
t16.n mUndcrecntındnn mesuliyet kabul edilmez.. Cilmhuriyctin ve Cüm1uıriyet ese-rlerinin bek~si sabahları çıka,. siyan gazetedi7'. YENİ ASIH .Mntbansıııda ~lmıştır_ 

Rir sual ve 
B"r cevap 

----*·----
Müttefikler ne zaman ge~ 
kalmış sayılabilirler? 
Mihverciler hangi hedeflere 
varmakta geçikirlerse parti
yi kaybederler? 
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~ l 

ar 
vamediyor 

----*·----
Almanlara µöre Sov-Japon istila dulgalıınnın yatağından 

la.,<ınn azgın bir n<'hir gibi, mütem:ıdiycn 
sınırlarım genişletmesi, miittcfik1C1' 
umumi cfktinnda büyük teessür uynn
dırmnkla beraber bu mem1eket1erin ne 
harp gayretlerine. ne de son zafere knr
§1 besledikleri güvene tesir etmic: değil-

y~t hücumları hep 
akim kalıvoı ••• Rusyada karlar içinde bir' tankın ÜC7'leyİ§1 

.! 

dir, Tersine olarak. her yeni darbe. inat- -*-
tı. mat'TUJ' ve dövii ken An~1o Snkson Ruslar meslıün .,.,. yer 
11.thunun mücadele azmini bir kat daha B. Eden d-La aldılar, Almanlar 
lnıvvctlendinniştir. ı •ı• ) •• UIJ 

Gerçi İnc:-iliz. Amerikan basım, giin· n~ı iZ ere gore merlıezde Rus mevzi-
lerden beri, umumi hassa iyete tcrcü- lerinl :uardılıları 
hlan olun yazılarında : .. Artık bu kndar Ja O ) A .p 
)'eter• feryadını basrnıst1r. • p n ar şen 1 iddiasında •• 

Gazeteler, daha enerjik bir mücadele Moskovn, 10 (A.A) - Sovyet tebliği: 

Ekmek hakkında yeni bir karar 

Dörtte bir nisbetinde mısır 
sistemi knbul edilmesini, karşı hücuma zulumlar ya- Gece kıtalanmız cephenin muhtelif ke-
geçiJerek Japon hamlesinin km1masınt simlerinde Alman kuvvetlerine karşı 
istemektedirler. Fnknt bu neşri •atta bir ) hareketlerine devam etmişlerdir. 
Yeis manası yoktur. pıyor ar Moskova, 10 (A.A) - R~mi tebliğ: 

Zirn miittefık1er Pasifikte deniz haki- 7 Marta kadar olan devrede düşman 
rniyctini kaybctiik1eri ı?iinden itibaren --*-- 350 uçak kaybetmiştir. Aynı devrede bi-

karıştırılacak unu 
bütiin bu neticeleri nmknddcr sa,"Dlnkta B. Eden en iyi intilıamın zim kayJbımız 35 uçaktır. 
idiler. Ci.irçil hemen her nutkunda. cok J I t it • (Sonu Sahife 3. Sütün 3 te) 
kifüi hadiseler beklemek kap ettii:.;ni apon arı am ezımete -
tckrarlnmıstır. Simdi onun snl! kolu ''e uğratmalı olduğunu IQMQCCQQCICl:ı===~~ 
~-ıl<:fi 5!1Yı~n!1 Sir .strafford Crip~ va- SÖ"fedi- ~acar aşve• 
kits1z hır ıYımserJıkten nkmmak ıster- °' 
~ine : 11Ufuk knrnnhktır. Şafak sii- Londra, 10 (Rııdyo) - Japon. ~rdu- 8 k•ı• d v • • · 
künccye kadar daha knrnrncaktırn di- sunun Hong Ko~ta nsker ve .~;vıll~:_~ 8 J 1 egı~tJ 1 
yor .. Cenup ve uzak doi','ll A5'·a mi11ct1e- kltrşı ırk fnrkı gozetme<lcn goste;~ıgı § ·- -~ 
rine hitap eden bir nutkunda ise vnzi- çok fena muame.lel~r hakkında harıcıye § • 
Yeti ~öyle tah1i1 ediyor : nnzı~ı ~e!1 bugün ıfşaatta bulunmuş ve ~ Macar siyasetinın '· 

Ş. d' k d 1 d ... d b" k demıştir kı : ~ ~ .. • .. eğ· • un ıve n ar uza c ogu n ır ço B 't rd 50 -.ıegı~ma~ec: 1 
to11rnk1nrı chcrnmh·ctıi bir <'Ok l·alc!cri • - n anya 0 usuna mensup as- ~ 
kaybettik.' Sel henÜz en yüksek nnkta- ker el ve .a~·ak~~ bağlanmış bir halde sanılı~or-

Ankara. 10 Yeni Asır) - Ekmek ya· 
p1lan unlara toprnk mahsulleri ofisinin 
stoklan mUsait bulunan mahallerde 
yüzde yirmi beş nisbetinde mısır unu 
karıştırılması karar altına alınmı§tır. 

* ucuz ŞEKER LAYİHASI 
Ankara, 10 (Yeni Asır) - Şeker fi

atleri arttırıldığı sırada muhtaç ailelere 
ve hnstnlara ucuz fiatla şeker verilmesi 
hakkında hükümetçe alınan karar üze
rine sıhhat içtimai muavenet vekaletin
ce bu hususta yapılan tetkikler netice-

lenmiş, hazırlanan kanun projesi bugiln 
başvekalete sunulmuştur. Öğrendiğime 
göre projeye muhtaç ailelerden başka 
hastanelere ve eczanelere de ucuz fiatla 
şeker verilmesini temin eden hükümler 
konulmuştur. 

Şekerin ucuz olarak verilecek yere 
göre mikdariyle fiatı da tesbit olunacak
tır. 

Başveka!etçe yapılacak tetkiklerden 
sonra kanun lfıyihası vekiller heyetine 
verilecek ve son şeklini alarak önlimUz
deki toplantı gUnlcrinde Meclise scvko
lunacaktır. 

AFR KA VE Ar:oEN ZOE ----*' ___ _ 
lngilizler bir 

Mihver kruva
zöranü ve ta~ı-

:,0 

tını yaktılar 
sını bulmamı tır. Çekilme bac:laınadan ku~~a dızıl~ışti~-. Kadınların ırzlanna 8 Budapcşte, 10 (A.A) - Salahiyet
bacıka bi.il~e1cri de kanlı ucaktır_,, geç~l~, tekmil bır mahalle umumhane § 1i kaynaktnn öğrenildiğine göre sıh-

Bn sfü:ler, fnciliz devlet ııılnmlannm ha~İ konmrşt~. İYETİ 8 ht durumundan dolayı bir sanator-
büyUk bir soğukknnlıbkla dnba b3zı fo. VE RLERKATLNİ - MAZ i yumdn bulunmakta olan başvekil 

-·Muhtelif adalar bomba· 

Jukeilcr bc.klediklerini, fakat n iittc!ik- A . Bardofski bu gece kral naibi amiral 
lcrin miis1erck harp gnvrctleri ı;:nycsin- Hong Kongta esır nlınanlar, pencere- Hortive istifasını vermiştir. 
de düsmanlanna da mn~liibi ·et ~e istllfı siz, knpı::ız, her türlü ~av~ te!.i:Ierinc YENİ BAŞVEKİL 
ncılnnnı tnttırncnltlan günlerin muhak· açık kulubelcrde ha~sedilmış~erdır. 8 Budnpcşte, 10 (A.A) - Öğrcnildi-
knk surette rcle<:cğinc imnnlan oldu~ı- ... Bu.nlnr arnsı~da!1 olenler bır mezarlı- , 8 Ttine göre eski mezhepler nazırı 8 
hu l?Ö tcmıcktedir. Uğrndıklan mnğllı- gn bıle. ~akledil~ıyerek hemen orada Knrloy istifa eden Bardofski yerine RR 
biyetlerc rağmen metanetlerinden hiç defnettırılmektedır.. .. başvekilli~e geçecektir. Harbiye na-
bir sey kaybetmemiş olmalannın en bü- (Snhıfc 4, Sııtun 4 tc) zırlıgını da üzerine alması kararlaş· ıS ı 
yük sebebi de budur. tırılmıştır. 

Diyorlar ki : UZAK DOGUOA DURUi~ Budapcşte, 10 (A.A) - Başvekil 
•lngiltere _ Dominyonlan • Amerika- haric, eski nazırların yeni kabinede 1 

Sovyetler birliği ve Cin, dünyanın her * mevkilerini muhafazn ettikleri bildi-
baktmdnn en kuvvetli ve en kudretli Ingilizler ir- 1 riliyor. Hükümetin bu şekline bakı-
grnbunu t~ki1 etmektedirler. Bugünkü lırsa kabinmin siyasetinde hiç bir 
muvnffnktyetsizlik1er zafer saatini gecik- h 1 • dcğisiklik olm1yncaktır. Yeni başvc-H 
:tirse bile gayretlerimiz tam ve kat'i manya arp erJ- kil Knrlay 63 yaşındadır. Ziraat 
olursa son znfcrin bize ait olacı.ığındnn idaresinin bnşında bir sene kadar N 
11,iüphe edilemez. Ancak bu gayretlerde Dl• hı• tmı•ş say- kaldıktan sonra bu idareden 3 sene 1 

(S S h"f 2 s··t 6 dn) mUddetle nynlmış, 1921 de tekrar 
onu a ı e , u un bu idarenin reisliğine gelmiştir. 929 N 

-·-----·-·- . -·-·-··~· mıyorJar -la Ticaret nnzı;lı~tın:ı tayin edilmiş§ · 
M 

. 1 ve Kont Betlenın ıstıfasından sonra 8 
ek teplerl 0 btı Se• f * Gömbös kabinesine ziraat nazın ola-§ 

9 R d-h - • h i S rak girmis bu mevkii 1935 yılına ka· § 
ne erken kapana- • angon a er-şe:v u.G r PIR.:ıar muhafaza etmistir. ~ ... ... .._ . t edildi. Yuharı B:rman- ~.,.Q"'.,r.t9~.r..r.r..rJ..r~~_,..~ 
ca~ı do~ı·u deµıl •.. , yadan Japonların püs· 

·-~ ılürtülmesi mümJıün 
Sömestr tatili ıs görülüyor •• 
marttan sonra Mnndnlay, 10 (A.A) - Asken tebliğ: 
başlıyor.. Rangon boşaltılmıştır. Liman tesisleri 

Ankara, 10 (Yeni Asır) _Lise ve ve petrol tas:fiychaneleri ile götürülmesi 
orta mektepler martın 15 inden son- mümkün olmıyan makinelerin tahribi 
ra sömestr tatili yapacaklardır. işi plan gereğince tatbik edilmiştir. Pe-
Mekteplerin bu yıl erken kapanaca- gu bölgesinde düşman kuvvetleri görill-
ğına dair şayinlnnn doğru olmadığı- müş, mukavemetimiz sağlam olmuştur .. 
nı Maarif vekili de bugün bana Kıtalanmız dün snbnh muvaffakıyetle 

·· lcd" kat'1 hücuma geçmişlerdir. 
soy ı.. t t i 1 TİR 
Dersler mayıs sonuna doğru kesi- B RMANY A HARB B TMEM $ 

lccck, imtihanlara mutat zamanlar- Londra, 10 (A.A) - Taymis gazete-
dn başlanacaktır. , sinin askeri yazarı diyor ki : Rangonun 
.. -·-·-·-·-·-·---·--~--·:· düşmesiyle Birmnnya ıneydan muhare-

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

Uzak doğu .. 
da harbin 
istikbali? 

----*----
İngilizlere göre Japon· 
ıarın aıııbeti fena ve 
lıayıpları IJüyüJıtür •• 

Filipindc jaaliyctte bulunan bir Amerikan tank aavar topu 

"}' enı A .sır,, ın askeri muharrıri yaz.ı vor 

Rusyada ne 
ilkbaharda 

(;lacaksa 
olacaktır 

SONDA İKA 
•••••••••••• 

ŞARK CEPHESiNDE: Neticesiz Rus 
hücumlnn bütün cephede hnla sürmek
te ve Alman tebliğlerine göre geriye 
püskürtülmektedir. Leningrad bölgesin
de, Almıın ağır ve en ağır topçusu ıehri 
ve yakın tahkimatı dövmüştür. Staraya 
Russa" da Ruslar tarafından çevrildiği 
iki haftadnnbcri mütemadiyen tekrarla
nan 16 ıncı Alman ordusu da Umen gö-

(Sonu sayfa 3, Sütiin 1 de) 

landı, A. rihada yalnız 
Jıeşif hareiıetleri 

oluyor-
Kahirc, 10 (A.A) - Britnnya orta 

şark ordyları karargdhının tebliği: 
lngiliz torpil tayyareleri orta Akde

niz.de ltıılynn harp gemilerinin himaye
sinde giden bir kafileye hUcum cderc}t 
bir düşman kruvazöriyle bir destroyere 
ve bir nakliye gemisine tam isabetler 
knvdetmisler, yangınlar cıkarmışlardır. 

Piredeki nskeri hedeflo.r bombalan
mıştır. 

Kahire, 10 (A.A) - Öğle üstü neş
rolunan hava tebliği: 

Tayyarelerimiz Akdenizde bir düş
( Sonu S:.t::ı., 4, S<:~:.ın 2 de ) 

Libyada cepheye doğru giden bir 
harp vasıtası 

Londra, 10 (A.A) - SaHlhiyetli İngi
liz mahfillerine göre Uznk şarktaki du
rum ne kadar ağı,r olursa olsun Jnpon
lann şimdiye kadar giriştikleri her ha
rekette en büyük kayıplarn uğradıklnrı 
muhakkaktır. Bilhassa Japon deniz za
yiatı Japon harp makinesinin kuclrctini 
sarsacak mahiyettedir. Japonlar tamire 
ihtiyaç gösteren vapurlarını cok uzakla
ra götürmek zorundadırlar. Öte yandan 
Pasifikte müttefiklerin deniz kuvvetle
ri yavaş yav~. fakat emin bir surette 
eski mevkiini almıştır. 

ln:Lİ ltt>re ile Rusya 
arasında ihtilat mı? 

-*-
Stohlıolm, 10 (A.A) - Svetska Dn

gebladet gnzetesinin Lonclrn muhabiri 
lki hırsız ve katil 

lngiliz aakeı'Leri Binnanyada harekeı h4liııcW 

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) 

bildiriyor : Son zamnnlarda Sovyetler 
birliğiyle Büyük Britan~a arasında bir 
gerginlik olmuştur. Sovyet Rusya harp 
gayretlerine bütün genişliği ile devam 
edebilmek için harp sonrasına nit ol
mak üzere garantiler istemiştir. İngiltc

H 11 s •. la JJ on ha .. h i Olu- renin diğer müttefikleri bu garnntileri 
Atlnntik dcmeçine aykırı bulmuşlardır. 

hakkak ~Öl'Ü üyor Şimdi İngiltere ya muhtaç olduğu Sov
yet ittifakına dayanmak için Sovyctleri 

. -*--. . . tatmin etmek, yahut diğer milletlere 
Ç~nkın, ~.o !.~:A) - Cm h.anc.ıye na- ihanet etmek mevkiindedir. Birleşik 

nrlıı,rının ozcusu radyoda, şımdıye ka- cümhuriyetlerin Lonclra büyük elçisi 
dnr n1mnn haberlere göre ilkbaharda 
Japonyn 'e Sovyet Rusya arasında harp Vaynan~ın. Y~gto:1a gitmesi bu me
~ıkncn,;:;rını kaydetmiştir. Yeni Japon bil- sele l~e ılgilı.~ır. 1n.gıltere ~ar°:1" ven_ne
yük elçisinin l\toskovaya gönderilmesi den önce muttefikı Amerika ile istişa
Japonlann Havay adalarına hücumdan rede bulunmak istemiştir. 

IK Am !I •• ""d ~~=~ ~e onıso!u . . eruwya gon erme- 1 1 11 1 , 11 1 ı ıl• ı• ı ı ı 
lenne benzetilebilir. • • J - r- - ., :r.A 

'' zmir,, zabıtasıo.
ca yakalandı 

lzınir zabıtası muhtelif şehirlerimizde 
katil de dahil olmak üzere muhtelif suç
lardan dolayı uzun zamandan beri aran
makta olan meşhur sabıkalılardan Tev
Fik Kurlu ve lstanbullu Hulösıyi gece 
vakti İsmet paşa bulvannda yilksck kah. 
vede yakalaml§lardır. Bazı cinayet
leziıı ve kasa hlmzlıklann.uı faili bulu-

nnn her iki suçlu öteden bCl'i beraberle
rinde tabanca ve kurşun dolu müteaddi1 
şarjor tnşıdıklan için, zabıta memurlnn 
bunlan yakalıyac.ağı sırnda müsademe 
ihtimalini gözönünde tutmuş ve gerekli 
tedbirleri almışlardır. 

Sıkı göz hapsi altında bulundurulan 
(Sonu Sahile%, Sütün Z de) 



SAHiFE 2 YEHJ ASJR 
_sc 

Uzak doğuda durum iki hırsız ve katil 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) (Baştnra(ı 1 inci Sahifede) 

~i bitıniş sayılrunaz. Hnttll. bazı nok- bu iki şahsın bulvardaki kahvehanede 
talm-dan tetkik edilince, bu meydan mu- bulunduklarını öğrenen memurlar kah
k.rebcsi henUz başlamamıştır.. General vehanenin kapıları civarında yer almış
& Gerald Aleksnndrın Birmanyada ku. lar, üç memur. kahvclınneye sivil olarak 
*1Jldayı ele nlmasının sebebi budur. Bu girmişler ve suçluları yakahyacaklan 
1JC.D6al taarruz kabiliyeti yUksek olan sırada bu şahıslnr tabancalarına davran
ve Birmanyarun şimal batı hudutlannı mağa teşebbüs etmişlerse de daha evvel 
mükemmel tanıyan bir askerdir. Bir- ateşe hazır vaziyete geçen memurlar 

ŞEHİR DADERLERi Bir sual ve 
Bir cevap 

manya muharebesi devam ediyor.. Yu- kendilerini tutmuşlardır. 
itan Birmanyada İngilizler ve Çinliler Her ikisi de kurtulamıyacaklnrını an
Japonları pUskilrtebilirler. General Va- layınca elleri kelepçeli olarak emniyet 
wl. Mareşal Çan Kay Şek ve general müdürlüğUne gctirilmişl t'rdir. Suçlular
~1eksandr nrasmda yapılan toplantılar dan Hulus! kendisini yPkalıyanlara: 
mGttefıklerin karşı taarruz hazırlığını - Dikkat edin, cebimdeki tab:ıncanm 
gösterir. tetiği açıktır. Demiş ve her iki suçlu-
İNGİLİZ MUKA VEMET1 nun ceplerinden müteaddit tabancalar 
Taymis gazetesinin Birmanya muha- çıkanlmıştır. 

biri de şunları bildiriyor : Birmanya HulCtsinin üzerinde cMalatyalı Süley
n.\lharebelerir.de kuvvetlerimiz, Japon- man> adına yazılı bir nüfus hüviyet cüz.
lan dar Malezya yanrn adasında olduğu danı bulunmuş ve kendisinin sahte ad 
gibi, sızıntılar yapmaktan menetmişler- altında gizlendiği anlaşılınıştır. 
dlr. Bu s-..:retle, yolda olan harp malze- HulUSı e\"'elce :lstanbulda Cerrahpa~ 
mesinin Çine sevkedilmeden önce Laş- şada fırıncı Nurinin kasasını soymuş. 
yaya varacağına inanmak Iizmıdır. ı..aş.. 600 lirasını almış ve tutularak y~ yıl 
.--JA- ted ç hapse mah~m edilmişti. lki sene evvel 
,yvucuı ö e in yolu açıktır ve burada OskUdar hapishanesinde mevkuf bulun
o kadar çok harp malzemesi vardır ki 
bmılann Çine eyletilmesi aylara bakar. duğu sırada kaçmış, Akhisara gelmiş ve 

ALMANLARA GÖRE kendisi iyi marangoz olduğu için bir ke-
Berlin. 10 (A.A) _ D. N. B. bildiri- restecinin yanında çalışmıştır. Bir gece 

yor : Rangonun düşmesi Hindistan sa- anahtar uydurarak çalıştığı adamın ka
sasından 4900 lira çalan Hulösi Erzuru

lwımdaki hareketlerin gelişimi bakımın- ma ve bilahare Adanaya gibniş, iki bu
dma fevkalide ehemmiyetlidir. çuk ay evvel lzmtre gelerek keresteci-

Uç demiri ima
li işleri hız
landırılıyor 

-*-
Vç bin lira tahsisat ve 20 
ton demir gönderildL 
Uç demiri imalinde kullanılmak ilze

re Karabük fabrikasından 1zmire 20 ton 
laml demiri gönderilmiş, 3000 lira tahsi
satı da gelmiştir. 

Bu malzeme hemen demircilere veri
lecek ve uç demiri imalatı hıila.ndmla
caktır. Demirler tartı ile tevzi edilecek, 
imal edilmiş haldeki uçlar için yUzde 25 
fira kabul edilecektir. 

Beher uç demiri için 60 kuruşa kadar 
ücret verilecektir, ___ ,.,..,..,,,.,. 9,,,,_,,,,, __ 

Kocaeli güreş

,çileri Pazara 
geliyorlar 

•Zvelfuhr Blah diyor ki : Birmanya- lerde Fehminin kereste mağazasında ça
nm kayıbı Londrada hesaba katılmak- lışmağa başlamıştır. Yine Hullısinin 
tadar. Gerçi Japonlar henüz Birmanya- Bursada şoför Hüseyini parası için bo
nm ancak dörtte birini almışlarsa da ğarak öldilnnck suçundan aranıldığı an-
biltUn gelir mev7.ilerini ellerinde tulu· laşılmıştır. -*--
yo~~Et.E HİNTLİLERİN Tevfiğe gelince, Tevfik tstanbulda iş- Bölgemiz güreıçUerinin 
VAZİYETİNDE lediği bir suçtan dolayı hapiShaneye so- J G"lıJı c .. aıı~maJaf'ının 

kulmuş, Galatnsaray postahanesi vezne. "' ~ 
Saygon, 10 (A.A) - Rangonun zap- dan Hüseyin Hüsnüyü öldiirüp parasını neticelef'i görüJecefı-

tından sonra Birmanyadaki hareketler alan Abdullahla hapishane duvannı de- Aldığımız haberlere göre Kocaeli gU-
de bt'l safhaya girmiştir. Harekatın !erek kaçmış, yakalanmış ve bu suçtan reşçileri Pazar günü İz.mire gelecektir. 
bundan 80nraki gelişiminde Hintlilerin da mahk<tm olarak mahkumiyet müdde- Bu takım, geçen sene bir puvanla birin
va:al;,etleri önemli bir rol oynıyacakbr. tini bitirmiştir. Bilihare Hataya gider. elliği kaybeden en kuvvetli takımları
lılecusller ve MUslümanlar müttefik Tevfik orada bir polis memurunu ta- mızdandır. 56 kilodan 87 kiloya kadar 
memleketlerle tam işbirliği halinde bu- banca kurşunu ile ayağından yaralamış, 6 siklet üzerinden ve birinci derecede 
lunmak için Hindistana Dominyon hak- kendisi de üç yerinden yaralanmış ve bu giircşçilerimiz Kocaeli takımiyle birlikte 
lannın verilmesini eart koşnn.1$1ardır .. suçundan mahklım olarak mahkO.miye- gelmektedir. 
~erikan hUkUmeti bir teknik heyetin tini ikmal etmiştir. Güreşler, Alsancak sahasında 15 Mart 
Hiııdistana hareketi sırasında Hintlilere Tevfik ve HulOsl muhabereye girişe- Pazar günü saat 14 te başlanacaktır. tik 
meerutl bir idare verilmesi için İngiltere rek bir hırsız şebekesi halinde tzmirde müsabakalar serbest olacak, ondan son
hükümeti nezdinde teşebbüste bulun- bazı yerleri soymağa :ve bUyUk kosa hır- ra Greko - Rumen mUsabakaları yapı
muştur. Çunking radyosu ise bugünkU su.hkları yapmağa karar vermişlerdir. lacakur. 
neşriyatında Hint milletine hitap ede- Zabıta onların muhabcrelerinden ve hat- Kocaeli güreşçileri ile karşılaşacak 
rek Çinin müstevliye karşı mukavemc- ta !zmirde soyacakları bir yerden haber- olan bölgemiz güreşçileri antrenör B. 
tinden ömek almmasmı ve yalnız mu- dar bulunduğu için yakalanmaları güç Nurinin idaresinde ve ilç aydan beri bu 
bvemetle gerçek bir hilrriyetin elde olmamıştır. karşılaşma için hazırlanmaktadır. Gü-
edHeblleceğinl bildirmiştir. Hu1Qsi ve Tevfiğin yakalanmaları, reşlerin çok heyecanlı ve alakalı olaca-

JAPON HA11.ARI şimdiye kadar gizli kalmış bazı hadise- ğı muhakkaktır. 
ARASINDAN GEÇiŞ leri aydınlatacağından zabıtanın başarısı ---·---
Londra. l O ( A.A ) - Amerikan cidden kıymetli olmuştur. Ş k h t 1 v 1 

kaynılklanna söre Binnanyada Pegu'da e er 88 a ıgt 0 80• 
:riıcatleri kesilmiı olan lngiliz kıtalan S h h t V k · ı · A d .1 ..J tıeneral Alehandır kuvvetlerile birlq- J . a ~ 1 1 v 1 n 1 ar çav u a r unu 
mek Gzere Japon hatları arasında ken- M 1 ..J 
diler:lne yol açıyorlar. v~ u!! aua ist ivorlar 

* --'*-- Ne piyasada, ne de hiç bir yerde çav-
CAVADA ESİRLER ALINIRKEN Aydın, 10 (A.A) - Sıhat ve içtimai dar unu bulmak mUmkün olamıyor; 
Tokyo, 10 (A.A) - Cavada neşrolu- muavenet vekili Dr. HulCtsi Alataş, Ka- halbuki bmirde §eker Wtalığuıa mUp

nan bir tebliğe göre 100 bin Avustural- racasu ve Nazillide tetkik ve teftişlerden telA çok tahminleri fevkinde çok 
yalı. Hollandalı, Amerikan ve İngiliz sonra Aydına gelmiştir. Vekil vilayeti, yurtdaş ~?Bunların sıhhat ve hatta 
Mkeri Cavada sUAhlarını teslim ederken belediyeyi, partiyi, halkevini 1iyaret et- hayatlan çavdar ekmeğine bağlıdır. Her 
hlct bir hAdlse çıkmamıştır. Cenuptan tikten sonra bu sabah C. H. Partisi mil- §eker hastalığı milptelAsı, o da az olmak 
gelen J_apon latalan Surabayaya gir- fettişi, Mardin mebusu Dr. Ali Riza Le- prtiyle, çavdar ekmeği, yemeğe mec-
rnlşlt erdir. vent ile birlikte Muğlaya hareket etmiş- burdur. 

ŞGAL TAMAMLANDI tir. Bugün ne b.mirde çavdar ekmeği fı-
Saygon. 10 (A.A~ - Cava . adası ta- Komik Napt basta.. rınından ekmek var, ne de İstanbuldan 

ınamen Japonlar "eline geçmiştir. Asker! İstanbul, 10 (Yeni Asır) _ Tultlat çavdar ekmeği getirtmek mUmkün, pi-
miltehassıslara gore Japonlar Cavaya sah • • . J· ektar tJcA- yasada bir gram çavdar unu yoktur 
150 bin asker çıkarmışlardır. ~Uttefik· ko~m:,.:it S:~:ınl:~e fıWa san: 11n Yüz.lerce yurtdaş bu hal karşısında sıh~ 
!lerin bu kcaklanuvvete belli~ uzun muddet da· luktan sinir gerginliğine uğraOU: = hat ve hayatını korumaktan aciz kalmış-
yanamıya idi. edilm k tır 
HOll.ANDA ERKANI MELBURNDA e Uzere hastaneye yatmıştır. Belediye, sıhat dairesi ve iaşe mUdür-

)(e)burn. 10 (A.A) - Hollanda H'ın- mızı faali ti ... 1 .. lışmışbr lüğü vak! müracaatları bu işte <merci> 
distanı umumt valisi ve hava komutanı K:m'ber!'e 1 O CA A>ege ~ tu j olmadıklan kaydiyle reddetmektedirler. 
Adelayddan tayyare ile gelmişlerdir. tebliği. ' · vua raya Halbuki şelcer hastalığına mUptelA 

Vali Van Nut denllştlr ki : Jap~nlann Morti limanına yaptıklan olanlar: _açıktan değil, elle~~ karne 
~--T~da_I,~~cak ço~ işimiz ,v:r- akında inaan kayıbı olmamı,tır. lngı1iz tamukfabdılındtese. bii~t eduilmum "kmdarustdaheşarU~ğı 
_.. ~k mühim mese'e'er uçakla y · Gi b"'lg . d ... 1 ram an en mı ın
brımnda bulunuyoruz. ru"'d ,:,.fenı 

1 
ne 0 esıln de genı~ 0 

- de kendilerine çavdar unu verilmesini 
,. e _._,.ı uçuı arı yapmlf ar ır. · 1 ·ıa k dik * Sidney. 10 (A.A) - Yeni Ginede J:ta:[ ari v1ea~et ma ~:iı~ın .:ı~~ -

YENi GİNEYE HUCUMLAR üçüncü bir noktaya daha Japonlar asker ceabbüstcee bp 1 ıyaor,kvbe . e. nt ~n.nle tte-
C!ıı...- 10 (A.A) A .......... ._ı.. k 1 d ç k 1 k . . ~ • u un ra u ışın emını e-~y, - ....... o.u ... J'B har- çı armış ar ır. ı arı an as erın mıkta- menni ediyoruz 

biye nazın Fonl. Avusturalyalı pilotla- rı bilinmiyor. Japon tayyareleri Moria- _:._ ___ _ 
na Yeni Gineye ~ Japon akmlann- biye tekrar bir hava akını yapmı§lardır. Belediyede y eni 
da elde ettikleri muvaffakıyetlerden * 
hayranWda bahsetmiştir. Japon harp ge- FtLIPiNDE Bütçe müzalıef'elef'I 
milerine ve deniz ta.şıtlanna bir çok tam Va§İngton, l O (A.A) - Tebliğ : Belediye meclisinin bUtçe encümeni 
isabetler kaydedllml$lir. Bir Japon lcruvazörü orta Filipinler- dün öğleden sonra reis B. Reşat Leble-

ltambera. 10 (A.A) - Morisbi lima- de Sibur limanını bombardıman etmiş- bicioğlunun riyasetinde toplanmış, be
nr.a yapılan akında kayıbımız yoktur.. tir. Hasar yoktur. Bataanda kayda değer lcdiyenin 1942 yılı masraf bütçesi üze-
Y:eni Gine bölgesinde d~an uçakları- bir ıey yoktur. rinde mUzrikerelcrde bulunmuştur. 

<-----------.--.----------............ _.. ______________________________ I 
1 .1 ~L X.Y-~-·--~~!~~ !~--·-·-L

A laca Karnlıkta.~ •. 
••• 20 ••• Halıleden : CIÇ YILDIZ 

- lstc bu alışkanlığı daima muhafaza 
ettim. Bak meseli'i, babanın yanında ça
lıştığım vakit, seni düşünmek için gece 
ortasında uyanırdım. Zengin bir bayla 
evlenip Nebahat gibi mi olacağını, yok
sa aşka, ruhundaki cömertliğe mi uyaca
ğını sonıştururdum... Ertesi gtin bana 
gülümseyecek miydin, yoksa surat mı 
edecektin, bunu düşilnüyordum ... 

- Sahi mi Galip? Böyle mi yapardın? 
- Evet. Bu sana çocukça bir şey mi 

geliyor? 
- Oh, canım kocacığım, bu bana söy

lediğin şeylerin en gönUl alıcısıdır! 
Başımı omuzuna dayadım. Hareket

siz durduk. Saadetimiz o kadar derindi 
ki bunun adeta acısını duyuyorduk. 

Çe~.:.ıgen bir okşayış gibi biraz müte
reddit bir sesle Galip sordu : 

- Bilir misin, seni beş ay beklediğim 
nkit, bunun benim için bir imtihan ola
cağıru kendi kendime kararlaştırmıştım. 
Seni görmiyecektfm, öpmiyecektim, aile
M kızmak ve kötU söylemek fırsatını 

vermiyecektim ve sana düşUnmek zama
nını bırakacaktım... Fakat sana ne ka
dar susamıştım, Meral! O vakit, evlen
dikten sonra, seni gece yarısı uyandınp 
aşkımın sözlerini nasıl anlatacağımı ha
yalimde kurardım ... Hatta hiç değeri ol
mıyan küçUk şeyler bile olsa! 

O vakit, bundan vazgeçmemesini rica 
ettim. Bunun derin mnnasını önce kav
ramamıştım. Bir çeyrek evvel bana bi
raz hoyratlık gibi gelen şeyi tekrarlama
sı için ona ben yalvanyordum. Canı 
çektikçe beni muhakkak uyandıracağını 
ona vand ettirdim. 

Birdcmbirc, annemle babamın da işle
rinden gece yarısı konuşmak adetinde 
olduklannı hatırladım. Çocukluğumda, 
onların odasının yanındaki küçük odam
da yattığım zaman, fısıltılarını çok defa 
duymuştum. Belki onların da gençlikten. 
aralannda muhabbetli bir samimiyet 
kurulduğu zamandan kalma bir adeUe. 
riydi bu ••. Halbuki, işte benim bu kadar 
sevdiğim adamla evlenmeme muvafakat 

etmemişlerdi! 
Öyle sanıyorum ki bu gece, birleşme

mizin en gllzel anlanndan biri oldu. O 
dakikada olduğu gibi, Galibin ruhunun 
ta içerisine kadar hiç bakamamıştım. 

* Aşkınuz derinleşiyor, işimiz gelişiyor, 
istikbal bize gülümsüyordu. Ancak bir 
senedcnbcri evli idik. Böyle iken Ga
liple ailemizin genişliyece~ ve benim ye
rimi aylıklı kasyere bırakacağım zaman
dan bahse başlamıştık. O vakit ben an
nelik ve terbiyecilik vazifeme bağlana
caktım. Kendi kendime diyordum ki : 
c bir yavrumuz olunca annemle babam 
daha fazla uzak kalaınıyaeaklar... Hiç 
şUohesiz bize gclecclder! > 

Müşterilerin daima kalabalık olduğu 
bir Cumartesi günü idi, kasada işim pek 
fnzla idi. Mutad olarak, ayakkaplannın 
denenmesi ~ini satıcılara bırakan Galip, 
yeti,,c;cmcdiklerini görünce, onlara el 
verdi. Bir çok kimseler sıra bekliyorlar
dı. Kapı bir daha açıldı ve içeri, bir az 
gelişi gUz~l bir sevimlilikle yürüyen sa
rışın ve şık bir kadının girdiğini gördUm. 
Tam kalbime sanki bir dnrbe yedim. Se
miha Tekbaş! Annemin, ta çucukluğum
dan beri, kendisinden nefret etmeği ba
na öğrettiği komşumuz! Bunca mccara
far arasında, benim Galibe kan olamı
yacağmu sandığım sıralarda, onunla da 
bir macera geçirmiş olan kadın .. Semiha 
Tekbaş mağazamıza girmeğe cüret edi
yordu! 

Galip döndU, onu gördü ve sevinçli 

Turistik Eserlerimiz 

Bir Anonim şirket ku
rulması düşünülüyor 

Vilciyet umumi mecıısı rnüldın ınüzalıeHlerde 
bulundu ve sıhhiye masraf bütçesini lıaltal eııt.. 

Vilayet umumi meclisi dün tolanmıt- ması ka'bul edilmiıtir. Bu arada viliyet
tır. Bu toplnntı çok verimli olmuş, muh- çe evvelce aatın alınlillf olan Bucadaki 
telif encümenlerden gelen 35 evrak Haaan ağa bahçesinin hayır müesaesele
uzun müzakerelerden sonra karara bağ- rinden veya eşhastan talip olana haıta
lanmlJ, sonra 8lhhat işleri masraf bütçe ne, prevantoryom. kinderhaym veya 
si kabul edilmiıtir. sanatoryom gibi bir müeaseae lcurulmalc 

YENi TURtSTtK prtı1e sablmuı kabul edilmiıtir. 
YOL PROCRAMI SATILACAK AYGIR 
Haz:ırlanan ikinci turistik yollar prog- Ziraat vekaletince pansiyoner olaralc 

ramı tetkik ve kabul olunmuştur. Bir kaç üç ay müddetle iatenilen vilayete ait bu
gün evvel sütunlarımızda ana hatları ya- lunan Barledük adlı aygınn z.iraat veka
zıhnış olan türistik yollar programına letine veya Karacabey hara.sına satılma
Karşıyaka • Yamanlar yolu da ilave aı müzakeresi bir haylı enteresan olmu~ 
edilmek suretilc yeni program cidden tur. 
büyük ihtiyaçları knrŞllıyacak bir ehem- Kıymeti bir hesaba göre ı O bin lira. 
miyct nlrnl§tır. b&Jka bir beaaba göre 50 bin lira tah-

Bu münasebetle mecliste izahat ve- min cdüen bu aygınn sık sık ziraat ve
ren \•ali B. Fuad Tuksal vilayetin pek kiletince aıfad itlerinde kullanılmak 
mühim bir tqebbüaünden meclisi ha- üzere istendiği, esasen bakım maırafı
berdnr etmiştir. VilAyet, belediye ile el- nın fazla olduğu anlQfllarak icabı yapıl
ele vererek lzmir viliyeti dahilindeki mak üzere meclisce vilayet makamına 
türistik eserleri, vnayetin Bergama. Ko- .a.li.hiyet verilmiftir. 
zak çamlığı. Bozdağ gibi yerlerdeki DtCER MOZAKERELER 
otellerini, Ağamemnun ılıcalannı ve bu- Dünkü toplantıda vilayetin umumi 
na benzer vil8yet ve tehir eserlerini t~ hizmetlerini alikadar eden çok mühim 
ristilı: yollarla birlikte daha iyi bir idare mevzulara da temas edilmiıtir. Meseli 
oekline bağlamak kararındadır. Şehrin köy ebeleri mevzuu ve bunların ihtiyaç
ve vil8yctin turistik hareketleri beoer lan bu meyandadır. Bazı yolların yapıl· 
senelik üç kısımda, on beş senelik geniı ması da konuıulmuıtur. 
bir plAnda birleşecektir. Memleket hutaneai masrafları için 

Bu işi bapnnak üzere yan hisaesl vi- ayrılan muayyen bir miktar tahsiaatın 
lAyet ve belediyeye ait olmak üzere bir kafi gelmiyeceğl hakkında bu hıutane 
c lzmir ve civan turizm anonim ıirketi> b&f tababetinin yaptığı müracaat mü
kurulmaıı derpif edilmiştir. Şirket aksi- nalcaplan mucip olmuı ve bu müracaat 
yon çıkararak yurddaşlann da bu büyük mecli. umumt heyetinin mütalaalanna 
teşebbüse iıtirakinl temin edecektir. müdahale telikki edilmittir. Oispanser-

llıcalar, yollar, oteller, gazinolar ve lcre yardım mevzuu da kazalardaki dis
daha bir çok türiatik teaialer bu suretle panscrleri tabnin edecek surette halle
hem imar edilecek ve hem de vilayet dilmiştir. 
dahilinde türiatik ihtiyaçlan karıılıya- SIHHAT BOTÇESl 
cak tesisler inp "dilecektir. Bundan aonra sıhhat bütçesi maıraf-

Valimiz, gelecek sene meclise bu hu· larmın müzakeresine geçilmi§ ve bütçe 
susta geni§ bir teklifle gelineceğini ha- encümeninden gelen mazbata. okunmut
ber vermiştir. Vilayet makamı bu mü- tur. 
him İl! üzerinde çalıtaeakbr. Memleket ha.tanesinde bir doktorun 

SATILACAK AKAR maaıı münuebetile uzun müzakereler 
Vilayet meclisinin dünkü toplantısın- açılmlf, maap ve terfie müteallik bu

da müzakere edilen mevzulardan biri ' susların bütçe vaziyeti dolayı.sile yerine 
de varidatı masrafını korumayan idarei getirilmesine imkan olmadığı neticealne 
hususiyeye ait ev ve dülcltlnlarla tarla vanlmıttır. 
ve aiaçlardan bazılannın eatılmuı idi. lzmir memleket hutane.inin -elik 
Bu gibi emlakin hazırlanan liste daire- masraflan 99,400 lira, qrefpqa hu
sinde sahlması muvafık görülmüf, fakat tanesinin masraflan 31,450 lira. Sıhhat 
ele geçecek paranın baıka bir yere sar- bütçesi umumi rak.am halinde 2 71, 71 O 
f edilmemesi ve hesabı içinde bloke kal- lira olaı&k kabul edilmlıtir. 

Ağaç bayramı yaklaşh 

Bayram Cümhuriyet ko
ruluğunda kutlanacak 

B. Cevat Ziya Marufla ta f'afından 71 ue 28 mal'tta 
ilıl lıonferan s vef'Uecelı-

Memleketimiz.in ağaç ve onnan zen. 
ginliğini korumak, ağaç sevgisini kuv
vetlendirmek ve ağaç adedini çoğalbnak 
için yapılmakta ola'l:ı. c:nğaç bayramı> bu 
sene de 28 Mart Cumartesi günU Eşref
paşada cumhuriyet koruluğunda kutla. 
nacaktır. 

Ağaç bayramının liyik olduğu ehem
miyetle tertibi için vilayet, belediye ile 
diğer ilgili makamlar şimdiden faaliyete 
geçmiş bulunuyorlar. Bu münasebetle 
vilayetimiz onnan çevirge mooUrlUğü ve 
baş mühendisliği tarafından sarfolunan 

bir hayret tavriyle ona gillümseyerek 
oturmasını işaret etti. İskemleme mıh
lanmış gibi onlan gözetliyordum. Boğa
zun kurumtJ§, yanıyordu. Garip bir acı 
şakaklarıma çekiç vuruşları gibi çarpı· 
yordu. Galip bu kadınla yine görüşil
yor mıydı? Aralanndaki mUnasebet sa
mimi ve dostça mahiyetini muhafaza mı 
etmişti? Bu hususta babamın yazıhane. 
sindeki konuşmadan sonra, ondan ay
rıldıfına bana yemin etmişti. Acaba ya
lan mı söylemişti? Bana öyle geliyordu 
ki bırakılmış bir kadın eski dostunun 
yanına böylece gelemez ve ona bu kadar 
samimilikle ,glilümseme-z.di! 

El sıkıştılar duymadığım bir kaç ke
lime söyleştiler. Galip satıcıya onunla 
mesgul olması için bir isaret verdi ve 
gülümseyerek sat~n ayakkaplannı ku
tulanndan çıkarma~n koyuldu. Bu sah
ne beni allak bullak ediyordu. 

Kendimi nlcaltılmış, hakarete uğratıl
mıs tel5.kki ediyordum. Galiple daima 
kötü ~ördüğüm bir kadın arasında bu 
güJUc;lil konuc:malara daha fazla taharn
miil edecek miydim? 

mesai en bap gelmektedir. 
Orman İz.mir bölgesi şefi B. Cevat Zi

ya Maruflu tarafından 27 Martta dıarp 
ıktisadiyabnda onnanlann rollb, 28 
Martta da ctoprak ve hayat> mewulu 
iki konferans verilecek. bu konferanslar 
KUltürpark amplifıkationu vasıtasiyle 
1zmirin her tarafından dinlenebilecekür. 
tir. 

ZABITADA 

20 rULUM 
Peynirin ldlıtiyesl 
Keçecilerde İbrahim oğlu Mustafa 

hakkında belediye tarafından yeddiemin 
sıfatiyle kendisine bırakılan 20 tulum 
peynirini satarak emniyeti suiistimal et
tiği iddiaslyle muameleye başlanmıştır. 

KASAP KAVGASI 
Öd~mişte kasap Recep Naldöken ve 

~eriki HUseyin Şentürk alış veriş yü
zünden kavga etmişler, Recep bıçakla 
yaralanmıştır. 

IHCI VE ELMAS 
Ödemişte SUleyınan Yıkıcının Akın

cılar mahallesindeki evine bir hırsız 
girmiş 200 lira kıymetinde inci, 40 lira 
kıymetinde bir elmas yüztik ve muhte
lif eşya çalmıştır. 

---~ ... ---~ 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

yetersizlik gösterir ve geç kalnı~ 
sebebiyet verecek surette gayrctleriJltiSI 
geri bırnkırsak yenilgiye uğrarız..• 
Şn b:dde mlittefiklerin harp parolası: 
~ kalmamaktır. 

l\Uhvercilcre gelince : Onlar da dUŞ
manlaruıın dev hazırlıklarını ikmal e'!:; 
rek taarnız teşebbüsünü ele geçirlDq;• 
ümit ettikleri dakikadan evvel her şeyi 
bitirmek, son darbeyi indirmek niyetin· 
dedirler. 

Şimdi sorulabilir : 
- l\fiittefikler ne zaman g~ ka~ 

sayılacaklar, yahut mihverciler h8115' 
hedeflere varmakta ıecikirlerse ınüna· 
kaşa götürmez bir surette harbi kaybe· 
dettklerdir? 

Bu suale şu cevabı verebiliriz : 
A vrupada Rusyanın ve bilyük AsY•· 

da Çinin yıkılması müttefiklerin ünıit• 
lerini yıkabilir. 
Eğer Japonlar Birmanya yolunun ke· 

silmesinden faydalanarak Çunkingİll 
mukavemetini kırabilirlerse, Almanlaf 
SovyetJcr Birliğini önfimfizdeki yax •Y· 
lan içinde harp dışı edebilirlerse ınih· 
verin eski dünyayı baştan başa ele P' 
çinnesine bir mini blmıyacaktır. Bu b 
gösteriyor ki dünya harbinin asıl ]cat'i 
savaş sahneleri Sovyetler birliğinde 'Ve 
Çindedir. 

Mihver son zaferi bu iki harp saııne· 
sinde anyacaltt gibi mlittefilder de mib· 
verin son limitlerini burada ıömınefe 
çalışacaklardu. 

Hülisa Japonya, baş döndiirücü za· 
f erlerine rağmen Çunkingi kendi irade· 
sine ram edemezse, Almanya 1942 se· 
nesi içinde Rusyada bt1 7.aferi kazana· 
mazsa gerçekten geç kalmış ve partiyi 
kaybetmiş bulunacaklardır. 

ŞEVKET BtLGtN 
,~ _ , _ -

ASKER VE AKŞAM 
Nusret KÖYMEN 

KAh alçalan, kAh yilkselen ağaçlıksız 
tepeler

Bu tellşlı kUçUk kuşlar nerelerde 
geceler? .. 

Kelebekler uçuşurlar; beyaz. san, 
turuncu.. 

Aşar beli, ince yoldan, bu akşamki 
son yolcu. 

Işıklan, tunç güneşin pembeleşir, 
morlaşır, 

Tepelerde, yamaçlarda gölgelerle 
oynaşır. 

Buzağıyı arıyan kız uzaldara .seslenir 
Köy akpmı, silrlll~, hazin hazin 

şenlenir. 

Duman bile durgunlaşır, göğe çık
maz, göllenir. 

Yu akşamı üstümüzde katmer kat
mer tilllenir. 

Bu akşamı, nerde olsam, ti. içimden 
özlerim; 

Hudutları içimdeki bu ateşle göıde
rim. .., __________ em•- - - O 

Bir ç ivi ve başkası· 

oa ait ekm~k işi 

-*-Keçecilerde 1nki1Ab sokağında Murat 
ve kızı lh.san kundura çivisinin kilosunu 
80 kuruş yerine 500 kuruşa sattıkları, 
Yeni mahallede SUleyman oğlu Kerim 
ve Remzinin başkalarına ait ekmek kart
lannı kullanarak fınndan ekmek aldık
lan iddiasiylc adliyeye verilm~tir. ---·---Çankırı ve Muğlada 

zel7~lel~r 
Çankın, 10 (A.A) - Saat 1,10 da şid

detlice bir yer sarsmbsı olmuştur. Hasar 
yoktur. * Muğla, 10 (A.A) - Biri saat 5,30 
diğeri saat 2 de olmak üzere iki yer sar
sıntw olmuştur. Hasar yoktur. 

iZMİR ASKERLİK ŞUBESi 
BAŞKANUliINDAN: 
1 - 313, 314, 315, 316 doğumlu ih

tiyatların 942 yok.lamalarını 11/3/ 
942 den 14/3/942 ye kadar her gün 
sabahtan akşama kadar şubeye mU
racaatla yaptınnalan .. 

2 - Bu doğumlulardan tecile tabi 
bulunanlann ayni günde tecillerini 
yaptırmaları .. 
3 - Yaptırmıyanlar hakkında ka

nunun ceza! hUkfunlerinin tatbik 
olunaca1' iliin olunur. 
oooaac~aaaaaaa=caa=aaaı 

Mağazada çok knlabalık vardı. Gü
rü1til çıkaracak vaziyette değildim. Fa
kat Galip kadının verdij;.ti bir ellilik 
banknoUa bana gelerek bozmamı i'ite
diği vakit, kendime hükmedemedim. Pa
rayı itiverdim. 

lCl1Z llEVAMLI HALK MATiNELEHi 

Kaslarını çatarak sordu! 
- Bu ne demek oluyor? Bozuk paran 

yok mu? 
- BİTMEDİ -

TORKÇE SÖZLC - MUSIKtLi (TÜRKÇE ARAPÇA ŞA.llKILI 

Z E H İ RLİ ÇİÇEK 
ııiATLEK : Husud 30- BALKONLAB, SALON ZO KKŞ. 

MATiNELER: L15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 ve 1.15 t.e.. 



JJ MART CAR AMRA YENi ASIR 

Rus Ya sav aşları :ı111111111111111ıııııııııımııı•ııııııııııııııımıımıııı.: 

(BnştarafıliııciSahifede) Ankara lladyo'ln ~ 
Bir Sovyet grubu merkez bölgesinde E=_ BUGU. KU. -NEŞRiYAT __ =_E 

''Yeni Asır,, ın Askeri 
meskun bir yeri dfüımandan geri almış-
tır. :ı ı ıı 11111111 mıı ıı ı ı ıııııırııı 1111111111111111 11 1111ı11111r. 

Leningrad cephesinde kıtalarımız ta- 7 .30 Program ve memleket saat ayan 
anuzlarına do•:am ederek bir kesimde 7 .33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

ti ile kışın vektinden evvel miistesna bir dli şmana 800 ölü verdirmişler, bir çok Müzik pi. 8.15 - 8.30 Evin saati .. 12.30 
ıiddetle gelmesi görülüyor ki Almanla- tank ve silah tahrip etmişlerdir. Bir baş- Program ve memleket saat ayarı .. 12.33 
rın Akdeniz ve Afrika tesebbüslerini bir ka kesımde 13 tank, 210 kamyon, 70 va- Müzik : Kanşık şarkı ve türküler 12.45 

muharriri yazıyor 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

I~ doğu ve cenup doğusunda haJa yerle-
11ni muhafaza etmektedir. Bu ordunun 
19 veyahut 22 tümenden ibaret bulun• 
~~~ L~ndradan bildiriliyor. Bu kadar 

Uyuk hır Alman ordusunun aanlabilmiı 
ol•uunna akıl ermemekle beraber Sta
taya Russa demiıyolu kavuf&iı ıehrin 
Almanlann elinde bulunduğu anlaııl
ınaktadır. İngilizlere göre Rusların kirı 
bo mıntalı:ada Almanlan geriden ihti
l',tlaımı getirip k.ullandınnaia mechuı 
etmelt olmuıtur. Fakat görünü,te Sov
Yetlerin bu kıı muharebelerinden elde 
ettıklerl bariz ehemmiyetli bir fayda 
Yolı:tur. Geri alındıkları Moskovadan 
bildirilen Sukiniçi ve Y uknov tehirleri 
ViJuma ile Orel atasında ve Smolen5-
ltin 200 kilometre doğusunda bulun
dulı:larından bunların geri alınmalan 
merkezde esasen müteharrik olan Al
rnaa müdafaasına herhangi dıemmiyet-
1i bt.r zarar verecek mahiyette görünmi
Yoı. 

Kezalik Ruaların Kurak, Orel ve Do
noç bölgelerinde aleddevam yaptıkları 
taarruzlardan henüz bir netice çıkma
llı.,m. Almanlar, ilkbaharda yapacak
lan taa.rruzun ilk hamlelerini cenupta in
kı,.f ettirmek istiyecekleri pek mubte
tne1 olduğundan bu cihetteki mevzileri 
iyice tutmakta ve koruyabilmektedirler. 
Lenlngradın "trafın<lalı:i mevziler de Al
nıan1ara lüzumlu olduklarından bunla
n elden çıkarmamağı azmetmi1 görünü
yorlar. Bu suretle Almanlar, ilkbahar ta
amn.l.arına. umumiyetle ileriye doğru 
çılı:mıt ild cenahla baılamak faydasına 
melik olduklanndan Sovyet kuvvetle
tinioa merkezde Smolen.kin 200 kilo
metre ..,klarına kadar ilerlemelerine 
rnüaaade etmekte fazla beis görmemek
tedider. 

So,,.,,etlerln eaulı hiç bir muvaffaki
Yet elde edememelerinin sebebi, bu sü
tunlarda bir kaç defa izah ettiğimiz gi
~i taarruzlarını hiç bir muayyen bölge
de tehif edemlyerelı: lci.h Leningrad, 
kaı. limen gölü, hemen dıı.ima merkez
de ve hazan de Orel, Kuralı: ve Doneç 
bölgelerinde ve batta Kırımda şiddetli 
Ve sürekli hücumlara kallınıalarıdır. Bu 
plansız, kifl hazırlıkaız ve ağırlık mer
kezsiz hücum ve taarruzların neticeleri 
esaeı. bir muvaffalciyet elde edememek 
ohnu1hır. Bununla ben.her Ruslar, mer
kezde Almanları Mookovadan epeyce 
ııarba doğru aiirmüılerdir. Fakat bunun 
So...,.et bat kumandanlığına stratejik bir 
fayda mı, yoksa bilalcis zarar mı doğura
cağ,nı ilkbahar taarruzu baıladığı za
_,. göreceğiz. Çünltl zan olunur lci Al
manlar ilk hareket ve hamlelerini Sov
yetlerin cenup kanadına tevcih ederek 
Moslı:ovanın Kafkuya ile irtibatını ke.
meie ve Moskovayı en genif manasile 
cenuptan çevlrmeğe tetebbüs edecekler
dir. Almanlar ilkbahardan evvel her
hangi bir taamızda bulunmıyacaklannı 
bildirmiılerdir. O halde doğu cephesin
de ehemmiyetli olaylar görebilmek için 
ilkbaharı beklemek lazımgelmektedir. 
ŞIMAU AFRIKADA : Evvelce ~ 

anlattığımız gibi mihver devletleri bu se
ne Ruslarla uğrapcalclanndan Mlaıra 
'kal"fl herhangi esaslı bir hareket ve ta
arru:z:da bulunmalı: sevdasına düımemit
lerdir. ÇGnkl böyle bir hareket hiç ol
mana yarısından fazlası zırhlı ve mo
'törlü mü.tearrızlardan mürekkep 20 tü
menlik bir Libya hareket orduau iater. 
Böyle bir orduyu iae, Vifi F ranouı T u
n usu mihverin emrine vermeden, ltal
yadan Şim.ııll Afrikaya geçirip besle
mek, cephane. malzeme ve ıuyunu te
min etmek mümkün olamaz. Bundan 
ba~lı:a Almanya ve müttefikleri bu yıl 
Ruslarla uğrqacald.anndan onların. Lib
ya müdafauının aagari olarak talep et
tiğinden fa.zla, velev bir lı:aç zırhlı ve 
motörlü tümen dahi ol.a, timdilik tali 
olan bir maksat için kuvvet aarfetmeleri 
yanlış olurdu. Bu tartlar altında gene
ral Rommelin, ıirndi yaphğı gibi, ileri 
gitmiyerek, Sirte ve Bomba körfezleri 
arMtndaki büyük Berka çıkıntısını elin
Cle tutmakla iktifa etmesi daha doğru
dur. Bu suretle görülür ki, mihver dev
letleri için büyük ölçüde yeni bir Libya 
ve Mısır seferi ancak gelecek ktt yani 
Rusya meselesinin hallinden sonra bahis 
me-Yzuu olabilir. Zaten Altdeniz, yani 
Sü'f'eyt, Malta ve Cebclüttank mesele
lr-rile bütün Afrika meselesinin mihver 
d ... vl"tlerince hallinin Rusyanın mağlu
bivetine bağlı bulunduğu evveldenberi 
aşilo:ardı. 

yıl daha geçiktirmit ve lngiltereye kıy- gon tahrip edilmiştir. Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : 
metli bir sene kazandırmıştır. Ancnk ALMAN ZA YIATI Şarkı ve türkiller 18.00 Program ve 
Japonların harba girmesi lnı:ilterenin bu Moskova, 10 (A.A) _ Sovyet tebliği- memleket saat ayarı, 18.03 Müzik: Rad-
yıldan beklediği kazancı yok etm i ~tir. ne ektir: YO dans orkestrası 18.45 Ziraat takvimi 
Velhasıl Rommelin şimd iki vazifesi, Martın ilk haftasıooa düşman 358 18.55 Konw;ma (Dış politika Mdiseleri) 
karşısında mümkün mertebe fazla lngi- tayyare kaybetmiştir. Bizim kayıbım ız 19.10 Müzik : Şarkı ve türküler 19.30 
liz imparatorluk kuvveti tutmaktan ve 65 tayyaredir. Merkez cephesinde Al- Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
bunların Aksayı şarka gönderilmelerini manlar bir köyü geri almak için 700 ölü 19.45 Serbest 5 dakika 19.50 Müzik : Ka-
rnen eylemekten ibaret gibidir. vermişlerdir. ruıık şarkı ve türkiller 20.15 Radyo ga-

UZAK DOCUDA : Son haftanın en Leningrad çevresinde taarruzumuz de- zetesi 20.45 Müzik : Bir halk türküsü 
ehemmiyetli hadiseleri Girit gibi uzun ·vam ediyor. öğreniyoruz. Haftanın tilrkUsü .. 21.00 
ve dar bir ada olan Cavada Japonların Naziler 800 ölü ve bir çok tank ve Konuşma (Güzel TUrkçemiz) 21.15 
kazandıkları seri muvsffakiyetlerdir. sahra topu bırakmışlardır. Müzik : Fasıl heyeti 21.45 Müzik : Ri
Japonlar, Cavanın su ve havalarında Kıtalarımızı destekleyen tayyareleri- yaseticUmhur bandosu .. 22.30 Memleket 
önem)i bir deniz ve hava muharebesini miz pazartesi günü 13 tank, asker ve saat ayarı, ajans haberleri ve borsalar 
kazandıktan ve bu sııretle müttefiklerin malzeme yüklü 210 kamyon ve 70 vagon 22.45 - 22.50 Yarınki program ve kapa
müteaddit kruvazör, uçak gemisi, muh- t&lırıp etmiş, mühimmat depolannı ve nış .. 
rip ve denizaltılarından mürekkep bir yürüyüş kollarını bombalamıştır. ----------------
deniz filosu ile kara, hava kuvvetlerini MERKEZDE VE Küçiik knJu""p idare 
alt ettikten sonra Cavanın batı ve doğu DtGER BiR YERDE 
şimal sahillerinde üç noktaya asker ve Moskova, 10 (A.A) - Sovyet tebliği- h • d 
tank çıkarabilmişler ve buralardan sağa ne ektir: . . .. .. f'yf>t1 n ~n: 
ve sola tevessüle beraber içerilere de ha- Merkez kesımınde son 2 günlük çar
rcket ederek 40 küsur milyon nüfusu pısmalar~ 2000 .. Alm~ yok edilmiştir. 
olan adayı süratle zapta muvaffak ol- Bır mikdar koy gen alınmış ve pek 

KulübUmüzün senelik umwnt toplan
bsı 29/ 3/942 Pazar günü saat 11 buçuk
ta Cümhuriyet bulvannda 1380 sayılı 
sokaktaki binasında yapılacağı ve ruz
namede idare heyeti raporu lie murakıp 
raporunun pilAnçonun okunularak tas
dik ve kabulü ile yeni idare heyetinin 
seçimi bulunduğu llAn <>lunur. 

muşlardır. Şu anda adanın idare merkezi çok malzeme tahrip edilmiştir. 
Batavya ve yeni hükümet merkezi Ban- Cephenin diğer bir kesiminde mils
doeng ve Surabaya zaptedilmiştir. Ve tı.hkem bir mevzie taarrın; •.dilmiş ve 
buradaki müttefik kuvvetler Japonlara P•.k ~ok top, ta;ıJ<, otomatık tUfenk, ve 
teslim olmuslardır. milh~mat tahrıp olunmuş ve bir mik-

1322 (567) Fi]ipin adalarının en büyüğü olan Lu- dar esır alınmıştır. 
zon adasının merkezi Manillanın batı- ALMANLARA GöRE 
sındaki sarp ve müstahkem Bataan ya- Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği: tZMtR BELED1YES1NDEN: 
nm adasına sığınmıf olan aon Amerikalı doğu cephesinde düşman diln de taar- Belediye zabıta memurluklarından 
ve Filipinli kıtaların timdi maneviyatı ruzlanna hiç bir muvaffakıyet elde et- münhal olanlanna mUsaboka imtihaniy
ve mücadele arzusu cihetile şiddetle sar- meden devam etmiştir. Merkez bölgesin- le memur alınacaktır. 
sıldıkları Tokyodan haher verilmekte- de Alman hücum kıtalan düşmanın mu.. Orta mektep veya muadili derecede 
dir. Bir çok Filipinli Japonlara teslim kavemetine rağmen bir kaç hat üzerine tahsil görmUş ve askerliğini yapmış bu
olmakta irniı. Bunun da batlıca sebebi, sıralanmış olan Sovyet mevzilerini yar- lunan taliplerin. tahsil v" askerlikten 
Domei ajansına göre fasılasız Japon mc;l~rdır. .. terhis vesikalariyle birlikte 17/3/1942 
bombaTdımanlarile yiyecek yoklui(udur. _Duşman dun 52. uçak kaybetmiştir. günü yapılacak olan imtihana iştirak et
Burası da teslim olduktan sonra Filipin- Bızım .kayıbımız b~r ~a~tır. mek üzere zabıta mUdiirlüğüne müra-
lerde son mukavemet kırılmış olur Denız kuvvetlenınız şımal buz deni- caatlan. 11, 14, 16, 1335 (571) 

Cava adasının pek yakın ola ~ _ zinde bir Sovyet ticaret vapurunu batır- * 
mile zapt ve temizlenmesinde~ so':::a mışlardır. Bu esnada İngilizlerin Uç Damlacık ana kanalizasyonu ile Nihat 
Japonlann Avusturalyaya taarruz etme- uçaj\ı da dUsilrillmiistilr. bey caddesini geçip akan diğer iki lftğı-
leri bekleniyor. Japonların filvaki mer- StV ASTOPOL VE KERÇTE mın ağızlannın denize kadar uzatılma-
kezi Darvin olan Şimali Avusturalyayı Berlin, 10 (A.A) - Sivastopo) muha- sı işi fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
kolayca işgal etmeleri beklenebilirse de sara çevresinde Sovyet !atalan bir Al- şartnamesi veçhile tekrar açık eksiltme
bir Avusturalya seferi 40 - 50 tümenlik man mevziine taarruz etmişlerse de ev- ye konulmuştur. Keşif bedeli 2307 lira 
bir Japon ordusu istiyeceğinden bunun velki defalar gibi yine geri çekilmişler- 10 kuruş mtı'Yakkat teminatı 173 lira 10 
Birmanya seferinin tamamlanmasından dir. Kerç cephesinde hatlarımıza karşı kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka
aonraya taliki de mümkündür ve hatta ilerlemeğe çalışan düşman kıtalanna sına yatırarak makbuzlariyle ihale tarı
bu, en çok memul olandır. Malezyadald ağır kayıplar verdirilmiştir. Akşama hl olan 2513/942 Çarşamba gilnil saat 
ordu Şimali Siyam - Birmanya hudutla- doimı bir tek mevziimizin yakınlarına 16 da encllmene milracaatlan. 
rmda ıamamile ıah,...Ut ettikten sonra 2600 mermi atılmıştır. Alman topçusu lt. lfi. 19 2~ l:l.~O (566) 
Japonların Birmanyada şiddetli ve seri aynı şiddetle. m~~abele. edere~ ~ir çok __ _ 
hareketlere baılıvacaklan ve Çini dahi Sovyet mevzilerını .~rıp .etmiştir .. Pike FOÇA ASLlYE MAHKEMESİ SULH 
Birmanyadan tehdide geçmeleri muh- ve .sav3;i tayyarelerım.ız d~~ lımanıHUKUK HAK1MLtG1NDEN: 
temeldir. tesıslerıne ve sahra mevzilenne büyUk lkametgfilıı meçhul tbrahim oğlu Rü-

muvaffakıyetle taarruz etmişlerdir. seyine: 

Borsa 
t}ztl'M 

824 S. Süleymanoviç •7 50 
503 Akif Karpat 49 
362 Riza ihracat 50 
160 K. Taner 50 50 
130 M. j. Taranto 48 75 
125 Reşat Leblebicioğlu 47 50 
116 Silleyman A. 51 
102 P. Klark 51 
98 s. Erkin 54 25 
96 İncir T. A. Ş. 51 
86 Nizaınettin Pirinççi 49 
50 Ahmet Ziya 49 50 
39 A. Mikalef 54 
33 Ahmet Çakır O. 52 
24 Robeno Kohen 53 
15 A. Lafont 47 

2763 Yekfuı 
166058 Eski yekOn 
1~8821 Umum! yekfuı 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

tNciR 
1300 Hilmi Uyar 

200 F. Soydan 
146 s. Akalın 

82 Silleyınan Sırn 
1728 Yekfuı 

16 
28 
22 
14 

144736 Umwnt yekfuı 
ZEYTİNYA(;.I 

5266 kilo Eski satış 43 50 
27500 kilo 93 

55 
54 50 
50 
55 
51 50 
51 50 
56 
54 
56 
51 
50 
52 
55 
54 
53 
47 

48 
49 
50 50 
52 50 
55 

16 
28 
23 
14 

43 50 
95 

ZAHİRE 
348 Ton Susam 55 25 6' 

BAYINDJR NOFUS MEMURLU
GUNDAN: 

Helsinki, 10 (AA) - Topçumw: Façanın Bağ arası köyünden Abdul-
dütman müdafaa mevzilerine tesirli ateı !ah kızı Ayşe Yolunun h:mir Basmaha
açauı ve bir çok top ve mitralyöz yuva- ne Köpekçi sokak 56 nolu hanede mu
lannı tahrip etmittir. kim iken ikametgAhı meçhul kalan tb-

Bazı kesimlerde düşman mevzilerine rahim oi?lu 333 doğumlu Hilseyin aley
aaldınlmıı, iltl mevzi lııı:al ve lçlndeld- bine ar'•1h suHı teşebbilsU dAvasınuı 
ler imha olunmuttur. Cephenin cenup 5/3/942 günlU celsesinde, müddeialeyhin 
bölgesinde bir hava çarpışması olmu,, ikametg8hı meçhul olmasından illnen 
düımanın bir bomba ve dört av uçağı tebligat yapılmasına ve muhakemenin 
düşürülmüştür. Bir tayyaremiz dönme- 2/4/942 Perşembe günü saat 10 na tali-
miıtir. kine karar verilmiş olduğundan yevmi * mezkO.rda Foça sulh hukuk mahkeme-

cCA VA> DA ALINAN sinde hazır bulunmanız gelmediğiniz 
DERSLER VE RUSY ANIN takdirde sulh teşebbüsilniln akim kala-
1H1T1YAÇLARI cağından tebliğ makamına kaim olmak 
Londra, 10 (A.A) - Afi Ajansının üzere hukuk U. M. K. 142 ncl madde-

havacılık muharriri yazıyor: sine tevfikan ~!iğ olunur. 
Cava !Aclasmdan aonra, Almanlar ya- 1344 (568) 

kında İlkbahar taarruzuna başlıyacak
lannı bildiriyorlar. Milttefikler vaziyeti 
karşılamak için hava kuvvetlerini top
lıyacaklardır. İngiliz hava nazınna göre 
lngiltere hava meydanları mahduttur. 
Fakat lngiliz av uça.klan artmıştır. Br!
tanya müdafaa vasıtalan deniz ve hava
dadır. 

Cava !Aciasının sebebi orada yetecek 
kadar av uçağı bulunmamasıdır. Son 
Alınan telgraflar bunu açık olarak bil
diriyor. Rusyayı takviye "tmeli. ona ha
va kuvvetler! göndermelidir Ruslann 
bava ilstilrılüğilnü ellerinde tutmalan 
18zımdır. ~u_sların en çok ihtiyaçlan av
tayyarelerıdir. Bunlar ancak lngiltere 
~rafından gönderilebilir.. Vladivostok 
filen ablokada olduğundan Amerikadan 
Rusyaya tayyare göndermek imkAn.ı 
yoktur. 

Amerffıa ordmıında 
Yenllflıler .. 

1ZMtR S1CtL1 T!CARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ahmet Nihat Fesçiler ticaret ilnvanı 
ile lzınirde Yeni Kavaflar çarşısında 9 
numaralı mağazada her tilrlU mefruşat 
eşyası ve toprak mahsulleri alım ve sa
tımı ile iştigal eden Ahmet Nihat Fes
çilerin işbu ticaret ilnvanı ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 4236 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilAn olu-
nur. 1321 (569) 

1ZM1R S1CtL1 TlCARET MEMUR
LUGUNDAN: 

Ali Ri= Höyük ticaret Unvanı ile tz.. 
mirde Karşıyaka semtinde Osman zade 
mahallesi AgAh bey sokağında 6 numa
rada yol ve yapı işleriyle iştigal eden 
Ali Rıza Höyükiln işbu ticaret ünvanı 
ticaret kanunu hUkiimlerlne göre sicilin 
4237 numarasına kayıt ve tescil edildiği 
illln olunur. 1323 (570) 
. 

Vaşington, 10 (A.A) - Ordu Genel Z A Y 1 
kurmayının modernleştirilmesi tedbir- Alı:hisar Yaya köyU ilk okulundan 1931 

E!ier Rusya geçen yaz yıkılabilseydi 
şüphe yok ki Berlin - Roma mihveri bu 
lı:ış kuvvetlerini Süveyş, Malta ve Cebe
lüttaıık Üzerinde tehife imkan bulacak .. 
laTdı. Fakat Rusyanın evvelden bu de
rece memul olmıyan mukavemet kudre--

Kazamız Hacı İbrahim mahallesinden 
267 hanede Ömer kızı Hatice Koç Yiği
tin annesi adı Hasibe kine Ma. Asliye
sinin 31/1/ 1942 ta. ve 134 - 51 sayılı il&
miy le Ayşe olarak tashih edilmiştir. 
tllln olunur. 1346 (564) 

leri alınmıştır. Hava kuvvetleri genel senesinde aldığım ilk mektep şahadetna
kurmayda daha mühim yer alacaktır. memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
General Marıal genel kurmay reisliğini eskisinin kıymeti olmadığını ilAn ede-
mubı.Eaza etmektedir. rim. Remzi l§ıköz 

Sark 
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Sanavi kumpaııyası 
T. A. ~irketi MISIRIN SES •• •• •• •• BiZZAT 

!~~·pcEÇ~Aı ~.~~.~ .. ~~~~~?1T~.ORYLKEÇDIEG 
~ · ~ iLK DEFA~ u . 

SARKILI : ................................. : SOZLU 

Harunurreşid'in 
AYRICA 

G i Z l ı TEŞ i LA f 
BOB STEELE (iLK DEFA) 

SEANSLAR : Her giln~Cumartesi 
11.30-2.15-5.15-8.15 te.. Pazar 

9.30 da 
~_,.....c=======Q::::ccc=c: 

Gözdesi 

N'ec 1isi idare mürahhaslıi!ınd'lrı: 
Şirketimizin senelik 8.di umumi heyet toplantısı aıağıda gösterilen ruzname 

hakkında müzakere etmek ve karar vermek üzere i,bu martin 23 cü pazar
tesi gÜnÜ saat 2,30 da şehitlerdeki fabrikamız yazıhanesinde yapılacağından 
hazır olmak İsteyen hissedarların toplantı ~ününden en aşağı he41 R'Ün evveli· 
ne kadar hisse senetlerini fzmirde şehitlerdeki fabrikamız yazıhanesine yabe 
rarak karşılığında duhuliye varakaları almaları lüzumu ilan olunur. 

I .... ~zakere ru~namesi: 
1 - 1941 senesine ait bilinço ve karüzarar hesaplann1n ve meclisi idare 

ve mürakip]ar raporunun kıraat ve onaylanması ve ibraname veril
mesi, 

2 - Müddetlerinin bitmesinden ötürü çıkan idare meclisi azası ile bir 
mürakibin yerlerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tayini 

3 - Meclisi idare azalannın şirketle tüccari muameleler yapabilmeleri 
için müsaade olunmasının ilk içtima edecek olan heyeti umumiveye 
teklifi. 3 11 1 170 ( 481) 

SAHiFE 1 

.. ~~h~sarla~ İzmir Baş Müdürlüğünden ; 
r Tutun, oıgara, lçkı .ve ispirtoların sattıı Hatları 10/3/942 sabahından itiba
-=~ :J:rrıldmıştıBr. Afi "'ıgıdaltl maddeleri bayiler hizalannda gösterilen fiatlarla 

N
ac •. ar ır. u at arda müdafaa vergisi dahildir. 
ev ı 

Sipahi 20 Sigaralık paketi 
Samsun ve yaka 20 Sigaralık paketi 
Çeşit 25 Sigaralık paketi 

c 50 Sigaralık paketi 
c 100 Sigaralık paketi 

Boğaziçi 20 Sigaralıl paketi 
Yenice 20 Sigaralık paketi 
Serkldoryan 20 Sigaralık paketi 
Bafra maden 20 Sigaralık paketi 
Enala 20 Sigaralık paketi 
Gelincik 20 Sigaralık paketi 
Tiryalı:i kalın 20 Sigaralık paketi 
Tiryaki ince 25 Sigaralık paketi 
Birinci kalın 20 Sigaralık paketi 
Birinci ince 20 Sigaralık paketi 
Üçüncü ince 
Hanımeli 

20 Sigaralık paketi 

Halk kalın 
20 Sigaralık paketi 

Köylü kalın 
20 Sigaralık paketi 

Köylü ince 
20 Sigaralık paketi 

llciz 
20 Sigaralık paketi 

TOTONLER 
20 Sigaralık paketi 

Enali. 20 Sigaralık paketi 
Bafra 
Tatlı sert 

20 Sigaralık paketi 
25 Sigaralık paketi 

MUHTELiF 
Yerli enfiye 25 c c 
Türk pipo 20 c c 
Türk pipo 50 c < 
pipo tütünü 100 c c 
lsfuhan tenbekü 
bohça 500 c c 
lsfuhan birinci 25 c c 
fsfuhan birinci ıoo c < 
lsfuh.an ikinci 25 c c 
PUROLAR: Kurut 

T oros beher adedi 17 
Esmer beher adedi 8 
Moda beher adedi 20 
Florya beher adedi 22 
Marma.ra 25 

Kuruı 

55 
50 
60 

120 
240 

40 
30 
25 
25 
25 
25 
24 
24 
22 
20 
15 
1 7 
14 
l 1 
il 
14 

25 
18 
18 

20 
45 

11 o 
75 

650 
28 

108 
25 

Bayilerde bulunmayıp milstehliklere depolanmızdan oatılan mamulat 
Nev'i 

Yeni harman beher paketi 
Saylav A 1000 sigaralılc 
Saylav B 1 000 aigaralılt 
Saylav C l 000 sigaralılc 
Subay 20 sigııralılı: 
AskeT 2 O sigaralık 
ICKILER : 
50 derecelilı: rekılar 
50 derecelik ralı:ılar 
5 O derecelik nkılar 
5 O derecelik rakılar 
45 derecelik raklar 
45 derecelik rakılar 
45 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 ıarapları 
Sofra ıaraplan 
Sofra taraplan 
Misket praplan 
Misket şarapları 
Şifeli bira 
BiRiNCi SINIF LIKöRLERI 
Çilek, Ahududu, Kaysı 
Çilek, Ahududu, Kaysı 
Çilelı:. Ahududu, Kay•ı 
Çilek. Ahududu, Kaysı 
iKiNCi SINIF LIKöRLER : 

25 

ıoo 
50 
25 
15 

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, kayaıdan mada l 00 
Çilek. Ahududu, kaysıdan mada 5 O 
Çilelc, Ahududu, kayaıdan ınada 25 
Fıçılı idare p.rabı beher litresi 
Fıçılı idare birası beher litresi 

oifıaralılt 
(beher paketi 
(beher paketi 
(beher palı:eti 
(beher paketi 
(beher paketi 

Santilitreli 
< 
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 
c 
< 
< 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
< 
c 
c 
c 
< 
c 

< 
c 
< 

< 
c 
< 
c 

Birinci suma l 00 derecelik beher litre&İ 
llcinci suma l 00 derecelik beher litreıü 
FIÇILI SAF iSPiRTO: 
idareden bayilere satıı fiatı 100 derecelik B. litresi 
idareden bayilere satı~ fiab 100 derecelik B. litreat 

KOLONYA iSPiRTOSU : 
ldar,.den havilcre satı" flall l 00 
~i1,.Ji saf i"pirto: 50 S. litrelik 
Si~eli saf ispirto: 25 S. litrelik 
Si•eli •af isoirto: 15 S. litrelik 
Tuvalet i•.,irtosu 50 S. litrelik 
Kolonya 50 S. litrelik 
Kolonya 25 S. litrelik 

derecelik 

Kurut 

55 
2250 
1750 
1250 

18 
3 

Kurut 
440 
230 
125 

78 
315 
165 
85 
58 

245 
130 

70 
47 

270 
145 
75 

245 
135 

70 
180 
135 
11 o 
210 
140 
60 

180 
80 
40 

360 
270 
200 

100 
300 
175 
90 
40 
52 

480 
400 

130 
65 

'(yalalacak ispirto) 

1318 

130 
170 
85 
52 
70 

l 2f< 
70 

(553) 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonu Miidiir· 
lüğünden: 

Takri~en 2 6 formalık bağ hastalı klan kitabının ilcinci basımı, klişe ve k&
ğıdı harıç 16 mart pazarteai gÜnÜ saat 1 O da lzmir ziraat müdüılüiünde -pa
zarlıkla verilecektir. 

$artları öğrenmek iateyenlerin lzmir ziraat müdürlümine müracaatları. 
7 9 11 13 1239 (528) 

~~~~~~~~~~~-

Torbalıda zeytinlik ve incirlik 
tesisine sal\h satılık arazi 

T. C. ZIRAA T BANKASI IZMIR SUBESINDEN : 
Tasarrufumuz alhnda bulunan Torbalının Kabakulak. mevkiinde her biri 

(119470) ki cem'an (238940) metre murabbaından ibaret yan yana iki par
ça tarla. aç.ık arttırma suretiyle peşin para ile aahlacakhr. Pctin bedelle mü~
teri bulunmadı~ takdirde aatıe bedelinin dörtte biri pesin olmak veya bu mik .. 
tara tekabül edecek teminat gösterilmek ve mütebaklai İpotekli ikraza kalb"n 
mafaiz beş sene ve hee mÜ!lavi taksitte ödenmek kaydiyle taksitle de artttrmı
ya istirak etmek mümkündür. Satı~ tıırtlanmız. açık arturma varakalannda ya
zılıdır. Arazinin halihaz.ır miktar, hudut ve sair evsafının. tapu siciline tevafuk 
etmemesinden dolayı müşteriler bankamıza kar1J1 hie bir hak ve mutalebede 
bulunamazlar. Bu itibarla. arttırmıya istirak etmek istiyenlerin, arttırma RÜ .. 
nünden evveL araziyi mahallen görmeleri menfaatleri iktizasındandır. Arthr
ma, 26/3/942 tarihine müsadif perşembe ıı:ünü saat on dörtte Tepeköyde ta
rım kredi kooperatifi binasında bankamız mümeuilinin huzuriyle yapılacaktır. 
isteklilerin mezkür tarihte satış mahallinde hazır bulunmalan ve daha fazla 
tafsilit almak istiyenlerin ıimdiden oubemiz zirai krediler aervisine müracaat .. 
lan lüzumu ilan olunur. 1336 (563) 
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Jaoonlar Birmanyada 
herşeyi kazann_ış değil 

YFNI /l4'1R 

l ~ G ·LI Z ~ OGU!r.LAR I 
----*----

E atı Almanya-
da bir çok fab
rika bom balandı 

-*-

GO NU N MESELELERi 
----·-k----

F r ansız filosu 
Mada~askara 
neden ~itti? 

-*-
Alman menbaları da Hindistana gldecefı 

Rus ltücu;nları devam ediyor· Jnr,on!ar2n d~!?.;z maddi hasarat ve insan- Am~rilıan heyetine har· 
hth~miyetini haybederefı m:~!;lı';! vc:.z;z,2:e daJŞ• ca zayiat verdilılerini biye nazır muavini 

Yol vergisi kanunu 
Yol ve k ö prülerin inşa ve mütemadi ta· 

m irJt>rine da ha zi yadf" imka n vt'r .ı11ek 
için bir p roj e hazı r landı 

me!er2 pefı m·:mhüıı.. bild;.riyor.. başhanlıfı ediyor .. 
Radyo gazetesine göre Rangonun iş- na girdiklerini resmi tebliğ ile bildir- Berlin, 1 O (AA) - Dün gece hava- Vaşington, 10 (A.A) _ Altı Fransız -

ııaliyle, Rnngon - Çunking yoh1 da iki mi•lerdir. nın fena olmasına rağmen Britanya harp gemisinin bir kaç hafta evvel Da- J1:nkara, l O ( Telefonla ) - Halen Eski yol vergisi esası muhafaza edil
mekle beraber vergi mikdarlan, yol şe
bekesinden istifade derecelerine nisbel 
edilmek suretiyle tadil ile mali kabiliyet
lere göre tanzim ve bu esaslar dahilinde 
kadınlara da teşmil edilmiştir, 

yerinden kesilmiş bulunmaktadır.. Ja- Cenupta Ruslar tazyiklerine de\ am uca~lan batı Almanyada bir kaç yere kardan hareket ederek Madagaskara ı mer i olan yol vergisi kanununun müa
ponlar Rangonu tşn-al etmiş ve Birman- ediyorlar. Fakat cenheclen bir değişik- tahrı~ ve ya_ngın bombaları a~mışlard~r: gittikleri teyit edilmektedir. Bu harp t8:cel Y?l v~ köprüleri~ inşa ve mütema
~a yolunu da kesmiş olınakla. hedefle- lik haberi gelmiş değildir. ~ab;.ıkalara ısabetler olmu~. hır çok kışı "?emilerinin yer değiştirmesi hakkında' dı tamırlerıne daha zıyade imkin vere
rinin büyük bir kısmını elde etmişlerse Kırımda bir kaç günden beri tel:rar oh·"11 " ~e yaralanmHfhr. ..... Amerika bükümcti tarafından yapılan! cek şekilde temin için Nafia veka.Ieti ye-
de, bu muvaffakıyetler henüz Japonları başlıyan Sovyet taarruzları devam edi- Berlın, 1 O (A.A) - Alman teblııı.'. : soruşturmaya Vişiden tatmin edici bir ni bir kanun projesi hazırlamıştır. Proje 
0"11 hedef ve maksatlarına ulaştırmış sa- yor. Almanlar bu taarruzların pü•kür- ln.,ılız bombardım•n uçakları dun cevap alınmamıştır, Visideki telakkiye yakında meclise ııevkedilecektir. Nafia 
yılamaz. Çünkü müttefikler Kalkfıtadan tüldüğünü bildirmektedirler, fakot taar- gece batı Almanyada bir çok yeri.re ta- göre şimal Fransız Afrikasına yiyecek 1 veka'letı" hı" t ft b ··h· 1 ih 

rojede görülen diğer bir hususiyette 
mer'i olan kanunla mevcut bedeni mÜ'"' 
kellefiyete mukabil nafıa vekaletince 
ücretle iş temini esasının konulmu~ ol
masıdır. 

'-' b Jd ç d · ı d" H lk d' .. 1 I • ' r ara an u mu ım o an -uzanan itUnci ir yo an ine yar ım- ruzların devam ettiğini de giz.lcn1lyor- arruz etmış er ır. a arasın a o en er gönderildiği müddetce Fransız harp do- . k l bil k d"" 
]arına devam etmektedirler·, ve bu yar- lar ve yaralananlar olduğu gibi basar da d '· t' h k ti tıyacı arşı ıya ece ve ıger taraftan . nanmasının yer egıs ırme are e e- · "hf ı d h ı b"l 
dım devam ettikçe Japonların Çine yar- UZAK DO~UDA DENİZ VAZİYETİ \'ardır. Bir İngiliz tayyaresi düşürülmüş- · d B s h b d d"I yem ı ıyaç ara a a uygun o a ı ecek 
>.- t · _, ik" · 1 d k k Sal'Lı·yetli İnaı")ı"z mahfillerı· Pası"fı·k- tür. r~. en eyaz . arayın a .er ar e .ı e- olan bu yeni hükümleri tetkik için bazı 
uım emın .:uen ıncı yo u a esme an "' INGILIZl."."'· E G"'RE cegı hakkın. daki an. laşm. a şım. al Afrıka- vilayetlerimizde tetkikat yaptumı•tır. Proje kanun olduktan sonra memleke

tin muhtaç olduğu yol şebekesi ve köp
rülerin her sene muayyen programları
na göre inşaatları imkin dahiline gjl'e
cektir. 

mecburiyetinde oldukları muhakkaktır .. te cenup batıda Japonların elde ettikle- " " ki t k silm 1 niha t bul • 
L d ( ya sev ya ın e esıy e ye - ö • d·• · .. . · k. 

Ve bunun için Birmanyarun şimaline ri durumu incelemekte ve Japonların on ra, 10 A.A) - Tebliğ: Bü- muş sayılmaktadır gren ıgıme gore yenı proıe es ısine 
kadar uzanmaları lmmdır. Bu yol çok cok da~ılmış oldukları olayı üzerinde vük ll•itanya hava kuvvetleri tarafından Fransız mahfille~i Madagaskarın Hint nazaran. şu esaslı hükümleri ihtiva et-

d b be l J 1 b 1 d ak d 1 J 1 b h d ,. E 1 h.. ] d b··-~''- mektedır • uzun ur; u se p e apon ar u yo urm ta ır ar. apon arın u arpte un •sene ya!'ı a~ .. uc~m .. ar a uywı. okyanusunda bir Japon üssü haline gel- • 
üzerinde harekette çok güçlüklere uğrı- bir çok ta<ıt vasıtası kaybettikleri ve van~ınlar çıktıgı gorulmuştiir. mesinden korkmağa bir sebep mevcut <.--..-.-....~, . ..,..°""~~""""""""""""""""""""""""""""'""'""'""""""::.<::.<:::,..<:::,..<:::,..<~~~"""<:>"C' 
yacaklardır. buna karşı hiç bir faaliyet gösterilmedi- Dün geee bu bölgedeki Kruo esliha olmadığını söylemektedirler. y d. ı 

Japonlar bu ikinci yolu da kesmek ği de belirtilmektedir. '•brikalarına üst üste taarruz edilmiştir. AMERİKA VE HİNDİSTAN ar ım seven er umu-
isterlerse, Rangondan batıya doğru yü- Jaoonlarm harbe girerken altı milyon :_hure"de taarruz ~dil':'.'i' v~ ~u hare- Vaşington, 10 (A.A) _ Hindistana gi-
rümekten vaz geçerek doğrudan doğru- toni!Moluk ticaret vapuru vardı. Bunun ·attan 3 tayyaremız donmemıştir, deeek olan Amerikan teknik heyeti 
ya şimale yürümeleri )Azım gelecektir.. iki milyonunu adalar arasına hasretmek Dün simal! Fr»ısaya yaoılan hava hü- harbiye nazır muavini Luis Consonun " k • d •• t ı d 
Bununiçintutulacakyolikidir:YaSit- mecburiyeti hasebiyle. Japonların uzak ou'.°1•.rı~da 6 düşman tayyaresi tahrip başkanlığında bulunacaktır. Heyette nıı cngresı un op an 1 
taııg nehri boyunca uzanan Sittang va- harp sahalarının tasıt işini ancak dört ·d•l.,.,ıotır, . . . • . . Hindistanın harn gayretlerini arttırmak 
disi, yahut ta İravada vadisidir. Bu iki milyon tonilato ile yapmaları icap edi- Evvelce kaybedılmış ılan edılen hır hususunda kendisine en müessir surette 
yol ve vadi de gayet sarp ve yüksek yor. Halbuki harp tasıt ihtiyacını en az '•yyaremiz emniyet altındadır. Bu hale yardun edecek mütehassıslar vardır He
dağlar arasında uzanıp gider. Bu vadiler iki misline cıkarmlŞtır. Jaoonlann bu ~öre 0 har.kette Bdtanva tayyareleri- yet Azasından biri tank zırhlı arabalar 
harek•t ı··ı·n •ok elverı·ş1ı· olmam,•kla be- yetersiz tonaı· ıa ana vatandan 3000 kilo- 'lin hv•hı 3 tavvareden ibarettir. · tihsa]" · • ) gul 'ı k f b "k la 

" ' ' " SAHiL BATARYALARJNIN ATEŞi ıs ı ı~ıy e meş o a~.a , a rı ~ ~ 
raber. müdafiler için daha az kuvvetle metre u1.aklara dağılan harp Sahalarının rın teşkilatlanması, mutehası."JS ışcı 
iş g1;rmek fırsatını temin eder. ikmallerini yapamıyacakları asiklrdır.. Londra, l O (A.A) - Sahil batarya- gruplarının yetiştirilmesi için teknik 

RUSYADA Halbuki bu tonaj da harp yüzünden za- ı,n gece yarısından sonra ate• açmıt- heyette salahiyetli mütehassıslar bulu-
yiata u;?'ranuştır. Japonya, vapur inşası 1 '\rdır. Ateş bir saat ıürmüştür. Buna ae- caktır 

Doğu cephesinde soğuk, sıfırın altın- icin muhtaç olduğu demir ve çeli~ dı- bep Fransız kıyısı açıklarında Alman na · • 
da üç dereceden 25 dereceye düşmüş sarıdan aldığı cihetle bu zayiatı telafide ııemilerinin görünmüı olmasıdır. Top- ---- - - d•• 
olduğu halde muharebeler bütün şidde- ııilclük çekecektir. Hollanda Hındista- •u ntesinden bir saat evvel Kale ve Bu- japonJan U• 
tiyle devam ediyor. Ruslar. ilkbahardan nından elde edilecek ham madde ve de- iuğnda infilaklar duyulmuştur .. İn~liz 
evvel daha fazla yer alma!: icin taarruz- mirden istifade hem çok zamana muh- hava kuvvetleri buralarını bombardı- •• d•• k b• 
!arına hiç durmadan devam ediyorlar.. tactır, hem de ihtiyacı karşıJıyaeak de- mR'l •diyordu. şun urece ır 
Sovyetlerin çok geniş taarruzlarda bu- receile dei'(ildir. YENt AKJJ11LAR 
lunduklan Berlinden bildiriliyor. Ei1er Amerikalılar fazla mikdarda Londra, l O ( A.A) - lngiliz bava • t 

Fakat netice henüz belli değildir. açık deniz gemileri insa ederler ve bun- """'Jı;;ının tebliği: vazı ye 
Çenber içine alınmış olan 16 ıncı Al- lan Avusturalyada üslend.irirlerse, ve lnıı:iliz tovvareleri Alman işgalind•ki 

man ordusu hakkında da yeni hiç bir bu sayede biivük bir ölrüde deniz ham- •raziye akınlar yaom,.Jardır. Şimali 
haber yoktur. ]eri yaoarlarsa Japonların karsısında Fronsada Bet;;n ~ıektrik oantralı bom

Almanlar merkez cephesinde mukabil Müttefiklerin kazancı çok büyük olacak- balanmı~tır. 20 M•,.erşimit mücloh•le-
bir taarruzla Ruslann müdafaa hatlan- rle hu lunma~a tefl'ebbüs etmicı. vuku bu .. 
________________ tır. lan hava muharebesinde 6 Messer!İmit 

MOH.M BiR TAYIN ____ * ___ _ 
Amerika Avru

padaki deniz 
kuvetlerine ko-
mutan gönderdi 

- *-
Vaşington, 10 (A.A) - Deniz hare-

ketleri dairesi şefi amiral Stark birleşik 
Amerikanın Avrupa deniz kuvvetleri 
başkomutanlığı vazifesiyle yakında Lon
draya gidecek ve Amerikan bahriyesi
nin Büyük Britanyada en yüksek mü
messili olacaktır. Şimdiye kadar bu va
zifeyi görmekte olan vis amiral Vorm
ley Vaşingtona dönecektir .. Amerikan 
donanması başkomutanı amiral King 
ayni zamanda deniz hareketleri dairesi 
şefliğini de yapacaktır. Vis amiral Vorm
ley bir müddet V aşingtonda kaldıktan 
sonra donanmada başka bir vazifeye ta
yin olunacaktır. ----·----J aponlar d e n izde 
kayıplar verdiler 

-*-Va,ington, 1 O (A.A) - Amerikan 
tebliği : 

Amerikan denizaltıları bir Japon d.,.._ 
troyerile bir sahrınç gemisini batırmış
lardır. Bir Japon tayyare gemisile 3 
kruvazöre birer torpil isabet ettirerek 
bu gemileri hasara uğratmışlardır. 

B. Ruzvelt uSılııntılı 
günler belılemeli» diyor 

Vaşington, 10 (A.A) - Milli çiftlik
ler programının 9 uncu yıldönümU mü
nasebetiyle bir nutuk söyliyen reisi
cümhur Ruzvelt dinleyicilerini sıkıntılı 
günler beklemeğe ve enfllsyona mani 
ohnak için var kuvvetleriyle çalışmağa 
tlavet etmiş ve demiştir ki : 

- Yüz de doksanınızın buna çalıştığı
na eminim. Fakat fiatların yükselmesi 
bu seyirle devam ederse, misli görülme
mı~ bir enflasyon tehlikesi baş göstere
cektir. Millet on yıl önce olduğu gibi 
bugün de bu zorlukları yenmeği bir va
zile bilmelidir. 

riüşür;;lmücıtür. Oç avcımız kaybolmu1'
A f r ika Vf" AkdPnİZfit> hrr. Bombardım•n tayyarelerimiz aali

(Baıtarafı 1 inci Sahifede) 

man konvayına muvaffakıyetli bir hü
yapmış ve bir düşman kruvazöriyle bir 
ticaret aemisi yakı1mıstır. Yunkers 88 
tipinde bir tayyare düşürülmüştür. 

Pazar gecesi Rados ve Lero• adala
rındaki üsler bombardıman edilmiştir. 
Düşman Maltaya karşı taarruzlarına 

devam etmiştir; bir Yunkers 88 tayvare
si avcılarımız tarafından tahrip edilmiş 
diVer bir Yunkcrs te dü~ürülmilc:tür. 

S.irenaikada hava keşif faaliyetleri ol
mustur. Tayyarelerimizde zayiat yok
tur. 

MALTADA 
Malta, 10 (A.A) - Son 24 saat içinde 

şiddetli hava taarruzları olmuştur. Düş
man uçak meydanlarını tahrip için ara
sız hücumlarda bulunmuştur. Avcı 
uçaklarımız ve uçak savar bataryaları
mız tarafından bir çok düşman tayyaresi 
düşürülmüş ve diğerleri hasara uğratıl
mıştır. Kütle halinde gelen düşman uçak
larını püskürtmek için !ngiliz avcı uçak
ları büyük gayretler sarfetmislordir. 
Resmi binalarda hasar vardır. ölü ve ya
ralanan azdır. Bir kaç uçağımız hasara 
uğramıştır. Gece hücumları gün battık
tan bir saat sonra ba~lamıştır. 

ALMANLARA GöRE 
Bertin, 10 (A.A) - Alman tebliği: 
Simali Afrikada iki taraflı ke<if faali

yeti olmuştur. Sava~ ve av uçaklanmız 
düsmanın asker topluluklanm dai1ıtmış. 
doğu Sirenaikada ve tskenderiyenin ba
tısında bulunan İn~iliz hava kuvvetleri
ne taarruz yapmışlardır. Tobruk lima
nında büyük bir ticaret gemisi ağır ha
sara uğratılmıştır. Maltada hava mey
danları ve tesi,leri hava bombardıman
larımız neticesinde ciddi hasarlara uğra
mıştır. 
Afrikanın batı kıyılannda hareket 

eden denizaltılarımız 17 bin tonluk dört 
düşman vapuru batırmışlardır. Bunların 
ikisi petrol gemisi idi. 

1TALYANLARA GöRE 
Roma, 10 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Sirenaikte iki taraflı keşif faaliyeti ol

muştur. Hava birlikleri Tobruk limanını 
ve düşman gerisinde diğer bir yeTi mu
vıdfakıyetle bombalamıştır. Bir ticaret 
gemisine tam isabet olmuş ve yfrde dört 
tayyare tahrip edilmiştir, 

Mihver hava teşekkülleri Maltaya ta
arruzlarına devam ederek yerde bir tay
yareyi ateşe vermiş ve adanın deniz ve 
kara tayyare üsleri tesislerine bir çok 
tam isabetler elde etmiştir. 

.,,,.n d;.;nmü"'lf'rdir. 
Londra, l O (A.A) - Hava nazırlığı 

t,i]~iriyor : 
Dün gece bombardıman tavvareJ,.ri ... 

'TIİZ Essen üzeri ne tf"kTar şiddetli bir hü
"Um yaomı ... lardıT. Görme şartlan ivi ol
du~ndan bir çok yanO'ınlar çıktığı gö
riilmüştür. Bu yangınlardan bazıları çok 
... e.., : ... ]emiştir. 

Rur havzasında muhtelif hedefler 
bombalanmıştır. Taarruza iştirak eden 
tayvarelerimizden ücü dönmemiştir. 

Si mali F ranaada altı av tayyaresi dü
·ürülmügtür. 

.Japonlarırı 'Pnf Mosfıo· 
va sefiri qidiyor .. 

Tokyo, 10 (A.A) - Japonyanm 
Moskova büyük elçisi Sato vazifesi ba
şına gitmek üzere yarın Tokyodan ha
reket edecektir. ---- ----
Fransız fabrika
larının Berline 

yardımı 
- *-

Yalnız ge;en sene Al· 
many aya 3500 tayyar2 

vermişler .. 
Cenevre, 15 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor : 
Almanlar Fransız otomobil ve uçak 

fabrikalarından geniş ölçüde faydalan
maktadırlar. 1941 senesinde Fransız fab
rikalarında yapılan 3500 uçak Alman
yaya gönderilmiştir. Almanlar Fransa
daki bütün jeneratörlere el koymuşlar
dır. Fransada yapılan büyük bir geçit 
reStl'i.ne iştirak eden Alman askerleri 
hep Fransız silahları ve Fransız fabrika
larında yapılmış zırhlı otomobiller ve 
tankınrla mücehhez bulunuyorlardı. 

----·----l 'za k doğuda harhın 
istik ha h? 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

GEMİ İNŞAATI 
Müttefiklerin gemi inşaatı en yük<ek 

rakamlara vardığı halde mıhver rlevlet
leri gemi inşası alanında hiç bir faaliyet 
gösterememektedirler. İngilterede kıza
ğa o kadar çok vapur konuluyor ki ya-
!<ında her gün denize bir gemi indirmek 
kabil olacaktır. Birleşik cümhuriyetler
de ise önümüzdeki iki yılda 18 .milyon 
ton gemi yapılacaktır. 

JAPONYANIN MÜŞKÜLLERİ 
İleri gelen iki Aln1an gazct~i son za~ 

•: manlar<la Japonları gemi inşasına teşvik 
' eden neşriyat yapmışlardır, Şimdi J a

ponların kontrolünde bulunan bölge şi-
·• mal Atlantikte müttefiklerin kontrol et

tikleri bölgeden daha büyüktür .. İngi
liz - Amerikan donanmaları karşı hücu
ma geçmek üzere b.ir gün Pasifikte top
lanırlarsa Japonyanın vaziyeti ne olur? 

- *-
Büyüfı Amerilıan lıuv-
vetleri Pasififıte-Japon· 
ıar or d umuz m isilsiz d ir 

d iy orlar •• 
Nevyork, 10 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesi yazıyor : •Pearl Harbour 
taarruzundan beri, Japonlara karşı hü
cum edebilecek kadar kuvvetli Ameri
kan kıtaları Pasifiğe varmıştır. . Bunlar 
Japonları müdafaa tedbirleri almağa 
mecbur edecektir.• 

Tokyo, 10 (AA) - 37 sene evvel Ja
pon ordusunun kazandığı Mugden mey
dan muharebesinin yıldönümü bütün 
Japonyada kutlanmaktadır. Başvekil ge
ı::eral Tojo bu münasebetle bir nutkunda 
şunları söylemiştir : 

- Japon ordusunun başarıları bu or
dunun dünya yüzünde benzeri olmadı
ğını meydana koymaktadır. 37 sene ev
vel kazanılan muvaffakıyetler bugünkü 
zaferin esaslarını kurmuştur. O zaman 
biz yenilmeği düşünmeden büyük Rus 
çarlığına karşı mukadderatımızı ortaya 
koymuştuk .. Bütün Japon milleti birle
şerek bugünkü satveti yaratın~. 

----4t----
Her insan yaşa-
manın nimetle

rini tatmalı 
- *-

İngiliz işçi par!!sine 
gör e haroten sonraki 

d ünya •• 
Zurih, 10 (A,A) - Nuvel Gazet, İn

giliz işçi partisinin, harp ve harp sonrası 
meseleleri hakkında durumunu bildiren 
bir beyanname neşrettiğini haber veri
yor. Bu beyannamede parti Atlantik mi
sakına tamamen iştirak etmektedir. 
Muhtıra şöyle devam ediyor : 
oHarpten önceki dünyada en zengin 

milletlerde bile• insanların çoğu yaşa
ma nimetlerinden mahrum bulunuyor
lardı. Bu harpten sonra mutlaka yeni bir 
içtimai siyaset l!lz:ımdır. Umumi hayat 
seviyesi bütün dünyada yükseltilmeli
dir. Her türlü ırk farkı Büyük Britan
yanın müstemleke siyasetinden kalkma
lıdır.• 

İsci partisi harp gayretlerinde Birle
•ik Amerika ve Sovyetlerle tam bir an
laşma ve işbirliği istemektedir. ---·---lnuili z 'e r t> oör..- Ja-!"" ... 

pon hı r Şt>ni zu 1 u ın -

hı r yvpı yor ar 
(Baş tarafı 1 inci Sahifede) 

Evvelce yanılmış olan •Nankin• kat
liamı Hong Kongta yapılmaktadır. 

İngiliz generalinin defatla istediği mü
lilkat reddedilmiştir. ' 

Bu hakikatlerden iki neticeye varabi
liriz : 

Japon ordularının büyük bir civan
mertlikle harp ettikleri şeni bir yalan
dır. Düşmanı knhkahri bir şokilde mağ
lup etmekle bu inanılmaz şenaate karşı 
koymak, bu kurbanların ailo!cri için en 
iyi bir intikam olacaJı;tır .. 

Ankara, 10 (A.A) - Milli Şefimizin başta Milli Şef İnönü ve sayın eşleri ol· 
sayın eşleri En. Mevhibe İnönünün yük- mak üzere, Büyük Millet Meclisi r eisi 
sek himayeleri altında bulunan yardım Abdülhalik Rendaya, başvekil Dr. Re
severler cemiyetinin ikinci genel kong- fik Saydama, genel kurmay reisi mare
resi bugün Antalya mebusu Bn. Türkl- şal Fevzi Çakmağa, parti genel sekre
nın reisliğinde toplanmıştır. teri Dr. Fikri Tuzere kongren in saygı 

Nizamnamede değişiklik projesi kabul ve sevgileri bildirilmiştir. Ayni zaman
edilmiş ve yeni projeye göre 15 kişilik da Ankara valisi Nevzat Tandoğana 1e
idare heyeti seçilmiştir. Bunu müteakip şekküre karar verilm.işt.ir. 
"""""""""""'""'""'""''><:::.<:::.<::><:::><::><:::><::,,;ç~ ...... ~ ..... ~ 

''Eethoven,, in yıldönü-
rr .Ü için hazırlıklar 

------~--~--

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Bethove
nin 26 marta rastlıyan 115 inci ölüm yılı 
dolayısiyle devlet konservatuvan 9 un
cu senfoniyi hazırlamaktadır. Korolosi 
ve solistleriyle tam olarak 9 uncu senfo
<-~ ... ~~~ 

ni memleketimizde ilk defa bu vesile ile 
icra edilmiş olacaktır. 

Büyük musiki dehlisuun hatırasını !A
ziz için Ankara radyosunda da hususi 
bir program hazırlanmaktadır . 

Romanyadan getirtilecek petrol 
fiatının tanzimi • • 

ışı 

-----------
Ankara, 10 (Yeni Asır) - Romanyadan ithal edilecek petrollerin dahill f!.. 

atlarını tanzim için Ticaret vekaletine milli korunma fonundan yüzde altı fazla• 
siyle bir buçuk milyon liraya kadar ikraz yapılması kararlaştınlmıştır. 
~~""""'~~~':-<...~~...,. ......... ""'ıA- ""'-..,..r...~-""~""-...,.<..,~ 

Bir hastalığa dair anket açıldı 
-------....- -----

Ankara, 10 (Yeni Asır) - Memleketin bazı yerler inde andemik bir halde 
bulunduğu anlaşılan kuvatr hastalığının önüne geçmek için gerekli tedbirler ah
nacaktır. Hastalığın mahiyet ve şümulünü tesbit için sıhhat vekaletince bir 
anket açılmıştır. 

l\'Iakineve 
' .. erilirken 

Milli Şer Amerika 
büyük elçisini 
kabul buyurd ular .. 
Ankara, 10 (AA) - Cürnhurreisi İs

met İnönü bugUn saat 13 te Çankaya 
köşklerinde Birleşik devletlerin yeni 
büyük elçisi ekselans Steinhardtı kabul 
etmişlerdir. Büyük elçi cürnhurreisimi
ze itimatnamesini takdim eylemiştir. 

Hariciye vekili bay Şükrü Saraeoğ
lu kabulde hazır bulunmuştur. Büyük 
elçi Çankaya köşküne gelişinde ve köşk
ten hareketinde mutat törenle selamlan
mıştır. 

B. Çörçil yakında 
beyanatta bulunacak 
Londra, 10 (A.A) - Avam kamara-

sında B. Cripps başvekil Çörçilin İngil
terenin Hindistanla alakalı siyaseti hak
kında meclisin önümUzdeki toplantısın
da demeçte bulunacağını bildirmiştir. -·--Hong Kongta yapılan 
Japon mezalimi hakkın· 

da hıgiliz tebliği.. 
Londra, 10 (A.A) - Bugün aşağıda

ki resmi İngiliz demeçi neşredilmiştir : 
İngiliz hükümeti Hong Kongta kurban 
gidenlerin ailelerini göz önündl! tutarak 
her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak 
mahiyette haberlerle teeyyüt etmeden 
evvel Japonların Hong Konkta yaptıkla
rı mezalimi ne.sretmek istememiştir. Fa
kat maalesef bu mezalimin yJpıldığm
dan artık şüphe edilemez. Şimd: İngiliz 
hükümetinin elinde Hong Kongtan kaç
mağa muvaffak olan ve mezalimi gözle
riyle gören sahitlerin demeçleri mev
cuttur. Bu şahitlerin ifadeleri Japon or
clusuncın Hong Konkta ırk ve renk far
kı gözetmeksizin harp esirlerine ve sivil 
halka karşı 1937 de Nankin kat!Hlmı es
nasında bütün medeniyet dünyasının 
nefretini kaldıran ayni barbarlıklan 
yapmışlardır. Tesbit olunduğuna göre 

Mad eni sanatkarlar ce• 
m iyeti bir kooperatif 

teşkil ettiler •• 
İs tan bul, 10 (Yeni Asır) - Şehrimiz 

madeni sanatkarlar cemiyeti tekmil dev
let sanayi taahhütlerini yabancı ellere 
bırakmadan Türk sanat işçilerinin eseri 
olarak bir elden ve ucuza yapmak üzere 
bir istihlak kooperatifi teşkil etmiştir. 

Kooperatif önümüzdeki hafta ic;inde 
faaliyete geçecektir. 

Şirketler her 6 ayd a bir 
blanc:olarını vekalete 

bildirecekler .. 
İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Ticaret 

vek!\letince şirketler nizamnamesine iltt
ve edilmesi kararlaşan maddelere göre 
şirketler her altı ayda bir blançolarım 
vekilete bildireceklerdir. Aynca bilft
mum şirketler fiati konulmamıs madde
ler üzerinde muamele yapacakları za .. 
man ticaret vekaletinden hususl bir mü
saade almağa mecbur tutulmuşlardır. 

İngiliz ordusunun 50 subay ve erin el
leri ve ayaklan bağlanmış ve bunlar bu 
suretle süngülenmiştir. Yine tesbit olun
duğuna göre şehrin teslim olmasından 
on gün sonra dahi yaralılar ha!A kırlar
da bulunuyor ve Japonlar ölüleri göm
mekten imtina ediyor du. Yine tesbit 
olunduğuna göre Japonlar yerli ve Av
rupalı kadınlann namuslanna tecavüz 
edilmiş ve bu kadınlar sonra öldürül
rrıüc;tür. Nihayet bir Çin mahallesi umu
mi bir mahalle haline konulmusıur. 

Hintlilerle Çinliler ve Portekizliler de 
dahil olmak üzere pamizondan sağ ka
lanlar sıhhatce zararlı kapı.c;ız ve pence
resiz yıkık barakalardan mürekkep bir 
kampta toplanmıştır. Son kanun sonla
rına doğru 150 dizant!'ri vak'ası çıkmış
tır. Japon hükümeti İngiliz menfaatle
rini himaye eden devletin bir mümessili
nin Hong Konf{U ziyaretine müsaade et
memiştir. Hatta beynelmilel kızılhaç 
komitesinin mümessiline dahi böyle bir 
müsaade şimdiye kadar verilmemişt.ir. 

Japon kuvvetlerinin en yüksek civan• 
mertlik hisleri ile meşbu bulunduğu 
hakkındaki Japon iddiası iğrenç bir r i
yakirlıktır. 


