
~1nımmıııııııııı111ıııuııım 11111111111111111111111111111 ' 1 "' 111mıırg No. 110§9 rrırk Yedinci Yd FİAl'f (5) KURUSTUR 2? ilkkanun Cumartesi 194.ı 
~~~~~--~~----------~------~-------------...-----------~------~!""!!"~~!!!!!!!!!!~~~--~'!!!!""~~~~--~ 

~ı ı ıımmıııı ııııııııı ıııııııııııı 11m 11111111111111111ııııııı1111111111111~ 

116 - GAZI BULVARI tZMtR - 116 
lmtivaz ~ah ihi ve umumi neHivat miidiirii • alih P las = 

SEVKET BtLGiN _ 
- Basmuharriri ·HAKKI OCAKOcLU 
- ABONE ŞEl(AİTİ salonlan 
== ~~------DEVAM -;IÜDDETİ Tilı'kiye i~in Hariç için § : Kurban bayramı \e yıl başı kin bütün terli- -E Senelik............ 1400 WOO § § batını bitirmi~ ve meşhur (Gubanbnys) or-g Altı avlık......... . ... 750 1650 ~ : kestrasiyle fevkalade ei:aence, dans, caz, at-
- Giinii l!ecmis ni.isha1ar (25) kurustur ..... § rakson masalarınızı şimdiden an~aie ediniz. -i Her Pazar sı:ünü saat 1 7 de çaylı dans. _ TELEFON:2697 -
511111111111ilil1ilrıı111111111111111111il1111ili11111111111111111111111111111 r. ?iııııııııııııııı11111111111111ınıııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııır. 

n.in miinderecatından mesuliyet kablll cditme'Z .. Cü1111ı11riuetin ve Ciimhuriyet eserleri1.in bek çisi sabahla.1 çıkar siyasi gazetedi1' YENİ ASIR Matbaasında basılmtştır-
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'1astopol,, da A lnıan

larır' ~tinde 

Alm~:us:arıt n l.nrahtığı 
ganime~ çolı ve Sivasıo ... 
po~da gayJ1etıeri alıim ... 

Londra, 26 (AA) - Sovyct habcrl<?T 
bi.iro:,.11 bildiriyor : 
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l<·r harekatı bit· 
nıiş sayıyorlar 

-- e ---
Lil'tJı;adaJıi intf liz ııuv
vet!eri başlıa yerlerde 

'lıullanılabileceJı ••• 
Kahire, 26 (AA) - Jngiliz orta 

şark karargahının teh]iği: 

1ngilizlerin aldıkları esirlerden bir kafile istira1ıattcı 

E'l· edi Şef in Anlıaraya girdiği gün 

Görüsmeler, h ür Fr;n~ız iş~ ---· - - - ' , 

Moskova cephesinde 21 ilkkanundan 
25 iikkanuna kadar 10200 Alman subay 
ve askeri ö]dürülınü~ \'C 33 tank, 2 tay
yare, 126 lop ve 1128 kamyon tahrip 

j edilmiştir. Düşmanın on üçüncü kolor-

1 

rlusiylP 268 inci piyade tümeninin gene] 
'- urınayları yok edilmiştir. Büyük mik
dal'Cla mühimmat ve ia:;;c depo1aı·ı ele 

Barcinin etrafında ve Bingazinin ce
nubunda hala muhtelif ~ekillerde boz
guna uğramış miinferit müfrezeler bu
lunmakta iııc de anlaşıldığına göre düş
manın ricat halinde olan esas kuvvetleri 
Agedabyadadır. Agedabyanın şimalin
de neticesi henü:ı. he11i olmıyan bazı 
muharebeler cereyan ediyor. Ve bu mu 
hnreblerde kıtalanmız cenuba doğTu 
kaçmak teşebbüsünde bulunan düşman 
müfrezelerine kayıplar verdiriyor. Bu 
muharebelerde dün 6 Alman tankı kul
lanılmaz hale getirilmiştir. Aynca 3 
ltalyan tankı ile 11 zırhlı otomobili, 11 
Alman hafif tankı. bir kaç Alman ve 

Atatürk koşusu her yer
de bugün yapılıyor Uzalı Doğııdalıi ınüva· 

zenesizliğin o:et!ld a n 
llallıınasını temin 
edeceh m idir? .. 

5E\lKVI BILGL"lıı 

:.\.lihn.•r bakmumlan lı:ırbhı a~ırh~ı 
şimdilik ıızak doğuda toplanım~tır. Ber
link Roma. Alman hamlesinin yeniden 
bclirc<'(•~i ~iinc kad:\l' Pasifik harbine en 
büyük iiııcm vernıc:kt<'dirler. ~İtt'kiı:ı 
Fıillrcr, ba,Jmm::md:mlı~ı <l"nıHc etnw
si miinaschcti1·1c Alman ordn::.mıa ınc:.a
jaoda hu yiiksck :ılfika:n su sii7.lerlc 
izah ctmişfü: 

.. pasif.iktcki Aıucrikau filosn ' c Sin
ppurdaki İngiliz kuv,•etlcriniıı yıldırım 
tiÜratiyc imhasından. 'iarki .tısyada, hir 
!;Ok İngiliz - Ameril,~n bıinat nokialn
rmın Jııpon lı."Uv\•ctleri tarafından i~ga
Jinden sonrn, bu harp bize clvcri'ili yeni 
bir safhaya gimıiş bnlunuyor.ı• 

Alman devlet reisinin bu sözlcrindl•n 
anlasılabilir ki, Ber1in, Güneş imparrı 
torlıiğundun Pasüikte gerçek bir haki
•İyetin göz kamaştıran zaferlerini bek~ 
lemektedir. Yani FiJipinlerin, Malczy:ı
nm, Binnonynmn, Hollanda Hindistanı
nm. Havai adalarının en kısa z.amand.ı 
istilasını, iki Okyanusun teshir edilmez 
kalesi sayılan Sinıtapunm düşürülmesi
ni, Hindistilndaki İngiliz p:·estijinc ağıı· 
darbdcr indirilmesini ''e lınnlnrm hep
~inin fc,·kindc olarak Su,•,;et Rusya ile 
kat'i IH'sap1n~maya ck••ri'ili yazh•etin 
ynr:ıhlmasmı istemektedir 

İngilkre 'c Amerika lıazırlıklarıııı 
ikmale vakit bulmadan. Japonlar, böy
le azametli bir planı f.ah::klrnk ettirebi
lirler mi? Filhakika bumla muvaffak 
olurlarsa, batı Pasifikteki üstünliikleri
ni kat'i bir hfıkimi:'ı et sekline sokacak
ları muha'kktıkhr. 
An~lo S~1ksonlıır hil• biı· :ıamtın bu de· 

rece tamir kabul clmcz bir fclilkct f,. 
lr.an:ılasmıyac:ıklarım s():)'li:) orlar. 

İn~ilit. ha~YckiJi, Aml!rikan gazctecilc , 
ı'İtıe he;\ analmdn : cc.IUüıtdiklcrin karşı 
faarruzn ge"cccklcri güne kadar Singa
purun müdafaa edileceğinin temin ct
mi<;tir c;irrilin -:ii:•lerindl'n ı·ıkan mana 
şmhn 

- • ı.~.ı, lJı ;;,1ıda 'a.t.İ) cıin ağırlığı gc
~iddir . . .\Ji.iltclikJcr her halde mii\'azt'
m·vi iadc:H:' muktedir olacaklardır. 

~1crak .edilen şel' müttefiklerin hu 
kudreti ne ı:aman kawnacaklarıdır? 
Ataba Japonlar a:)•]arca istedikleri gibi 

(Snnu sahife 2, Siitun 6 da) 

eal
0

nden Ame· 
rika ve ln~il

tere hayrette! 

• gcçirilmistir. Bir çok ölü ve teçhi7at 
karlar altında kaldığından elde edilen 

-------~~~-----~*s:-------~~~ gauimctlerin ve düııınan kayıplannın sa
yısını bitirmek pek uzun sürecektir. Şehrimizdeki koşuya bn gün saat ıs te Ralkevi 

önünden başlanacak •. 

-·Amerilıaya göre Vişinin 
d u,.umu ııımanJtcıya 

lıar$ı tam muvafalıat 
sayda m az. 

Londra, 2G (A.A) - Hiir Fransız 
kuvvetlerinin Londradaki ·"özcüsü, Sen
pilo·cr ve Mikelon adalarının isgali hak
kında demistir ki : 

- Hür Fransız. deniL 1rnvvetleri ko
mutanı amirnl Müzelyc bu adalar halkı· 
nın F.ransanın kurtuluşu ve diinya hür
r:yeti davası için müt1efikler safında yer 
almağı arzu ettiklerini bildiği için Sen
piyere gitmiştir. Amiralin bir hadiseye 
meydan vermeden idareyi eline alması 
halkın isteği iJ~ JrnrekPi efıniş olduğunu 
ı~bat erler. 

(Sonu sahife 2, S\ihm G da) 

"'-aşiı•eton" 
müzakereleri ---·---A me ri kon merkezi iki 

yarım kür enın u m u -ni 
karargahı olu }'or -·-iyi n iyetlilerin k uvveti 

fena niyet lile r i çok geri
d e bırakmadıkça 

sulh yok .. 
Vaşington, 26 (A.A) - B. Ruzvelt ve 

Vinstou Çörçil Noel sabahı bir kilisede 
yapılan fıyine iştir:.ık etmiiJerdix.. Lord 
Biwrlıruk, diğer Ingiliz ve Amerikan 
şahsiyctlcrı f1yinclc hazır bulunmuşlar
dır. Halk bu mümtaz şahsiyetleri gör· 
mek idn caddelere clolmu" bulunuyor
du. 

Vn!jington, 2G (A.A) - Ruzvclt vo 
Çörçil Noel gününün büyük bir kısmı
nı birlikte gÖl'üşmelerle geçirmişlerdir .. 

SULH ÜMİDİ NE ZAMAN? 
Nevyork, 26 (A.A) - Nevyork Tay

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

Moskova, 26 (A.A) - Resmi tebliğ : 
Sovyct kıtu1arı bütün cephede düşman
la c:arpışmağa devam etmişlerdir. Kale
ninin batı ve cenup batı kesimlerinde 
Sovyctler şiddetli muharebelerde bazı 
yer]eri geı·i alaı·ak ileri h:wcketlerinc 
de,·aın ediyorlaı·. 

İtalyan tayyareıi ve çok mikta1da hıra- Bugün, Ebedi Şef Atatürkün Anka-
kı1mış malzeme de ele geçirilmiştir. raya ilk ayak bastığı tarihi günün yıldö-

Bir İta]yan ha.~tanesinde bir ı;niktar nümüdür. Bu münasebetle sporcu genç-
Britanyah yaralı bulunmu!'!tur. lik Ebedi Şefin ölmez hatırasını spor 

SOLLUMDA meyclanlnrında amatörlük ruhu ~inde 
Hudut çevresinde Sollum garnizonu yar1şarak bir mcşalc haJinde ellerinde 

Mosl::ova, 2G (i\.A) ~ Almanlar mu- müfrezelerinden biri yiyecek v e ıu bul- bulnnduracakJardır. 
(Sonu sahife 2 , Süitin 6 da) (Sonu Sah ife 2, Sütün 5 te) Bugi.in ymdun her yerinde olduğu 

SİVASTOPOL ÖNLERİNDE 

----------------------------------- - ,• gibi izmirde de Atatürk kır koşusu ya
pılacaktır. Atletizm ajanı B. Sait koşu-1 opraklarımızın verimini arttırmak if i 

~~~~~~~~~----,.,,.,.,,.,~-~~~~-~~--

nun hararetli ve hareketli olmasını te
minen icap eden tedbirleri aldırınıştl?". 

Sulama tesisatı yapıl .. 
masına devan... olunuyor 

~----~~~~~ . ..wo.~~~~-~~-

Menemende üc tecrü be istasyonu yapıhyor 
Ege mıntakasmda ve yurdun dğier 

yerlerinde meydana getirilmekte olan 
sulama tesislerinden bir kısmı 942 yılı 
iç.inde ikmal edilecek ve faaliyete ge
çiri1ecektir. 

Devlet hu sulama tesislerinin işletil
mesi hakkında bir talimatname hazırla
mıştır. Su verilen arazi sahiplerinden 
küçük bir ücret alınacaktır. Buna mu
kabil bu arazinin verim kabiliyetleri, 
alınacak ücret1e nishet kabul etmiyecek 
kadar çoğalacaktır. Sulama tesisleri sa-

(Sonu Sahile 2, Siitün 3 te) 
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~ "Sovyetler Birliği ~ 
§ vıkılnıadı ve § = ·' = - -§ sa rsı 1 nıaz ••• " ~ 
§; - ___.._,. § 

§ B. Kalenin böyle -
söyliyor.. ~ 

: Moskova, 26 (A.A) - Sovyetler § 
~birliği yüksek divanı reisi Kalenin § 
: demiştir ki : : 
§ - Almanlar Kızılorduya indfrdik- § 
§ leri bir darbe ile Sovyetleri imha § 
:: edeceklerini sanmışlardı. Fakat Sov- E 
§ yetler birliği sarsılmaz bir birlik§ e teşkil ediyor. = 
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·---·····-- · 
Japony a A lmanya
nın taarruz• geçme .. 

sini talep ediyor -·-Aksi takdirde Japonya 
müdalaa vaziyetine 

çekllec:eklniş._ 

IRAKIN ESKl BA,ŞVEK1L1 
B. Raşit Ali Ge-tJlani 

Raşit Ali Gev
laııi Derlinde 

--- ·---
Verdiği tchriri •özö 
tutm ı yarak lstan
buldan ayrıldı! -·--Alınan hariciye nazırile 

Arap memleJıetleri 
Jıafılıında uzun müddet 

Jıonuştu.. 
Ankara, 26 (A.A} - Türkiyede ika

metine muvafakat cevabı verilmiş olao 
eski Irak başvekili Raşit Ali Geylfullnin 
Türkiyeye gelirken vermiş olduğu tah
riri vait ve sözü tutmıyarak geçenlerde 
ikamet etmekte olduğu İstanbuldan te
gayyüp ettiği öğrenilmiştir. 

ALMAN HARİCİYE NAZIRI 
İLE MÜLAKAT 

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

~cccıc~caacaacoaoar 

Kalay ve çivi 
2etirildi -·-İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Şehri

mize yeniden beş ton kalay, 405 ton 
çivi getirilmiştir. 
Kalayın kilosu 100 kuruştan satıla
caktır. 
:ooı:ıooocıcccccccccccacıaDCOCaoot 
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1 U:1.ak Do~u Harbı . 
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Japon tankları 
M anilla şösesin
de cenubadoi

ru ilerliyor 
----· ---

Manilla açılı şehir oldu •• 
Cenup batıda .Japon 

tazyiJıi artıyor .. 
Va~İngton, 2 7 (AA) - Filipinler

de, bilhassa Lingayen körfez.i bölgesin
de şiddetli çarpışmalar olmaktadır. Jıı
pon tank kolları Manilla şosesi üzerinde 
cenup doğuya doğru ilerliyorlar. Bura
da Japonlar Pinalauoye vardılar. Bu1a
sı Mani11anın 166 kilometre şiınalinde-

(Sonu Sahifl• 2, Sütün 2 de) 

Japon lara göre 

-----· ln~ilizler tarih-
te ilk dei a bir 
sömür\{e kay

bettiler -·-Mal ez ya ya yenifien 
asker cıkarılmıs , . -·.Japonlar İngilizlerin 

Hong Kongta iyi--övüş
tülılerini söyliyorfar 

Tokyo, 26 (A.A) - Teblığ : l\füte\'a~i 
Japon hücumlarına kaı·şı koy:ıcak vazı
yette bulunmıyan düşman 25 ilkkanun
cla Hong Kongun teslimini teklif C'tmis

tir. 
(Sonu Sahife 2, Siit.füı 1 de) 

·I;:r;d .. a:;;~~~ İJ~~ ;fr~i 

setteki i~alwtı> d~ir 1 
itimat artta § 

- - · ---" - § 
Tahran, 26 (A.A) - Libya il Rus 1 

cephes)ndeki son hadiseler lran hü
kümetinin ve milletinin ;sabetli dü
şüncesi üz.erinde tesirini gö::.termiş
tir. Şimdiden 1ramn aydın mahfiUc- ~ 
rinde Bingazidcn Leniııcrrada kadaı: ~ 
Mısır, Filistin, Suriye, Irak ve 1rnn- ~ 
dan geçen bir cephe .söz mevzuu olu- l\ 
yor. Bu cephe mihverin Yakın ~ar- ~ 
kn doğru geniııleme,ine karsı biiyiik 
bir dıvardır. R 
Rostof'un geri nlınma.,;ı Alınan ıler- § 

Jeyişini durdurmuş VL' tranın petrol S 
zcnginJiklerini lehdit edC'n tehli'kc- S 
vi ortadan knldırmıshr S 
.:..: r .. .-«~ 

Vaşington, 26 (A.A) - Bir Japon ga
zetesinde çıkan ve Almanya derhal ta
arruza geçmezse Japonyanın müdafaa 
vaziyetine çekileceğini bildiren eski J a
pon başvekillerinden Hayaşinin yazısın
da ir ~nik al!metleri öri.ilmektedir, 

Berlin, 26 (A.A) - Alınan hariciye 
nazırı Fon Ribbcntrop eski Irak başve
kili Raşit AJi GeylAniyi kabul ebniştir .. 

KYA .S : 
- 0 M il-
" ,59, 100 I SD I " ı,,., LOM E'T.Ht O SO ı fl(I .1110 JOO .K J •. .._. 

bir nevi Noel lwb<ı» telakki ettikleri 
1tt9iliz hükümdarlanııın yanında 

Uzun süren bu kabulde Arap m emle
ketlerini ilgilendiren meseleler görüşiil
müştUr. Malez21ada Jngiliz - Japon 1uırbınm devam etıii/i sahayı vösterir lıarito. 
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a at9 iki 
likeli du-

Uulı Ş..ko &J-. • 
/ait Dsrr.olırat ceplaesi --·--Çon2kio~de as· 
keri bir ietima 
yapıldıtı if
şa edildi -·-tçtlmaa Çan Bay Şek De 

Millet Me6.i dün toplandı 

Maaş kanununun bazı 
maddeleri değiştirildi 
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irkçe 
$ar)qlı 

.Bolu" da erle
rimize vardım 

Makineye 


