
nan mUndeTeCatmdan mesullyet kabul edilmez .• Cümhuriyetm "e Cüm1Luriyet eserlerinm bekçfn •behLın Çlbt- 8iycad gautedir. 

lthaldt eşyasının tevzi şekii 

Verilmiş karar yok, bazı 
kir hadleri tesp·t edildi 

- -------
llelılenen ,,,,,.,,,.,. göPe te11zlat lıomPOI altında ya
Pdaealı· Yllf'dan çalı yerlef'lnc!e manffcmrra yoJr. 

itllaJM eıyasının yeni ııa,. lladlerL. 
--- ~ 

İthalat eşyasının sureti tevzii hakkın- İthallt eşyasından bilhaaa manifatu-
cla veklletçe yeni kararlar ittihaz edil- ranın tevzi sureti hakkında nihai karar 
eliti hakkında akseden haberlerin yan- alınıncaya kadar alaklı birlikler memle
~ olduğu anlaşılmıştır. VekAletçe itha- ket hudutlarından giren manifatura eş
l&t eşyasının tevzi şekli hakkında bazı yasının tamamını mevzuata uygun bir 
'-Ydalı kararlar alınması mukarrerdir .. şekilde tevzie başlamıştır ve bu usulde 
l'akat henüz verilmiş yeni bir karar bir çok muameleler cereyan etmiştir. 
toktur. (Sonu Sahife Z. Sütün 4 ile) 

Pasifikte 
Tehlikeler 
Büvüıt ekte 

----·---
C:CllHldan .SOlll'CI AllUS• 

"Fiii;:i~"d".:itiJ~i 
ordusu kumanda· 

nı intihar tttti 

İntfllmtın sellelJI Ame· 
f'flıald,,,.. lınfla 
edememesldlf' .. 

Vaşington, 9 (A.A) - Harbiye na
zırHtının tebliği : 
Filipinlerde Bataan yarım adasında 

Garp yarı kürresindeki Fransız 
müstemlekelerinin diktatörii 

Georgea Robert 

lMERılA . vısı 
----'··------

Mühim toprak-
lara Hür Fran-taPaJya .Japon tehdidi 

altında IJulanayor .. 
SEVKl!."I 811 .. GIN 

bir düşman piyade alayı ağır kayıp- sız hikı·mı·yetı• 
)ara uğratılmıştır. 
JAPON GENERALİNİN 

Japonlar Pearly Barbour baskınını l~~~ii~ kaynaklara göre Fili- tercih ediliyor 
takip eden Ü( ay i(inde, ortalama bir ">inlere tecavüz eden Japon kuvvet- -*-
ı.e.ap1a 120 mllyon nüfuslu <"Ok zencrin !eri kumandanı general Fomos Ba-
to.,rüıan, m mlistahkem üsleri birhiri taan vanmadasındaki mUdafileri im- VClflngton, MCll'eşal 
llrdınea aptetmişlerdir. Cenun batı Pa- ha edemediğinden harakiri yaparak Petenln ce11a~ını ııaıı 
lllllde. ...,._ ırkıa Mldmiyetini canlan- kendi kendini öldürmüştür. Genera- ,.s:.Pmed! .. 
...... ~ ~ Japm bayrağı dal- le büyük cenaze alayı yapılmış ve ~v 
ıalamnaktam. külleri Japonyava gönderilmiştir. Londra, 9 (A.A) - Haftalık c Eko-

Pasifik -~ bilhassa hayret Diğer çevrelerde kayde Wer bir nomik > &U'tesi yazıyor : Reisicllmhur 
11Jandmm şey, J ............. zaferlerini bir c:ey yoktur. Ruzveltle mareşal Peten mektuplaştık-
.. kerl ıedntl yapar ıfbi inanılmıyacak Londra, 9 (A.A) _ Japonyanın tan sonra Vaşington hükümeti Fransa-
War u zayiatla kuanmıs olmalandır. Malezya kuvvetleri başkomutanı ge- nıa durumu hakkında daha fazla malu-
)f&tteflk)., tamamen bazlrhksız ve ıafil neral Yamaşita Filipin Japon kuv- mat isteme~e neden lüzum görmüştür) 
••landddaımdan Japon başkumandanla- vetleri başkomutanlığına tayin edil- B. Ruzvelt 1 §Ubatta mareşal Petenle 
il taarrm plAmm harfi harfine tatbik miştir. Generalin Filipinlerde muka- gönderdiği mektupta mütareke hüküm· 
edebilmiştir. JIWbelerin bu hızh akışı- vemeti yok etmeğe muvaffak olama- leri dısında Almanyaya yardım edildi-
aa bakarak Japonlarm ıerçekten bir dığı için kendisine harakiri yaptıit ğ! takdirde Fransanın da Amerikanın 
z:anş yaptıklarma hükmetmek kabildir. söylenen general Homotanın yerine düşmanları sırasına girmesinin J'ereke-
071e ki Anclo sabonlann kendilerini •avin edilmistir. ceğini bildirmişti. Peten cevabında mU-
bft derec:ede kuvvetli hissedecekleri bıooıı:IOC.oGOOll:IOC.oGOOl,_IOOll:IOC.oGOCll ( Sona Sahife 4, Sütun 2 de ) 

ltlnden evvel MitUn hedeflerine varmak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··-··-··-.-•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -•• -.-•• -•• -.-•• -.-•• -•• -.-
~etindedirler. Ellerine ıec:irdikleri pa- : : A k v : : 
t~~~ım:::~ ; • ! s eri aziyet ! • ! 
~ -ee orta PMlfikte bllrimiyetlerini •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. t'I surette .......... u:metmişlenlir. 

Haritaya baktıimm saman Japonlarm 
llollanda Jrmdistanmı t-1dl eden adala-
16, Yeni Gineye. Bİllmalll takım aclala
-., So1- .-1anna ve Timor ada-
-. (llmuş olduldarmı. adadan adava 
~ suretiyle yum Yeni Bebrit, 
!'eni Kaledonya ada1arma da el koyma· 

Sovyetler ar.asız hücum
lara devanı ediyorlar 

lan muhtemel oldulanu ıörmekteyi-z. Radyo gazetesine göre dogudaki aske-
ltiiyleftı Avustaralyayı cenberlemek is- rt durumu şöylece hülAsa etmek kabil- F fabrik 
tben bir tabya brşısmclayn. En kuv- dir : ranSJZ a • 
_.. taıunhllenı ılre JaWIODvamn itan- Bir kaç günden beri kısmen az hare-1 
•n tıonrald lled.-fl Avustwırahra f'lacak- ketlere sahne olan Leningrad cephesi lannm bomba• 
tir. tekrar kanlı boğuşmalara sahne olmağa 

lanması de-
vam edi)·cr 

r ~~~;~~~~ç~~~-~~· J 
Mahsur Al
manlarsı
kıştırıldı 
-----*·----

Stı ayarossada iki ve 
Ka!ttninde dokuz 
yt-r daha alındı -·AlınanJmt ınadafaa ma· 

"""ellelel'I yaptılılarını, 
Rus t,.,.,.,.azların111 alılm 
lıaldığım llDdlf'lyoPlaf' 
Moskova, 9 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : Sovyet kıtalan cephenin 
bir çok kesimlerinde taarruz hareketle
rine devam etmişlerdir. 

Moslrova, 9 (A.A) - Sovyet tebliğine 
ek: 

Yazlık ekim çalışmaları 

350 bin dekara 
patates ekildi Sovyet kıtalan 16 ıncı Alınan ordusu 

etrafındaki çemberi sıkı§tınyor. Bu cep
henin bir kesiminde dilpnan 3 taburla 
karşı hücuma yeltenmipe de piyademiz 
ve bir kayakçı taburumuz tarafından Yalnız ulldyetlndz 1**8d e llıl yüz eDI ilin ton pa· 
püskürtülmüştür. ._. --.. -•~ aı----.. 

Kuvvetlerimiz burada iki yeri daha .... es ~..... ......., ....... 
almıştır. Yazlık ekim çalışmaları bir hayli iler- --------------

Almanlar Kalenin cephesinde 9 yer- lemiş ve villyetimizin pek çok yerinde 
den sürülmüşlerdir. patates ekimi nihayet bulmuştur. Yalnız 

7 martta hava kuvvetlerimiz 5 tankla bazı yerlerde müstahsil eline geç geçen 
375 kamyon ve mühimmat yüklü 100 patatesler ekilmektedir. 
kamyon tahrip etmiş ve bir miihimmat Şimdi mısır tohumlukları dağıtılmak-
deposunu havaya atmıştır. tadır. Bunlar da yakın günlerde ekile-
KALENİN CEPHESİNDE cektir. Dan ekimi nisan aymm ilk haf-
Kalenin cephesinde di.işman 9 yerden tasında ba.şlıvacaktır. 

(Sonu Sahife Z. Sütün 5 te) (Sonu Sahife 2, Sütu 4 te) 

lnhisar maddeleri 

Bugün yeni fiat
larla satılıyor 

a1g,,,.,., l'alıı, ...... fla tlel'I ne lıacl• •t&IZ 
Ankara, 9 (A.A) - Gilmrilk ve mhi

sarlar vek.Aletinden tebliğ edilmiştir : 
1 - Yannki (Bugünkü) 10 mart 942 

salı sabahından itibaren tatbik edilmek 
üzere inhisarların tütün ve içki satışla
rına zamlar yapılnuştır. Eldeki mamul
ler sarfedilinceye kadar paketler ve '1-
şeler üzerine yazılamıyacak olan yeni 
fiatlar, satıcılarla müşteriler arasında 
ihtilAfa meydan kalmaması için, gazete
lerle ve gazete olmıyan yerlerde müna
sip vasıtalarla ilin edilecektir. 

JAPONYA iLE HARP 
----•·----

Müttefikler ya-
kında müdafaa

dan taarruza 
mı geçiyorlar? 

UZAK DOGUDl 
----*----

Ca va ve Bir -
ffianya harp 

leri bitti 
-----*·----

C:CllHI lıaydnz ıaPtns 
tesllm oldu, .Japonlar 
BIPınclnyamn me..lıezl· 

ne de glPdDe... 
-*-

2 - Yapılan bu arttırmanın iki se
bebi vardır : Birincisi dUnyanın bugün
kü durumu icabı olarak fevkalide ge
niŞllyen ve hayatı bir ehemmiyet almış 
bulunan millt müdafaa hizmetlerinde 
y~pılan masrafların karşılanması, ikinci
si de bu mamulleri yapmak için kulla
nılan yaprak tütün, iizilm, incir. arpa 
ve klğıt gibi iptida! madde fiatlamıın ve 
işçilik ücretlerinin artmış olmasıdır. 

-*- Tokyo, 9 (AA) - Henüz resmen te-
Japonyaya tGClf'l'UZ yit edilmiyen haberlere göre Hollanda 

• _ __._..._ Hindistanı ordWtu cumartesi akşamı 
pıanıGf'I llazlf'.....u._. mütareke talebinde bulunarak teslim ol

söylenlyoP, lnlyalı Ame- mağı teklif etmiştir. Sanıldığına göre Ja-
_... ,, __ __.,_. ,._,., pon başkumandanlığı ile bu hususta gö-
r..-~ .. .,..,... sr• .~a.. rü.şnıeler devam ediyor. Japonlar Sin-

Filhakik: Ja.-cnlımn •imdi)'e kadar başlamıştır. Evvelce Ladoga gölü civa
lılldırdıldarı topraklara nisbetle Avustu- rında Volkof nehrini geçmiş olan Rus-
1'alya claba kuvvetli mildafaa lmkinlan- tar, şimdi Leningraddald kuvvetlerle 
-. maliktir. Avnqıenm d3rtte U~ü bil- pirleşrnek için müşterek taarruzlara ~eç
Jtiklü~nde bir kıtanm istilisı nüfusu mişlerdir. Netice henüz belli de~ldir .. 
l'edi milyonu ~eçmemesine raimen fev- Almanlar hücumların akim kaldığım 
.. iade zorluklar anedeceii muhakkak- söyliyorlar. · - *- Hazinenin ihtiyaca ve hallan bugiln-

Londra, 9 (A.A) - Hava nazırJıiı kü tediye kudreti gM önünde tutulmak 
V qın~ton •. 9 (~A) -. <:Ava~ı~. ~: gapurda olduğu gibi burada da kayıtsız 

mamen IK•li Pasıfik harbının uçuncu ve şartsız teslim. olunmasını ıstemişler
ayımn sonuncu gününe rut gelmekte- dir br. Fakat Avusturalya Japon fütuhat İlmen gölUnün şimal ve cenubundaki 

Proıranunm emniyeti ve tabii zen~n- muharebeler eski şiddetini muhafaza 
likleri balrumndan biiyük fedakirbklan ediyor. Rus cephelerinin en kanh bo
ıöze almaia değer kıymettedir. Japon- ğuşmaları burada geçtiği tahmin edili
lar bu sayede lnciltereyl besliyen önem- yor. 
li bir kaynağı ellerine ıtı(İrerek mütte- ( Sona Sahife 4, S6tan 5 te ) 
lilderin ham pyretlerlne bir darbe da· 
ha indirmeli ve buna mukabil kendi 
laarp pyretlerini bir kat daha kuvvet
lendirmeği ümit edebilirler. Avustural
)a madenlerinin zen~nli~, sa),sı yib 
lbilyonu a.'1811 koyun sürüleri ve buğday 
lstihsaliitiyle diinya ti~aretinde mümtaz 
Itır mevkie tıahiptir. Yalnız yün ihracata 
lenede 325 bin tonu ~~mektedir. Stra
~Jik ve ekonomik baknndan bu derece 
havati bir kıtanın müdafaası için mütte
filderin daha büyük ı(avretler sarfetme
leri beklenir. Fakat hadiseler ispat et
lbiı1tir ki deniz ve J>ava hftkimi~·eti ol
bıadan Japon istila~ durdurulamaz. 
Avusturalvnnın müdafaası dfü;ünülilr
•en Ame;ikan donanmasının ve ha\•a 
kuvvetlerinin hu miidaraaya hü~·ii'i( öl
fiide iştirak edin edemiyecekleri dfıva
hın temelini teşkil eder. Jaoonlar birer 
aıcrama tahtası vazifesini ~ören sayısız 
tlsleriyle A vu-.turalyaya kam komsusu 
•lmuşlanbr. Buna mukabil Birl~ik 
dimharbefler binleree mil uzaktadırlar. 
}'ani eoiraft durum wıa Japonlar le
~. Mattefikler müdafaadan teea· 
---~ karar nrmedik(e bu Gs-

(8-a s.aMte 1, satan ı da) 

bildiri.Yor: suretiyle, yapılan zammın diler eşya fi-
Bomba tayyarelerimiz Paris dolayla- atlariyle müvazeneli bir halde olmasına 

rmda Almanya hesabına harp malzemesi azamı nisbette ~ışılmıştır. Bu mamul-
yapan bir fabrikaya daha hücum etmi§- (Sonu Sahife z, Sütfln 4 de) 
tir. Bir çok bombalar atılmıştır. --------------

(Sonu Sahife Z, Sütun 6 da) 

DA.ll: KA 
•••••••••••• 

Alman ıefiri ya
kında Eerline 

gidiyor 
-*-

li'O!l Pa!'en izahat •er-
mek t"zere Abnaayada 

beklenlyor-
Berlin, 9 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildirildiğine göre Ankara 
bliytik el(isi fon Papen izahat wnnek 
ibere öaümtbdeki balta Bedine ple
cektir. 
::r~~.JOO'"~.r~ccr.: 
~)!~JU.!~!!11:!; 

dir. Mütahitler timdi Japonlann Hin- · 
diatana mı, yolua Avuaturalyaya mı hü- Sa~on, 9. (A.A~ - Bu sabah Japon 
cum edeceklerini veya müttefiklerin heyetini getiren hır tayyare Hollanda 
taktik deiittirerek taarruza mı geçecek- Hindistanı h~ümetinin merkezi Ban-
i.erini soruyorlar. doenge inmlştir. Heyet ile umumi vali 

JAPONYAYA TAARRUZ MU? arasında müzakereler yapı.lmış ve Ja-
Bir çok uçaklarla birlikte ... ....., ponlar Hollanda Hindistanı ordusunun 

bir Amerikan semi ~ Puifikte ,ol (Sona sayfa 3, Sütün 1 de) 
( Sonu Sahife 4, S6tan 3 te ) 
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ŞEHİR HABERLERİ 
7'aPihi Roman Yazan: Şahin AJıduman 

••• 24 ••• 

Galiba gemimiz batıyordu! 
tizerimize yiilılenen daJ gaJar dağ fıadar IJüyölı· 

tü .. iıimiz bitti sanıyoPdurn-. 
Aramızda cereyan eden bu kısa ko. nım!.. 

nuşmnyı müteakip Çulsuz lbrahim ke- Tekrar gözümü açtığım vakit ise bir
manını, Ali Muratta kitarasını ellerine dcnbirc gemimizi dalgnlann tepesine 
aldılar. Kamaranın içi bu iki çalgının çıkmış bir vaziyette buluyordum ... 
tellerinden yayılan latif seslerle doldu. Ne korkunç bir mücadele bu! •. Tabia-

Ben yeniden kavuştuğum ot yatağı- tın en büyük iki kuvveti, su ile rüzkar 
hım üzerine uzandım. Şimdi yemekten birbirile anla~arak dünyanın altını Ustü
eonra üzerime birden bire bir ağırlık ne getirmeğe karar vermi§ gibi görilnü
çöktü. O dakikada kitara ile kemanın yorlardı ... 
sesleri tıpkı bana bir ninni gibi gelmişti. Dalgalar adeta mekik dokuyorlar, biri 
Esasen çok yorgundum. Gözlerimi yum- gidip biri geliyordu ... Bir yandan rüzS?ar 
dum. mütemadiyen ıslık öttürerek azgın sula-

Derin bir uykuya daldığım ve kendi rı üzerimize atılmağa teşvik ediyordu ... 
kendimden geçmiş olduğum bir sırada Evet ... Bir tarafta tabiatın büyüklüğü 
bir elin kollanmdan tutarak beni sars- ve azameti!.. öte tarafta ise bu büyük
tığını fark ettiın... lUğün ve azametin yanında ufak bir nok-

Gözlerimi açtım, baktım. Ali Muratla ta gibi kalan aciz bir adam!. Turgut reis, 
1brahimi karşımda buldum. Kollarımdan deniz ve rüzgar gibi tabiatın en ezici ve 
tutarak beni uyandırmağa çalışan Koca en kuvvetli unsurlarile mücadele hnlin-
Baş Yahya idi. ·de bulunuyordu. 

Ne var, ne oluyoruz? Derneğe vakit Acaba neticede savaşı hangi taraf ka-
kalmadan birden bire gemi sanki bir ye- zanacaktı? 
re çarpmışta ortasından ikiye bölünmüş Her halde denizin ve ırüz~arın birle
gibi müthiş bir çabrtı koptu .. Telaş için- şik kuvvetleri önünde biz çok zayıf bu-
de hemen ayağa kalktım... lunuyorduk ve üzerimize yüklenen dağ 

Ali Murat bana dedi ki: gibi dalgaların altında, çok geçmeden 
- Fırtına ha§ladı. Dışarda kıyametler ezilip mahvolacağımıza tnmamile kana

kopuyor! .. Bizi affet! Seni uyandırmağa at getirmiştim ... 
mecbur olduk .. Evet.. Kahraman Türk Çok sürmedi, ansızın müthiş bir gü
dcnizclsini görilşU hiç yanıltmamıştı. rültü duydwn ve bunu, gemiyi yan tara
Yanından ayrılacağım sırada Turgut fına doğru yatıran şiddetli bir sarsıntı 
reisin yakında başlıyacağına işaret etti- takip etti... 
ği tehlike ile şimdi karşı karşıya gt?lmiş Ben kendimi tutamıyarak gövertenin 
bulunuyorduk.. tahtaları üzerine yuvarlandım. Bereket 
Kocabaş Yahya: versin ki can korkusile o sırada elime 
_ Bu deniz.in adına Marmara derler, geçen kalın bir urganı sımsıkı yakala

dcdi, o kadar büyük bir deniz değildir m~tım. Yoksa az kalsın. göverteyi yala
.amma sık sık işte böyle coşar ve bütün yıp geçen dalgalara mukavemet etıneğe 
gemicileri korkutur!. Şimdi biz Marma- muktedir olaımyarak köpüklü suların 
ra açıklarında bulunuyoruz. Hiç kıyı içine düşmilş bulunacaktım. 
görilnmüyor ... Bu vaziyette fırtınaya tu- Arkadaşlarım da benim gibi halata tu-
tuluşumuz ne fena! tunarak dcni7in dibini boylamak te-'.,li-

Dört yoldaş, hepimiz birden kamara- kesinden kendilerini kurtardılar. Tek-
dan dışarıya fırladık. rar ayağa kalktığımız vakit gördük ki 

Göverteye vardığım vakit bütün ge- ~eminin kalın direklerinden birisi orta
mlcilerl bUyUk bir telaş içinde buldum. dan jkiye bölünerek yere devrilmiş, gü
Hep bir araya toplanmışlar, serenlerde- vertenin tahtaları üzerinde yatıyordu ve 
ki eelkenleri sarmağa uğrnşryorlardı. bundan ötürü gemi muvazenesini kay-

Tabiatle insanın pençeleşmesi bana o bcxierek sol yanının üzerine eğilmiş bu
ôaldkada çok korkunç görünmüştü. Bir lunuyordu ... 
kaç saat önce sonsuz bir mavilik. içinde, O sırada rüzgfınn kopardığı çığlıkları 
tatlı bir uykuya varmış, uyuyor gibi gö- andıran korkunç. kuvvetli bir ses duy
rilnen denizin hali, şhndl ne kadar ça- dum : 
buk değişlvemıişti... - Cabuk çocu.klnr ... Ba1tnlara yapışı-

Birbirinin peşi sıra, Hiç ardı arası ke- nız. .. Su direği hrmcn parçalıyalım ... 
silmeden, dağlar gibi dalgalar muttasıl Böyle diyen Turgut reis, elinde bir 
gemlııln üzerine yükreniyorlardı. Direk- balta olduğu halde kostu, gemicilerle 
leri, serenleri mütemadiyen 1okatlıyan birlikte yere devrilen direği parçalama
rilzkArm kopardığı çığlık çok korkunç- ğa koyuldular ... 
tu. ~ ~le geldi ki sanki her tara!"ta Sa~urduğum tehlike beni fena hal
Cfüdük ötturiiyorlar, yahut devler, cın- de korkutmuştu. Güvertede biraz daha 
ler ıslık çalıyorlardı... duracak olursam bu tehlikenin bir daha 

Yelkenleri toplamağa çalışan gemici- tekerrür etmesi muhtemel bulunduğu
ler, hatta bunların arasında bulunan nu düşündüm. 
Sunturlu Bela bile, derin bir telaşa, ne Yoldaşlarımı da yanıma aldım, hep 
:yapacaklannı şaşıracak derecede büyük birlikte kamaramıza döndük ... Denizden 
bir korkuya tutulmuş ~örünüyorlardı. gözüm fena halde korkmuştu. Gönlüme 

Yalnız Tu~t reis. ~ır. ş~ırmamışb.... ölüm korkusu düşmil§tü ... 
Kahraman T_ür~ d~~~ısının tavrı tabıi Yalnız ben değil, gemide herkes, nr
zruna~l~dakı gorllnUşunden hiçte fark- kiıdaşlanm, kürek çeken :forsalar, gemi
lı değildı... . . . eiler, hepimiz de aklımı:u başımızdan 

Onun ruhu acaba .demırden mıydi? İş- kaYbed~k derecede müthiş bir korku
te g~mi b~~ Uzere bulunuyo~u. ya tutulmuş bulunuyorduk ... 
tl'zerımize yukk?nen dalgaların hepsı de Her taraftan acıklı çıglıklar yUkseli-
bir dağ kadar büyUktU. Gemi ise bunla- f ı barb ha rlard B. 

bu ··ı.:1uıw;- -LL t1 b. fı cbk ka yor, orsa ar ar gırıyo ı." ı-
rın yu,11; 6 ...ue nı:sue e ır n - b ·· ··lfü'l d · d 1 bul! k d kil .. k .. .. .. rd raz sonra u guru ere erın en ge en 

ru ~ ar ç~ go.run~Y? u. başka bir ses te karıştı ... 
Şimdı dağ yenıden üzer1mıze yuvarla- A ha g · ı · il · · · ··kü· 

V ben "zl • • ,__ ca emın n çıv erını mı so yor 
nıyor.- e go enmı Nipıyorum... 1 d ' B Ik' d f rsala .. "kled'kl · 
Ez']d''- rtık · · · b'tt• ar ı.. e ı e o r suru ı en 

ı ı.&, a ışımız ı ı sanıyorum... in · ı · · k x. v Fakat Turgut • • erd.ğ. b. k pranga z cır erını ınnaı;a ugra~ıyor-. re;sın v ı .! ır u- lardı. ÇUnki fırtınanın uğultusu ve in-
~da bu tehlıkcyı hemen onlemekte san bağırışmaları arasında duyduğum 
idı... .. bu ses, o dakikada bana, çekiçle demire 

Korku içlnde bakıyorum : Bana oyle vunılduğu vakit çıkan gürültüden fark
geliyo: k~ şl~~i gemi y~~ kat yerin al- sız gibi görünmüştü ... 
tına gınnış gıbı suyun dibıne kadar var
mıştır! Korkumdan artık bakamıyo- - BİTMEDİ -

Ada nada ~Ürt>ş kur· 
sn ve mnsahakaları 

On ikinci ,Jz
mir" fuarı ha

zırlıklan 
-*

Zi~aretçiJeP fuarda sa· 
na~iimizin geniş bir vit· 

rinini bulacaıııar 
On ikinci İzmir fuarı hazıtlıldnrına 

ce:ıram edilmektedir. 
Bu sene fuarda yerli sanayiimizin ge

niş ölçüde teşhir yapması hususunda 
aifıkalı makam1ar nezdinde teşebbüslere 
girişilmiştir. 

Bütün fabrikaların ve müesseselerin 
ele !uarda tcşhirlerde bulunmaları şaya
nı arzu görühnüştür. Bu suretle ziyaret
çiler on ikinci fuarda sanayüıniı.in ge
niş İlir vitrinini bulacaklardır. 
Fuarımıza resmen iştirak edecek dev

letler henüz belli olmamakla beraber 
Bulgaristan iştirak kararı vermiştir. 

Almanya, İngiltere, İtalya gibi büyük 
devletlerle İranın da fuara iştirakleri 
kuvvetli bir ihtimal olarak ileriye sürül
mektedir. 
~~~~-----~~~~~ 

Gazi Orta oku?u 
tal~hPSİ S~lçukta 

-+-
İzmir Gazi orta okulu gezi kolu tara-

fından, Sclçuktaki eski eserleri tetkik 
için bir tetkik seyahati tertip edilmi§tir. 
Okul müdürü B. Nuri Erkol<l~ ile tarih 
öğretmeni Zeki ÖnCTin ve okul dokto
runun da bulunduğu bu gezi koluna 
mektebin muhtelif sınıflarından 80 öğ
renici iştirak etmiştir. 

8 mart pazar gecesi saat 24 de Alsan
caktan hnreket eden kafilenin gece yol
culuğu çok neşeli olmuş ve öğrenicüer 
mandolin ve armonikleri sayesinde yol
culuk yorgunluğunu unutmuşlardır. 

Selçukta abideler üzerinde inceleme
lerde bulunan öğreniciler, eski zaman 
eser ve varlıklan hak.kında kıymetli 
notlar nlmışlar ve kendilerine okulda 
onbeş gün evvel verilen konulara göre 
de ayrı, ayrı tetkiklerde bulunmuşlardır, 

Çok düzgün ve neşeli geçen bu tetkik 
seyahatinde öğreniciler Ege yolları ve 
Menderes hakkındaki ödevlerin! deo mil
~de ile desteklemek fırsatmı elde et
mişlerdir. ---·---ViUiyet umumi meclisi 
bugün toplanıyor .. 
Vilayet umumi meclisi bugün bütçe 

müzakerelerine devam edecektir.. Bu
günkü celsede Sıhhat ve içUmat muave
net müdürlüğü masraf bütçesiyle vari
dat bütçesinden geriye bırakılınış olan 
taş ocaktan rüsumunun maktu şekle 
bağlnnması, vilayet dahilinde işliyen na
kil vasıtalarından hususi jdarece alınan 
senelik muayene ücretinin yeniden tes
biti gibi işler gön.işüleceldir. Encümen
lerden gelen evrak ta karara bağlana
caktır. 

Yunan honsolosanun 
ziyareti .. 
Yunan general konsolosu dün öğleden 

evvel vilayete giderek vall B. Fuad Tuk
salı ziyaret etmiştir. 

..____..;;. ____ _ 
Piyango tehiri .. 

Bornovanm C. H. P. Ergene ocağı ta
rafından fakir çocuklar menfaatine ter
tip edilen eşya piyangosunun çekilişi 21 
mart 942 cuma günü akşamına bırakıl
dığı haber alınmıştır. ---·---ZABITADA 

BİR BAKKALIH 
900 lirası ~aJındı
Karşıyakada Şemikler köyünde istas

yon civarında bakkal Sa1Bhettin Özde
ne ait dükk:Ana giren hırsız tarafından 
900 lira para ve bazı eşya ça1mm1ştır. 
Hırsız aranmaktadır. 

Sıhhat Ve-kilinin 
vaptı~ı tetkikler -·- -*- BİR KIZIH 

Denizli, 9 (A.A) - Sıhhat ve lçtimai 
Muavenet vekili Dr. Hulusi Alataş has
taneyi, yapılmakta olan sanatoryomu 
2.iyaret etmiş ve esnaflann sıhhi duru
munu tetkik ettikten sonra Sarayköy 
kazası Halkevini ziyaret etmiştir. Vekil 
Denizli muhitinde toprak mahsullerinin 
bolca ekildiğini, dokuma tezgfth1annın 
çok olduğunu memnuniyetle kaydetmiş, 
halkı müreffeh ve neşeli gördüğünü ve 
bilhassa sıhhat işlerini çok iyi bulduğu
nu söylemiştir. 

VEFAT 
Adana posta ve telgraf başmüdür
Iüğünd~ mütekait Ali Enveri Er
bay 6/7 942 mart gecesi mUptela 
olduğu hastalıktan kurtulamıynrak 
irtihali darübeka eylemiş ve cena
·~ Karşıyakadaki evinden akraoo 
ve ehibbası huzurlariyle kaldınla
rak namazı Soğukkuyudaki camide 
eda edildikten sonra Karşıyakada 
asri me7.arlıktaki meskeni ebedisinP 
terk ve tevdi kılınmıştır. Eriveri Er
bayın ziyaı ebedisi, kendisini tanı
vanlarca derin teessürü mucip ol
muştur. Müteveffa için Allılhtan ga
ni gani rahmet, kederdide efradı ai
lesine de sabn cemil ve uzun ömür
ler dileriz. 

Adana, 9 (A.A) - Beden terbiyesi BAŞINA GELENLER 
umum müdürlüğünün nizamnamesi mu- Tirede Ki.reli köyünde Osman oğlu 
cibince ll vilayet güreş rehperlcıinin Hüseyin Ô7.soy arkadaşı Ahmet Köseyi 
iştirakile yapılan güreş rehpcri kursu yanına alarak 18 yaşında Şerifeyi zorla 
<l.~ sona ermiştir. Bu m~ebetle .. bir kaçırmış, Tireye götürürken Gökçcn-Ti
toren yapılarak stadyumda gur~ mı.ısa- re yolu üzerinde kızın fc.ryadmı duyup 
bakalan .Ya~ı~ kazananlara madal- ~·etişenler ta.rafından k:ız kurtarılmıştır. 
yalar vc.rılmiştir. Kursa devam edenler- , Hüseyin özsoy tutulmuştur kaçan 
le sızyısı _50 yi geçen güreşçiler Atatürk Ahmet aranmaktadır. ' 
anıtına hır çelenle koymuşlardır. y ANKESİCİLİKLER 
Silah altına 
abnanların maaşları 
Ankara, 9 - Talim maksadiyle si-

lah altına alınanlardan munzam vazife
si olanlara yalnız asli vazifelerine ait 
maaş verilecek, munzam vazifeye ait 
maaı vcrilmiyccektir. 

Anafartalar caddesinde sabıkalı Ha
so, yankesicilik suretiyle manav Ahme
din cebinden 3715 lirasını çalmış ve tu
tulmuştur. 

Yine ayni caddede Halil oğlu Mehmet, 
l,ahvede oturan Halil oğlu Rifntin ce
binden 203 kuruş çalınış, adliyeye ve
rilmiştir. 

Çiltçi mallarının ~~~~~Si~~Ş~iifi~ 
Korunmsı.. BAŞICANLIÔINDAN :1 s8 
Çiftçi mallannın korunması kanununa ı _ 313, 314, 315, 31G doğumlu ih-

göre kurulan koruma bckçı1erinin te§- tiyatlann ~42 yoklamalarını 11/3/ 
ldlAhndan önce vücude getirilmiş olan 942 den 14/3/942 ye knd:ır her gün S 
belediyeler bekçi teşkilatına lüzum knl- Ssabahtnn akşama kadar şubeye ınü-
madığı ilgilililcre hildin1mi,tir. S racaatla yapt.ırmalan .. . 12 - Bu doğumlulardan tecile üıbi 
ISVEÇ KRALINA bulunanların a}'ni günde tecillerini 
Ameliyat yapdacak.. yaptırmaları .. 
St ,_L lm, 9 (A.A) 1 ,_ lı 13 - Yaptınnı}•anlıır hakkında ka-oJtno - sveç -.Ta • l "k·· 1 . . bil b.'b ekl · d li 1 k .. nunun cezaı ıu um erının tat ~ ? r erın en ame yat o ma uzere 'llunncn ~'1 ilan olunur. Q 

bır hastahaneye yatınlmı§tır. #"~.-7.#"~.r.r..ıex\l 

Belediye meclisine doğru 

Belediye vergilerine 
zam yapılacak mı? 

Maaşlara yapılan zamdan aPtan masPafın nasd 
lıarşılanacağı henüz fJelH değil-

Belediye meclisinin nisan devresi top- karşılanacağı hakkında henüz dahiliye 
lantıları hazırlıklarına başlanmıştır. Bu vekilliğinden talimat gelmemiştir. Bcle
devrede en mühim mevzu belediyenin diye vergi ve ~e~e zam ~ap~ıp 
942 yılı bütçesidir. Bütçe hazırlanmakta- yapılmıy;Bcağı belli. deği.!5~ de, §ehır hız
dır ve rakam itibarile geçen seneki bü~ metlerinın yapıla~ilmesı ıçin ya .~aş 

· · ı cak zamlarının umumı muvazeneden öden-çenın aynı o a tır. . ah t ll.-1 di ___ ,_, . na 
B 1 eli 1

. . . 
1 

, w mesı, y u ~c ye ~uıerınc ve-
e e ye m~~ ısının meşgu o.~acag1 ler yapılması icap etmektedir. 

mevzulardan bı.rı de memur ve müstah- İstanbul belediyesi bazı zamlar kabul 
dem maaşlarına yapılan zamdan müte- ederek açığın üçte ikisini kapatabilmiş.
vellit vaziyettir. Bu masrafların nasıl tir. 

ithalat eşyasının tevzi şekli 
~~------~·~-----~ 

(BaşU.rafı 1 inci Sahifede) perakendeci hissesi yüzde 15 olarak ve

Yapılan tetkiklerde ithalat merkezle
rinde ihtiyaca cevap verecek nisbette 
manifatura eşyası mevcut olduğu, fakat 
yurdun bir çok yerlerinde hiç bulunma
dığı anlaşılmıştır. Tatbik halinde olan 
ve manifatura birliğinin kontrolU altın
da yapılan tevzi şekliyle gelen yeni mal
lar yurdun bir çok yerlerine gönderil
mektedir. 

Daha evvel de kaydeylediğimiz gibi 
devlet, memlekete giren malların yurd 
içinde müsavat üzere tevziini şart koy
muştur. Bu itibarla alınacak yeni ka
rarlar tev . .datın bir elden, devlet kont
rolü altında yapılması noktasında top
lanmaktadır. 

Ankara, 9 (Hususi) - Ticaret veka
leti ithalat maddelerinde bazılarının kar 
hadlerini te~bit etmiştir. 
MANİFATURA EŞYASI 
Kaput bezi hariç olmak üzere pamuk

lu mensucata akreditifli yüzde 25, ak
ı·editüsiz yüzde 20, toptancıya yüzde 7, 
perakendeciye yüzde 15 kar verilecek
tir. 

Yünlü kumaşlara, pomuk ipliklerine 
ve kaput bezine akreditifli yüzde 20, 
toptancıya yüzde 10, perakendeciye yüz
de 20 kfir haddi tnyin olunmuştur. 

Makaralarda toptancı hissesi yüzde 3, 

in hisar maddeleri 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

!ere kart?tlık olarak ödiyccekleri parala
rın yurd müdafaasına sarfolunacağını 
düşünerek fevkalade zaruretlerin sebe
biyet verdiği bu zamları halkımızın ta
bü göreceğini ümit ederiz.• 

ZAMLAR HAKKINDA TAFSİLAT 
Yukarıdaki tebliğden de anlaşılacağı 

üzere inhisarlar idaresi. bütUn mamulle
rinin fiatJanna bir mikdar zam yapmış
tır. Tütünler, sigaralar, rakılar, şaraplar 
konyaklar, biralar ve alelılmuın alkollü 
içkiler yeni fiat zammına dahildirler. 

Bayiler ellerinde bulunan sigaralarla 
içkileri beyanname ile bildirmişlerdir. 
Bugünden itibaren inhisarların depo ve 
bayileri yeni !atlarla satış yapacaklar
dır. 
YENİ SİGARA FİATLARI 
Halk sigarası 14 kuruş, Sipahi ocağı 

55 kuruş, Yenice 30 kuruş, Serkldoryan 
25 kuruş, Bafra Maden 25 kuruş, en aHl 
ince 25 kuruş, Gelincik 25 kuruş, Tirya
ki 24 lruruş, birinci nevi ince 20 kuruş, 
Hanımeli 17 kuruştan satılacaktır. 
YENİ RAKI FİATLARI 
Altınbaş rakılar 100 santi litrelikleri 

440 kuruş olmu(.ur. 50 sruıülitrelik ku
lilpler 160 yerine 230 kuruş olmuştur. 
Yeni rakılardan 100 santilitrelikler 212 
yerine 315, 50 santilitrelikler 114 yerine 
165 kuruş, 25 santilitrelikler 60 yerine 85 
kuruş, 15 santilltrelikler 40 yerine 58 
kuruş olmuştur. 
Biranın şişesi şişe dahil olmak üzere 

30 kuruş iken 40 kuruş olmuştur. 
Bu husustaki inhisarlar idaresi ilfuu 

3 üncli sahüemlzdedir .. 
----~'~tzw-ta......,~~ 

Yazlık ~kim çalış· 
malan 

(Ba~tarab l lnti S8h.ifede) 

Vilayetimiz dahilinde 350 bin dekar
lık bir sahada patates ekilmiştir. Yapı
lan hesaba göre önümüzdeki mevsimde 
viHiyet dahilinde 250 bin ton patates 
mahsulil alınacaktır. Bittabi bu rakam 
ekilişe göre hesaplanmıştır. Fcvkalllde 
bir vaziyet olmadığı takdirde önUmüzde
ki sene elde edilecek mahsul yalnız İz
mirin değil, yakın bazı vilayetlerin de 
ihtiyacını kapıyacaktır. 

Müstahsil ynzlık zeriyat seferberliğin
de kendisinden beklenilen gayreti fazla
siyle göstermiştir ve göstermektt:dir. 

Bu sene vilayetimiz dahilinde buğday 
\'e nrpa ekimi de fazla olmuştur. 
ZİRAAT ALETLERİ 
İzmirde ziraat vekaleti hesabına bir 

çok zirnnt aletleri ve bu arada pulluk ve 
uç demirleri imal edilmektedir. 

Erkek sruınt mektebi ve bUyük bir 
pulluk müessesesi mühim mikdarda zi
raat aletleri hazırlamaktadır. Bunlara 
ait demirler ve tahsisat gelmiş olduğun
dan çalışmalar mart ayı sonunda daha 
rasyonel bir şekil alacaktır. 

rilmiştir. 
ÇAY VE KAHVE 
Çay için menşeinden getirenlere yüz

de 20, ara memleketlerden getirenlere 
yüzde 15, toptancıya yüzde 6, peraken
deciye yüzde 15 kitr verilecektir. 

Kahveyi menşeinden ve ara memle
ketlerden alanlara yüzde 4, toptancıya 
yüzde 5, perakendeciye yüzde 8 kl\r ve
rilecektir. 

ÇUVAL VE KANAVİÇE 
Çuval ve kanaviçe için menşeinden 

getirenlere yüzde 25, ara memleketler
den getirenlere yüzd 20, toptancıya yüz
de 5, perakendeciye yüzde 15 kar ayrıl
mıştır . 
DERİ VE KÖSELE 
Deri ve köseleJerden akreditiflilerc 

yüzde 20, akreditifsizlere yüzde 15 kir 
verilecektir. İşlenmiş deri ve köselelere 
akreditiffi yüzde 30, akreditifsiz yüzde 
20 kar verilecektir. 

KAôIT VE MUKAVVA 
Bilılmum sargılık kağıtlara, mukav

valara ve gazete kağıtlarına ithalatçı 
kAn olarak yüzde 20, toptancı kAn ola
rak yüzde 5, perakendeci karı olarak 
yüzde 20 ayrılmıştır. Diğer kAğıtlar da 
ithalitçı hakkı yüzde 25, toptancı hakkı 
yüzde 10, perakendeci hakkı yüzde 30 
olarak tayin edilmiştir. 

Rusya savaşları 
(Başta.rab 1 inci Sahifede) 

atılmıştır. Bir 1eok harp malzemesi tah
rip edilmiş veya elimize geçmiştir. 

LENtNGRADDA 
Moskova, 9 (A.A) - Tebliğ : 
Kıtalannuz Leningrad cephesinde 3 

gün süren muharebelerde 2500 Alınanı 
yok etm~ler, 6 blokhavz ve 20 müstah
kem nokta ile 5 zırhlı sığınagı tahrip ey
lemişlerdir. 
Kıtalanmız cephenin bir çok kesimle

rinde taarruz hareketlerine · devam et
miştir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 9 (A.A) - Alınan tebliği : 
Ladoga gölü ile Volkof arasında Al

man cephesinin bir kaç noktasına karşı 
8 martta yapılan düşman taarruzları her 
neviden Alman silahlarının toplu ate
şiyle akinı bırakılnuştır. Ehemmiyetli 
hava teşkillerimiz Volko{ kesiminde as
ker topluluklarına çok şiddetli taarruz
larda bulunmuşlardır. Hava muharebe
lerinde bir çok Sovyet tayyaresi düşü
rülmilştür. 

Bedin, 9 (A.A) - Alman resmi teb
üği : Doğu cephesinin cenup kesiminde 
yeni müdafaa muharebeleri cereyan 
ediyor. 
Düşman, cephenin diğer kesimlerinde 

de muvaffakıyetsiz taarruzlarına devaın 
etmektedir. Alman taarruzlan mevzfl 
muvaffakıyetler kazanmıştır. 

Hava taarruzlarında Valday kesimin
de 36 Sovyet treni hasara uğratılm~ır .. 
Bir tayyare fabrikasına ağır çapta bom
balar isabet ettirilmiştir. 

6 marttan 8 marta kadar Sovyetle.r 62 
tank kaybetmişlerdir. 

RUSY ADA 1AŞE VAZtYETl 
FENA tMtŞ 
Tokyo, 9 (A.A) - Nişi Nişi gazetesi 

Sovyetler birliğinde iaşe durumunun 
çok fena olduğunu, sabun, tütün, et ve 
tereyagı bulmakta büytik mUşktilat çe
kildiğini, ekmek almak için saatlarca 
beklemek J.az.ım geldiğini bildirmektedir. 

Bir general öldü.. 
Kahire, 9 (A.A) - General Kambel 

bir otomobil kazasında ölmüştür. 

Pasifikte 
Tehlikeler 
Büvünı.ekte .. 

~~~-*~~~~ 

Cavadan sonPa Avııs• 
turalya .Japon tehdidi 
altında JJulunuyoP .. 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

tünlüğü önliyemezler. Avustura1yant11 

müdafaası Pasifik hakimiyeti b:ıkun•11' 
dan son merhaledir. Japonlar bu So11 

merhaleye de saldınrlarkcn Amerikl 
koUarııu bağlıyacak mı? 

Avusturalya halkı çok vatnnpen·e.r ,.e 
dövüşken insanlardır. YnrdJarmı ınUS· 
tevlinin kolayca zaptetmesine razı otnıdı· 
yacakJardır. Btmunla beraber deniı e 
ve hnvada kuvvetli bir ynrdırna day8!'• 
mazlarsa yapacnklan mlidafallllın il~!t• 
siz bir müdafaa olmasından korkulabillf· 

ŞEVKE!' BILGlll 

Frnnsız fabrikaları· 

nın bombalanması 

devam ediyor 
(Baştarafı 1 inci Sahilede) 

Lil dolaylal'ında elektrik santralı ve 
Abvildeki depolar bombalanmıştır. 

Hava muharebelerinde iki düşmall 
tayyaresi düşürdük. Bizim kayıbunıı 
dört tayyaredir. 
DİCER HÜCUMLAR 
Londra, 9 (A.A) - Hava tebliği : 
İngiliz bombardıman tayyareleri Esell 

ve Rur'da sınai mües.5CSC1eri bonıbardı• 
man etmiştir. Esen, meşhur Krup siIAh 
fabrikalarının bulunduğu şehird,ir. 

Tayyareler Dünkerk ve Havr dokla· 
rını da OOmbardıman etmişlerdir. 

Bütün bu harek~ttan 8 bombardıman 
tayyaresi üslerine dönmemiştir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 9 (A.A) - Alınan tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri işgal edilen 

memleketlere karşı taarruzlarında 8 
tayyare kaybetmişlerdir. 8., 9 mart gece· 
si İngiliz bombardıman tayyareleri batı 
Almanyada bir kaç yere taarruz etmiş· 
terdir. Halk arasında ehemmiyetsiz ka
yıplar olmuştur. Bir çok resmt blnalardA 
basar vardır. Taarruz eden düşman tay• 
yarelerinden dördü düşürülınUştilr. 

TAYMtStN YAZDIKLARI 
Londra, 9 (A.A) - (Taymls) gazetesi 

Fransaya yapılan İngiliz hava akınları 
hakkında şunları yazıyor : Fransız en· 
dUstrlsinin kamyon istihsali 1939 eylU
lUnden heri iki misline çıkmıştır. Bu 
kamyonların hep.o;i Alınanyay·a gitmekte 
ve Almanya bu Fransız kamyonlan ile 
20 - 30 makineli piyade tümenini eıha%· 
lan.dırabilmektedir. Bu kamyonların 
yüzde (25) i Reno fobrikalnnndan çıkı· 
yor. 
Arzuları dışında olarak düşman men· 

f aatine çalı.şan siviller Uzer ine ölüm boın 
baları atmak teessür ve teessüfe değer 
bir şeydir. Fakat Hitlerin harp istihsali· 
ni nNede vurabilirsek vurmakta serbest 
olmalıyız. Eğer durum tersine olsaydı, 
milletimiz ve şeflerimi7. böyle bir hare
ketin İngiliz fabrikalanna karşı yapılma
sını yUrekten kabul ederlerdi. 

ALMAN tSTlHSALLERi 
BOMBALANACAK 
Almanya için çalışan istihsali her ne

rede olursa olsun durdurmak müttefik
lerimize ve kendimize karşı vazifemiz
dir. Pariste diğer bir kamyon fabrikası
na da hücum edilmiştir. Bu da, Alman 
menfaatine yapılan istihsalleri bombala
mak hususundaki azmimizi gösterir. İn
gilizler bunu önceden haber vermişler
dir. Fakat Parisin şimdiki Alınan sahip
leri tehlike işareti vermemişlerdir. Al
manlar bu harekete karşı şiddet savu
rurken ya:hooi ve komlinist diye vasıf
landırdıkları yeni Fransız rehinelerini 
kurşuna diziyorlardı. 

PAR1STEK1 ZAY!AT 
Paris, 9 (A.A) - Yarı resmi bir kay

naktan bildirildiğine göre 3 martta İn
giliz bombardıman tayyareled tarafın· 
dan Par.ise yapılan gece hücumunda 12 
ev yıkılmış, 156 ev ağır ve 159 ev de ha
fif hasara uğramıştır. Temizleme ~i bit
mediğinden ölenlerin .sayısı henüz belli 
değildir. Y.ıgıntılar altından haln ceset
ler çıkarılıyor. 

ALMAN tŞGALl.NDEKt 
PARtS GAZETELERİNDE 
Faris, 9 (A.A) - Paris gazeteleri 

Fransız mütefekkirlerinin imzalarını ta· 
§ıyan bir deıneç neşretmişlerdir. Bu de
meçte İngiltercnin Fransaya karşı .ı;on 
vaziyeti tenkit edilerek deniyor ki : 

Fransa mey<lan muharebesinin taın 
ortasında Fransayı yalnız bırakan lngil
tere şimdi de hava hlicumlarile halkımı
zı korkutmağa çalışıyor. 

Demeçte bir çok tanınmış alim ve mil· 
elliflerle akademi ve enstitü azasının im· 
zalan vardır. 



ıo M A R T s A L ı 

Uzak doğuda 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

kayıtsız ve şartsız teslimini istemişler
dir. 

Tokyo, 9 (AA) - Domei ajansının 
lıildirdiğine göre Cava adasında Hollan
da liindistanı kuvvetleri bugün (Dün) 
saat 9 da her türlü mukavemetten vaz 

ka
geçerek kayıtsız ve şartsız teslim olmağı 

bul etmişlerdir. 
AVUSTURALYAYA İLTİCALAR 
Adelayd, 9 - Avusturalya (A.A) -

lıollanda Hindistanı umuml valisi Von 
İluJı: ile hükümet fizasından dört kişi 
İlandoengten tayyare ile buraya gelmiş
lerdir. 

l\(ÜCADELE DEVAM EDİYOR 
Adelayd, 9 (A.A) - Vali Bandongun 

JaııonJarın eline düştüğünü. fakat Hol
landa kıtalarının hftli. mücadeleye de
vanı eylediklerini bildirmiştir. 

YALNIZ ÇETE HARBİ VAR 
Londra, 9 (A.A) - Royterln askert 

tnuharriri Annalist bildiriyor : 
Hollanda hükümeti Japonya ile mu

lıasaınatın tatilini istediği hakkındaki 
haberleri yalanlamıştır. Bandoengten 
alınan son mesaja göre burada mukave
ınet sona ermiştir. Bandoengin düşmesi 
bütün adada mukavemetin kesildiği ma
nasını ifade etmez. Şimdi Hollandalılar 
dağlara çekilerek gerilla yapmaktadır
lar. Hollandalıların vatanperverliltleri 
'17e Cavanm cesameti göz önünde tutu
lıırsa bu müdafaayı teşki!Atlandırmak 
İçin saha bulacakları tahmin edilebilir. 

ALINAN ESİRLER 
Tokyo, 9 (A.A) - Bir Japon tebliği, 

93 bini Hollandalı, ve beş hini Avustu
ralyalı ve İngiliz olmak üzere 98 bin ki
şiden ibaret bulunan müttefik ordunun 
Sura baya ve Bandoeng dolaylarında J a
ııonlar eline kayıtsız ve şartsız teslim 
olduklarını bildirmektedir. 
Düşman karaya çıkışımızın dokuzun. 

cu günü teslim olmuştur. 
LONDRADA MAL'Ü'MAT YOK 
Londra, 9 (A.A) - Buradaki Hollan

da hükilmeti mahfillerine Hollanda Hin
distanındaki ordunun teslim olduğuna 
dair malfunat gelmemiştir. Hollanda 
sözcüsü şunları söylemiştir : 

- Mukavemetin ümitsiz olduğu bir 
h.; yerde kuvvetlerimizin teslim olması 
muhtemeldir. Şuna kanüm ki teslim oluş 
umumt değildir. 
BİRMANYADA 
Tokyo, 9 (A.A) - Japon kıtaları Ran

gon dolaylarında dilşmanın esas kuvvet
lerini yok ettikten sonra ııeJırin işgalinl 
tarnamlamışlardır.Rangonım 50 kilomet
re Jimalinde Pegu da alınmıştır. Dilş
ınanm şiddetli mukavemeti kırılmıştır ... 
Sittang doğusunda bir dü.şman tümeni 
bozguna uğratılarak kuvvetlerimiz Ran
gona hücum etmişlerdir. Rangonun düş
ınesiyle Birmanyadaki harekAtmuz he
define varmıştır. 

MUZAFFER KOMUTAN KİM? 
Tokyo, 9 (A.A) - Pangon zaferini 

kazanan general Şuciro İda Japon or
dusunun Birmanya cephesi başkomuta
nıdır. Orgeneral rütbesinde olan bu ko
mutan Fransız Hindiçinisine asker çı
karma hareketlerini de muvaffakıyetle 
idare etmişti. 

Londra, 9 (A.A) - SaWıiyetli bir 
kaynaktan bildiriliyor : 

Birmanyaclaki durum nazilrtir _ Ran
gondak.i tesisatın tahribine bı.şlandığı 
bildirilmektedir. Rangonun düştüğü he
nüz teyit edilmiyor. Muharebenin ağır
lılı: cephesi Pegudedir. Japonlar Rangon 
Mandelay demiryolunu iki noktada kes
tiklerini söyliyorlar. Bu ilerleme hare
ketinde muvaffak olurlana Rangondan 
Kremeye giden yol kesilebilir. Birman
yadak.i İngiliz kuvvetlerinin düşmana 
mukavemet edeceklerinden şüphe edile
mez. Savaş çok çetin olmuştur ve daha 
da çetin olacaktır. 
DÜŞMANIN ŞAH DAMARI 
KESÜ,Dİ.. 
Tokyo, 9 (A.A) - Nişi Nişi gazetesi 

Rangonun zaptı mün8!ebetiyle diyor ki: 
Birmanyaya karşı harbe geçişimizden 

51 gün sonra Birmanya yolu kesilmiş
tir. Balta görmemiş ormanlardan, uçu
nımlu yollardan ve dağlardan geçen as
kerlerimiz hayatlarını telılikeye koya
:ralı: toplarını da geçirmişlerdir. Çan Kay 
Şekin Çunking yolu, yani diişm:ının şah 
damarı kes~. 

Rangonun zaptı doğrudan doğruya 
Çan Kay Şeke karşı bir tehdittir. Ran
gon dolaylarında dört tayyare meydanı 
vardır. Bunlardan şimdi Japon tayyare
leri faydalanacaktır. 

Birmanya ovalarında kat'ı hava haki
miyeti Japonlar elindedir. 

JAPON YOLU 
Sanghay, 9 (A.A) - Domei ajansı 

bildiriyor : 
Japonlar Taylandın balta görmem.iş 

Bunyon ormanlarından bir yol açmış
lardır. Bu yol Masuta gidiyor. 
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7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.15 - 8.30 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Türkçe plaklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 - 13.30 Müzik : Türkçe 
pl~klar 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 18.45 Ziraat takvimi 18.55 
Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memleket 
..,,t ayan ve ajans haberleri 19.45 Ko
n~a (Kitap saati .. ) 19.55 Müzik: Fa
al programırun ikinci kısmı 20.15 Rad
yo gazetesi 20.45 Müzik pi. 21.l 5 Ko
n~a (Türk hukuk kurumu adına ... ) 
21.30 Müzik pi. 21.45 Müzik : Krnsik 
Tiirk müziği programL. 22.30 Memleket 
saat ayarı, ajans haberleri ve borsalar. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa
ruı .. 

YENi ASIR 

İnhisarlar lzmır Baş Miidiiftlüğünden : 
Tütün, sigara, içki ve iııpirtolann sattı~ fiatlan 10/3/942 sabahından itiba

ren arttınlmııhr. Aşağıdaki maddeleri bayiler hizalarında gösterilen fiatlarla 
satacaklardır. Bu fiatlarda müdafaa vergisi dahildir. 

Nev'i 

Sipahi 
Sam.sun ve yaka 
Çeşit 

< 
c 

Boğaziçi 
Yenice 
Serkldoryan 
Bafra maden 
En ala 
Gelincik 
Tiryaki kalın 
Tiryaki ince 
Birinci kalın 
Birinci ince 
Üçüncü ince 
Hanımeli 
Halk kalın 
Köylü kalın 
Köylü ince 
ikiz 
TOTONLER: 
En&la 
Bafra 
Tatlı aert 
MUHTELiF: 
Yerli enfiye 
Türk pipo 
Türk pipo 
pipo tütünü 
l..fuhan tenbekü 
bohça 
lsfuhan birinci 
!afuhan birinci 
lsfuhan ikinci 
POROLAR: 

Toros beher adedi 
Eamer behe< adedi 
Moda beher adedi 
Florya beher adedi 
Marmara 

20 
20 
25 
50 

100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
25 

25 
20 
50 

100 

500 
25 

100 
25 
Kurut 

17 
6 

20 
22 
25 

Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralrk paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık. paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 

Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 
Sigaralık paketi 

• < 
• < 
• < 
• < 

• • • • 
• • • • 

Kuruı 

-55 
50 
60 

120 
240 
40 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
22 
20 
15 
17 
14 
1 1 
1 1 
14 

25 
16 
16 

20 
45 

11 o 
75 

650 
26 

106 
25 

Bavilerde bulunmayıp 
Nev·i 

müıtehliklere depolarımızdan ıatılan mamulit 

Yeni harman beher paketi 
Saylav A 1000 eigaralık 
Say lav B 1 000 sigaralık 
Sav lav C 1000 sigaralık 
Subay 20 sigaralık 
Asker 20 sigaralık 
ICKILER : 

2 5 sigaralık 
(behe< paketi 
(beher paketi 
(beher paketi 
(beher paketi 
(beher paketi 

50 derecelik rekılar 
50 derecelik rakılar 
5 O dereceli le rakılar 
50 derecelik rakılar 
45 derecelik raklar 

100 
50 
25 
15 

Santi]itreli 

4 5 derecelik rakılar 
4 5 derecelik rakılar 
45 derecelik rakılar 
4 3 derecelik rakılar 
4 3 derecelik rakılar 
4 3 derecelik rakılar 
4 3 derecelik rakılar 
VOTKA: 
Votka 
Votka 
Tabii kanyak 
Tabii 
Tabii 
Vermut 
Vermut 
Vermut 
Sofra ~arapları 
Sofr& ıaraplan 
Sofra §arapları 
Mi•ket şarapları 
Mieket şarapları 
Si",.]i bira 
BiRiNCi SINIF LIKöRLERI : 
Cilek, Ahududu, Kaysı 
Cilek, Ahududu, Kaysı 
Cilek, Ahududu, Kaysı 
Cilek, Ahududu, Kaysı 
iKiNCi SINIF LIKöRLER : 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
75 
35 
15 

100 
70 
50 

340 
200 

70 
200 

70 
50 

100 
75 
50 
25 

Çilek, Ahududu, kay11dan mada 1 00 
Çilek, Ahududu, kaysıdan mada 5 O 
Cilek, Ahududu, kaysıdan mada 25 
Fu;ılı idare şarabı beher litresi 
Fıçılı idare birası beher litresi 
Birinci ıuma 100 derecelik beher litresi 
ikinci suma l 00 derecelik beher litresi 
FIÇILI SAF iSPiRTO: 

< 
« 

• 
c 

• 
< 
< 

• • • 
c 
< 
• • • • • 
• 
< 
• 
< 
c 
« 
c 
c 
« 

« 
c 
c 

c 
< 
c 
< 

• 
c 
< 

• 
c 
< 
< 
c 
< 
< 
c 
< 
< 
c 
< 
< 
< 
c 
< 
c 
c 
c 
c 
< 
c 
c 

c 
< 
c 

« 
c 

• 
c 

idareden bayilere satıı fiatı 1 00 derecelik B. litreoi 
idareden bayilere satıı fiatı 1 00 derecelik B. litresi 

J<'<'l ""IY 1\ l~PfRT0.~!1 : 
t~~ ..... ..f ... .,, h~,,.;1 .. rf" •"'""' f;.,,tı 100 derecelik 
~~ .... 1; ..... ~ l,.nirto: ı;n c::. 1; .. r .. 1;"'° 
~; ..... lj .. ,.~ İ<llniT'to: ?ı; c; ]t ....... lik 
c:: ... Ti .,,_f İ•'1İrto: t l\ c; lit-rPli'k 
T·• ,•ııııl"'t j ..... ; .... ,, .. u c;n c;, litrelik 
f('" ,..1"1'1V8. ı; I') ~. litrl"l;k 
K olonva 25 S. litrelik 

Kurut 

55 
2250 
1750 
1250 

16 
3 

Kuruı, 
440 
230 
125 
76 

315 
165 
65 
56 

245 
130 
70 
47 

270 
145 
75 

245 
135 
70 

160 
135 
11 o 
210 
140 
60 

160 
60 
40 

360 
270 
200 

100 
300 
175 
90 
40 
52 

480 
400 

130 
65 

(yakılacak ispirto) 

1318 

130 
170 
65 
52 
70 

120 
70 

(553) 
-- ---- -------------

O+n - Traktör Türk Anonim şir
ketinden: 

Sirket. hissedul~r umumi heyeti •enelik adi toplantısını 26 mart 1942 per
şrmbe günü saat 15 te airketin lzmJrcte cümhuriyet meydanında Akdeniz apar
tım"'rıtrıda kB..in merkezinde yapacaktır, 

ToDlentJVa iqtirrık etm~k i,tiven hissedarlarn hi,se 11enetlerini toplanh gil
nürıden 18..akal bir hafta evvf>line kadar şirket merk~zinde idare meclisi mu
rahhas azasına veya lzmirde Osmanlı bankasına tevdi ederek duhuliye kartı al
m " ı .. r1 ]871m~ır. 

lrtipı,,da konwmlacak hususlar aıa!'ıdadır: 
1 - idare meclisi ve mürakip ranorlarının okunması. 
2 - BilAnco, kar ve zarar hesabile mevcudat defterinin tetkiki, hesapların 

tasdilci ve idare mecli~i azalarının ibrası. 
3 - Temf"ttuun ve fevka]i'de ihtiyat akçesinin sureti tevzii hak.kında idare 

beveti tt>klifinin tasvibi. 
4 - Ticaret vek8Jeti tarafından esas muknvelenamemize ilRvesi teneip ediM 

],.n yedi maddenin kabulü. 
5 - Müddeti hitam bulan idare meclisi yerine yeni idare meclisi intihabı ve 

942 senesi ic-in htızur haklarının tesbiti. 
6 - 942 senesi için mürakip tayini ve ücretinin teabiti. (562) 

Ankarapalas Lokantası 

Borsa 
'OztlM 

261 S. Siileymanoviç 44 75 49 25 
213 İnhisarlar idaresi 46 50 48 50 
140 Albayrak 50 25 50 25 
104 jiro ve şü. 49 51 

97 j. Kohen 48 75 48 75 
93 Aron Politi 49 50 52 
58 H. Elbirlik 47 47 
62 M. Portakal 49 51 
46 Ahmet Çakır O. 49 51 
41 Ahmet Ziya 50 50 51 50 
40 Ahmet Erol 52 52 
34 Kaptan Mahmut 48 50 48 50 
33 A. Mikalef 48 25 49 25 
30 Ahmet Tabak 49 50 50 50 
17 K. Taner 49 49 
15 İsmail Ulu. 51 50 52 50 

4 Hasan Çolak O. 48 50 48 50 
1288 YekOn 

166058 Umuml yekOn 
No. 7 46 50 
No. 8 47 
No. 9 48 50 
No. 10 50 
No. il 52 

ZAHİRE 
265 Ton Susam 53 59 

10050 K. P. Çekirdeği 7 50 

ZAYt 
Cumartesi alqamı Tepecik semtinde 

içinde Yun anca yazılı as kert terlıis ve
sikam ile 12 lira 75 kuruş param bulu
nan cüzdanımı zayi ettim. İçindeki pa
ra bulana ait olmak üzere askerl vesi
kamı aşağıdaki adresime getirmesini in
saniyet namına rica eder aksi takdirde 
zayi olan vesikanın hükmü olmıyacağı
ru illn eylerim. 

Belediye un fabrikasında çalışan 
Metımel Ali Halkapınar 

1ZMtR BELEDIYEStNDEN: 
1 - 1369 ncu sokakta 31 nci adanın 

360 metre murabbaındaki 13 ve 14 sa
yılı arsaların satışı, yazı işleri müdür
lüğündeki ~amesi veçhile yeniden 
kapalı zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 5400 lira muvakkat 
teminatı 405 liradır. thalesi 20/ 3/ 1942 
Cuma günü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü saat 15,30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

2 - Mezbahada mevcut kan kurutma 
makinesiyle bu makinelerin bulunduğu 
iki katlı binanın üç sene müddetle kira
ya verilmesi, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ]ro.. 
nulmustur. Muhammen bedeli icarı se
neliği i50 liradan 450 lira muvakkat te
minatı 33 lira 75 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 20/3/942 Cuma 
günü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

3 - Cümhuriyet koruluğunda tanzim 
edilmekte olal sahaya rastlıyai asarı ati
kadan (Altın yol) denilen güzerglh 
üzerindeki toprakların kazılarak koru
luğun diğer tarafına nakli işi, fen işleri 
müdtir!Uğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşi! bedeli 1941 lira 95 kuruş muvak
kat teminatı 145 lira 65 kuruştur. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 20/3/942 
Cuma günü saat 16 da encümene müra-
caatları. 6, 10, 14, 18 1256 (512) 

* K§ğıt ve mukavvası belediye tarafın-
dan verilmek üzere 12 kalem evrakı 
matbuanın tabi ve ihzan yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 186 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı 14 liradır. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 16/3/942 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müraca-
atları. 1, 5, 10, 14 ll39 (474) 

İzmir Asliye !kinci Hukuk bAkinıli
ğinden: 
İzmir Karşıyaka Reşadiye caddesinde 

12 numarada Orhan Helvacı oğlu vekili 
avukat Abdurrahman Akalın tarafından 
mfuldeaaleyh lzmir memleket hstane
sinde hademe Kadriye Helvacı ofılu aley. 
hine ikame olunan boşanma davasına 
mütedair dava arzuhal suretile davetiye 
varakası müddeaaleyh Kadriyenin ika
metgahının meçhuliyetine binaen bila 
tebliğ iade edilmesi üzerine keyfiyet 
kendisine İzmirde münteşir Yeni Asır 
gazetesinin 21/2/942 tarih ve 11114 sayı
lı nüshasile ilanen tebliğ edildiği halde 
müddeaaleyh tayin olunan gün ve saat
ta mahkemede hazır bulunmadığından 
gıyap karannın daJıi ilfuıen tebliğine ve 
muhakemenin 23/3/ 942 pazartesi saat 
10 a talikine karar verilerek usulen tan
zim kılınan gıyap karan tebliğnamesi 
mahkeme divanhanesine asılmış oldu
ğundan müddeaaleyh Kadriyenin tayin 
olunan gün ve saatla mahkemede bizzat 
hazır bulunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde bir daha muhakeme
ye kabul edilıniyerek gıyabında hüküm 
verileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (554) 

l~cs~=;:i:k==T;;k=rg;=acs 
§ FORDSON marka bir traktör satı- ~ 
§ hlctır. Alikad3rlann doktor Hulu- N 

i ,;bey cadd .. i No: 29 Pamuk Çırçll' tt 
fabrikasına müracutları. R 
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Husu~i l >~rs 
Matematik • Elektrik • Radyo 

Fransızca • İngilizce - Alınanca 
Çok kolay metodlarla öğretilir. 

Yeniden SEBAT Lokontası •ahipleri ASIM ve ALI idaresinde : 3 Beyler 851 inci sokak No. 11 
Nefaııetile tanınmUJ öğle, aktam yemekleri ve mütenevvi içki, taze meze· YÜKSEK M1iHENDls 

lerimizle sayın müşterilerimizi her zaman memnun bırakacak.. Ayni zamanda() NİHAT 
muntazam servislerimiz mevcuttur. Bir defalık tecrübe kafidir. ( 5 25) v~:::.<::::.<::::.<:;::.<;><;::.<::.<;::..<::.<::.<::>"">"">"">""'ı: 
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(ODUN ALINACAK) 
D. D. YOLLARI 8 NCt 1SLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu ( 15340) lira muhammen bedelli (767 ton odun kapalı zarf usu

lile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 31 / 3/ 942 ırünü saat 16 dıı lzmir - Alsan
ea1cta itletme bina!ında komisyonumuzca yapılacaktır. 

isteklilerin ( 1150.50) liralık muvakkat teminat makhuzlarile teklif mek
tuplannı ihale günü saat 15 e kadar komisyon rci!lliğinc vermeleri veya taah .. 
hütü olarak posta ile göndermeleri lilzımdır. Sartnamesi komisyonumuzdan 
talep edilir. 10 15 19 22 1317 (560) 

(Bezir yağı aJınacnlı) 
D. D. YOLLARI 8 NCI iSLETME KOMiSYONUNDAN : 
Mecmuu (5304.25) lira muhammen bedelli 2500 kilo kaynamış lnailiz 

Bezir yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 26/ 3/ 042 günü 
ıaat 16 da Alsancakta işletme binasnda komisyonumuzca yapılacaktır. 

isteklilerin (397.62) liralık muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektup
larını usulü veçhile muayyen günde saat 1 5 c kadar komisyon reisli.iinc ver• 
meleri veya taahhütlü olarak posta ile ŞlÖndermeleri laz.ımdır. Sa.rtnameai :if.. 
!etmemiz kaleminden alınabilir. 1 O 13 17 20 1316 (559) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Kası.maşa - Halıcıoğlu yolunun deniz hastahanesi altına tesadüf eden kı~ 

rnına yapılacak istinat dıvarı kapah zaTf usulile eksiltmeye konulmuotur. 
Keşif bedeli 33599 lir& 60 kuruş ve ilk teminatı 2519 lir& 97 kuruttur. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık j~}eri genel hususi ve fenni p.rtnamelcri proje 
keşif hulıua.sile buna müteferri dii{er evrak 168 kuruş mukabilinde belediye 
fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 25 / 3/ 942 c;ar..,mba günü saat IS 
te daimi encümende yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen şilcri müdürlüğüne müraca
atla alacalc.lan fenni ehliyet 941 yılına ait ticaret odası veaikalatı imzalı şart
name ve aaire ve kanunen ibrazı ]i.zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresinde hazır]ayacakları teklif mektuplarını ihale aiinü saat 
14 de kadar daimi encümene vermeleri li.z.ımdır. 

10 14 16 21 1264 (551) 

İZ.MİR VİLAYETİ MUHASEBEİ HUSUSİYE 
MVDVRLVGVNDEN: 

flya Yuvak.in oğlu Nesimin müterakim 76 lira vergi borcundan dolayı mu
tasarnf olduğu ve tapu kaydına göre Gaziler mahallesinin Firkat eoka.ğında 
kıiin 1325 adanın 19 parselinde kayıtlı 100 lira iradı gayri aafiye!i 800 lira 
kıymetindeki 23/33 kapı Nolu evin 10 hisse itibarile 2 hiseesinin mahcuz mül
kiyeti vilayet idare heyeti kararile satılığa çıkarılar&k 2 1 ırün müddetle müza
yedeye va.zedilmiştir. 

lıteklilerin % 7,5 teminat akçalarile 30/3/942 tarihine rastlayan pazarte
si rinü saat 16 da vili.yet idare heyetine müracaat e.bneleri ilin olunur. 

1315 (552) 

İzmir inhisarlar Baı Müdiirliiitiftden : 
Bat müdüriyetim.iz yanındaki emanet anbannda mevcut mikdar ve mu

hammen bedelleri qai{ıda yazılı 9 36 mahsulü yaprak tütünler açılı: arttmna 
ınıretile eatıhia çılcanlınıttır. 

Muvallat teminat 33.06 liradır. 
$artıuuneai levazım tubemizde ve tütünler mezkilr anbarda ııöriilebilir. 
letelclilerin 20/3/942 tarihine müsadif cuma giinü saat 15 te hat müdür-

lü@müzdelci komisyona ~~lmeleri il8.n olunur. 
·rutan Muhammen Fi 

Lira K. Kuruı S. Kilo Denk -- -- -- -313 95 39 805 14 
40 82 13 314 7 
26 10 15 174 3 
43 52 16 272 5 
10 00 6 125 3 
6 72 14 48 1 

--- -- -
441 11 1736 33 

6 10 1257 (516) 
. 

Nermin Tuhafiye Maiazası 
SAYIN MVŞT ERİLERİMİZE 

Müessif Kemeraltı yangınında yanan mağazamızı bu kerre yine Kemeralb 
uddesinde Karakol kartısında 72 No. da 
YENİDEN VE TAMAMEN YENİ ÇEŞİTLERLE 

açtığımızı ve tuhafiyeye ait bütün çeşitlerinizi mağazamızdan en ucuz 
Hatlarla temin edebileceliıüzi aaygılanmızla bildiririz. TELEFON 3491 

1010 (419) 

~==========::::: 

Aydın VHCiyetf Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usallyle Elıslltme İlctm.. 

1 -Eksiltmeye konulan iş: 24278 llra 52 kurıq keeif bedelli Aydn - Mııii-
1& yolunun l 4X6 l O- l 6X5 28 kilometreleri arasında •oaenin terfi ve euslı 
tamiratı ve üç adet menfez lnoaatı. 

2 - Bu iteait tartname ve evrak ~unlardır : 
A - Eksiltme "8rtnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık ieleri genel "8rtnam .. i 
O - T eaviyei türabiye •ose ve k8.rgir ineaatnamesi fenni prtname 
E - K01if hülftsa cetveli ve ıilsilei fiat 
F - Tae ve kum grafik cetvelleri 
fstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa müdürlüğünde 2örebilirler. 
3 -Eksiltme 19/3/942 tarihinde perşembe günü aaat 15 te "Viliyet daimi 

encümeninde yapılacakur. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1820.25 liralık muvakkat temi

nat vermesi ve Aydın viliyetinden ihaleden Üç RÜn evvel bu it için alınmıt eh
liyet veeikası ve ticaret odası vesikası bulunması lizımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncü maddede yazılı saattan bir eut evveline kadar 
vilayet daimi encümenine getirilerek encümen reisliğine malcbw: mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek melı:tuplann nihayet üçüncü m&ddede ya• 
zılı saata kad1ı1..r gelmio olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılınıe 
olmuı ]izımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4 7 1 o 13 1179 ( 499) 

ZAYt 

Mart 1942 ayına ait 66796 sayılı bü· 
yük ekmek karnemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü kalma-
dığını ilan ederim. • 

Göztepe 96 ncı sokak No. 16 da 
mukim Şadi Cirik 

1313 (558) 

Ntl'FUS CÜZDANIMI KA YBE'ITlM 
Osmancık kazasından aldığım 1318 

doğumlu Ömer oğlu Hasan Hüseyin 
AJ:ıuoğlu adındaki nüfus cüzdanımı içe
risinde askerlik vesi.kamla birlikte 4/ 3/ 
942 salı günündenberi kaybettim. Bu
lanlann insaniyet namına İnönü cadde
sinde Jiro ve şürekası yazıhanesine ge
tirmesini rica eda-im. Getiren ayrıca 
memnun edilecektir. 

Şayet bulunmazsa yenilerini almağa 
teşebbüs edeceğimden eskilerinin hlik
mü olmıyacağı ilan olunur. 

Adres: 
Ç. J. Jiro ve şUrekAsmda Türk sana

yi ve ticaret A. Ş. memuru Hüseyin 
~uoğlu. 1319 (555) 

UŞAK ASLlYE HUKUK MAHKE
MES!NDEN: 
Uşakm Ünalan mahallesinden olup 

berber Recep yanında mukim Zehra 
Taşkent tarafından kocası ayni mahalle
nin 407 hanesinde kayıtlı Türkistan Çini 
ahalisinden Hacı Ahmet oğullarından 
310 doğumlu Abdullah Taşkent aleyhi
ne açılan boşanma d§vası üzerine : 

Dava arzuhalinde zikredildiği veçbile 
müddeiale~'h Abdullah Taşkentin iki se
neden beri tagayyüp edip halen nerede 
bulunduğu be-lli olınadığından ilanen da
vet olunması talep edilmiş ve mahkeme
ce de H. U. M. K. nun 141. 142 inci mad
deleri mucibince müddeialeyh Abdullah 
Taşkentin davaya karşı on gün içinde 
cevap vermesi veya mahkeme için tayin 
olunan 24/ 3/ 942 salı günü saat 10 da 
Uşak a.sliye hukuk mahkemesinde biz. 
zat hazır bulunması veya bir vekil gön
dermesi lüzumunun gazete ile 15 gün 
müdıretle ilan edilmesine karar verilm;ş 
olduğundan keyfiyet davetiye makamı
na kaim olmak ü:zeN ilanen tebliğ olu-
nur. 1302 (556) 



S ~YASI VAZ ı YET 
--~~-k~~~-

1 n~liz gazetele-
ri Madagaska

nn işgalini 
istiyorlar 

AFRt· ADA VAZIYET 
~~---k-~-~ 

Keşif faali-
yetleri çok 
şiddetli •.. 

YENi A lR 

EHEMMı YETLI ADA 
-~---k-~~~ 

Mada~askann 
gizlice Japon 

iissü yapılması 
da muhtemel 

UZAK DOCU HARPLERi 
-~~~-k·~~~~ 

Japc.nlar Ye 
ni Gineye 
de çıktılar 

~*~ ~*~ ~*~ 
in : tan meselesi· As· Avusturalyahlar hiç Vişinin Japonlar lehin· Japonlar u;earl &ar

ya ve Mihver • Macarlar kayıpsız dokuz tayyare de harelıef!ne engel ola· bourn a yeni bir baskın 
f z a lıuvvet vermelı düşürdüler.. ca lıtedbırler alındı.. yaptılar •• 

f (emi170rltır mı?.. Londra, 9 (A.A) - Orta şark tebliği: Londrn, 9 (AA) - Japonların Ma- Tokyo, 9 (A.A) - Resmi bir kaynak-
Lib d k if k 11 f li · dagaskar adasına karşı niyetleri ingiliz 

Radyo gazetesine göre Cavanın Ja- Dün · ya a eş o arı aa yeti bnsınının başlıca konusu olmuştur. tan öğrenildiğine göre Japon deniz tay-
ponlara tesliır oldu~ru hnkkında bir şa- yeniden şiddetlenmiştir. Topçuya da cDeyli Meyl> de hu meseleye dair iki yareleri 4 - 5 mnrt gecesi Pearl Harbou
yia çıkmışM da bu haber Londradan malik olan bir kaç düşman keşif koluna yazı çıkmıştır. Birinci yazıya göre müt- ra karşı bir baskın l'aparak tersaneye 
teyit edilmemiştir. Bunuln beraber hUcum edilmiş ve bunlar geriye çekil- tefikler Madagaskarın önemini göz tonlarca bomba atmışlardır. İlk kfuıun-
Londra i1e Cava arasındaki muhabera- meğe icbar olunmuştur. .. .. d t ] C b. Afr'k h .. da yapılan büyük hücumdan sonra bu 

k ·ı · ld w k b l d'l k d ' HA VA MUHAREBELERİ onun e tu uyor ar. enu 1 1 a u-
tın Caesı mış o • ugl' . nT u eN ı ke ~d ır. H al d d b'" "k f r t 1 kümeti İngiltere ve Birle§ik Amerika ile tesislerin tamirine çalışılıyordu.. Diğer 

li
va umlu"!ı lvabı~ıl'kan o un ı akrle l aBv arf al~ atl ~yu ~?hlmı'f•e . oAmuş-1 mutabık kalarak Vişinin Japonlar lehin- mühim askeri tesisler de tahrip edilmiş-

mec si aza arıy e ır ı te ve uça a ur. u a ıyc erın en mu mı vus- d h 1 h k 1 . l 1 k tir. Uçaklarımız kayıp vermemişlerdir. 
A 1 · ·v· · d' t al ta l · ta fınd h e mu teme are et erıne enge o ma 
1' vustura yaya gıttıgı resmen teyıt e ı- hur '~ ·~ar~.~r~ü ~l an a;: :0~- . i<'in gereken tedbirleri almıştır. Görü- BATIRILAN VAPURLAR 
ıyor. H l d _ d f t::Jc er;n ~ .. 0 r 9 d~an ve şı e lüyor ki bütün tehlike adanın doğrudan Tokyo, 9 (AA) - Bir tebliğe göre 
. Ca":a,d Fe!eme~~ b. 0 l~n ~~~ mu ~at . . Y~ ~ mad'l~ere lm uJ;an tayyare- doğruya Japonlar tarafından işgali de- Japon filosu 1 marttan 8 marta kadar 

s1 ıstdemlıln e onsılem ).._ ırda a 1 ı vekl 0 
- sınEın ım _a e

9 
dı .?1ış 0 ._ası ' . . imh ğil, Japonlar tarafından bir deniz ve ha- Cava denizinde ve Hint okyanusunda 

an a 1 arın a "'-llVn a tutunaca arını n ~gı uşman "'yyaresının a- va üssü olarak gizlice kullanılması ihti- 210 bin tonilatoluk 52 vapur batınnışbr. 
söylemekte idiler. Cavanın da Malezya sını temm eden bu muharebelerde ve J'd" M d k t k ·de YENİ GiNEYE' ÇIKTILAR 
gibi çabuk dü mcsi beklenmedik bir şey diğer hava hareketlerinde hiç bir tay- ha ı !r. 

1 
a h~ask ar 0J a ~r ajgı n 

olmuştur. Hollandalılara göre bu çabuk yaremiz kaybolmamıştır. l ayaMtı dyo unk ırd apı~ıti.ıfr.d gerd apl on-
b b . •· 1· J ff ar a agas ar an ıs a e e er erse sukutun se e ı suratı apon muva a- TRABLUS VE MALTADA fr'k d D b K h' 

Kanbera, 9 (A.A) - Dün sabah Yeni 
Ginenin Salomanos açıklarında düşma
nın bir çok taşıt gemileri ve harp gemi
leri görülmüştür. 

kıvetleri karşısında müttefiklerin yardım Cumartesi gecesi Trablusgarbe tekrar c
1
ef!up Ahd1

• a da b"l17r
1 

an
5
vel ap şeMır-

.. d w k. b 1 1 d hU d'lmi . B l d il erını te ıt e e ı ır er. ey an ve a-gon ermege va ıt u mama arı ır. cum e ı ştir. u tayyare er e s- d -'- d 1 b" J •· .. 1 r 
YENi GiNEDE · · ·· ffak l aya-ar a a an ırer apon u5su o u -

lerme salımen donmeğe muva o - H ' t k d ••tt f"kl ır·ın Japonlar harp gemilerinin himayesi 
altında olarak Tranauvaya asker çıkar
mışlardır. Çıkartma hareketi mavunalar 
ile yapılmıştır. Büyük kuvvetler çıka
rıldığı tahmin ediliyor. Şehir bombardı
man edilmiştir. 

Hollanda Hindistanını tasfiye edeı 

etmez Japonlar şimdi Yeni Gine ile meş
gul olmai!a başlamışlardır. 

Yeni Ginenin batısı Hollandaya, do
ğu tarafı da Avusturalyaya aittir. Evvel
ce Alman müstemlekesi olan bu ada, 
1914 harbinin neticesinde Avusturalya
nın mandası altına verilmiı1tir. Taksime 
uğrayan Alman sömürgeleri, Pasifikte 
yalnız bu adadan ibaret de~ildi; Biır 
mark, yeni Meklemburg, Karolin ve 
Marşa] gurup adalar da Almanlara ait 
idi; ccnuptaki adalar Anglosaksonlara, 
6imaldeki Marsal, Knrolin ve Jilher ada
ları da Japonlara bırakılmıştı. 1914 
harbinde hu adaların i~galinde Japonlar 
İngilizlere yardım etmiş ve o zamandan
beri de beyaz ırka düşman olan yerli 
halk ile sıkı bir temas muhafaza eyle
miştir. 600 kadar olan bu adalann bir 
çoğuna beyaz insan ayağı basmamıştır 
ve 750 bin olan yerli nüfusa mukabil 
ancak 1000 kadar beyaz ırka mensup 
nüfus vardır. Adalar ham madde itiba
rile zengin değildir; Yalnız altın ve 
kopra bulunur. 

BIRMANYA VE 
HiNDiSTAN 
Japonlar diğer taraftan Birmanyada 

da ilerliyorlar; Japon resmi tebliği 
Rangonun işgal edildiğini bildiriyor. 
Bu durum, Hindistnn meselesini ön plii
nn getirmiştir. Haber verildiğine göre 
Çörçfl bugün, yann Hindistan hakkında 
avam kamarasında beyanatta buluna
caktır. 

lngilterede Hindistan hakkında iki 
cereyan vardır: Bir kısım lngilizler bu 
meselenin şimdi hal edilmesi lüzumuna, 
bir kısmı da tehlikenin Hindistanın ka
pılarına kadar geldiği bir sırada bu me
selenin ortaya atılması ve halli tehlikeli 
olacnğına kanidir. 

Baştan başa müşküllerle dolu olan 
bu meselenin neticeye varmasını kolay
laştıracak tek bir nokta vardır, o da şu
dur: Hintliler Japonyayı müşterek dü~ 
man addediyorlar. 

Mihver propagandnsının Hintlileri 
kışkırtmak için çıı1ııımak istiyeceği pek 
tabiidir. Berlin ve Roma bu hususta el
lerinden geleni yapmaktadırlar. 

ASYA. MiHVER VE ÇIN 
Mihver kaynakları lrandaki kabine 

deği mesiyle de çok ilgili görünmekte
dir. Mihver bu değişikliğin de Japon 
zaferlerinin tesirini görmek istiyor. 

Çin de Asya meselele;iyle alakalı gö
rünmektedir. Çin lideri, Asyr:ı. milletleri
nin Japonyaya aldanmamalarını temin 
için çalışıyor. Çin ile Irak arasında siya
si münasebetler kurulmak üzeredir. 

MOHIM iKi ADA 
Japonyanın nazarı dikkati şimdi Sey

lan ve Madagaskar adııları üzerindedir. 
Seylan tahkim edilmektedir. Fakat Ma
dagaskar Vişinin hükmü altındadır. in
giliz ve Amerikan gazeteleri, Japonyn 
ile Vişi arnsnda Madagaskar hakkında 
müz.,kereler olduğunu iddia etmektedir
ler. lngiliz gazeteleri Madr:ı.gııskarın bir 
ha kın ile işgalini teklif ediyorlar. Bu 
ıebeple Madagaskar da ön plana geç
micı bulunmaktadır. 

MACARISTANDA BUHRAN 
Mihverciler, Asya milletlerinin mu

k .. dderat ve istiklfı.lleriyle ne kadar ilgi
li vörünüyorlarsa, lngilizler de işgal nl
tındnki memleketlerin istiklaleriye o 
derece ilgili görünüvorlar. Mihverin lran 
knbine,.ine göcıterdikleri ilgilerin nynını 
İrı<Yiliz1er de Macar kabine buhranına 
gÖ!!tcriyorlar. Jngilizlere göre Alman
lara daha fazla kuvvet vermek vU
:ıiinden cıkan bir ihtiluf dolayısile Macar 
h binesi istifasını vermi"tir. 

Sırbistanda lsyan ' çıktığı haberJ .. ri 
P te tarafından da teyit ediJnıistir. Bu 
sebrple Sırbistana Macar ve Bulgar as
kerleri gönderilmiştir. --- ---J<;veç ta.~yareıf&i~ii 

1 vet i ... 
Stokholm. 9 (A.A) - lsvec; mühen

di5leri milli havacılığın gelişmesi husu
sunda bir çok güçlükleri yenmeğc mu
vaffak olmuslardır. Büyük devletlerin 
hava kuvvetlerine nisbetle lsvec; hava 
'lrdusu sayıca az ol makla beraber evsaf 
itibnriylc onlarkinc yohndır. Bu cihet 
lsveçlileri mütcsclH e-c~ir. lsvcçin 
ihmal ed ilemiyecr.1 bir hava kuvveti 
vardır. 

1 d sn ın o yanosu n mu e ı er ..., 
m~rtaırd rt • .. il d" Atlantik okyanosu kadar tehlikeli bir 

d" a ası~a cuma ~ ~ ve u; saha olabilir. Böyle bir vaziyete müsa
g~cc. u~~n :a 1a~~ a~ evam e - ade etmrk ise intihardan farksızdır. Ja
~ıştır. h an km a ar an ınsanca za- ponlar Madagaı:karda yerleştikleri tak-
yJat ve asar yo tur. d' d M ·b.k B · M k ALMANLARA GÖRE ır e .ozam ı te eır~ ve ar. es -

B r 9 (AA) Al t bl'W• . Lorans lımanlım da tehdıt altına gırer. 

Ş. erl ınA,fr"k d · d" - mk~f e üfre-!gı • cDeyli Meylin> ikinci yazısında deni-
una ı a a uşmanın eşı m l ki M d k • 1' d ki D . 
l · .. k" tülm' ••st" T b k k ıyor a agas arın şıma ın e ıe-

ze ~r~ pus ur u ur. 0 ru a arşı go Süarn limanı geçen sene hava ve de-
tesırlı hava taarruzları yaptık. Ganbot- • t · le ı· bakımından takviye edil-
la d d d" İ T ~~ . tahr' nız esıs r a yer e ort ngı ız "'yyaresı ıp İ§tİ Acaba bunun sebebi ne olabilir} 
edilmiştir. Malta hava meydanlan gece I m · e 
ve l?Ündüz bombardıman edilmiştir. J ---- - -h 
İTALYANLRA GÖRE anonva ile arp 
Roma, 9. (A.A) - Tebliğ : Düşman 1 r · 

kesif grupları püskürtülmlistür. Tayya- --*--
relerimiz gece ve gündüz Tobruk lima- CBn tarafa l inci Sahidcfel 
mnı bombalamışlar ve demirli bulunan drdır. Avusturalya haberlerine göre 
gemilere isabetler kaydetmişlerdir. müttefiklerin Japonyaya taarruz hakkın 

Üstün İngiliz kuvvetleriyle karsılaşan da planlar hazırlııt!Jdan bildirilmekte· 
bir filomuz alb tayyare kaybetmis ve dir. Ja,,on cephesinin gen:~ıemeai müt-
bir düsmnn tayyaresini düsürnıüştür. tefik!erin vazifesini kolayla11tınnzktadır. 

Malta tnarruzlarına devam olunmuş- YENt ZEL~NDA BAŞVEKtLtNiN 
tur. BEY ANA Ti 

Ege denizinde düşürülen bit İmtiliz V ıı· 9 (AA) _ y · z lan-. · b 1 · · edil e ıngton, . enı e 
tayyaresının su ayı ve a b erı eı:ır - d b k'l" F d da b'ı nutuk . . 

1 

a aşve ı ı rezer ra yo r 
mıştır. ft söyliyerek Amerika - lngiltere ve 

-.--- -:--.- Avusturalya ile yapılan müzakerelerde 
PARJSTE 2"'\ . ~I . 1 yalnız Anzıı.k çevresinin müdafaası mev-
KURSUNA D ZİLDI ı zuu bahsedilmiyip ayni zamanda Japon-

lara taarruz mevzuunun da ~örüşüldüğü 
nü ve kararlar alındığını bildirmiş, ez

Londra, 9 (A.A) - Vişi ajansı, Al
man işgal komutan1ı~tının cmrivle Paris
tc yirmi kisinin kurşuna dizildiğini hn
bcr vermiştir. 

Bu yirmi kişinin idrunınn sebep, son 
günlerde öldürülen bir Alman nöbet~i 
askerinin katillerinin meydana çıkanl
mnmış olmasıdır. --- - ---
Bir In~iliz ga
zetesinin acı 

tenkitleri 

cümle demiştir ki: 
- Avusturalya ve Yeni Zelandayı 

müdafaa edeceğiz. Memleketimize kar
şı yapılacak bir istilii teşebbüsünü püs
kürtmek için sevkedilecek kuvvetler 
Pasifik cenubuna girecektir. Bu kuvvet-
ler Pasifikin cenubundan hareket ede
rek Japonların elde ettikleri toprakları 
da kurtaracaktır. 

ZAFERlN YOLU HOCUMDUR 
Sidney, 9 (A.A) - Eski Avustural

yn başvekili Menz~ bugünkü durum hak 
kında şunları söylemiştir: 

c - Müttefikler ancak hücuma geç-
mek suretile galip gelebilirler ve büyük 

UçakJarımız Japon gemilerine birçok 
tam isabetler kaydetmişlerdir.. Düsman 
uçakları faaliyetimizi önlemeğe yelten
mişlerse de muvaffak olamamışlardır. 
FİLİPİNLERDE 
Vaşington, 9 (A.A) - Harbiye nazır

lığının tebliği : Luzon adasında kayde 
değer bir hadise olmadığı, fakat Minda
nao adasında meV7Ji olmakla beraber 
şiddetli çarpışmalar olduğu bildirilmiş
tir. 
HİNDİSTANDA TAHKİMAT 
Londra, 9 (A.A) - Hint radyosu bil

diriyor : Madras kıyıl::ın boyunca siper
ler yapılmaktadır. 

JAPON İLERLEYİŞİ 
Sidney, 9 (AA) - Sidney Herald ya

zıyor : Kuvvetlerimiz hayati tesisleri 
tahrip ederek Salomoyayı boşaltmışlar
dır. Japonlar Polmorevinin 280 kilomet
re şimalinde bulunuyorlar. Şimdi Pol
moreviye karşı şiddetli hava hücumlan 
bekleniyor. 

AVUSTURALYA TF..SLİM 
OLMIYACAKTffi 
Sidney, 9 (A.A) - General Gordon 

Benet radyoda hitabesinde demiştir ki : 
Japonları Avusturnlyada karşılıyacağı
mız zaman memleketimizde muharebe 
ruhunun tamamen hiikim olacağına düş
manı yeneceğimize itimadım vardır. 

Teslim olmıyacnk, ölünceye kadar dö
vüşeceğiz .. ---- ---Japon propa
~andasının öl
dürdüğü amiral 

- *-
İngiliz milleti daha bil· 

bir taarruz yapacakları zaman tam bir --• --
dayanışma halinde bulunacaklardır. tn- Amiral Hart ve Ameri· 
giliz hava kuvvetlerinin Almanyaya 

yük ve esaslı ledakir· 
hklar a hazırdır, 

lakat-
Londra, 9 (A.A) - Opserver gaze

tesi yazıyor: 
Jngiliz milletinin hnyal sukutuna uğ

ramasının sebebi bir sürü muvaffakıyet
aizliklerdir. Ve harp istihsal gayretleri
nin hedefine bir türlü varmamış olması
dır. iki senelik bir harpten sonra ortada 
hala bir çok imtiyazlılar ve müsavatsız
lıklar vardır. İngiliz milleti daha büyük 
daha esaslı fedakarlklar da yapmağa 
hazırdır. Fakat durumdaki bu müsavat
sizlik bertaraf edilmelidir. 

JNGILIZ AZMi, CESARET! 
KIRILMJŞ DEôlLDIR 

Londra, 9 (A.A) - Sir Staford 
Krips bir toplantıda §Unları söylemiştir: 

Ufuk karanlıktır. Şafak sökünceye 
kadar dahada kararacaktır. Bu keyfiyet 
azmimizi ve cesaretimizi kıramaz. 

yaptıklan taarruz, İngiliz taarruz zihni- kanın Londra seliri 
yetinin devamlı misalidir. İngiltere ve tayyar e ile Nevyorka 
Amerikanın kaynakları ve kuvvetleri 
mihver devletlerinin bütün kombino- gittiler-
zonlarını ortadan kaldırabilecektir. Nevyork, 9 (A.A) - Şubat başında 

BÜYÜK DARBELER 1ND1RMEL1 öldüğü Japonlar tarafından bildirilen 
Londra, 9 (A.A) - Gazeteler Ameri- Amerikanın Asya filosu komutanı ami

kalılar ve İngilizlerle birlikte savasan ral Hard, Amerikanın Londra sefiri bay 
Ho11andalıların kahramanlığını övmekte Vaynand ile birlikte bir Kliper tayyare
ve müttefiklerin gcçikmeden düşm::ına 1 syle haber~ızce gelmiştir. 
büyük darbeler indirmesini istemekte-- Amiral, Batı Pasifik rnüttefik donan-
dirler. Taymis diyor ki : mnsı komutanlığından ayrılmıştı. Kanu-

Hava yardımı olmazsa Filipinlerdeki ni bakımdan hlllll Asya filosu kumanda
general Mak Arthur ordularının efsane- rıı olduğu beyan edilen amiral kendisine 
vi müdafaasını Hollandalılar yapamaz- verilecek yeni vazife ve salahiyetler 
lar. hakkındaki tahminlerin doğru olmadığı-

KARSI TAARRUZ m bildirerek demiştir ki : 
G:ONü G~EK • . . - Bir muharebe kaybetmek harbi 
BHırllbaşkd aklngilıztlga.z7kt~sı .. dıyb~r kk~ :il'k ltavbetmek demek değildir. 

. o .. an a uvve . erı ı ıyuz. ın ış ı B. Vaynand ta İngiliz kabinesinde ya-
bır duşman kuvvetıne karşı şıddetle mu- 1 son değ: ... n.likl d k b' 

Statford Krips bencilliği ve 
§iddetle takbih etmiştir. 

kavemet etmişlerdir. Sayı üstünlüi'..l\i P: ruık vetl ~ erd e,? sonra .. ~ ın.e
karşısında ezilmişler ve hava yardımın- nf 1~ t ~ enmış 0

1 
ugunakın]u sı°y emış: 

israfı dan mahrum olmalarına rağmen son sa- a a ranshay~ .yapı. an . 3!; a yeru 
ta k d k t gos .. termi.,1 d' Avrupa cep esı ıı;]erıne daır mutal~alar---- ---

Am~ri ka - \ işi 
<Ba tarnh J inci Snhidefel 

tart"ke hükümlerinin dışına çıkılmadığı
nı bildirmekle iktifa etmiştir. Mareşal 
ııahsen daha ilNi gitmek istememi$ ola
bilir. Fakat bu teminatı şimali Afrikada
ki hadiseleri kolayca unutturamaz. Asıl 
mesele, Amerika tarafından gösterilen 
uysallığın müfritl~re karsı .Petenin mev
kiini kuvvetlendirip kuvvetlPndirmedi· 
ğidir. Ener böyle ise bu siyaset tCTviç 
edilmelidir. Fakat Vişinin kar5ılıklı bi
tar::ıflık arzuları arkasında Almanlnrla 
:S birliği y::ıpmak istiyorsa Amerikan uy
sallığı Fransayı bu yola teşvik neticesini 
vermemelidir. 

Dcgolün müdafaa hareketini Amcri
kanın müdafaası bakımından mühimdir. 
Petcnle anlaşmak arzusu Miglen ve Sen
piyer adaları işinde olduğu gibi Ameri
kıının hazan hür Fransaya knrşı hasma
ne tedbirlerine yol açmaktadır. Bu se
beple, Amerikanın tnUdafaası için ehem
miyetli olan bazı topraklarda Amer ika 
hükümeti Hür Fransızların hakimiyeti
ni tanımak yolunu tutacaktır. 

n a ar mu nveme ~ er ır. k" · • B k ak 
Fakat ferdi kahramanlıklarla bir şey el- dan çe ınmıştı~: · Varnand pe Y ın-
de edilememistir. Batavya bu suretle bı- da Londraya donecektır. 
rakılmıştır. Japonların fütühatı ilerle- AME~İKANIN LONDRA SEFİRİ 
dikçe muvasala yollan uzamaktadır ve DEÔl$İYOR MU? 
düşman hücum edilebilir hale gelmekte
dir. Müttefiklerin maddi kaynakları gi
bi insan kuvvetleri de muazzamdır ve 
karşı taarruz günü gelecektir. --- ---B. Hnzv~ t hu~lin 

h t> ' a ' la t ta h n 1 u 11 a ca k 
-*-

Vaşington, 9 (A.A) - Reis Ruzvelt 
kongrede ziraatçılar grubunun hükümc
t:n ziraat programına muhaliI cephe al
ması üzerine salı günü (bugün) radyoda 
beyanatla bulunacaktır. 

---ct- --
FİlLİiP0 N .DAFRİ 
Amerikaya gitti .. 
Vaşington, 9 (A.A) - Filipindeki 

kuvvetler kumandanı general Mak Ar
lür buraya gelmiştir. General cümhurre
isi ve genel ku rmay başkaniyle görUş
melerde bulunacaktır. 

Stokholm, 9 (A.A) - Bir İsveç gazc
te~inin Nevyork muhabiri Va~ingtonda 
bulunan Amerikanın Londra büyük el
cisi Vaynandın vazifco;ine dönmiyecej!i
ni ve yerine haska bir zatın tayin edi
leceğini yazmaktadır. --- ---E Z IE 
Ye • !111~lliz ka 1'1arı 
I.onrlra, 9 (AA) - Amirallık dairesi 

bildiriyor : 
Matabel, Korver torpido muhripleriy

le bir muavin harp gemimiz batmıştır. --- ---FilnpEn e e bir 
K~isling çı?-umş •• 
Tokyo, 9 (A.A) - Filipin istikHilinin 

şeflerinden general Amilyo Rikardo, 
Manilla radyosunda bir nutuk söylemiş, 
Filipinin imarı için halkı Japonlarla iş
birliğine davet etmiştir. 

JO M AR!' SALJ 

Muhtaç olduğumuz eşya 

Avrupadan yakında bir 
çok eşya getirtiliyor 

İstanbul, 9 ( Yeni Asır ) - Avrupa- serbest listesi Uzerinden mü.bayaat Y~ 
da, bilhassa Almanya, İsveç ve Macaris- pılmaktadır. Alınan eşyanın memlekeU. 
tanda üç ay süren temaslardan sonra mize nakli işinin süratle yapılmasını te
şe-hrimize dönen ticaret ofisi umum mü- min için eşyanın sif şartiyle alınmış ol
dürü B. Cemil Conk beyanatla buluna- masına rağmen nakliyatı daima yakın
rak piyasamızın .şiddetle ihtiyaç hisset- dan takip edecek bir şekil kurulması.na 
tiği eşyanın temini imkanlarını araştır- matuf olan Macaristanla temaslarımı%l 
d ığını, müsait neticeler aldığını bildir- . . . . • le--
miş ve şunları ilave etmiştir : neticelendırmek maksadile ıthalit ~ 

- Türk - Alman ticaret anlaşmasının ı ri müdürü Peştede kalmıştır. 
""""""""'' -~~~~ 

Hüviyet cüzdanları okul· 
larda kalmıyacak 

Ankara, 9 ( Telefonla ) - Talebenin talebe dosyalarında saklanmakta oldu.
nüfus hüviyet cüzdanları kayıt işleri ğu, ekmek karneleri dolayısile anlaşıl• 

<lığından, nüfus hüviyet cüzdanlarının 
bittikten sonra okullarda alıkonmıya- derhal sahiplerine iadesi tebliğ edil· 
caktır. Bazı mekteplerde bu cüzdanların miştir. 
~"""""""~~ ............. ~~ 

Kuru ha kla tiatı ua zaın miktarl arı 
Ankara, 9 ( Telefonla ) - Kuru bakla alım fiatlarına yapıldığını evvelce bil

dirdiğim zam nisbetleri şunlardır : 
İstanbul ve İzmir belediye hudutlan dahilindeki kuru baklalara kiloda iki bu

çuk kuruş, diğer yerlerdekilere kiloda bir kuruştur. 
c;,~ ............ -.,...;. ............ - . ........ ""Y<..">"-."Y<.':,o<;...~~""" .................. ~~ 

Maarif cemiyetin· 
d~ki suiistımal 

- *-
Ankara, 9 (Telefonla) - Türk Maarü 

cemiyeti eşya piyangosunda yapılan su
iistimal dolayısiy le cemiyetin eski reisi 
Urfa mebusu Refet Ülgen ile yeğeni es
ki Kollej veznedarının muhakE:mesine 
r.ğır cezada çarşamba günü devam edile
c.-ektir. Bu celsede bazı .şahitler dinlene
cektir. 

Timor ada sma d air 
Portekiz · Japon 
anlasması mı? .. 
Tokyo; 9 (AA) - Timor adası 

hakkında Japonyn ile Portekiz arasında 
bir anlaşma yapıldığına dair Lizbondan 
verilen haberler burada ne doğru1an

mış, ne de yalanlanmıştır. 

Ask~ri v.az i )' et 
- -k-

( Baştarah ı inci Sahifede) 

Moskova radyosu Almanyaya hitap 
eden neşriyatında 16 mcı Alman ordu
sunun imha edildiğini bildirmiştir. Fa-

Ankarada kanali· 
zasyoo tesisatı -·-A nkara, 9 (Telefonla) - A nkara 

kanalizasyon teaiaatına ait imalat ve in· 
~aatla teferrüatı nnfıa vekA.letince mUnn
kasaya konulmuştur. Bu tesisat 7 milyon 
liraya çıkacaktır. 

_____ .. ___ _ 
tstanbul liman 
reisinin ücreti.. 
Ankara, 9 (Telefonla) - Mesai 

saatleri haricinde çalışan lstanbul mı~ 
taka liman reisine 100 lira aylık ücret 
verilecektir. -·· .. BİR MAKİNEYE 
EL KONDU •• 
Ankara, 9 (Telefonla) - Halıcıo~ 

lu tel ve civi fabrikasının kaba tel çek· 
me makinesine değer bahası ödenerek 
iktisat vekaletince sahn alınmak üzere 
hükümetçe el konmuştur. 

---~--MllW---

Maklne ve 
~·erilirken 

kat Rus tebliğinde bu ordunun imhası UJ! l'1•A iSE& 
hakkında bir kayıt yoktur. Çenber için- Rangon tahliye edlldl. 
deki 16 mcı Alman ordusunun 19 tü- Yeni Delhi, 9 (A.A) - Birman1a~~ 
men olduğu hakkında bir haber varsa buraya gelen haberlere göre Ingiliz 
da bunun doğru olmadığı tahmin edili- kuvvetleri esaslı tahribat yaptıktan son
yor; bu kuvvetin en çok 4 - 5 tümen ol- ra 7 martta Rangonu tahliye etmişler-
duğu söyleniyor. dir. 

Smolenskte Ruslar bazı ilerlemeler • • -
kaydetmiş ve bazı mesktln yerler almış· tJ bin esir alınmadı mı?. 
lardır. Fakat Rus muvaffakıyetlerinin Londra, 9 (A.A) - Royterin askerl 
çok mahdut bir saha içinde olduğu sanıl- yazan Annalist diyor ki : Cavada 93 bin 
maktadır. kişilik Hollanda kuvvetlerinin kayıtsız 

Har kofta önemli bir hAdise olmamış, şartsız teslim oldu{.ru hakkındaki Japon 
yalnız Sovyetler burada bütün ağırlık- iddiası hiç olmazsa mevsimsize benze
lariyle Almanlara yüklenmişlerdir. nıektedir. Bu iddia Japon kaynakların-

. 'J'.~arruz]arın arasız devam ettiği bil: dan başka kaynaklardan teyit edilme
dırılıyor; bununla beraber cephedeki miş bulunmaktadır. 93 bin rakamı ise 
başlıca şehirler hala Almanların elle- muhakkak surette mübalagadır. ÇUnkU 
rin~edir. .. . Hollandalıların Cavada topyek~n üç pi-

Sıvastopol ~olşeSU!d~ So':Yetler Al- ynde tümenleri bulunuyordu. Fakat bu 
manların gerıl~rıne dogru hır asker çı- mübalngada Japonların kendi kıtalnn
karma hareketi ya~mışlardır. Bu hare- nın maneviyatını arttırmak için kullnn-
ket Almanlara göre akim kalmıştır. dıkJan usullere dahildir. 

Kercte de yeniden taarruzlar yapıl- -
mışsa da bunların neticesi hakkında he- Cava Vali muavininin 
nüz malCımat yoktur. IJ t 

Cavadaki askeri harekatı, Yeni Gine- eyana J.. 
ye yapılan ihraç takip etmiştir. Bu ha- Adelide, 9 (A.A) - Cava vali muavi-
reketin Avusturalya için önemi vardır. ni general Van Mook bugün Adelaideye 
Hava stratejisi yönünden de bu böyle- gelmiştir. Generalin refakatinde Doğu 
dir. Burada yerleşecek Japon hava kuv- Hollanda idare meclisi Uyeleri ve hava 
vetlerinin Avusturalyanın şimal sahille- kuvvetleri kurmay başkanı da vardır. 
rine, hatta biraz da içerilerine tesiri ola- Bunlar Bandoengten kalkan son posta 
caktır. Şimaldeki York yarım adasının uçağına binınişlerdir. General V::ın Muk 
koparılması da belki mümkün olacaktır. şu demeçte bulunmuştur : Biz buraya 
Japonların Avusturalyaya karşı ciddi mücadeleye devam için toplayabileceği

bir harekette bulunmaları mevzuubahis miz bütün kuvvetleri toplamak maksa
olmasa bi1e gösteriş mahiyetindeki hare- diyle geldik.. Çok mikdarda deniz as
ketleri de müttefiklerin buraya bir cok kerlerimiz Cavadan kaçmağa muvaffak 
kuvvet bağlamalarına sebep olacaktır. olmuşlardır. Bunlar birisinin kumanda
Maamafih, Japonlar icabında Avustural- Sl altında birleşmek istiyorlar. Mücade
vaya karşı da bir harekete girişecekler- leye devam edebileceğimizden emin bu-
d. lunuyorum .. Bandoeng dügmüstür fakat 
ır. ki d · Ranrton Japonların ellerine gecmistir .. milletimiz elinde kalan kayna ar 0-
Pcarl Harbou"a Jaoonların yaptıkları vüşmeğe devam ediyorlar .. Cavada sekiz 

ikinci hücumda hic bir Amerikan harp tümen kadar, yani kuvvetlerimize göre 
gemisine ic;abet kaydı olmaması dikkn- çok üstün bir Japon kuvveti vardır. Bi
te ı:ayandı.r. zim malik olamadığımızı elde etmeğe çn-

Yeni Japon hücumunu üç sebt-be isti- lışmalısınız, malzeme ve yeni yardım 
nat ettirmek mümkündür. temin etmelisiniz ..... --•·----

1 - Marşal. Jilber ve Vik adalarına BREZİLYA 
yanılım Amerikan taarruzuna bir mu-
kabeledir. Janonyaya kızdı.. 
. 2 - Daimi bir tehlike olan Pearl Har- Rio De Jnneiro, 9 (A.A) - Brez.il-
bour üssünü yeniden hasara uğratmak ya hükümeti Jnponyadaki diplomatları
ve bir müddet daha felce uğratmak için nın beynelmilel bakımından tecviz cdi
y;ınılmıs olabilir. lemiyecek sıkıntılı bir durumda olduk-

3 - Pasifikte deniz harekatını Havai larını öğrenmiştir. Misilleme tedbiri ola
adalarına kadar şfunil göstererek bura- rak Japon diplomatlarına ayni suretle 
da bir kısım Amerikan kuvvetlerini muamele edilecektir. Brezilya siyasi 
bağlamak düşi.inülınüş olabilir . .Nihayet, münasebetlerini kat et tiği memeleketler 
Japonlar P asüikin ayni zamanda hemen diplomatlarına garanti verdiğini ve bun
her tarafında faaliyette bulunabilecek- lan hareketlerinde serbeıt bıraktığını 
!erini ıösterme}t istemiş olsalar gerek tir . l hatırlatır. 


