc n motor u uvveı ennı a~ır zavıata da . k lt , tt Bulg . t d ıs· e 
l b 1 Uh. b' k d h ... bil. d "'Ik h d h k" ıe o e '\:asa ır. arıs an a ar ve u yo un m ım ır ısını a a ı.ıscrnın ırse. aR: ı sn a a are at va- yüzd ~ k d 
şimdiden yapılmış bulunmaktadır. Bu- pan mihver kuvvetleri tehlikeli bir du- e on n~sa.;~ 
nunla beraber, Birmanya yolunun da ~uma düııebilir. Su halde büvük bir mev- A ik b h • • 
elde çıkarılmaması için İngilizlerin ve dnn muharebesinin başlamak tizere ol- mer an a r yesıne 
Çinlilerin bütün lnıvvetlerini sarfede- dui!una hükmolunabilir. ve bunun neti- Yazılan ~önüllüler-
cekl.erine inanmak gerektir. cesi de nncak haftaya belli olabilir. Vaşington, 4 (A.A) _Japonların Pe-

SINGAPURA KARŞI RUSYADA . arl Harboura baskınından beri Ameri-
Japonlar, Mal,ezyada büyük hazırlık- Almanlor doğuda, Sovyet kuvvetlen- kan bahriyesine yazılan gönüllülerin so-

lar yapmakta ve Malnkonın cenup sa- nin en ileriye gittikleri kısımlorda taar- yısı on bini geçmiştir' 
hillerinc Singapura karşı ağır toplar ruza geçrnişlerd~ .. ~lman.~arı:_ı b~yilk -·-----
yerleştir:rtıekted!rler. ycclck kuvvetlerı ilerıyc surduklerı an- F 

Japonların Singapur harekatında da· laşılıyor. US Bl.r n 8 
ha zivade hava kuvvetlerinden faydo- Almanlar şimdiye kodar Rusyada ha-
lnndıİdan ve hava faaliyeti için Bornecr va faaliyetlerinde veter kuvvetlerle iş saE:.Jarın-'akı· 
dan çok istifade ettikleri anlaşılmakta- r,öremiyorlnr, kuvvetlerini bnşkn saha- J O 
dır. lara sevketmiş btılunuyorlardı.. Şimdi 

Japonlara göre Singapura gıtmckt<' doğu cephesinde Almonlor lehine hava 
olan bir Müttefik kaEilesinin 16 bin to- faaliyetleri b:ışlamıştır. Hm·o şartlan 
nilatoluk kısmı batırılmıs 34 bin tonila- iyileştikçe bu faaliyetleri daha geniş 
toluk kısmı da hasara uiratılmıştır. mikyasta görmek mümkün olacaktır. 

S?"edikleri !!e
n· şıet • vorlar 

sunun ne ya
oa.cai"ı ö2"renil
ııı._ e.., e çalışı ı yor 

-- --
SINGAPURA KARSI UMUM[ 

TAARRUZUN BAŞLA· 
ftıASI YAKIN -·-Tokyo, 4 (A.A) - Domci ajansının 

öğrendiğine göre Singapura karşı umu
mi taarruz pek yakındır. Askeri makam
ların tavsiyesile Singapurun karşısındaki 
lohor Babru halkı bu eehri boşaltarak 
başka bir bölgeye taşınmıştır. 

AMERfKA DONANMASI 
NE YAPACAK) 
$anıthay, 4 (A.A) - Japon deniz 

sözcüsüne göre Mnrşnl adalarına yapı
lan taarruza bir tayyare ıtemisi ile diğer 
harp gemileri İştirak etmiştir. A sınıfın
dan bir Japon kruvazörünün battığı ve 
diğer iki kruvazörün de ağır hasara uğ
rndı~ına dair haberler hakikate uygun 
değildir. 

Japon harp gemileri bu hareketi ya
pan Amerikan filosunun mahiyetini ve 
ileride nerelere varmak istediğini anla
mak için filovu takip ediyor. 

B1R lŞGAL 
Tokyo, 4 (A.A) - Öğrenildiğine göre 

24 Sonkfuıunda Tarakanın yüz kilometre 
şimalinde japonlar Tabaoyu işgal etmiş
lerdir. 

UZUN HARBA 
DAYANIKLIK 
Tokyo, 4 (AA) - Japon maliye 

nazın J aponyanın uzun bir harp yapa
mıyacaih iddiasının doğru olmadığını, 
hükümetin mecburi tasarruf hakkında 
tedbirler almak neyetini beslemediğini 
söylemiı1tir. 

• •• tnv:apurun mu .. 
daf aası Tobruk 
müdafaasına 

benziyecek 
---·---Alman malryesi 

---·---
Siyasi vaziyet 
---·--- İngiliz!ere göre teşe • General Vavel İngiltere 

s. '' ' " ın~apur mL.-
daf aa edilecek, 
Japonlar sulh 

peşinde! -·-Çin büyük bir taarruza 
hazırlanıyor • Mısırın 

dış siyaseti 
değişebilir mi? 

Radyo gazetesine göre uzak doğunun 
durumu ve Singapur muharebesi günün 
en belli bnşlı meselesini teşkil etmekte
dir. 

lngiliz ve Amerikan basını ihtiyatlı 
dil kullanmakla bernber, yardım gelin
ceye kadar Singapur müdafaasının de
vam edeceğini söylüyorlar. Fakat bu 
yardımın nereden geleceği ve nn.sıl bir 
yardım olacağı bilinmiyor. Bazı kanaat
lere göre Mnrşal ve Jilber japon odaları
nın Amerikan hava ve deniz kuvvetleri 
tarofından bombardımanı bu yardımın 
ilk kısmıdır. Ger~kten bu adalnra karşı 
ynpılan Amerikan taarruzu japonyada 
kaygular doğurmuş görilnüyor. Bu kay
gu bilhassa istikbal için tehlike ifade 
eder. japonya ilk baskından beri deniz
lerde serbest kalmıştır. Fakat Amerika 
donanmasının nerede olduğu bilinme
mektedir? Bu ise japonları çok sinirlen
diriyor, Marşal adalarının bombardıma
nı bu sinirliliği daha ziyadeleştirmlştir. 
Bunun için japonya altına girdiği çok 
gc.niş mesuliyetleri daraltmak istiyor ve 
Çinle sulh akdine çalışıyor. Bu ~e ara
cı rolünü Siyam Başvekili Uzerine al
mıştır ve Mareşal Çan - Kay - Şekle gö
rüşm<"k ve anlaşmak işini bir haysiyet 
mes,.lesi saydığını bildirmiştir. Halbuki 
Çan - Kay - Şek daha düne kadar japon
ların ,güzünde haydut ve çeteci bir odam
dı. Şimdi ise ansızın Çan - Kay -Çekle 
b:ırı:}mak için istek göstermeleri, japon
lann azacık olsun sıkışmış olduğunu gös
t--rivor. 

Mih\•er radyoları da japonlarn bu hu
susta yardım ediyorlar? Amerika Bah
riye Nazırı Albay Knoksun bir nutkunu 
ileriye sürerek Amerikanın çintilcri sa
n ırktan saydığını söylüyorlar. Fakat 
Çinliler bu propagandalara kapılmış gö
riinm .h•orlar; esasen Çinin Londra el
çisi M hvc-re siddetle hücum etmis ve 
Çinlilerin hnkikab çok iyi anlamış ol
duklarını ileri sürmüştür. 

YBNt CtN TAARRUZU 
Çun Kin,..ten gelen bir habere göre 

bü~ ük bir Çin taarruzu hazırlanmıştır; 
japonya yalnız Çin karşısında kalmış ol
ı;a, bu ta:ırruzu kolayca karşılıyabilir; 
fak:ıt japonlar şimdi çok dağılmışlardır. 
l\nglo • Saksonlarla bir ölüm ve kalım 
s;l\"a~ında japonlar Çin ile uğraşmak is-

n~ alive 1 az rı 
dii~man arımı

zın ümidi bo a 
çıktı diyorlar -·-933 te 46 milyar olan 

milli gelirin 941 de ı 10 
milyara çıktığını 

söyliyorlar •• 
Derlin. 4 (A.A) - Maliye nnzırı Al

manynoın baro masraflarını karşılamak 
tarzı Almanynnın mali yıkılmasına da
yanan düşman ümitlerini boşn çıkardığı
nı söylemiş, iktisadi te kilatlanmn saye
sinde harbe gereken tahsisat usullerinin 
de~iştirilmesine lüzum kalmndıi!ını bil
direrek d .. miştir ki: 

- Almnnva harp için gereken para· 
yı nerede buldu ise omdan buldu. Ver
sd gelirlerinin arttırılması ve a:ıtın alma 
kudretinin aznltılmnsı yeni sistemin baş
lıca vasıtalarından biridir. Masrafların 
vüzde ellisi de kredilerle kapntılmı,tır. 
9 33 te 46 milyar tutan milli gelir 1941 
de 1 1 O milyara çıkmıştır. 

tememektedirler. 

JAPONYA KIZGIN 
Cenubi Amerlkn devletleri japonya ve 

diğer iki Mihver devleti ile siyasi müna
sebetleri kesmişlerdir. Bu olay, japonya 
için ağır bir darbedir; japonya harbe de
vrun ederken, cenubi Amerika devletle
riyle iktisadi münasebetleri idame etmek 
istiyordu. Bu sebeple çok kızmıştır. 

ŞtIJDE MONASEBETLERt 
KESECEK 

Şilide cümhurreisliğine Demokratla
rın Lideri geçmiştir; bu zatın sözlerine 
göre Şili de Mihverle münasebetlerini 
kesecektir. Fakat Arjantin henilz miina
sebetlerini kesmemiştir. 

MISIRDAKl BUHRAN 

Mısır Kralı kabine teşkilini Nahas pa
snya teklif etmiştir. Bu hadise, durumu 
bilhassa kanştırmıştır. Çünkü Nahas pa
şanın fırkası olan Vaft partisi senelerden 
beri hilkümet kual&syonlanna girmemiş 
ve daima ymi seçim istemiştir. Nahas 
paşanın bu defa dıı yeni seçim istemesi 
muhtemeldir. Ve eğer seçim kabul edi
lirse, Vnftin kazanması ihtimali çok kuv
vetlidir. Böyle bir vnziyet Mısınn dış 
siyn.setinde tehlikeli bir buhran çıkara
bilir. Libya horekt\tının gelişmesinin bu 
buhran üzerinde ilmi! olduğu anlaşılı
yor. Mihver matbuatı bu buhran ile 
fazla ilgilenmektedir. Radyolar da Kral 
Faruku okşayıcı neşriyot yapmaktadır. 
dır. 

b ·· s !; vyeftlerfn el"'nde ve Amerikadan yollanı· 
ve imanlara ricat lan büyük takviyelerin 

s rmsm ~a va •t yolda olduğunu 
bırakılmıyor.. söyliyor-

Londra, 4 (A.A) - Royterin hususi Batavya, 4 (A.A) - Cenup batı 
muhobiri bildiriyor: Şnrk cephesinden Pasifikteki kuvvetlerin baş kumandanı 
gelen haberler teşebbüsün Ruslar elin- $?Cneral Vavel orduya hitaben neşretti
de bulunduğunu JSbat ,ediyor. Sovyet sH bir giinlük emirde diyor ki: 
kuvvetleri derinliğine ilerliyerek Alman cRolümüz lngiltereden ve Amerika
hatlarındn nçtıkları gedikleri genişlet- dan bize yollanan büyük takviyelerin 
!11ektcdirler, Be~lin vaziyetin nezaketini aelmesine kadar vakit kazanmaktır. Ja
ıdrak ct~cktedır. AI;n.an P{,opagand~sı ponlarln muvaffakıyetli çarpışmalar ya
yapılan rıcat h_areketının pl.ın mucibın- parak Asyayı kurtarmalıyız. Düşman 
Cl! vuku buldugu!'u ısbata çnlışıyor. Fa- şimdi yanlardan aaramıyacak ve üstün 
kat Almonlara rıca~!nn sıras~da vakit seyyaliyetinden istifade edemiyecek du
bırakılmıyor. Bu yuzden Naz.ıler stra- ruma gclmi§tir. Her knnş toprak şiddetle 
tejik vaziyete hakim dcğildirl:r. le müdafaa edilmelidir. 

Moskovn, 4 (A.A) - lzvestianın harp s· ··d f T b k -d f 
h b . · b'ld. · S l k b··1 . ınıtaPur mu a aaaı o ru mu a a-mu a ın ı ırıyor: mo ens o gesın- k d k li 'dd l. 1m lı-

d b . k eh • ti' uh b l l .ası a ar uvvet ve '1 et ı o a e ır ço cmmıye ı m nre e er o - d > 
muştur. Düşman Sovyet baskısı altındn ır. -----
ricat ediyor. Smolensk bölgesinde bir çok Fransız • İtalyan hudu
~ehir ve kasabalar düşmandan kurtarıl- d .. 
mışttr. Sovyet ordularının yaklaştığım u çızilinceye kadar .. 
hisseden köylüler Almanlarn karşı mu- Roma, 4 (AA) - Resmi gazetede 
kavemetlerini arttırıyorlar. ne,şrcd!len bir emirnameye göre Fran-

Bcrlin, 4 (A.A) - Diyeregofu şimal HZ - İtalyan hudut hattı kat'i olarak 
bölgesinde Rusların bir çok hücumları çizilinceye kadar mütareke ile çizilen 
püskürtülmüştür. Kar fırtınası bazı yer· mıntakada sekiz _gümrük dairesi teşkil 
lerde Alman mukavemetini güçleştir- edilecektir. Emirname martta yürürlü· 
miştir. ğe girecektir. 

-.-----we-----
A lman 2'·zıi sila· 

hı Iı-~ilizle
r in e inde! ·-·-Londra, 4 (A.A) - cDeyli Meyh ga-

zetesinin bildirdiğine göre Britnnyalılaı 
Alman hava kuvvetlerinin gizli ve kuv
vetli bir siliıhını ele geçirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bu 217 Dorniye tayyaresi
dir. Bu tayyaren~ pilot yeri ve gövdesi 
zırhlıdır. Fakat 1600 beygirlik 14 silin
dirli iki motörü zırhla kaplı değildir. Bu 
hem bombardıman, hem torpil taYYare
sidir. İçinde altı topu ,•ardır. Her biri 2 

----oıwweoıww---~ 

Y eı•İ model bir 
keşif t ayyare-

si yapılıyor -·-Londra, 4 (A.A) - Salahiyetli kay-
naklardan bildirildiğine göre Birleşik 

Amerikada İngiliz hava kuvvetleri için 
hususi modelde yeni bir keşif tayyaresi 
yapılıyor. 

bin librelik iki bomba taşıdığı gibi ka
natlarının altında da bin librelik bom
balar vardır. 

MiUt korunma kanunu tatbikatı 

Nerelerd~ hususi mahkemeıl~r kuru· 
lacağı hükümetçe araştırılıyor 

Ankara, 4 (Yeni A91T) - Milli ko- mahkemeler kurulması icap ettiği hak
runmn kanunundaki tadilatın yürürülüğe kında tetkiklerde bulunmaktadır. Bıı 
srirmesı uzerine ndliyede hazırlıklara mahkemeler kuruluncaya kadar het 
başlanmışbr. Adliye vekaleti kanun hü- merkezde birer mahkemenin yalnız bu 
kümlerine giren suçlara muteallik dava- davalarla meşgul olması kararla$tırıl-
lnra bakmak Üzere nerelerde husu • mışlır. 

~.,..c;::::ı-<:::~~.<:::ı..<::::ı~-<:::ı~~~~<::>~ 

ita lyadan Istanbula 6 bin 
ton eşya getirildi 

İstanbul 4 (Yeni Asır) - Bugün fıçı, kumaş, radyo, hava gazı saatleri. 
(dün) Jtalyadan ~ehrimize 6 bin ton eş- çivi vesnire vardır. 
ya getirilmiştir. Bunlar arasında yünlü. Ticaret birlikleri bu mallann piyasa" 
pamuklu mensucat. ecza, demir, boş ya arZJ için hemen faaliyete geçmiştir. 
'-=>'<;;:>'<;;:>'ç::,.<ç::,.<:::::,..C:::::,..C~~~~;::-,.<;::-,.<~~~~ 

Kahraman ordularımıza kışlık h1?diyl'le ,. 
Ankara, 4 (A.A) - Kahraman erleri (da 2164 lira toplanmıştır. Çankırı halkı 

mize kışlık hediye bağLşı her tarafta de- ayrıca 1762 parça muhtelif giyecek eşya 
vam ediyor. Balıkesirde 3 bin, Çankın vermiştir. 

Yeni bir ithalatçılar birliği kurulda 
Ankara, 4 (A.A) - 75 bin lira scr-ı eşya bu birlik tarafından getirilecek ve 

mayeli bir ithalatçılar biı·liği kurulmuş- mürakabe komisyonunun vereceği ka· 
tur. Hilkümetçe teşkil edilen resmi bir- rar ile bu maddeler etrafa dağıtıla· 
lıkler vnsıtasiyle dağıtılacak her cins caktır. 

Finlerin akibe ti Amerikanın ye· 
neye ba~lı ni Ankara sefi· 
bulunuyor? -·-Helsi.nki, 4 (A.A) - Finlandiya cüm-

hürreisi Ritti nutkunda şunları söyle
miştir: 

c _ Sovyet tehlikesi karşısında Fin
landiyanın akıbeti lsveçe ve Almanyaya 
bağlıdır müstakil kalabilmemiz bu iki 
milletin mukadderatiyle ilgilidir. Bu 
müdafaa harbinde Almanya ve mütte
fikleriyle itimatlı münasebetlerimizi mu
hafa7.a etmeliyiz. Bu harbin sonunda 
adalete dayanan bir sulhun esası kuru
lııcağını, intikam ve kine yer bırakmı
yan yeni bir lilem doğacağını ümit et
mekteyiz.> 

--~-~--~~---
Bursa mebusu Retet 
Bilgenin mahkemeıı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Bursa meb

usu Rnfet Bilgenle yeğeni maarif cemi
yeti kolleji eski veznedarı Zeki Bilgen 
haklarında amme duvası açılmıştır. Ra
fet Bilgene istinad olunan suç emniyeti 
süistimal ve evrakta sahtekhlıktır. Ze
ki Bilgen de emniyeti silistimalden maz
nun bulunmaktadır. Muhakemeleri ya
kında başlıyacaktır. 

---·---
Çiçek bahçeleri, seb-
.z e bahcesi olacak 

t 

Ankara, 4 (Telefonla) - Çiçek bah
çelerinin sebze bahçesine çevrilmesi filt
ri yurtda büyük bir alaka uyandırmış
tır. Ankarada pek çok mUnevve.r kadın 
erkek çiçek bahçelerini sebze bahçeleri 
haline koymağa hazırlanmaktadırlar. Zi
raat vektıleti Gazi çiftliğinde, ziraat ens
titüsünde sebze tohumu ve fide hazır
lanmaktadır. Bunlar halka tevzi edile
cektir. Aynca teknik bilgi edinmeleri 
için türlü vasıtalara baş vurulacaktır. 

--e-
Yeni gümrük tarii~esi .. 
Ankara, 4 (Telefonla) - Gümrük ve 

İnhisarlar vekili Raif Karadeniz, Mec
lise verilen gümrük tarife kanunu layi
hası etrafında beyanatta bulunmuş ez
cümle demiştir ki : 

Yeni layiha mer'i tarifedeki resim 
hadlerini olduğu gibi muhafaza etmiştir. -•-.-
Mahpus Fatınanın geri 
kalan cezası alledildi · 
Ankara, 4 (Telefonla) - Ödemiş ha-

pishanesinde mahpus bulunan Mustafa 
kızı Fatmarun hastalığından dolayı geri 
kalan cezası Heyeti Vekilece affedilmiş
tir. 
BAŞVEKİL 
Ziraat vekaletinde 
Ankara, 4 (Telefonla) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam bugün öğleden evvel Zi
raat vckUletine gelerek iki saat kadar 
meşgul olmuştur. 

~---,oıwweoıww---~ 

Cenuo merika 
ve /V.uhver 
(Baştararı 1 inci Sahifede) 

lerdir. Bu knrar muharebe halinde olan 
devletlerin kudret nisbetini değiştirmez 
ve harbin gidişi üzerindeki tesiri pek az
dır. Bu cihet gözden kaçmamakla bera
ber. Almanya, İtalya ve Japonya bu 
memll.'ketlerin Vaşins::tonun iradesine 
boyu;ı c.İ'{melerini göz önünde tutı:rak 
zamanı gelince siyasi ve iktisadi saha
larda bundan ıtereken neticeleri c;akarn
caklardır. Yalnız Arjantin ve Sili mih
verle diplomatik münasebetlerine kes
memişlerdir. 

rine ziya fet -·-Nevyork, 4 (A.A) - Türkiyenin Va-
şington büyük elçisi Münir Ertegün Bir
leşilc devletlerin yeni Ankara büyük el
çisi şerefine verilen bir öğle ziyafetinde 
söylediği bir nutukta Stanhardın tayi• 
nini büyük bir memnuniyetle karşıla· 
mış ve seleflerine karşı Türkler tarafın
dan gösterilmiş olan yilksek itibarı be
lirtmiştir. 

Büyük elçi şunları ilave etmiştir : 
• - Diplomatlarınızın hatırası yaln.ıJ 

arşivlcrlmizde değil, kalplerimizde de 
yazılmış bulunuyor. Türkiyenin başka 
milletlere karşı aldığı vaziyetin şartları 
bu milletlerin zenginliği veya kudreti 
değil, beynelmilel alanda takip ettikle
ri hareket hattı gibi yüksek manevf 
fu:nillerdir. ıı 

~---~·~-~~-
l\1akineve 

7 erilirken 
V AŞlNGTON HARBlYE 

NAZIRININ TEBIJCt 
Vaşington, 4 (A.A) - Harbiye Nazır

lığının tebliği: 
Filipinlerde 3/4 Şubat gecesi 16 nCJ 

tümene mensup kollar Bataan yarllll 
adasında sol yanımıza mevzii bir bil· 
cumda bulunmuşlardır. Bu hücum şid· 
detle püskürtülmüştür. Kıtalnnmız ev
velce batı kıyısına çıkmış ve yahut hat
larımızın geri'sine nüfuz etmiş olan ja· 
ponların dağınık halde bulunan bakiye
lerini temizlemeğe devamediyorlar bu 
düşman kıtalan tecrid edilmi§ adacık
lar halinde bulunmakta idi ve hiç ağır 
takviye alamadılar, düşman bunları va
kit vakit paraşütle atılan yiyecek ve mü
himmat ile beslemeğe yeltenmişse de atı
lan şeylerin ekserisi kıtalarımızın eline 
geçmiştir. japon harp sirleri bizden gö~ 
dükleri insanca muamdedcn dolayı bü• 
yük bir hayret içinde olduklarını bildir· 
mişlerdir. japon askerlerine bizim bütün 
esirleri asacağımız söylenmiştir. Sağ ya• 
nımızda son 24 saat içinde pek az faali· 
yet olmuştu. Diişmanın hatlarımız üze
rindeki hava faaliyeti aralı bir surette 
yapılan bir kaç bomba hücumuna mün
hasır kalmıştır. Bu bombalar hiç bir ha
sar yapmamıştır. Felemenk Hindistanına 
geç varan bir raporda Amerikan ordu• 
suna mensup uçankale tipinde 7 ağır 
bomba uçağının 2 Şubatta Tomeodaki 
Balikpapan da düşman gemilerine bil· 
cum ettiği bildirilmektedir. tki dUşman 
nakliye gemisi muhakkak olarak ve mü
teaddit isabet yiyen bir üçilncüsil muh• 
temel olarak batırılmıştır. Bütün uçak
larımız üslerine salimen dörunüşlerdir. 
Başka devrelerde bildirilecek bir şe1 
yoktur. 

Çung King, 4 (A.A) - Cekiai Ajansı 
bildiriyor: Çin kuvvetleri Kiangsi vUA
yetinin merkezi olan Nnnsung çevresin· 
deki japon taarruzunu püski.irtmüşler
dir. Nancangin 40 kilometre batısındaki 
Tegsin çevresinde önemli kayıplar ve· 
ren dilşman şimal doğuya doğru çekil· 
mektcdir. Nancangda muharebeler Kan 
nehrinin batısındaki dağlık çevrede de
vam ediyor jopon harp gemileri 26 Son
kfuıunda Bias koyunun doğusunda Ku· 
antuna kıyısı üzerinde Svnbuya kuvvet 
ihracına teşebbiis etmişlersede kıyıyı 
rnüdafan eden Çin kuvvetleri bu teşe~ 
büsü akinı bırakmışlardır. 

füıngogn, 4 (A.A) - Henüz teeYYUt 
etmeyen haberlere göre İngilizler Sal ve~ 
cephesinde japonların Salven nehrinı 
geçmek için yaptıkları bütiln teşebbüs· 
leri hava kuvvetlerinin yardımı ile püS• 
kürtmüşlerdir. Bu nehirdeki adalara 
çıkmak isteyen japon kuvvetleri bomba 
ve mitralyöz ateşine tutulmuştur. 


