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SARIPE2 

rarihi Roman Yazan: Şahin Alıdımıan 
••• J ••• 

-- Lazari iken Yusuf oldum! 
'J'esadüf denilen Jıudret e ka1'$1 en samimi 'ük· 

ran daygalarile bağlıyım... 
B1R1NC1 KISIM 

-1-
ELBESANDA BlR DEREBEYİ 

VE FAM!LYASI 
Çocukluk zamanıma ait hatıralarım, 

kafamın içinde, yağlı boya eski bir tab
lo gibi gayet silik bulunuyor.. Orada 
canlı kalan ve hiç bozulmıyan noktalar 
anamın, babamın, biri kız, diğeri erkek 
olan iki kardeşimin hayalleriyle doğdu
ğum kasabaya ve içinde bUyüdüğüm evi. 
mize ait bazı şekillerden ibarettir. 

Uzun hayat yolunda başımızdan neler 
geçeceği bilinemiyeceği gibi, istikbalde 
ömrümüzün alacağı şekli kendi arzu ve 
irademiz.le tayin etmek de kabil olmu
yor. İnsan çok aciz bir mahl<lk! .. Ve ka
derin, tesadüfün elinde Adi bir oyuncak
tan başka bir şey değil!.. 

Bahar rüzgirlan ham meyveleri, is
ter istemez, nasıl olduruyorsa kader ve 
tesadüfün sevki de bir insanın hayatını, 
kendisiıün hll hatır ve hayalinden geç
meyen bir noktaya ooğru sürükleyip gö
türmektedir .. 
Çocukluğumda hiç hatırımdan geçer

miydi ki gilntln birinde memup bulun
duğum Katolik dininden ayrılarak bir
den bire Müslüman oluvereceğim .. Ve 
aynı zamanda Ti.irk milletinin büyük 
camiasına ben de katılacağım.. Bilgimi 
esaslı değijikliklere uğratan böyle bir 
vaziyete düşeceğim o vakit hayalimden 
bir lahze bile geçmiş değildi_. 
Çocukluğumda benim adım Lazari 

idi. Fakat şimdi Palabıyık Yusuftur. 
Elbesan Derebeyi Sotiri Beyin oğlu 

olan ben bugün padişahın sadık bir as
keri sıfatiyle Yeniçeri ocağına intisap et
miş bulunuyorum. Hayatımın akışını 
değiştiren bu inkilab o kadar ani o1du ki 
neye uğradığımı anlamaya vakit bula
madım ... Ve azgın sellerin sürüklediği 
ufak bir çöp parçası gibi tesadüfün kuv
vetli parmaklan arasından kendimi kur
tarmağa muvaffak olamadım. 

Bunun ne suretle vulrua geldiğini, bir 
a1 aşağıda, çoculduk umanıma ait ba'tı
ralanmı anlattı~ım sırada ayrıca b:ldire
ce~ ... 
Yalnız burada şu noktanın aydınlatıl

m~ım çok lüzumlu görüyorum: 
Bugiln ben hüviyetimi baştan başa 

değiştiren bu inltllAbm vukua gelmesin
den ötilril, tesadüf denilen o büyük kud
rete karşı en derin. en samimi minnet ve 
şükran duygulariyle bağlı bulunuyo-
rum._ 

ElhamdülillAh Müslüman oldum. Bu 
benim için güzel talihimin büyük bir 
lütfüdür. Aynı zamanda, yer yüzünün 
en necip, en ödl temiz ve en kahraman 
bir milleti olan bilyük Tilrk ulusunun 
içine katılmak gibi eşsiz bir saadete de 
kavuşmuş bulunuyorum. Çok şükür Ya
rabbi! .. Ezeli iradenin bu büyilk cilvesi
ne hamdilsena .olsun ... 

* Kafamın içine yığılan hatıra kırıntı-
ları arasından anamın, babamın ve kar
deslerimin hayallerini ne zaman çekip 
ayırmağa uğraşsam, birden bire derin 
bir üzilntü sezmekten ve gönlümde acı 
bir ıstırap duymaktan kendimi a1ama
dım. 

Onlar benim gibi hidayete kavuşama
dılar. Dinlerini değiştirmeğe vakit bu
lamadan bu fant dünyadan göçüp gitti
ler. Bu netice onlan hatırladığım vakit 
beni teessüre sevk eden bir ıstırap kay
nağı vücuda getirdi. 

Hıristiyan olduğu gözönünde tutul
mıyacak olursa babam, ahlakı itibariyle 
çok iyi, gayet temiz yürekli bir insandı. 
Çocuklannı derin bir muhabbetle se
verdi. 
Adının Sotiri bey olduğunu yukarda 

bi1dirmiştim. Eski bir Dere beyi ailesi
.nin son varisi idi ... 

Elbesan kasabası ve hudutları içinde, 
tıpkı, bir hükümdar gibi büyük, sonsuz 
bir nüfuz .sahibi idi.. 

Fakat babam bu nüfuzunu hiç bir va
kit fenalık yolunda kullanmazdı. Hem
şerilerim olan Elbesan kasabası ahalisi
ne dalına yumuşaklıkla muamele eder, 
vergisini veremiyenlere karşı yardımda 
bulunurdu. 

Babam topladığı vergiyi, her sene 
Rumeli beylerbeyine teslim ederdi. ts
tanbuldan başlıyarak Tuna yalılanna 
kadar uzayan ve bir padişahlık teşkil 
edecek derecede geniş bulunan toprak
lar Rumeli bey1erbeyinin kumandasına 
tabi bulunmakta idi. 

Rumeli beylerbeyi Rumeli kıtasını 
padişah namına idare eden umumi vali 
demekti. V c aralarında babam da oldu
ğu halde Rumelid~ki bütün derebeyleri 
ona bağlı bulunuyorlrdı_, 

* Ben onsckiz yaşıma kadar Elbesan ka-
sabasında gailesiz, mesut bir hayat ge
çirdim. Evimiz yüksek bir tepenin üze
rinde kurulmuştu. Bu yer adeta bir şa
hin yuvasını andırıyordu ... 

İçinde dogduğum ve büyüdüğüm bu 
sevgili yuvanın hayali, bütün çizgilerile 
şimdi bile gözümün önünde canlanıyor ... 

O devirde bütün zengin adamlıır bü
yük taşlardan örillme metin ku1elerde 
yaşarlardı. Hem memleketin derebeyi, 
hem de çok zengin bir insan olan baba
mın yaptırdığı evin müstahkem bir ka
leden hiç farkı yoktu. 
Kasabanın üstündeki tepenin tam zir

vesinde insa olunan bu binanın dıvar
larında, kalelerde olduğu gibi bir çok 
mazgal delikleri görülmekte idi. Kalın 
demirden kapılar ve kalın demirden ya
pılma pençere kapaklan örtülünce, bir 
ordu sarsa evimizi almakta herhalde pek 
z.iyade gUçlUk çekerdi. 

Mazgal deliklerinden tilfoklerimizi 
uzntıp kendimizi aylarca müdafaa va'l.i
yetinde tutmağa kolaylıkla muvaffak 
olabilirdik. .. 
Binanın içi hakiki bir labirent idi. 

Acemi bir insanın onun içinde kaybol
ması işten bile değildi. Karanlık dehliz
ler, birbirine bitişik bir çok odalar ... 

Alt katta pençeresiz, mezar gibi ka
ranlık hademe ve çoban odaları ..• Kule
miz.in içinae yilzden fazla adam yaşardı. 
Şimdi bu adamların bir çoğunun yüzleri 
hafızamdan tamamile silinmiş bulunu
}'Or. Bunların arasından, zihnimde kala
bilenler babamın, anamın, erkek ve kız 
kardeşimin yüzlerile Nikoli isminde yaş. 
h ve emektar bir hizmetçimiz.in haya
linden ibaret. .. 

- BiTMEDi-
----------.tl.ıwow--------

DİKKA'J'LER : 
···---······ 
Sayaısızlar kendile· 
rlne gelmelldlrler 
İzmir merkez postahane.sinde halka 

bir kolaylık olmak, ve üzerinde adres, 
mektup yazılmak üzere eüzel ve temiz 
yerler yapılmış, hususi bölmelere kalem 
ve hokkalar konmuştur. Bu 2'Üzel tesi"in 
ve temizliğin muhafazası için de her 
yazı yerinin göze görünecek taraflarına 
ckalemleri hokkaya fnzla batırmaymız. 
mürekkebi etrafa damlatmayınız> gibi 
ihtar varakaları asılmıstır. 

Bu güzel e!erin. bazı kendini bilmez
ler tarafından bir takım manasız resim
ler, yazılarla kirletildiğini teessürle gör-
dük. Bövle ammave mahsus ve is erba
bının işlerini kolaylaştıran vasıtalara 
karsı yaplıan saygı~ızlıiön sayılan mah
dut lcimaelerin bi oldu~u muhakkaktır. 
Saygısızlardan bu gibi hallerin tekrar
lanmamasını umumi menafi ve adap 
namına istemelH bir vazife biliriz. 

~ ........ ~~~~~~~~.;::::..<~~'>"~""""""~~">'">'c;;::::..c;;::::,.c;:::.. 

Büyük Gece 
~RUS INKILABINDAN HEYECANLI BiR MACERA r 

' . 
···27 ••• 

Anna, artılı sana söylemelı ıazım, şuralarda salı· 
lanacalı ıeyferfmlz 11ar-

cHiç bir kimsenin unutamıyacağı ka
dar müthiş hAdise ve sahneler gördük. 
Hıç bir sebep olmadan halkın üzerine 
si1ah atıldı; halbuki halk marşı söyleye. 
rek hiç bir kimseye zarar vermedC'l'l yol
larına devam ediyorlardı; haşin kurşun
lar, keskin kılınçlarla karşılandılar. Ta
vin bir tarif edilemez fenalıklara, zulüm
İere şahit olduk. Bunun için milletim12 

karşısında, arzın bütün medeni millet
leri önüncl,:? kıyam kararı veriyoruz. Bü
tün insanlar içinde eğer bir insan bu 
kanlı ve feci hareketlere tüyleri ürper
meden bakabilirse. biz davamızdan vaz 
geçeceğiz.> 

Genç kadın, okumak için sarfettiği 
heyecanla yorgun düştil. Ve başını kol
tuğa dayıyarak, kağıdı da elinden dii
slırdü. Barbara düşen kağıdı yerden al
dı, ve ilahi bir kuvvetle, iradesi fevkin
de bir hareketle okumağa devam etti: 

«Fakat cesareL. Bir çok kardeş kalbı, 

bir çok gözler davamızdaki faaliyetimizi 
dikkatle takip ediyorlar. Milletler, do
ğan milletimizi alkışlamağa haz.ır, bekli
yorlar; vakit yakındır artık: 

Silahlanmak lazımdır. Şimdiye kadar 
hafif bir Alev faaliyetimiz birden 
bire büyük bir yangın halini alabilir. 
Öyle bir yangın ki beşeriyet doğduğu 
günden beri böylesini görmemiştir! 

Bu ina kadar sakit kalmağa muvaffak 
olan Anna, son kelimelerin kekelenme
sinden sinirlendi ve kağıdı halasının 
elinden kaptı, ateşin bir sesle, Antonun 
gizli matbaasında ckan çanının> çalın
ması lüzumunu ifade eden ilahi sesiyle 
okumağa başladı: 

cBu suretle, esirler, hür yutdaşfar 
olacaklardır; Çarın zulmilntin aletı ol
maktan kurtulacaklardır! Mukaddes 
kurtul\!§ gilnü doğmak üzeredir; Bu
gün doğduktan sonra herkes ekmek bu
lacak, herkes hür düşünecek ve hür ya-
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ŞEHİR HABERLERİ 
Beyana tabı haha .. 

bat hangilerı? 
(Başü.ran ı incl Sahifede) 

Dün yapılan lik 
ma(larır.ın ver

diği netice -·-Dün ~k güzel ve ılık bir havada lik 
maclanna devam edilmiştir. Alınan ne· 
ticclcr normal savılabilir. 

ALTAY - KARSIYAKA 
Bu maç hemen hemen miltevaz.in bir 

cereyan takip ederek geçmiı. neticede 
Altay l - 2 Takibine üstün çıkmı!ltır. 

AL TINORDU - ATES 
Bu maçta Altınordu, rakibinden üs

tün bir oyun tutturmuş, eaaacn zayıf bir 
kadro ile çıkan Ateş takımını kolaylıkla 
O - 4 gibi bir farkla yenmiştir. 

* Haftaya bu sene hiç yenilmiyen Göz.-
tepe ile yalnız ikinci devrede yenilmi
yen Demirspor takımları karşılaıacak
tır. Son maç Altay - Ateş takınılan ara
snıda yapılacaktır. Bu suretle haftaya 
lik macları bitmit olacaktır. 
--~~--~ .. .ıwow--------

1-eni bir ı?Ümrük 
2iriş tarif esi 
hazırlandı _ .. _ 

Büyük Millet Meclisine verilmiş olan 
yeni •Gümrük giriş tarifesi kanun l.ayi
hasıa hakkında .şu yeni maliımat veril
mektedir: 

Layiha Uç yılllk bir mesai ve tecrU
benin eserid!r. Yeni gümrük giriş tari
fesi, eşyanın adını, alınacak verginin 
haddini ve hangi ölçü ü~inden alına
cağını gösteren büyük bir cetveldir. 

Eskiden sadece dev1ete varidat temi
ni gayes!yle yapılan gümrük tarifeleri, 
gitgide milli iktısadiyatı koruyucu bir 
şekle ginniş bulunuyor. Bu sebeple her 
devlet, gümrük tarifelerini yeni şekil ve 
zarurete uydurmak için çalışmaktadır .. 
Ve bu hal milletlerin gümrük tarifeleri
ni birbirinden azami farklarla ayırmış
tır. Bu sebeple milletler cemiy~ti tek bir 
gilmrük tarifesi tipi vücuda getirmek 
için on yıldan beri çalışmaktadır. 

Bu vazife .ile meşgul Mi1let1cr Cemi
yeti komisyonu vergi mikdarlannı her 
devlete bırakmakta, fakat sadece eşya
nın ana tasnifleri mahalli bir esasa ircaa 
çalışılmaktadır. 

Tasdik edilmek ilzere Millet Meclisi
ne verilen yeni tarifemiz, ilmt noktadan 
bu usule uydurulmuştur. Ve milli iktı
sadiyatımw koruyucu şekildedir, bu şe
kilde bir gümrük tarifesi vücuda getiril· 
mesi de ancak Lozan muahedesinden 
sonra ve Cümhuriyet devrinde mümkiln 
olabilmiştir. 

Yeni layiha ile, şimdi mer'i olan tari
fede 12 senelik tatbik devresinde görü
len noksanlıklar ela i?.ale edilecektir. 

Bu noksanların başlıcaları şunlardır : 
l - Bu tarifede 860 numara altında 

toplanan ithalat eşyası iyi tarif ve tav
sif edilememiş ve bu yüzden gümrük 
idaresi ne vatandaşlar arasında ihtilaf
lar çıkmıştır. 

2 - Ticari hayatta yc.ri olmıyan bir 
çok c.şya lüzumsuz olarak tarifeye ithaJ 
edilmiş ve bunların nelerden ibaret bu
lunduğunu araştıran gümrilk idareleri 
beyhude yere meşgu1 olup durmuşlar
dır. 

3 - Tarifenin tertip ve tasnifinde sa
lim b!r esas takib edilmediği için aranı
lan eşyanın yerini bulabilmek müşkül 
olmuş ve bu ytizden tatbikatta z.orluklar 
ve yanlışlıklar çıkmıştır. 

Yeni layihada, kısmen işaret ettiğimiz 
bu gibi noksanlar tamamen bertaraC 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yen! tarifede pozisyon mikdan 991 i 
bulmuştur, icabında bunlara tttli pozis
yon1ar da katılacaktır. Eski tarifedeki 
resim haddi ayniyle muhafaza edilecek
tir. 

şıyacaktır. Bir fedni için ölüme, gülere!<: 
hayatını feda, yo1daşları için doğacak 
olan büyi.ı1c gecenin sabahını hazırlıya
caktır.'> 

:Oç kadın, Annanın bu güzel yazının 
bülUn güzelliklerini hissederek, hisset
tirerek okuması sayesinde, bu basit 
matbu kflğıdın etrafında mukaddes bir 
sancak önünde olduklannı sanar gibi 
oldular. Bir kaç dakikalık ağır bir sü
k<ından sonra, pek yorgun ve mütehey
yiç düşen Marya, kalktı ve bir iki neza
ket kelimesi sarfiyle gitti. Tanya da 
Maryayı takip etti: 

Hala ve yeğeni, karşı karşı otur
muş oldukları halde yalnız kaldılar. 
Biribirlerine hiç bakmıyorlardı, her biri 
düşilnce3ine dalmıştı. Nihayet Bar-bara: 

- Ne müthiş giinler yaşıyoruz. diye 
mırıldandı. 

Anna, parlak, müessir ve ilfilıt sesiyle: 
- Fakat bunları çok güzel gil~er ta

kip edecektir! dedi. 
HaH\ tesir "altında bulunan Barba

ra, silkinerek: 
- Anna ... dedi, sana söylemek lazım 

geliyor, ki.. Anna, halasının itimadını 
sonuna kadar arttıracak en tallı bir se
siyle: 

- Neyi, halacığım?, diye sordu. 
Ve bunun üzerine, suçunu itiraf eden 

bir suçlu gibi, acele acele Barbara: 
- Evet Söylemek lfızımdır artık! de

di, şurada bir çok yasak kitap, risa1e ve 
bro!;iir varclır! 

- Burada, sizin evinizde mi kalaca-

Mili korunma kanunu 
Bu suretle el konmağa dahil hubu~t 

ve unlnrı toprak ofis tarafından ve ofil 
olmıyan yerlerdE.' belediyelerce satın alı• 
nacaktır. 

Daima hatırda tutulnıa
sı lazım başlıca hükümler 

Şehir ve knsabalnr<laki ha1k gibi tacir
ler, esnaf ve şirketler, diğer hususi rnil
essesC'ler de yukarıda yazdığımız esaslaf 
dairesinde beyanname vermeye mecbur
durlar. 

Ticaret vekaletinin yeni tebligindell 
anlaşılan dığer mühim bir cihet te şudur 
ki beyanname itası için verilen müddet 
12 şubat 942 perşembe günü saat 17 ye 
kadar devam edecektir. Beyannameleri~ 
mahallin en büyük idare amirine tebl .. 
ğinden itibaren üç gün içinde, el konul
muş olan hububat ve unların toprak ofisi 
veya belediyelere teslimi mecburidir. 

Kanunun lterlıesi alalıa dar eden başlıca lıısım· 
farım ldllasaten lıariferlmlze IJildtriyoraz 

4180 sayılı milli korunma kanunile hü
kümete esaslı bazı salahiyetler verilmiş 
olduğu malumdur. Tatbikine geçilen bu 
kanunun daima hatırda tutulması için 
başlıca mühim kısımlarına ait bir hüla
saSlnı tekrar veriyoruz : 

Kanunun 18 inci maddesifo. hükümet 
un değirmen ve fabrikalarına ve diğer 
sanayi ve maden müesseselerine lüzum 
gördüğü anda el koymak sallhiyetini ha
izdir. 

Kanunun 19 uncu maddesile, iş yer
lerinde fada çalışmağa lüzum görülün
ce işlerin mahiyetine göre günlük iş sa
atlan gündüz ve gece çalışmalannda tat
bik edilmek Uzere üçer saat arttınlabi
lir. Hükiimet bilumum ticarethane ve 
müesseselerin açık bulundurulacağı gün. 
leri ve ~gari iş saatlarını tesbite sali
hiyetlidir. 

Kanunun 21 inci maddesile ihükümete, 
lüzum gördilğü maddelerin lstihlildni, 
satışını ve imalini men ve imal, istihllk 
şekil ve miktarlarını tayin ve teahdit 
hakkı verilmiştir. 

STOK BAIDSLERt 
25 inci madde mucibince, hükümet 

memleket ihtiyacı bakımından lüzumlu 
gördülü maddeleri, tesbit edilecek milc
tarlar fevkinde ve şartlar haricinde sa
nat ve ticaret erbabının stok yapmaları
nı men edebilir ve sanat ve ticaret erba
bının faaliyet sahaları haricindeki mad
deleri stok yapmalarını men eder. Tüc
car olmıyanlann herhangi 'bir maddeyi 
ticaret maksadile stok yapmaları men 
edi1cbilir. Herhangi bir maddenin şahsi 
ihtiyaçlar fevkinde biriktirilmesini men 
~der. 

PR!M VE K1RALAR 
Hilkümet ithal ve ihraç maddeleri 

için fiat tayin ve muayyen fiattan nok
san ihraç yapılmasını men eder. Hükü
met her tilrlü ithal ve ihraç maddelerine 
veya dahilde istihsı\l ve istihli.k olunan 
maddelere prim verebilir ve prim alabi
lir. 

Kanunun 30 uncu maddesi mucibin
ce kira bedelleri arttırılamaz ve kira 
mukavelelerinde kiracı aleyhinde tadi-

lat yapı1aınaz. d Bu hususlara riayet etmiyenler hak-
ALIŞ VERiŞ 1ŞLER1 kında milli korunma kanunu hükümleri 
Kanunun 31 inci maddesi 100 kuruş- tatbik edileceği gibi bunların evlerinde 

~n faz.la satışlarda fatura vermek mec- ve diğer yerlerinde de arama yapılacak· 
burlyetini vaz etmektedir. t 
Alım ve satım muamelelerinde, bir ır. • _ 

malın mevcudu bulunmadığı satıcı ta- Valimizin spor sahalart 
rafından beyan edilince alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika talep ederse satıcı halılıında tetlıiJıatı 
bunu vermeğe mecburdur. Dün öğleden sonra, vali B. Fuad Tul<• 

CEZALAR sal Alsancak stadyomuna gitmi.ş.refaka• 
Kanunun 56 ıncı maddesine göre vü- tinde bulunan Beden Terbiyesi bölge 

cude getirilen stoklar hakkındaki karara as başkanı ve ajanlariyle ve bölge ınU• 
riayet etmiyenler 250 liradan 2000 lira- hendisi ile birlikte civar arsalardan ,Al
ya kadar ağır para cezasına ve tekerrü- sancak stadyomuna ilave edilecek yerle
ründe 1000 liradan aşağı olmamak ü1ere ri görmüştür. 
ağır para cezasile birlikte bir seneden Vali bundan sonra Karşıyaka turistik 
3 seneye kadar ağır hapis cezasına mah- yolları inşaatını tetkik ~tmiş ve Karşı• 
kfun e_dilirler. . . . .. yaka spor sahasına ilave edilecek yeti 
Aynı kanunun 57 ıncı ~ddesme go- <le gözden geçirmiştir. 

re, ihtara rağmen ve mı.lhık sebep ol- • • -- _ _ 
maksızın muayyen mUddet içinde ma- ÇocuJı laastanesindeJd 
lını gUmrükten çekıniyenler 100 liradan teslsat-
500 liraya kadar ağır para ce:tasile bir-
likte 15 günden 3 aya kadar hapis cez.a- Doktor Behçet Uz Çocuk hastanesi· 
sına mahkiım edilirler. nin su tesisatı inşaatı ve hastane pa~ 

59 uncu madde mucibince; 31 inci nın tanzimi 11 bin küsur liraya müteah• 
maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarile 32 inci h!de ihale edilmiştir. 

- -·-ve 35 inci maddelerde yuılı ihtiklr ve BORHOVADA 
istismar fiillerinden herhangi birini iş-
liyenl~le işlemete teşebbüs edenler ıooo Verilen müscunePe 
liradan 10 bin liraya ka4ar alır para ce- İunir Halkevi Temsil kolu C. H. p. 
zuile birlikte 3 seneden 10 seneye ka- Bornova Ergene ocağı adına bir mtısa· 
dar ağır hapis cez~ile mahkftm olurlar. mere vererek (Kanun adamı) ve (Bit 

HUSUSI MAHKEMEL'ER, Aziz1ik) piyeslerini muvaffakıyetle tern• 
KRED1LER 
Kanunun 67 inci maddesi mucibince sil etmiştir. 

ı ı dl kal Tümgeneral İsmail Hakkı Uluğ ve 
lüzum görü en yer erde a iye ve eti Tümgeneral Avni Uluer ile kalabalık 
hususi mahkemeler ihdas edebilir. 

Kanunun ek maddesi mucibince hü- bir halk kütlesi milsamereyi seyretmiŞ-
kümet, ınall müesseselerin açtık.lan ti- lerdir. 
cari kredileri murakabe, tahdit, tayin ve ----------------
men edebilir. Afrika harpları ve 

* Görülüyor ki meriyete giren kanun lngiliz ga~eteleri 
Ç-Ok şümullüdür. Ve halihazır vaziyeti 
karşısında çok zaruri görülen ihtiyaçlara (Baştarafı 1 inci Sahifede) 
cevap verecek ehemmiyettedir. Her va- nihayet Alınanlar da ayni güçlükleri, 
tandaşın vaziyetini tanzim ederek buna hatta daha büyük güçlükleri iküham et• 
ayak uydurması lazımdır. mek zorundadırlar. Düşman kuvvetleri

/tltaaril in 
. 

yenı Haz,ırladığı la viha 
nin Uçte iki.sinin yok edildiAi .öyleniyot 
ve her şey bunu ispat ediyor. Sonra bir· 
den bire yeniden Tobruk kapıların• 
dönmüş bulunuyoruz. Libyadaki muvaf· 
fakıyetsizlik hemen hemen affedilrnel 
bir şeydir. Bu muharebe bizim vermek 
mecburiyetinde bırakıldığımız bir mu• 
harebe değil, fakat bizim Almanları 
vennek mecburiyetinde bıraktığımız bit 
muharebe idi. 

8yıl ... 
zun 

sonra her köyümü
öğretmeni olacak 

İNCİLİZ NOKSANLARI 

------------------x*x:~----------------
24. 000 köy öğretmeni yeti,tirmek için 

Maarif Vekilliği tarafından bir kanun 
layihası hazırlanmakta olduRunu evvelce 
yazmıştık. Bu cköy okullarilc köy ensti
tülerini teokilatlandırmu layihası, mü
talaaları alınmak üzere vekaletlere vc
ri1miştir. Yeni l&.yiha ile köy eititmen ve 
öihetmenlcri bir ana plana baRlanmış 
olacaktır, ki bunun ehemmiyeti pek bü
yüktür. 

Bu plan mucibince Maarif vekaleti 
1950 yılında köylerimizi11 öi(retmen ih
tiyacını tamamen karşılayabilecektir. 
Ve önümüzdeki ders yılından itibaren 
köy enstitüleri köy öirctmenlcri temi
nine haslıyacaktır. 

LA YtHADAKI BöLOMLER 
Yeni layiha 1 1 bölümdür: Birinci bö

lüm mucibince köy enstitüsünden çıka
cak eiitmen ve öiirctmenler lüzumu ka
dar köy bölReaindc gezici ba11 öihet
menlik vazifesini ı;cörcceklerdir. Bu sa-

ğım? .. 
Sevinç içinde kalan Anna, hi.la bu ina

nılmaz ifşaata inanmıyordu. 
Halası sözüne devam etti: 
- Evet.. Burada, şu kütüphanenin 

gizli gözlerinde! dedi. 
- Hiç korkmadınız mı? Hiç olmazsa 

eniştemden de mi korkmadınız.? 
- O ömrilnde bir kitap okumuş adam 

değildirki, o cihetten eminim. Fakat şim
di, yapılan taharriyat yüzUnden endişe 
içindeyim. 
Artık en hakiki zevk ve saadet içinde 

kalan Anna: 
- Ooh .. Aziz kalacağım.. Sizi ne ka

dar seviyorum bilseniz.. dedi ve hala
sının boynuna sanlarak buruşuk yanak
larını öpmeğe koyuldu. 

Barbara: 
- Dikkat et, dikkat et! diyor ve vazi

yetin fecaatine rağmen kendisini gül
mekten men edemiyordu. 

- Ah, ah.. Ne kadar hoş, ne kadar 
hoş! Eniştemin evinde, yüksek rütbeli 
bir memurun, böyle şeylerden pek kor
kan bir adamın çatısı altında böyle risa
leler bulundurmak cidden hoş! 

- Çılgınsın kızım. Barbara bu defa 
artık kahkaha ile gülmeğe başladı; ve 
oval ayna yanına gitti; bunu yerinden 
oynattı ve geniş fakat derinliği pek az 
gizli bir göz meydana çıktı. 

Barbara, caddeden gelen araba gürill
tüsünc kulak kabartarak : 

- BİTMEDİ-

yede köy okullariyle köy enatitüleri ara
sında faydalı bir bailılık husule getiri
lecektir. 

İkinci bölüm eiitmen ve öiretmelen
lerin vazifelerine aittir. Yeni kanuna 
göre eğitmen ve öğretmenler köyü bü
tünlüiü He ele alıp onu hareketsiz ve 
durgun köv halinden çıkaran canlı, hare
ketli ve halkı birbirilc kaynaemıo köy 
seviyesine cıkarmaia çalışacaklardır. 

Üçüncü bölüm köy çocuklarının duru
mu ile alakalıdır. 

Dördüncü bölüm imece suretile yapı
lacak inpya aittir. Köy çocuklarının aai
lık şartlarına uyı;tun binalarda okutula
bilmesi icin köy bünyesine uygun yeni 
bir yapı sistemi ihityac1, köy imeceleri 
esası dahilinde temin edilecektir. 

Bu kanun layihasının mühim bir bö
lümü de ceza ve mükafat kısmıdır. Ve
rilen isleri bu yeni kanun dairesinde ba
şaranlar mükafatsız bırakılmıyacaktır. 
Vazifesini yapamıyanlar da muvaffakı
vetsizliklcrinin mahiyetine ve eeldine 
göre ceza ı;cörcceklerdir. Kanuna s;ı:öre 
hareket etmiycnler de cuaya tibi ola
cakbr. 

Enstitü öi{retmelerlne bazı haklar da 
hahoetdilmdttedir. 

LA YtHANlN HEDEFLERi 
Kanunun yurdumuza getireceii fai

deler eöyle hulAaa olunabilir: 
Tatbik alanı çok stenis, ilailendirdiği 

insan aayıaı milyonlan a$an bu kanun 
proicsinln hükümlerini memleketin her 
bucaiında her zaman yerine sretirehil
mck için kanunun metninde yazılı ted
birleri almıya hakikaten ihtiyaç vardır. 
Yeni projenin bütün maddeleri okun
duktan sonra hu maddelerde yazılı hü
kümlerin memlekette tatbik edildikleri 
ve bu ıuretle bütün köylerimizde canlı. 
hareketli bir hayatın hasladıiiı zamanlar 
sröz önüne gelmektedir. lıte o zaman 40 
bin köyün hepsi birbirine baiHanmı,, 
birbiriyle kaynasmı,, bu köylerde yaıı
yan milyonlarca insan ilk öiirenime ka
vu,mu' olacaktır. Kanun projesi iote bu 
cok özledi~imiz tabloyu yaratmak hede
fini gütmektedir. 

-~-

Belediye •eislnln 
DUnlıU tetlıllılerl .. 

Acaba niçin sendeledik. Bunda altı se-
bep olabllir : • 

1 - General Kaningam Habeş sef e
rinden yorulmuştu. Bundan başka her 
general tankları kullanmasını bilmez. 

2 - Muharebe başlayınca tankları· 
mızdaki silahların çok hafif olduğunu 
keşfettik. Son ild yıl içinde ötrenmll ol· 
ınamı& icap eden bu keşif bize çok pa· 
halıya mal oldu. 

3 - Tayyarelerimize Romelin tankla
rını tahrip edebilecek toplar koymadık. 

4 - Tamir sistemimiz ve gerilerdeki 
teşkilatınuz Almanların tamir sistemi 
ve gerilerindeki teşkilatla mukayese olu
namaz. 

5 - Rome1 süklınet devrelerinde 
hummali bir tarı.da çalışıyor ve mUın
kUn olur olmaz derhal darbeyi indiri· 
yor. Alınan sUratini bizim silratimide 
mukayese suretiyle hesap etmeğe bir nl· 
hayet vermemiz lAzımdır . 

6 - Altıncı nokta en mühim noktadır. 
Tank muharebesinin iyi taktiklerini bil· 
miyoruz. Harbiye nazırlığında tanklara 
ehemmiyet ve.rmiyen ihtiyarların dlva
nın hallini genç kafalara bırakacakları 
güne kadar bu böyle devam edecektir. 

BUGü'N 
UCUZ DEVA.MU 

HALK MATbtELERt 
Hususi 40, Balkon, Salon 20 Krş. 

Bir haftadan beri görülmemiş m•
vaffakıyet kazanan 

Yıldızlar Şarkısı 
VE 

BiR KIŞ GECESi 
FİLİMLERİ sayın milşterilerimizin 

arzulan yerine getirilmek için ancak 
bir gün daha devam edecek.. 

YARIN 
Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu TÜRKÇE SÖZLfi 

dün muhtelif pazar yerlerini, Kültür- R K AI )JN K A LB•ı 
parkı ve diğer parkları teftiş etmiş ve l\ 
bilhassa gıda maddeleri fiatleri üzerinde § Programına başlanacaktır .. 
meşgul olmuştur. ·ıGr::ıaacıaı:u:ı acıaaaaaa;: ı:ıaaaı:ıı:u:ıı:ıHDD"" 
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BtR KAÇ AYDA 

1 GILIZCE 
öCRErEN DERSLER 

~ ............ ________ _ .. ·-·-·-·-, ........... -:-
KJRK DÖRDVNCV DERS 

TIIE GOVERNEMENT OFA COUNTRY (Continued) 
Bir memleketin idaresi (devamı .. ) 

Ordeı· ( oodı) Asayiş 
To steal (tı stiıl) Çalmak (Hırsızlık yapmak) i'.0 commit murder (tı kımi't möödı) Cinayet yapmak 
'1: 0 entrust to (tu intra'st tu) Emanet etmek (Tevdi etme!;) 
'1: 0 fight (tu fayt) Kavga etmek 
Ao Vole (tu vöut) Rey vermek 
A CClndidate ( (ı kendidit) Bir namzet 
Or COnstitution (ı konstityfı'şn) Bir meşrutiyet 

der is kept by the police forcc 
~iş polis kuvvetiyle muhafaza edilir) 
n....:ı who steal are sent to prison; and those who commit murder are condcm
~ to death. 

~~du hırsızlık yapanlar hapishaneye; ve şu cinayet yapanlar da ölüme mahkum 
Ular.) 

~~ defencc of a country is cntrusted to the army, nm:y, and air forcc. 
~ ır ınemleketin müdafaası orduya, bahriye ve hava kuvvetlerine tevdi olun· 
'l'h UŞtur.) 
<eh.o. army fights on land, the navy on the sea, and the air force in the air. 
'rıı.. u karada, bahriye denizde, ve hava kuvveti havada muharebe yaparlar.) 
:ı.~ nıen in the army are called soliders, those in the navy are called sailors, and 
·-.-ıe in the air force are called airmen. 
t~udaki erkeklere askerler, bahriycdekilere gemiciler (bahriyeliler,) ha\·a 
;._""Vetlerindekilere de tayyareciler denir.) 
.&Jle l'urkish flag is red and white) 
<'l'urıc bayrağı kırmızı ve beyazdır) 
'l'he British flag is called the Union Jack, and it is red, white and blue. 
.fritanya bayrağına (Union Jack) denir, onun ı-engi kırmızı, beyaz ve mavidir) 
lb~reat Britain, thcre are two Houses of Parliament. 
wüyük Britanyada iki Parlamento vardır .. ) 
~(""' are : the House of Commons, and the House of Lord. 
uunJar Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasıdır .. } f the House of Commons, sit Members of Parliament 
Avam kamarasında mebuslar oturur.) 

'l'h( ere is an election of members of Parliament every five years. 
ller beş senede bir mebus seçimi vardır.) 

\Vhen there is an election, everyone, in Great Britain, who is over twenly - one 
" 0 tes for one of tbe candidates. 
<Seçiın yapıldığı zaman Büyük Britanyada yirmi bir yaşını geçen herkes bir 
~t reyi verir.) 
ln Aınerica there is no House of Lords but there is a Senate in Washington. 
öAınerikada Lortlar kamarası yoktur, faknt Vaşingtonda bir Senato vardır.) 
n:ı.~t • Britain is a constitutional monarchy. 
\QUY\ik Britanya bir meşruti monarşidir.) 

YENi ASIR 
E 

Mısırdaki Rumen, Fin 
Macar mümessilleri 

dönüyorlar •• 
Londrn, 8 (A.A) - Ofi ajansı Kudüs

ten bildiriyor: Romanya, Macaristan ve 
Finlnndiyanın Mısırdaki dilomatik mü
messilleri lstanbul yolile memleketleri
ne dönmek i :n Havfadnn gec;imşlerdir. -·Almanlar ingilterede 

yalnız bir yeri 
bombaladıl2~ .. 

Londra, 8 (AA) - Hava tebliği : 
Dün gece düşman uçakları İngiltcre

nin cenup batısında bir yere bomba at
mıştır. Hasar azdır, ölen ve yaralanan 
yoktur. -·-Almanyaya yapılan son 
İngiliz hava hücumu 
Bcrlin, 8 (A.A) - Alman tebliği : 

Almanyaya ~ö
türüleıı yaban

cı isçiler 
ALl\IANLARIN ASKERE AUN~'IJ 
KENDİ iŞÇiLERi YERİNE Ç~IŞ
TIRDIKLARI YABANCILAR IKl 

MİLYONU BULDU .. 
Vaşington, 8 (A.A) - Buraya gelen 

son haberlere göre silah altına alınan 
Almanların yerine fabrikalarda çalıştı
rılmak üzere Almanyaya götürülmüş 
olan yabancı isçi sayısı iki milyonu bul
muştur. 

" Birinci sınıf miitehassıs Doldor 

Demfıe All Kamçıoğla 
Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
ELEKTRiK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 .• lzmlT 
Elhamra Sineması arkasındaki mu
ayenehanesinde hastalannı kabul 
eder .. 

Alman koyunda savaş uçaklan dün 
beş düşman uçağı diişürmüştür. Bu tay
yareler İngiliz bomba uçaklarından mü
rekkep bir hava filosuna dahil bulunu
yordu. Biz.im u~aklarımız kayıp verme- , TELEFON : 34'19 (4.69) a 
mişlerdir. '11111 .... •-----··------... r 

TVRKİYE DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 
MVESSESESİ MVD'ÜRLVOVNDEH : 

Barem harici lngilizce, Almanca ve Fransızca bilen mütercim ve daktilo 
alınacaktır: 

1 -VERıLECEK OCRET: 
A) Mütercimlere tahsil vaziyetlerile ehliyetlerine ve kadro münhalatına 

göre 260 liraya kadar. 
B) Daktilolara yapılacak ehliyet imtihanında lisan bilgisile yazıdaki sür

atine ve kadro münhalatına göre 1 70 liraya kadar ücret verilecektir. 
2 - ARANILAN ŞARTLAR : 

Mütercimlerin: 
A) Devlet lisan imtihanında muvaffak olmuş bulunmaları 
B) Lise derecesinde tahsil görmüş olmaları 
C) Fili askerlik hizmetlerini ifa etmiı olmaları 
D) 40 yaıından yukarı sinde bulunmamaları; 
Daktiloların; 
A) Orta derecede tahsil görmüı bulunmaları 
B) - 35 yaıından yukan sinde olmamaları; 

şarttır. 

Taliplerin, Ankarada Sümer bank. umumi müdürlüğü ile, iatanbulda Sü
mer bank istanbul şubesine, iz.mirde Yerli Mallar pazarına ve Karabükte 
müeuese müdürlüğüne müracaatla tedarik edebilecekleri it talepnamelerine 
aşağıda yazılı vesaiki bağlayarak en geç 28/2/942 tarihine kadar Karabükte 
müessese müdürlüğüne posta ile veya bizzat müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikası 
2 - Nüfus kağıdı (941 askerlik ihtiyat yoklamasını havi) 

-ri"Şiiiua-·-·-.. { ,ngilızlere göre 3 - Polis iyi hal kağıdı 
4 - 3656 ve 3659 numaralı kanunlara tabi müessesatta çalışanlann ha-

Genç kızımız Deraden Çetinkaya
nın apandisit ameliyatını muvaffakı
Yetle neticelendirerek, dört aydan i 
beri çektiği ıstıraplı sancılardan • 
kurtaran memleket hastanesi baş 
hekimi sayın operatör bay Cevdet 
Günenin, kızımız Alsancak Sıhhat 
evinde yattığı müddetçe, bir asker 
e"lldına gösterdiği şefkat, saınimi
Yet ve suhuleti, biz ana ve baba min
net ve "1kran borcu olarak unutamı
§acaAunızı kıymeUi doktorumuza ve 
ıhhat evinin değerli baş hemşiresi

ne ve diğer hemfirelerlne teşekkür
lerimizi an.ederiz. 

1 Babası : Yarbay Celil Çetinkaya 
Anası : Nebiye Çetinkaya ..,... ____ _......,..., ___ ~._~.·ı 

Afriltada vaziyet 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

tısında Algazaleye varmışlardır. Aldan
h\ak tehlikesi olmadan şu cihet muhak
~ ~ddedilebllir ki müttefikler kuvvet-
erinı toplıyorlar ve Romelin kendi mU

llakale hatlarını azamı nisbette uzattığı 
~karşı hücuma geçileceğini Umit 
Çin bUtUn sebepler mevcuttur. 
İNGtı..tz HAVA HÜCUMLARI 
Rahire, 8 (A.A) - Orta şark Brltan· 

Ya hava kuvvetleri umumt karargtlhmın 
tebliği : 
il Av tayyarelerimiz Sirenaikte dUşman 
~ kollan.na karşı hUcuınlanna dün 

butün gUn devam etmişlerdir. Bomba 
~Yarelerimiz de faaliyet göstermiştir. 
-mıbuda kesiminde bir mikdar dilşman 
~törlü taşıtı yakılmış, diğer düşman 
~1tları da ciddi hasara uğrattlmıştır. 
Şimdi gelen etraflı raporlara göre beş 

t~batta av ve bomba tayyarelerimiz çok 
Üyük muvaffakıyetler kazanmıştır. 

d··l>üşınan üslerine karşı gece ve gün· 
uı.. tesirli hareketler yapılmıştır. 
BlNGAZt VE BERK.ADA 
Cunıa gecesi Bingazi liman tesislerile 

~r~a tayyare meydanına hücum edil
~ştır. Bingazide Katedral ve juliana 
•<Qbınlannda ve iç limanda yangınlar 
~~r. Berkada büyük bir infilak ol-
-~ ve bundan sonra yangın çıktığı 

IO!ilJmUştUr. 
'l'RABLUSGARPrE 

tin AYni gece Trablusgarp limanı ve şeh
huı cenubunda motörlü taşıtlann toplu 
honı llnduğu yer bombalanmıştır. Atılan 
" balar isPanyol nhtımında patlamış 
..., e lllotörlU taşıtların bulunduğu yerde 
çı~.ik santralında büyük yangınlar 

ll\~8l'Yarelerimizin hepsi üslerine dön-
ştür. 

(Baştarah 1 inci Sahifede) len bulundukları daireden alacakları tahriri muvafakatname. 
cephesi kumandanı olduğu halde son 5 - 3 boy 8 vesikalık fotoğraf. 9 ~ 3 16 
günlerde cepheyi teftiş etmiş ve bir çok ·-------·---------------------
kesimleri gezmiştir. 

RESMI tebliğ 
Singapur, 8 (A.A) - Pazar günü neş

rolunan tebliğ : 
Bugün düşmanın geniş ölçüde topçu 

ve hnva faaliyeti görülmüştür. Topçu 
bombardırnanlarile hava faaliyeti bil
hassa Singapur adasının cenup kısım
larınclııki mevzilerimize karşı tevcih 
edilmiştir. 

Johor bogazında devriye gezen kara
kol gemileri düşman karakol gemilerine 
rastlıyarak içinde 30 kişi bulunan bir 
Japon gemisini batırmıştır. Topçumuz 
Johorun cenubunda dUşmanın istihkim 
müfrezelerine ateş açarak bunları dağıt
mıştır. T<>pçu kuvvetlerimiz Matsoy is
tikametinde hareket halinde bulunan 
düşmana da ateş açmış ve bu bölgedeki 
Japon bataryalannı bombardıman et
miştir. Bombardımandan sonra bu ba
taryalar ateşi kesmiştir. 
Düşman kıtalannın Pulav Oluna çık

tığı haber veriliyor. 
Pulaoolun adası Johor boğazının do

ğusunda Malezya ile Singapur arasında 
bulunuyor. 
Düşmanın bu sabah Singapur adası 

üzerine yaptığı hava akınlarında avcıla
rımız bir dUşman bomba tayyaresi tah
rip etmiş, iki bomba tayyaresi de hasa
ra uğratmıştır. 

Bütün av uçaklarımız üslerine dön
müştür. 

* Rangoon, 8 (A.A) - Japon tayyare-
leriyle Spitfaycrlcr arasında bir hava 
muharebesinde dokuz düşman tayyare
si düşürülmüştür. Bir Japon tayyaresi 
hedefine taarruz ederken kendi kendini 
tahrip etmiştir. 

Telgraf muhabere bilgisi olan lllı melıtep me• 
zanu memur alınacalı-

P. r. r. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bilgi

sine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceiH yerlerde me· 
muriyet kabul etmeleri şartbr. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmüne sıöre 1 O 
lira maaş veya S O lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iıtirak edecek hat ba1b1&lucı, baı müvez· 
zi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından evvel idareye intisap etmiı olmalan şart
tır . 

5 - İdare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle halen idare dahilinde 
bulunan muvnkkat memur muvakkat bakıcı ve müvezzjlerin 788 sayılı mem~ 
rin kanununun 4 ncü maddesindeki şartları haiz olmaları ve devlet hizmetine 
ilk defa alınacaklann 30 yaşını geçmemiş bulunmalan lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
25 ıubat 942 çarpmba günü akşamına kadar yalnız bir dilekçe ile ve idare 
haricinden girmek .iatiyenler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitclerile birlikte imtihanın icra edileceii P. T. T. merkez müdür
lüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka vili.yet P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 26 
şubat 942 perşembe günü aaat 1 O da ve umumi bilgilerden 2 7 ıubat 942 c~ 
ma günü saat 1 O dayapılacaktır. 
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Halis Elıstra Elıstrcı 

Ayvalık zeytinyağı 

Teneke ile satış 

j 
'.l'aşçı1ar caddesinde eski Keresteci

lerde 46 numarada Hamdi Akyürek 

~-~::~_:_~~~: _!2!8>:_. 

DOKTOR - OPERATÖR 

VEFİKAGAR 
Dolum ve KAdm haatabklan 

Mütehauuı 

2 nci Beyler sokak No. 79 
Telefon: Hastane 3196 aaat 6-1 S 

Klinik 2727 saat 15. 18 Ev 33'14 

~~.r~..r.r.r~ı:ıaaoor 
Böbrek, Mesane, Prostat, idrar yol

lan ve tenasül hastahklan 
Mütehassısı 

Birmanyaya karşı muhasamatın baş
lamasından beri Rangoon hava üslerine 
45 hUcum yapılmıştır. 

Rangoon, 8 (A.A) - Dün öğleye ka- ·uac::ıoc:ıoc:ıı=ooo~..ıeccc:ıı:ıcıı::ıcı:ıc:ıı::ıı.:ıı.:ıc:ıı.:ıc:ıc 
UROLOG - OPERATÖR 

DOKTOR 
HAYRİSAYKAM dar yapılan hava hareketleri hakkında D O K T O B 

Britanya hava kuvvetleri tarafından SALİH SOHAD 
neşredilen tebliğde bildirildiğine göre, 
Rangoonun şimalindeki tayyare meyda
nı düşman tarafından dört defa bomba
lanmıştır. Hasar ehemmiyetsizdir.. İn
sanca kayıp yoktur. Ayni ~evrede saat 
9.30 da bir tehlike işareti daha verilmiş 
ve 24 düşman av tayyaresi meydana 
yaklaşmıştır. İki düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. D!ğer iki düşman tayyare
sinin daha dUşürülmüş olması muhte
meldir. Bizim kayıbımız olmanııştı.r. 

Singapur, 8 (A.A) - Cuma günü 
Singapura yapılan hava akınlarında 4 
sivil ölmüş, 54 sivil yaralanmıştır. 

Cilt, Saç ve Zührevi hastalıklar 

1 mTEt:~LEFhr::ıu Sokak No. '19 .. 
ON : 272'1 •. 

~..>COCCOCOCDc:ıcıaıac:ıac-

DOK2'0R 
KEMAL H. YALAZ 

DOOUM VE KADIN HASTALIK· 
LABI MOTEHASSISI 

Birinci Beyler Sokak 36 .. Telefon 2946 
EVİ : Karantina - Köprü.. 
Berat ap. 1.. TEL. 3888 

Hastalannı her gün öğleden sonra 
İkinci Beyler Numan zade sokak 
5 NoJı muayenehanesinde kabuJ ve 
tedavi eder. 
MUAYENEHANE : Telefon : 3453 
EVİ: Karşı aka Rayegin So. No. 26 

vaıı:~~xxıcıCıbc:o~=o""~~ 

_,_ -l- --·-·-·· 
1 

DOKTOR 
SalAhettin TEKAND 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MOTEL.ASSISI 

SA.1'1FE J 
ıaı aw 

R~aac:ıac:ıc:ıacaı.:ıaı::ıacc~~=o=ıcı.:ıaacac:ıc:ıc:ıa~~ 

i Beyana ve el konma~a tib! 
1 J: ububat ve unları hakkında 

İzmir Valiliğinden : 
- Bundan evvelki karara ek olarak ticaret vekaletinden alınan tebliğ 

\e işara göre ekme-ğini kart ile alan şehir ve kasabalardaki müstehlik halkın 
elinde ve evinde bulunan buğday, çavdar, mahlut ve mısır ile bunların unla
rl beyana ve el koymağa tabidir. 

2 - El konma haricinde kalacak kısım yalnız nüfus başına bir kilo undur. 
Adı geçen dört nevi hububatın tamamı ve hir nüfusa bırakılacak bir kilodan 
fazla un beyana ve el konmağa dahildir. 

3 - Ekmeğini evlerinde yapanlar dahi şehir ve kasabalarda müstehlik 
halktan sayılırlar bunlann evinde ve elindeki buğday, çavdar, mahlut ve mısır 
ile unlarını vilayetimizde ağustos ayı nihayetine kadar evvelce bildirilen 
esaslar dahilindeki miktarları el konmadan hariç olup bakiyesi beyana ve el 
konmaya tabidir. 

4 - Bu suretlerle el konmaya dahil hububat ve unları ofis tarafından ve 
ofis teşkilatı olmayan yerlerde belediyelerce satın alınacaktır. 

S - Şekir ve kasabalardaki halk gibi tüccar, esnaf, şirketler hususi mües
seseler de yukarıda yazılı esaslar dairesinde muayyen müddet içinde beyan
name vermeğe mecburdurlar. Ellerinde ve evlerindeki zikri geçen dört nevi 
hububat ile unları da el konmaya tabidir. 

6 - Bundan evvelki tebliğde gösterilen üç gün beyannamelerin mahallin 
en büyük idare amirine tebliğinden itibaren el konacak hububat ve unlarının 
ofise veya belediyelere teslimatı için bırakılmış mühlettir. Araya tadil gün
lerinin girmesi hasebile beyanname itası için verilen müddetin 12/2/942 
pertcmbe günü saat 1 7 ye kadar devamı tensib edilmiftir. Alalı:adarlann be
yannamelerini lzmir belediyesi hududu içinde vilayete ve kaza merkezlerinde 
kaymakamlara ve belediye teşkilatı olan nahiyelerde nahiye müdürlerine ve 
kasaba mahiyetinde olan diğer yerlerde bağlı bulundukları kaza ve nahiye
nin en büyük idare amirine yukandaki izahata göre vermeleri ve bahsı geçen 
dört nevi hububat ile unlarını ofise veya belediyelere teslim etmeleri lazım
dır. 

1 - Bu hüküm ve tebliğlere riayet etmiyenler haklarında milli korunma 
kanununun hükümleri dairesinde cezai takibat icra edilmekle beraber kendile
rine ait evler ve yerlerde arama yapılacaktır. 

8 - Keyfiyet tekrar tebliğ ve iliın olunur . 
ıoıac:ıı::ıc:ıaı:ıı.:ıc:ıı::ıaı::ıc:ıaac:ıac:ıc:ıaac:ıaaaı:ıacaı.:ıı::ıı::ıaı::ıı::ıaaaac:ıı::ıc:ııac:ıaı.:ıaıaaıaaaaac:ıc:ıc:ıac:ıc 

VaJııflar Ziraat Müdürlüğünden : 
Zeytinyağı ve pirina fabrikalan ile aabunhanelerde kullanılan makine, ka

zan, aitim kazanı, baskı ve bombarya, taş ezgi takımı au tulumbalan tran~ 
misyon kasnak ve kayı~lar muhtelif kuturda borular yağ kalıpları aabun kay
natma kazanı ve tcf erruatı pirinadan yağ çıkarmaya mahsuı cihazlar satın alı
nacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin satacakları mahcmenin 
adını markasını kabiliyet derecelerini ve kıymei ve en son kaça verebilecekle
rini yazılı bir teklif ile vakıflar umum müdürlüiüne müracaat etmeleri. 

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

Vnluersııe A. E. P. Komisyonundan : 
Birinci cerrahi lr.ılniğine yaptırılacak 28145 liralık muhammen bedelli tahta 

eşya 23/2/942 pazartesi günü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla ihale edi
lecektir. 

Zarfların saat 14 de Rektörlüğe verilmesi lazımdır. Resim, liste, şartname 
Rektörlükte görülür. 4 9 1 4 19 5 60 ( 2 51) 

T. C. Ziraat Bankası 
KuruJıq tcueihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ U 

Z1nıf •e ticarl her nevi B1tnka muameleleri 

PARA BlRi~{TİRENLERE 28.800 URA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat benkamnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h-plarmda mu (IO) 
llruı buhmant.ra senede C defa çeldJecek kur'a ile apğıdald pllna l6re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
t • 2fiO • LOOO • '° • 100 • '-000 • 

100 • 59 • 6.000 • 

120. '°. ~· 
180 • • • 3.200 • 
DİKKAT : U..planndald paralar bir sene lçlnde 50 liradan af8iı ~ 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fınlasiyle verllecekUr. 
(Kur"alar eenede 4 defa, 11 Huiran 11 EylOJ. 11 Birlnciklnun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

Her Türlü Harita Yapılır 
Belediyeler halihazır, ve hudut haritalan, imar planlan tatbikab; çiftlik 

hudut ve ifraz haritalan, maden kroki ve imtiyaz haritalan; ıoae, de
miryolu, bataklık, sulama iıleri etüdve heaabatı aeri iktisadi ve ucuz yapı
lır. Vekaletlere tasdik ettirilir: Adres: Şıli poata kutusu 34 

PULMOSiRO Öksürilkleri teskin eden teuilbe edil-ı 
miş bir müstalımrdır-

T. iş Bankası 
Küpuı tasarruf ftesapları ı,42 Uırcunfye planı 
Keşideler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapıla .. 

ı ' • 2 iKRAltfİYELERl-
ı adet 2000 Lirahk 2000 Lira 
3 adet 1000 Liralık 3000 Lira 
2 adet '150 Liralık 1500 Lira 
3 adet 500 Liralık 1500 Lira 

18 adet 250 Liralık 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 4000 Lira 

50 adet 50 Liralık 2500 Lira 
200 adet 25 Liralık 5000 Lira 
200 adet 10 Uralık 2000 Lira 

Hastalannı her gün öğleden soma 
Numan zade sokak 5 numaradaki 
hususi muayenehanesinde kabul 
eder. Telefon : !~!3.~v.:,. 3;!5!., ~!2. 

0 
-~--• _11 
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KAŞtltRI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrdarı derhal lıeser-
Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında gilnde (3) kaşe alınabilir-

A~rıla:rı dindirir 
ROMATiZMA. BAŞ, DtŞ, StNIR ve BEL ağrıları ile soğuk algınhiından 

ileri gelen vücut KIRJKLICI, NEZLE ve GRtP haıtalıklan D E R M A N 
katelerile derhal geçer, icabında gilnde 1 • 3 kaıe alınır, her eczanede bu
lunur. 



Amerıhada hazırlık 
---·---

"1943" de harp 
2CO mil-• • 

ıçın 

yar lira harcan
mış olacak -·-Bazı rahamıar : Yılda 

ııs bin tayyare, 7S bin 
tanıt, ıo milyon tonilti· 

tcluh gemi •• 
Reis Ruzveltin son mühim nutku ile 

konPreve mcsaiı Amerikanın harp ha-
71rhklarına verdiii hız ve deieri R"Öster
mf"k itibarile çok önemli ve tetkike de
ğr7'1idir. 

Reis nutkunda tayyare, tank, tayya
re ve tanka karsı koyma topu ve R'Cmi 
\•anımı bakımından $Unları sövlemistir: 

1 - c Tayyare yapımındaki temoo
muzu hızlandırmak icin bu yıl 60 bin 
tavyare vapacai.?ız .. . Hızlandırma tem
po~una o suretle devam edilecektir k i 
Relf"C.ek yıl, yani 1943 yıhnda vüz bini 
savas tayyaresi olmak üzere 125 bin 
tavvare yapacağız.> 

2 - cTank yapımındaki tempoyu da 
o s•ı retle hızlandıracağız ki bu vıl 45 bin 
tank ve avni hızla devam ederek ~ele
ce-k vıl 75 bin tank yapacaa-ız. > 

4 - c Ticaret ~emiei vapımını o su
rotle hızhndıracalhz ki 194 1 vılının bir 
milvon 11 O bin tonilatosuna kar~ı bu 
yıl !llP1c.iz milvon tonilatoluk eemi ins.a 
f"dl"'reiiz ve R'elecek yıl bu miktarı on 
mil ,·on toni13tova ('ılcarncaR-ız .> 

* Reis Ruzveltin yalnız dört is mevzuu 
hakkında vermekte o]du~u bu aavıların 
ne kadar vüks~k. yani Avrupalının kav
ravl'lmıyaca~ı kadar vük~ek df"it"rdt" ol
dııP.nnu anlamak icin Mihver devletleri
nin busrün - kendi iddi .. l a rına ~öre - vıl
da 36 bin tank yapabilmekte oldnkla
nnı dü!llÜnmek lazımdır. 

Cörülüvor ki Amerikanın - Avrupa 
öl("Ül"ÜnÜ ve anlavısını büyük şekillerde 
a.ean - bu hazırlıkları gerçekten harbin 
neticesi üz~rinde yapace.R-ı te~irle dik
kati celbedecek bir de S<erdedir. Fakot 
dJ.hf\ kat'i bir hüküm VI" karara varabil
mf"k icin Amerikanın diğer harp tertip 
ve tedbirlerini de bilmf"k Vf' hatırlamak 
lüzumludur. 

* Amerika deniz silahlarında harp ge-
misi sayısını kırka. tayyart: Jl;emisi say1s1-
n1 virmi dörde, kruvazörlerini yüz vir
mive, destrover sayısını dört yüz sf'k~en 
bf"1te. denizaltı vemilerini iki vür ellive 
eıkarmakta ve bu vekUnları 194 3 sene
~irırft"n ,.vvel eldf" etmf"~e c rt 1ısmakta
<lır. 

1942 yılında Amerika hava ordusu
na en az elli bin pilot yetiştirmt"k icin 
nilot mekteplerini her ay en az dört bin 
bes yÜz tayyareci yeti"'tirecek hale 2e
tirmek icin gereken ht:r türlü tedbirler 
alı"~Hf bulunmaktadır. 

On milyonluk bir Amerika kara or
du•u.,un en kısa zaman - kanaatimce 
takriben 194 3 sonunda - bütün malze
mı-11ile hazırlanması iein alınmıq olan 
t.-dhirler asa~ıda sıraladıiım sil8.hlar için 
su a3S!'ari vapım miktarlarını göz önün
d,. bulundurmaktadır denebilir: 

300. 000 Aifır makineli tüfek 
375.000 H•fif makineli tüfek 
7. 120.000 Piyade tüfes:ü 
12.000 15. 5 luk top 
37.500 10.5 luk top 
70 . 500 Tank ve tayyareye kar" top 
120.000 Pivade (siper) havanı 
Amerikalıların peynir ekmek 1Zibi 

h.,,rcamak üzere yapacakları kanaatini 
vrrmekte olan bu harp malzemesini bil
h;ooı1a savı bakımından Avrupa varlıkla
rit.- karo;ılastırmak na"'ıl dü!!-ünülebiHr? 

* Amerikada her türlü yapım mÜe!tıııe-
seıl ... rinin muhtaç oldukları vapıcı maki-
nel ... rin insası icin de büvük öl(ü1errle 
tedhirlt>r alınmıe bulunmaktadır. Bu 
trdhirlerin azametini anlamak icin 19 39 
cı~nb"'ri kurulmaR-a devam eden yeni 
•Makine fabrikaları> nın istihsal kud
retlerine sröz atmak lazımdır: 

1939 da kurulan veni makine fabri
kaları 200 milyon dolarlık, 1940 ta ku
rulanlar 450 bin, 1941 de kurulmu• 
olan yeni fabrikalar 750 bin dolarlık 
makine vapmaia muvaffak olmus1ardır. 

Amerikanın 1942 senesi yapım taka
tınt kıvmr-tlendirmek için reis Ruzveltin 
•En büvük fabrikalardan köy atölyele
rine k11.dar bütün tesislerine harp endüs
trisi harf"ketine iıJtİrak edecek]eri» yo
lundaki eöz1erini hatırlamak ]ftzımdır. 
Ve kanA.atimce, Amerikanın kudretini 
ancak bu sayılar ve sözlerle hakkiyle 
dt":Ü"t"rlendinnek mümkündür. 

* Simdi bütün bunlardan sonra reis 
Ruzveltin konstreve gönderdiR-i mesa
İın eu parçasına iöz atalım: 

• 3 Son kanun 1941 torihli müdafaa 
'Prov.ramında top vekUn 29 milvnr dolar 
dt"rPİs eclilmisti. Buna 1941 yılı irinde 
46 milvar dolar il&ve edildi ve bu !IU

ret]c top vekun 75 milyar dolarlık mik
tar haoııl oldu. Btı 75 milvard!ln mü~tak .. 
he! taohhiitler idn 24 milyarlık bir meb
JaS? kalmı"'tır. > 

Bu sözler, 194 1 vılı icinde harp h'
:z1rlıklan İçin 5 1 milyar dolar harcandı
~ını anlatıyor. Fakat reis huna rağm"':n 
1942 de normal biitçe ile 56 milyar do
lar daha i!temek kararında oldur_F\.l.,U 
hilrHrmi.stlr. Bunlar su mana.ya ~elir k i 
Arner'ka 1941 - 1943 yıllarında 107 
mi1var dolar (bizim paramızla iki yüz 
milvar Ura) harcamak euretile Mihver 
devletlerinin bu yolda sarfetmekte ol-

Amerıka Ç1ne büyük 
ehemmiyet veriyor 

---·---
Ruzvelt mare-
şal Çankayşeke 

bir tel t:raf 
srönderdi -·-uÇin milletinin hatlandı· 

ğı acı zafer için gerelıen 
fedalıarlıhlara parıaıı 

bir örnehtir •• » 
Vaşington, 8 (AA) - B. Ruzvelt Çi

ne 500 milyon dolarlık ikraz kanun la
yihasının imzası münasebetiyle mareşal 
Can Kay Seke aşağıdaki telıı:rafı cekmi•
tir : 

Çine 500 milyon ikrazda bulunmağı 
derpiş eden kanun layihasının kabulü 
gerek benim ve gerek Amerikan halkı 
için büyük bir sevinç kaynağıdır.. Bu 
tedbirin "üratle kabulü ve halle tarafın
dan şevkle karşılanması Birleşik dev
letlerin Çine karşı saygı ve kıymetleri
nin deHlidir. Japon ordusunun eline 
geçmesin diye milli toprağın bütün kay
nağını tahrip suretiyle Çin milletinin 
katlandığı acı, zafere u1a~mak için ge
reken fedakarlıklara parlak bir örneği
ni teşkil eder. ____ ,......,.,......, ___ _ 
Japonlar Çinlilerde" 

bir yeri aldı/er -·-Çunking, 8 (AA) - Çin tebliği : 
Japonlar Bayşovu almıı;lardır.. Fakat 

Çinliler burasını boşaltmadan önce düş
mana ağır kayıplar verdirmişlerdir. Şeh.. 
rin kenar mahallelerinde şiddetli bir 
muharebe cereyan ediyor. 

JAPONLARA GÖRE 

Tokyo, 8 (AA) - Japon kuvvetleri 
3 şubatta Şangsi eyaletinin cenubunda 
Çinlileri mağlOlıiyetc uğratmış ve şllna
le do~u ilerlemeğe ba~lamışlardır. Batı 
cenup istikamet'nde Çin ve Çin komü
nist kuvvetlerinin rical yolu kesihni!;tir. ____ ....., . ......, ___ _ 
Serbest lrlanda
da 1-:uhuhat, bil
hassa bn2'day 

ile un az ---·---
IRLANDA TECR T EDiLMiŞ 
VAZiYETTE BULUNUYOR -·-Dublin, 8 (A.A) - Irlanda ziraat 

nazırı söylediği bir nutukta demiştir ki: 
• - Siyasetimiz, harpte tarafsız kal

mağı istihdaf eder; fakat harpte bitaraf 
kalmamız, harbin sıkıntılarını çekmiye
ceğimize delalet etmez. Ekonomik duru
mumuz bozulmuştur. Çünkü filen tecrit 
edilmiş haldeyiz. İhtiyaçlarımız çoktur, 
fakat en çok muhtaç olduğumuz hubu
bat ve bilhassa buğday ve undur.• ____ ....., . ......, ___ _ 
"Sof }7a" da ye

ni kararlar 
----•ı----

BULGARISTA~DA YAHUDILE· 
RıN EMLAKiNE EL KONUYOR -·-Sofya, 8 (AA) - Bulıı:ar Sobranya-
sında kabul edilen bir kanun projesine 
göre yabancılar ve yahudiler şehirlerde 
birden fazla eve sahip olamıyacaklar ve 
vahudilere ait bütün gayri menkul mal
lara devlet el koyacaktır. Bu mal sah.ip
leTine bedelleri 20 senede ödenmek üze
re yüzde Üç faizli devlet tahvilleri veri .. 
lecektir. lotimlake tabi tutulan yahudi 
emlakinin kıymeti 2,5 - 3 milyar Leva
dır. ____ ......... ....., ___ _ 
AMERİKADA 
Çocuk Sıhhat günü 
Va•inıı:ton, 8 (AA) - Cümhurreisi 

Ruzvelt 1 Mavıs ~nünün çocuk aıhhl 
günü oldu~unu i18.n etmietir. 

ANKARADA 
Kır ko~usunu Mustafa 
Kaplan kazandı .. 
Ankara, 8 (A.A) - 7000 metrelik kır 

koşusu Mustafa Kaplanın birinciLği ile 
nihayet bulmuştur. 

duklarının bir çok mislini ortaya koy
makta ve bu suretle makine - motör har
bi denen bu harbi kazanacağını i 1.tın et
mi ' olmaktadır. 

iste böy}ece Amerik~nın harbi kazan· 
mak icin aldı~ı - fakat akılların alamı· 
yac!"~ı kadar muazzam - tedbirlerin bel
)~ başlı olanl arını yazarken okurl~nmın 
bu sayılara bakarak kendi k~ndilerine 
kolavc:t. bir hükme varacakle.rı kanaati
r.ı ı, -l :\"Orum. 

Sakir Hazım ERGöKMEN 
I 

Almanlara göre 
---·---

Rusyada çetin 
müdö.f aa n..u
l arebeleri de
''am ediyor -·Almanlar yakında Rus-

yada yeniden hücuma 
g~eceğiz diyorlar ... 

Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: Do
ğuda çetin müdafaa muharebeleri devam 
ediyor. Alınan kıtalarının karşı hücum
ları sırasında bir çok düşman yok edil
miştir. 269 uncu piyade tümeni yüksek 
askeri meziyetlerini bir kerre daha gös
termiştir. Bu tümen dört haftada düş

manın 120 hücumunu püskürtmüştür. 
Bir çok karşı hücumlarda düşman kuv
vetleri imha edilmiştir. 

9 son kanundan 6 şubata kadar düş
man 239 uçak kaybetmiştir. Ayni dev
rede doğuda bizim uçak kayıbımız 13 
tür. 

Berlin, 8 (A.A) - Folkişer Beobahte
rin a"keri yazıcısı şark cephesindeki du
rumdan bahseden bir yazısında Alınan 
taarruzunun aldığı neticeler ile Bolşe
vik karşı hücuınlarının neticelerini mu
kayese ediyor ve diyor ki : 

Alman ordusu dört ayda Moskova ve 
Lcningrad kapılarına kadar ilerlemiş ve 
düşmanı kanlı yenilgilere u.1;-atmı~ır. 
Son meydan muharebesinde Alman or
dusu dört milyon kadar esir almış, sekiz 
milyon Sovyct askerini imha etmiş ve 
bir çok büyük sayıda malzeme ele ge
çirm:ştir. 

Sovyet karşı hücumlarına gelince 
"üphe yoktur ki bunlar harbin neticesi 
üzerinde hiç te kat'! bir tesir yapacak 
mahiyette değildir. Sovyetlcrin kış üze
rinde kurdukları ümitler tahakkuk et
memiştir. Kat'i muvaffakıyetler elde et
mek şöyle dursun Sovyetler hiç bir yer
de Alman kıtalarının 1941 son baharın
da kazandıklarına benzer hiç bir zafer 
kazanamaınıslardır. 

1942 yılı Alman askerinin şark cephe
sinde yeniden hücuma geçişini yakında 
görecektir. ____ ....,_ . ......, ___ _ 
Makineve 
,,.. erilirken 

Alman nazırı Todt bir 
uçak kazasmda öldü .. 
Berlin, 8 (A.A) - Alman nazın Todt 

vazifesi başında askeri vazifelerini ya
parken bugün bir tayyare kazasında öl
müştür. Führer nazır Todt'a milli cena
ze töreni yapılmasını emretmiştir. 

PORTEKİZ 
Cümhurreisliği ••• 
Lizbon, 8 (A.A) - General Karınona 

bugün tekrar Portekiz cümhurreisliğine 
seçilmiştir. --------

PALAN UBİN ADA.il 
Londra 8 (AA) - Palan Ubin adası

na düşman devriyelerinin çıktığına dair 
Singapur tebliğindeki haber hakkında 
salfilıiyetli İngiliz kaynaklarında denildL 
ğine göre bu adada daimi bir müdafaa 
kuvveti bulunmıyordu. İngiliz devriye
lerinin ancak ara sıra buraya uğrama
ları adet idi. --------

İngiliz tebliği 
Kahire, 8 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri kararga!unın tebliği : 
Av ve bomba tayyarelerimiz dün de 

Sirenaikada taarruz faaliyetlerine de
vam etmişlerdir. Kara kuvvetlerimizin 
ve düşman ileri birliklerinin üzer!erin
de taarruz devriyeleri yapılıruş ve düş
man kollarına yeniden tesirli taarruzlar
da bulunulmu~ur. Slonta ile Maartuba 
arasında ve Eltmimi çevresindeki yollar
da düşman motörlü kollarına karşı ya
pılan akınlarda motörlü düşman taşıtla
rı geniş hasarlara uğramıştır. 6 şubat 
gecesi düşman motörlü birlikleri Age
dabya çevresinde bombalanmış ise de 
kalın bulutlar neticenin görülmesine en
gel olmuştur. Düşmanın 7 şubatta Mal
ta üzerine yaptığı akın sırasında karşı 
koyma toplarımızın ateşiyle Messerşmit 
109 tipinde bir tayyare düşürülmüştür .. 
Bütün bu hareketlerde dört tayyaremiz 
kaybolmuştur. 

Mihoere göre Afrika· 
da aon harp durumu 

---·---
iki taraf arasın-

da yalnız ke
şif hareket. 

)eri oldu -·İtalyanlara göre Malta· 
da ı İngiliz denizaltısı· 

na 11e ı lıru11azörüne 
bomba isabet e"i. 

Berlin, 8 (A.A) - Alman tebliği: 
Sima! Afrikada her iki tarafın ke•if 

faaliyeti olmuştur. Savaş uc;.ak.larımız 
be$ düşman uçailını düşürmüşlerdir. Bi .. 
zim kayıbımız yoktur. 
İNGİLİZLER 1220 OTOMOBİL 
BffiAKMIŞLAR .. 
Berlin, 8 (AA) - Salfilıiyetli bir 

kaynaktan D. N. B. ajansına bildirildi
ğine göre İngilizler Bingazi ile Deme
den acele kaçarken her çeşit 1220 oto
mobil bırakmışlardır .. 

IAL YAN TEBLICI 
Roma, 8 (AA) - Resmi tebliğ: 

Sirenaikte keşif faaliyeti olmuetur. Tob
ruk, Bardiya ve Mar!lamatruh üzerinde 
faaliyette bulunan Alman hava kuvvet
leri düsman tatntlarını ve kollarını maki.
neli tüfek ate!Jine tutmuşlardır. Bomba
lar dü~man toplulukları arasında pat)ı
varalc. harp mahemesini uçurtmuş, bir 
çok vangınlara sebep olmuştur. 

INGILIZ HOCUMLARI 
İngiliz tayyarelerinin Sirteye yaptık

ları taarruzlarda hafif hasar vardır. 6 
ki~i ö1mÜ$tiir. 

Malta yeniden hava hücumlanna uR:
ramıstır. Alman tayyarelerinin attıklan 
çok büyük çapta bir bomba bir d~niz
altıya isabet etmiştir. Bu denizaltıya ka
vıp olmue ıı:özile bakılabilir. Bir düşman 
kruvazörüne de tam isabet kaydedilmiş
tir. 

HAVA MUHAREBELERi 
Tayyarelerimiz hava muharebelerin

de Bristo] ve B1enhaym tipinde üç uçak 
düsürmü~lerdir. 4 oubatta Palermoya 
yapılan hava hücumunda uçuncü bir 
tayyarenin daha düsürüldüiü anlaşıl
mışhr. -----· ...... ----
Tancada in fi-
laktan sonra 

hevannameler 
da2ıtılmtş -·-SON OLAYLAR TANCADA 

HEYECANA SEBEBiYET VERDi -·-Madrid, 8 (A.A) - Tancadan gelen 
bir habere göre Tanca infilfilrnıda 18 ki
şi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştır. 

Geçen hafta gelen bir vapurla bir İn
giliz kuryesi de gelmiştir. Bu adamın 
çantasını koyduğu sırada bir infila!t ol
muş ve etrafı kesif dumanlar kaplamış
tır. Bu sırada şehirde bazı beyanname
ler dağıtılmıştır. 

Ölenler arasında İngiliz konsolosha
nesine mensup üç Arap ta vardır. 

Hadise Tancada heyecan uyandırıruş
tır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

---~,-· ...... ----
4 Ruır.en ~ene-

ralı çekildi 
---·---

ODESADA YÜZLERCE RUMEN 
ASKERi KURŞUNA DIZILMIS -·-Nevyork, 8 (A.A) - itimat edilir 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre Ode
sada yüzlerce Rumen askerinin kursuna 
dizilmesini 'Protesto etmek mak!ladiyle 
dört Rumen generali istifa etmiştir. ----,-·...... . 
"Bark.of,, un Ruslar-
ca zaptı bekleniyor -·-Nevyork, 8 (A.A) - Diplomatik 

kaynaklardan alınan haberlerde bildi
rildiğine göre Ukrayna hükümeti yakın
da memleketine dönmeiii ümit etmekte
dir. Bugün yarın zaptı beklenen Harkof 
düştükten sonra Ukrayna hükümeti Uk
rayna topraklarında bir yere yerleşecek
tir. 

RE BEKA REBECCA 

.,PE K Y b K 1 N D A 

Ankara ve l•tanbulda dünkü maclar 
' 

Istanbul spor, Galatasa
ray ve Beşiktaş galip 

Ankara, 8 (Huoust) - Buıı:ün (dün) lstanbulsporlular üstün oynamışlar .,,e 
19 Mayıs stadında Gençlerbirliği ile ilk devre 1 - O lstanbul•porun lehin• 
Demispor arasında ikinci devre lik maç- bitmiştir. İkinci devre de ayni şekilde 
larına devam edi1mietir. Birinci devre devam etmiş ve oyun 3 - 1 lstanbulspor .. 
golsuz ııeçmiş, ikinci devre Demirspo- lulann 2alibiyeti ile bitmiştir. 
run kırkıncı dakikada attığı bir ıı:olle GALATASARAY • KASIM PASA 
nihayet olmuş ve oyun 1 - O Demirspo- ikinci maç Galatasaray - Kasım pasa 
run galibiyeti i]e bitmistir. arasında yapılmıştır. Jlk. devrede kısmen 

Bundan evvel yapılan Kırıkkale-Har- hakim olan Galatasaraylılar 5 nci daki: 
biye maçı 3 - 1 Harbiyelilerin lehine kada birinci ve 35 nci dakikada ikincJ 
nihayet bulmuştur. golü yapmışlardır. ikinci devrede bit 

ISTANBULDA ıı:ol daha çıkaran Galatasaraylılar oyu-
lotanbul, 8 (Hususi) - Siddetli kar nu O - 3 kazanmı•lardır. 

dolayısiyle haftalardanberi yapılamıyan BESIKTAS - BEYKOZ 
lik maçlarına devam edilmiştir. Hava- Son maç, Beeiktae - Beykoz takımla~ 
nın a:üzel olması haıtebiyle Fener sta- n arasında olmuştur. Beşiktaşlılar ancak: 
dında oldukça kalabalık vardı. Şeref 38 nci dakikada bir ve iki dakika son• 
stadında saha bozuk olduğu için maç ra ikinci li\'!Ollerini yapmıolardır. ikinci 
yapılamamışbr. devrede de üstünlüR-ü muhafaza edeı1 

IST ANBULSPOR - Beeiktaşlılar 2 7 nci dakikada 3 ncü goJ... 
BEYOCLUSPOR !erini ve iki dakika sonra da dördüncli 
Fener stadında ilk maç lstanbulspor- nın s;izel olması hasabiyle Fener ata• 

Bevo ... luspor arasında o nanmıştır. . zanmıelardır. 
~<~S:<:;;<ö::,<;:,,..;:,,..;:,,..~<::>-<::>-<::>-<:>-<:>--:::1 

''Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıyor 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

8 Alman istihkamile 45 bloklıavzını tah
rip etmişler ve 900 Almanı öldürmüş
lerdir. 
Yalnız bu haberlere bakıldığı takdir

de doğu Alman cephesinde işlerin pek 
fena gittiğine hükmolunabilir. Fakat 
Moskovanın resmi tebliğlerinden böyle 
bir netice çıkarılamaz. Alman tebliğle
rine göre Şark cephesinde Alınanlar, 
merkezde Mozaisk kasabasını bırakarak 
Viyazmanın doğusundan geçen asıl mü
dafaa hattına çekildikten sonra ehemmi
yetli hiç bir değişiklik olmayıp; ağlebi 
ihtimal, olmıyacaktır da. Onun için res
mi Rusya, a,Jı olmıyan hadiseleri olmuş 
gibi göstererek kısa ömürlü propagan
dalara girişmiyor. 
Şark cephesinde Almanların ve Rus

ların harp gayeleri kendi milli, iktısadt 
veya mefkOrevi davalarını kazanmaktır. 
Kışın mutaddan erken olarak birdenbi
re bastırması üzerine Almanlann Mos
kova çevresinde pek ileriye götürdükle
ri taarruzları durdurarak geri gitmeğe 
başlamaları Ruslar için ehemmiyetli bir 
fırsat idi. Ve onlar bu fırsatı görüp tak
dir ettiler ve hatta vakit geçirmeden ve 
ölüme de bakmadan şiddetli ve sürekli 
taarruzlara giriştiler. İki aydır Alman
lar ileriye çıkıntı teşkil eden yerlerden 
sıfırın altında 35 dereceye kadar inen 
soğuklarda, düzelen bir müdafaa hattına 
doğnı ve geri gittiler. Rusların bu esna
da bütün yapabildikleri şey, Alınanla
rın zaten bıraktıkları veya bırakacakla
rı yerleri ardcılara karşı şiddetli ve za
yiatlı muharebeler vererek geri almak 
olmtı§tur. 

Alınanlar şark cephesinde geçen iki 
ayı olduğu gibi gelecek iki üç ayı da ka
zanacaklarını kuvvetle ümit ediyorlar. 
Alınanlar şimdi müdafaadadırlar. Hat
ta bazı yerlerde mahalli karşı taarruz
larda bile bulunuyorlar. Onun için bu 
vaziyette Rusların Alınan müdafaa cep
hesinde herhangi ehemmiyetli ve tehli
keli bir yarık ve çöküntü yapabilmeleri 
hemen hiç memul değildir. 

ŞİMALİ AFRtKADA : 
Almanya şarkta, kış hasebile, muvak

katen taarruzdan müdafaaya geçerken, 
Libyada İtalya ile birlikte mukabil taar
ruza geçmek fırsatını kaçırmamıştır. 
Bunun neticesi olarak görüyoruz ki 
mihverciler ehemmiyetli Alman ve İtal
yan zırhlı kuvvetlerini İtalyadan Şimali 
Afrikaya geçirerek El Age!a'ya kadar 
ustalıkla geri çekilen ve çok ehemmiyet
li bir zaman kazanan general Oberst ya
ni orgeneral Rommeli takviyeye imkan 
bulmuşlardır. 
Roınmel bu sayede, El Agelaya taar

ruz için kum fırtınasının geçmesini bek
liyen İngiliz imparatorluk ordusunu 
Agedabia'da ansızın bastırarak mağlup 
etmiş ve sonra sahilde Bingazi ve Der
neden, çölde de Msus zaviyesinden ve 
daha şarkından gerilere akabilmiştir. 
Bu darbelerin tabii bir neticesi olarak 
Rommelin İngilizleri takip ederek ona 
aman vermemesi 151.ımdır. Fakat bu ta
kibin nerelere kadar uzanacağı keyfiye
ti Rommelin aldığı ve almakta olduğu 
takviyelerin miktarına bağlıdır. Rom
melin ordusu takriben 20 zırhlı, motörlü 
ve piyade Alman ve İtalyan tümenine 
iblağ olunabildiği takdirde mihverin şi
mal! Afrika ordusunun değil yalnız Si
renaikayı istirdadı, hatta Mısırı ve Sü
veyşi de zaptetmesi mümkün olur. 

Fakat Rommelin ordusunu bu derce.,.. 
!ere kadar kuvvetlendirebilınek ıçın 
mihver devletlerinin Vişi ile uyuşarak 
Sici1ya üzerinden Tunusa asker ve mal
zeme nakil ve Tunus - Trablus kara yol
larından istifade edebilmeleri l3zımdı!" . 
Aksi takdirde bu derece büyük kuvvete 
lerin Sicilyadan doğrudan doğruya Garp 
Tra))1 >Y:ma nakilleri pek güç olur. Rom
melin aldığı ve alacağı takviyeler moh
dut kaldıkları takdirde onun yapabille
ceği şeyin azamisi İngilizleri bermutad 
Mısır hududu gerisine atarak Sollum ile 
Halfayayı betekrar i•gal etmekten iborr t 
olur. 

BATI PASİFİK VE UZAK 
DOGUDA 
Bu bölgede harp, bilhassa Singapur 

adası etrafında ehemmiyet ve kesafet 
peyda etmiştir. Singapur şehri bu ada• 
nın cenubunda bulunduğu için Singa• 
pur adasının zaptı liman şehrinin zaptı• 
ru da neticelendirir. Fakat Japonların 
bu adayı, Johor Bahru kanalını aşarak 
rm, yoksa adanın diğer semtlerine ihraç 
yaparak mı zaptetmek istiyeceklcri bel· 
li değildir. Şimdi malfun olan şey Ja• 
ponların adaya şu veya bu şekilde ya• 
pacakları taarruzu topçu ateşi ve şid• 
detli uçak bombardımanlariyle hazırla• 
makta olduklarıdır. 

İngilizler Johordan çekilirken, bazı 
Avusturalyalı kıtaların Malezyanın bu 
sarp ve ormanlık cenup ucunun bazı 
yerlerinde irtibatları kesilerek kaldıkla• 
n haber alırun~tı. Şimdi bunların da ta• 
ınamiyle veya kısmen kurtularak İngilli: 
imparatorluk kuvvetlerinin Singapur 
adasında toplanmış oldukları anlaşılıyor. 
Singapur adası gibi eni takriben 20 ve 
boyu 30 kilometre kadar olan oval bir 
adanın bütün sahillerini her türlü bas• 
kınlara karşı müdafaa etmek epey bir 
kuvvete ihtiyaç gösterdikten başka kuv• 
vetli bir av filosuna da ihtiyaç gösterir. 
Singapurun müdafaasında pek elzem 
olan kafi mikdarda av uçaklarının İn· 
gi!izlerce kullanılamamasının sebebi öy• 
le dedikleri gibi Sumatra adasında mü• 
sait uçak alanlarının bulunmamasından 
değil, kafi av uçaklarının zaten mevcui 
olmamasından ileri gelir. 

Filipinlerde ve sair malOm adalarda 
Japon taarruzu ve istilası gittikçe kuv· 
vet bularak artmaktadır. Birınanyada 
Japonların maksadı şimdilik Birma Ma• 
lezyasını alarak Moulmeini zaptet• 
mek ve Saluen nehri gerisinde bir mü· 
dafaa hattı tutarak Malezyanın şimal va 
gerilerini muhafaza eylemektir.. Japon 
Siyam kuvvetleri bu maksadı elde et
miştir. Evvelce de bir kaç defalar izah 
ettiğimiz veçhile asıl Birma ve Hindis
tan harekatına Japonlarca Singapurun 
zaptından sonra tesbit olunacaktır. Sin· 
zaptından sonra teşebbüs olunacaktır.Sin 
uzak doğusuyle Hint Okyanusunda ye· 
ni ve çok ehemmiyetli hareket saha ve 
hedefleri açacaktır. ____ ....., . .....,, ___ _ 

::,ov yeti ere göre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Bükreş, 8 (A.A) - Son 48 saat zar• 
fında Kerç yarım adasında temizleme 
hareketleri büyük ölçüde genişlemiştir~ 
Bazı Sovyet birlikleri motörlü birlikle
rin himayesinde mevzilerini müdafaa 
için yarım adada kalmışlardır.. Alınan 
ve Rumen kuvvetleri düşmanın inatçı 
müdafaasına rağmen düşman hatlarını 
yarmışlar ve ertesi günü Maryatal ve 
Takile girmişlerdir. Bu suretle Kerç ya• 
rım adasının dörtte üçü temizlenmiştir. 
Ruslar şimdi yarını adanın şimal ucun· 
da Yeni kale liman ve şehrini yani 100 
kilometre murabba araziyi muhafaza 
eyliyorlar. Düşmanın kuvvetlerimizi ar• 
kadan vurmak için Kırımda muhte!il 
noktalara asker çıkarma teşebbüsleri 
akim kalmıştır. ____ ......... ....,_ ___ _ 
Mıhvere son yardım 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

reşal ile hakiki Fransızların Amerikaya 
1'arşı dost kalmağa karar vermiş olduk
larını ilave ediyorlar. 

Kahire, 8 (A.A) - Amirallık daire
sinin tebl'.ği : Düşman hava kuvvetleri· 
nin kafilelerimize yaptıkları hücumlar
da iki düşman tayyaresi dü~ürülrnüştür. 
Kafilelere dahil gemilerde hiç bir insan 
kayıbı olmamıştır. Maddi hasar da yok· 
tur. 

Roma, 8 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Dün gece torpil tayyarelerinin hücu• 

muna uğrıyan bir kafilemiz hiç hasara 
uğramadan yoluna devam edebilmiştir, 


