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Baştan başa Japon tehdıdi altırıaa b"Ulun.an Birmanyayı 
(burm.a.yı) v e civarını gösterir harita 

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

Tenıizlik 
Mücadelesi 

----*-- -
iç cephenin selameti 
namına bu mücadeleyi 
Jıazanmağa mecburuz 

ŞEVKET BiLGiN 

Dünyanın ekonomik bakımdan en teş· 
Jıilôth ve en zengin memlel<etlerind~ 
Pmdi gördüğümüz manzara sudur : 

İstihsal makinesi askerce bir disiplin 
~erçevesi içine alınmıştır. Sivil hallan 
ihtiyaçları harbin müthiş akısına ayok 
uydunılarak yaşamak için zaruri olan 
haddin asgarisine indirilmiştir. Böy Jete 
'beş kıtayı saran savaşın sene1ercc sür· 
mesi ihtimaline karı;ı mukavemeti ve 
harp gayretlerini arttıran hic lıir tedbir 
nııutuhnamıştır. 

Vatan müdafaası zaruretinden doğan 
hu uyanıklık, yalnız harp içindeki mem· 
Jeketleri ilgilendiren, yalnız onlara mah· 
sus olması icap eden bir şey değildir. 
Çok zengin kaynaklara dayanan millet· 
lerin bir kasırga gibi genişliyen zorluk· 
lan ııöz önünde tutarak alınağa lüzum 
gördükleri tedbirlerde, bizim gibi, har· 
hin dışında obnakla beraber istihsal lmd
reti ihti,,,.ea yetmiyecek kadar faklı 
-.ıan '&wn:Aı nfleıh; de favdalanaenklan 
örnekler vm ·1y . 

Evveli: Ne kanar acı obu.ıta otsun, şu 
gercell:i tesbit etmeliyiz : 

Öniimüzde kaç ay veya kaç sene sti
receği belli olımyan bir sıkıntı devresi 
mevcuttur. Bu sıkıntının olaylarla ar· 
tan tesirinden kurtulmağa ise imkan 
~·oktur. Sıkıntıyı azaltmanın tek yolu 
fertce, milletçe tedbirli, teşkilatlı olmak
tır; birer birer vazifemizi bilmek mes
lJlivetJerimizi tan1maktır. 

Harpta olan milletler için hu dava, 
son zaferi kazanarak yere serilmemek 
davası ise, henüz suJh icinde olman111 
bahtiyarlı~ taşıyan milletler icin, &V· 

ni derecede kuvvetli bir emniyet bir mil-
11 müdafaa dnvasıdır. Şuna emin olma· 
hyız ki muhtelif istikametlerden gelen 
tehlike dalgalanna karşı mukavemetli 
olmanın sırn kendi elimizdedir. Bu da 
alınan tedbirlerin istedil:imiz şekilde ne· 
tice vermesini sağlayacak surette alaka
mızı derinleştirmekten ibarettir. 

Devlet, vurgı.mcularla mücadele ba
Jinde lmlımuvor. Bir numaralı düşmn· 

' ~""'"'' C::~J,ife 2, Sütun 6 da) 

BIRMANYADA DURUM 
----*----

Japonlar 
Rangona 

çok yaklaştı 
-*

Rangona 190 kilometre 
sokulan Japonların 
yakında buraya 
girecekleri anlaŞ1byor 
Londra, 5 (A.A) - Royter ajansı

nın Birmanya muhabiri bildiriyor: Ja
ponlar Rangona 100 kilometre yaklaş
mı§lardır. Sitang nehrini geçerek Pegö
ye 20 kilometre kadar ilerlemişlerdir. 

(Sonu Sayfa 3. Sütün 2 de) 

RUSYA H&RPLERI 
----*----

Sovyet ta-
de arruzıarı 

vam ediyor 
-*

Kuşatılan Almanların 
vaziyeti len~ Ruslar 
Di11yepetrovska da 
çok yaklaştdar 
Londra, 5 (A.A) - Rus cephesinde 

havalar yumuşaınağa başlallllŞtır. Bun
dan ötürü hava faaliyeti artmıştır. Rus
lar terakkiler kaydetmeğe devam edi
yorlar. 

16 ncı Alınan ordusunun kuşatılmış 
bulunduğu bölge ile Estonyadan gönde
rilen Alınan takviyelerinin yerleştiği 
mevziler arasında Ruslar sağlam bir hat 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. Stara 
Rusa bölgesinde sıkıştırılmış olan 16 nm 
Alman ordusu birlikleri yiyecek bakı
mından tehlikeli durumdadır. Hava yo
liyle bunlara yiyecek yetiştirmek gay
retleri neticesiz kalmıştır. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet eserlerinin bekç;.si sabahları çıkar siyaii gu.ıetediT. YENi ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Ankaradaki suikast tahkikatı 

Failin hüviyeti anlaşıldı, 
arkadaşları da tutuldu 

Bunlar Yugoslavyada doğmuş ve komünist 
olmuş, sonra muhacir olarak gelmiş kimselerdir 

Ölen suikastçının adı 
Ömer Tokattır. 
Suilcastın Fon Papane 
mateveccih olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Ankara, 5 (A.A) - Resmi tebliğ: 
24/ 2/ 1942 salı günü Atatürk bulvann. 

da vaki olan infilak hakkında zabıta tah
kikatının bugüne kadarki neticeleri aşa4 
ğıdadır: 

1 - İnfilak maddesini taşıyan ve bunu 
ateşliyen adam aslan Ü'sküp vilayetinin 
Geylan kazasının Dobrican köyünden 
olup Ü'sküpde lise tahsilini bitirdiğine 
dair diploması vardır. 
Yanında numarası silinınİŞ birde ta

banca taşımakta idi. tl'sküpte komünist 
olduktan sonra 6/10/1940 tarihinde yur
dumuza gelıniş, ecnebi olarak İstanbul 
hukuk fakültesine kaydolunrnuş ve 
9/6/1941 tarihinde de muhacirler hak· 
kmdaki umumi hükümlerden istifade 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 
Eski Fra.nsız B<ı§vekilleri Daladye ve B!um ile 

Generaı Gamlenin me1>kuf tutulduklan bi11a 

iaşe ışieri 
• • 

vazıyetı 

pide yapılmasına 
ınüsaade olundu 

Pazartesiye gaz verilecek 
İzmir vil§yeti halkının ihtiyacına ce

vap verecek miktarda gaz getirilıxıiştir. 
Bunların kazalara ait olan kısmı hemen 
gönderilmektedir. İzmirdeki bayilere 
de kendi his.seleri verihnektedir. 

Pazartesi gününden itibaren İznıirde 
herkese üçer kilo gaz verilecektir. Bil· 
tabi evlerinde elektrik bulunanlara gaz 
verilmesi asla bahis mevzuu olmadığın
dan bunlar tevziattan istifade etıniye-

ceklerdir. 
UN MESELESİ 
Bilindiği gibi pazartesi günleri ekmek 

kartlan mukabilinde istiyenlere ekmek 
yerine un verilmektedir. Bazı fırınların 
un vermedikleri ve aldıklan bütün un
ları ekmek yaptıklan görühnUştür. İsti
yenlere ekmek yerine haftada bir gün 
un verilmesi umumi tebliğattan bulun-

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 
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Rusya harbı en tehlike-
li safhasına giriyor 

gönderiyorlar. Buradaki Alman kuvvet
leri imha edildiği takdirde Leningrad 

VIŞININ VAZIYETl 
----'*-~--

Almanya, Ame-
rika ve lngilte
re ile münase
betleri nasıl? 

-*
Almanlar Riom 
muhakemesi ve 
suikasdar hakkında 
sarih bir şey 
söylemiyorlar 
Berlin, 5 (A.A) - Alman gazeteleri

nin Riom muhakemesi etrafında yaptlk:· 
ları neşriyat üzerine bu muhakemerun 
bir buhran geçirip geçirmediği sualine 
salahiyettar Alınan mahfilleri cevap ver
memişlerdir. 

Alman işgal kuvvetlerine karşı yapı
lan suikastların Alınan - Fransız müna
sebetlerine tesir edip etmediği sualine 
ayni mahfiller • cinayetlerin tecziyesi 
bu manaya alınam1yacağı • cevabım 
verm.islerdir. 

ALMANYA VE HARP 
MESULlYEITi 
Londra, 5 (AA) - Deyli Telgraf ga. 

zetesi Riom davası hakkında yazdığı bir 
yazıda diyor ki: Almanya bu dava ile 
harp mesuliyetini üzerinden atmağa mu
vaffak olamamıştır. Bu mahkemenin faa. 
liyeti hakkında beslenen fikirler ne olur
sa olsun menfur Nazi oyununa filet ol
mamak hususundaki cesareti kayda şa· 
yandır. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 le ) Radya gazetesine göre, İlmen cenu· 
bunda Straya Rossa bölgesinde 15 gün
denberi cereyan eden büyük meydan 
muharebeleri hakkında Londra radyosu 
demiştir ki : 

muhasaradan kurtuhnuş ve Leningrad ~~~~ııxııı:ıı:ı-.:ıoı:o=ıo=o.-:ıı::ıı:Mııc,-.x-..-..= 
önündeki Almanlar da çenber içine alın

• Straya Rossadaki 16 ıncı Alman or
dusunu müşkül durumdan kurtarmalı: 
için Almanlar mütemadiyen takviyeler 

' 

mış olacaktır. ~ 
Sovyetler de bu bölgede kuvvetlerini 

takviye etmektedirler; burada çok kanh 
( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) -Şimali lrlandaya "' 

yeniden Amerikan 
askeri çıkarıldı 

Yeni kuvvetler 
şimdiye kadar gelen· 
terin en büyük kafi· 
lesini teşkil ediyor 
Vaşington, 5 (A.A) - Harbiye 

nazırlığının tebliği: Amerikan or
du!una bağlı muntazam kıtalar şi
mal Irlandaya çıkarılmıştır. Bu bir· 
lik.Ierin mevcutlan. nereye gidecek
leri, nereden vapurlara bindirildik
leri ve faaliyetleri hakkında malU
mat verilmemektedir. 
Diğer cepheletde bildirilmeğe de

ğer bir ıey yoktur. 
Londra, 5 (A.A) - Şimali lr

landanın bir limanına dün gelen 

·····--··-·· 
Uzak Şarkta iki ta
raf ta yeni deniz 
kavıpları verdi 

-*-
Asker dolu 3 büyük 
Japon gemisi batırıldı 
V~ington. 5 (A.A) - Resmi teb

liğ: Subik körfezinde askerle dolu üç 
büyük Japon gemisi batırılmıştır. Bin
lerce Japon askeri boğulmuştur. Hiç bir 
tayyare kaybedilmemiştir. 

JAPONLARIN 
VERDiRDIKLERJ KAYIPLAR 
Tokyo, 5 (A.A) - Tebliğ: 
Deniz kuvvetleri Cilotovit açıklann

da bir Amerikan torpito muhribi ile bir 
top çekerini batırmıştır. 

Japon kuvvetleri kayıp vermemiştir. 
YENi BiR ASKER ÇIKARMA 
Filipinler keoiminde hareketlerde bu· 

lunan Japon deniz birlikleri Mindenao 
adasının batısında ehemmiyetli bir stra
tejik nokta olan Zamluangoya asker çı
kamuştır. 

i Cavada durum 1 
_., 

iki tara a 
• atla har

bedi o 
* Japonlar bazı nok· 

talarda çok sıkış· 
tılar, fakat •.. 

-*-Cavaya yardım 
göndermeleri imkansız 
olan müttefiklerin 
mücadelesi ümitsiz 
görünüyor 
Londra, 5 (A.A) - Son haberlere 

göre Cavada Hollanda ve müttefik kuv
vetleri Japon ilerlemelerine mani olma
ğa muvaffak olmuşlardır. En mühim me· 
!ele, Japonların taanuz kudretlerini ar
hnnağa ve mevzilerini takviye etmeğe 
vakit bırakılmadan püskürtülüp püskür
tülemiyeceğidir. Dü!'man bir çok köprü
başlarını tutmuştur. 

Hollandalıların bakayası kayıplara 
bakmadan karşı hücum yapmaktadır. 
Japonları muvaffakıyetsizliğe uğrata ... 
cak tek yol da budur. Vaziyet ciddidir. 
Artık hava ve deniz hücumlariyle Ja
ponlann kara haerketlerine karşı mties
sir bir harp yapmak mümkündür. 

iLERiSi JAPONLAR iÇiN FENA 
Japonların süratle kazandık.lan mu .. 

vaffakıyetler ileride uğrayacakları boz
gunun tohumunu taşımaktadır. Yani 
müttefikler Pasifikte taarruza geçecek 

-~ .. ~ .. ı;:: .. ı.;,,.. ~ C:HtHn 3 te) 

Singapurtı ala1ı ı•e Felemenk 
Hindistanına karşı harbi idare 
eden J apan Kumandam Ge..eral 

Tomoyuki Yamascita 

iLK BAHAR TAARRUZU 
----*·----

Rusyada harp 
kızışınca Ingiliz
ler de Almanya
ya yüklenecek 

- *-
Zafer için Almanyanın 
hava taarruzlarile 
ezilmesi lazım geldiği 
kanaatı var 
Londra, 5 (A.A) - Hava nazın 

Sinkler demiştir ki: 
c- İngiliz hava kuvvetleri bütün sa~ 

vaşlarda Almanları daima yenmiştir. 
Ve daima yenmek azmindedir. 

RUSYA YA YARDIM 
Geçen Hazirandanheri başlıca vazi-• 

femizi Rusyaya ya:rdım teşkil etmiştir. 
Rus pilotları tarafı.odan idare edilen Jn
giliz uçakları şark cephesindeki faaliyet ... 
te mühim rol oynamışlardır. Malta, şi• 
mali Afrika da ve şimali F ransadaki ha
reketlerde bir çok Alman avcılarını bu 
cephelerde tutmuştur. 
Doğuya bir çok uçak filoları daha 

gönderilmiştir. Bunlar şimdi yolda bulu 
nuyorlar. Rusyaya gönderilen Hariken 
ve Spitfoyer tayyarelerimiz Alman tay• 
yarelcrinden çok üstündürler. 

Rusyanın karlı ve çamurlu yo!larından birinde askeri 11akliııat 1 Amerikan kıtaları lngiltereye gelen 
büytik Amerikan kafilesini teıkll 
etmektedir. rc=~==============:ccc:=c:acccc 

ııııııııııdY'd''ııııgıııııd"Hııı••dyıııııdYY""Y"Y'' ====···== -==·=·==··==···==·=·= ( Sonu Sahile 4, Sütun 4 te ) 
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ŞE&iR DABEi•C.LERi Temizlik 
Mücadeles 

raun: ,,.,,,.. Alıdm ııaa Ba seneki Fuar 
eskilerinden -21- Kömür ihtiyacı ---·---

., cephenin seldlıaetl 

-- Sen zehirli bir yılansın! 
Tm R•t reis Lot'emya bitap ediyor,<< lalsat 

!Eedmım, llbt 187 yapa- u ~· 

nanuna bu ndicadeıeıı":l 
lıazanrnağa meelıarad 

parlak olacak D k k k f k --·* re ya ında d i mi - ........... - ................. 
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Birden bire sanki benim dilim tutul- gUrilltiller kulatıma çalındı. Acaba ne- ~· ar a em ı n 0 unaca htmua çok ~ Berlumel 
mupu. Bo1azıma katı bir feY bkanmıı var, neler oluyordu"?.. ınltzesl 711pdıyor nuıdhia ~ tahsl ihttn.-
llbl hiç sesimi çıkaramadım. Kulak kabartarak dinledim... On ikinci İzmir enternasyonal fuarı mı tatmin edllmit olm•ı111 
.._, &aiime eidim- O kadar derin Evet!.. İfte uzaktmı uzala abeden Mzırlıklarma baflanmış, fuarın bir çok ledm (leldmnek, ml..-.tu.klr 

bir mıette 1ltanmlfbm ki, Tursut reisin zencir .. ~ chıyuluyonha. yeniliklerle ~ işi projramlaım>ıt- Kok Ye maden köftlltrit llt1l7açlaft tesblt edUdL I~ Wl bir l8bep ~ 
ytblne, hattA göz(lmiln ucu ile bakmaia Bu aesler ne fdi .. Muı.Jdralc içinde bu- tır. Belediye reisi B. Reşad Leblebicloj- Kış için de yazdan yetecek kadar Ulntll' bu._.. -.ı. ... _ ....... vallllll 
blle bende cemret blıMnnftı. lunduğum gemi kıyıdan aynlmağa ha- lu bu yıl fuarda yapılacak yenililder eaJara _. ve • s-iıt faallyel 

llr a ma Tuıpt rela yeniden llf- zırlanıyordu... . • üzerinde KGltürpark, fuar ve turizm şu- stolllara 118Zll'l8•8Cak Wnluı ~ mahaklraktlr. 
lemele l>q]adı. Fakat bu aefer bana de- Oh. al0 •ao yWI • kMar fena UDlfll besi mödürfl mimar B. Femih Örel Ue Etibank umum mldldl 8. Sadrettin her ay artac•ktır. Sevkiyata devam ohm- ld iç cephmin selAmed DMllDI• Ws 
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lhnn... öaıeki ApkJarm gibi bu 90CUiu dı bu zevki tatmak ıçin serbest değil- göle DıUI&' olacaktır. Bu -- fuann eu mmn ydhk kok ve maden kömürü ihti- IDl da fabrikaların lb~acma huredile- bJMeHiimlen iltlWe edenık .-ııı.rı 
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ADah bu 90C'lla acıdı da beai buraya b':;_.i.!:.:iı lbnlerl ---ı-.a. bir edildiii bir mimari milwi mevcut- dulu neticesine vanlm1tbr. Fabrlkalann mür ihtiyacı atokları lzmirde belediye anıa.,.ıı, daha idareli, daha iyi 
gönderdi. .,.,. ,_ ,. ~---~ tu. Bu müze yıktırıldıimdan içindeki ihtiyaçları aynca tetkik olunmat Ye fab- emrinde bulundurulacaktır. bir hale koy...p muhtaaz. iş -~ 
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Turgut reis böyle cledlkten mnra ~a- iımmahaemlclcepkeaJJJe,lmiraneblr Uç ihtikiar iddiası iatihaal vaziyeti iyil8fllliftir. Randıman tarak yeterlik .Wenneel lttenmektedlr. ledakhhlı: lstl7m ....-.. ,....;,. .... 
::.- bulunan Sonturlu Bellya dön- tavır alarak, wıclrJerbı ve a-nl haJltla- tim.adi MbQrrhll •e -• ..... 

. Çahukal,cledi,budevfirırıeyib. rmmaıumdadolapyor,etrafmamatta- daha mahkellJed~ B d t b · · k ........ bnbn ............. ~ 
. - bmanmm bltlplfncLkl bölmey sal INıiıtl)criu Ye Sonturlu Bela da onun ---'* e en er ı '\I es ı a m ft ı Birleşik dlmbarlyetler slW ••'alı mt~ 

JUm bpmıu e e benıbeı:lnde klL Aufulalar dd :d; uauf J r' lenle hile w•11t ...,...._ ..-Mr ..,. 
~=:... Onda~ ıw: Çıp)U Wla, fllkiD paulu el1eri yel- 1u Bekirin dO= ~ ~'t itine itimM hh ... . _ __. 
m .ı-a-- 5 _ kın harek.tte lrmlerln iplerini çlwek flmdi onJan kunem verdiif 75 P'8ID ekmek için K h hk Bup ---·•••• 

1 
latplnma ~.,... _,.,_.._ P8 AN ay . 981'eD1ere tumatm uinPJorlardı... ..__ uydurmalı; bt'I hlr IU~. Şu ..... 

bulwnlara nuıl bir ceza tertip olun- Daa .... pnlnln kıyıdan açMwiı .....,_ kmut aldılı Ye ihtikar yapt~lı a mp a zır '9111'1Wlealann hadatsm bı-;11• ... 
dulunu anlamı... . hOlyuma bphnlfhm Gel bJftm &el. :.- edilmit, kendial adliyeye verilml§- • -.. • ..- düa rsl&•J ......_ ..,. 

Sonturlu Bela yanıma yaldaftı. Demir mavi suı.rm flmriDcle artık hlr kut alW Oclemifte cezaevinde bakkal llehmet tunWubr. T.ıtMlllln, seMem ve ,.._ 

~ a::r. .ı:. ~ ~ uguJOfthık ft foneler muttasıl ktlıek ollu Ali Telli bir kilo kömürfl 15 kuru- 1 • ı ı · DIQmin hakla vedlmelde ı.eraı.., '-
~' '='~~- Zihnimi böyle bir silrU ~ hayall':r ~ Zühtü karde§ler lilb seleni yüksek rı 1 fmat Wlenık e-limee •• .,., .. .,... 

çe.- çeldyorltmb... p Tirede Dere mahallesinde manifatu- a er ıyor halı: lüç hlr wun pQ-. ......... 

~ili ....,_ ,,..-W.•• sardıiı bir sırada, içime at.et diifmÜf ... fiatla taraL ih fLA- 1-I- "dd' .... .... • ....... • Dt cla1db _,. kendimi, Twılut bi blrdea bire g&ılllmde keskin bir acı . 18 .. t ™ yaptı~n ~ ıa- ._..Jr_... a•• ..,.._. 
reisin tarif ettlll 'blehnentn içinde bul- d~ydum... ÇUnktl an.cmn Loraııza aklı- sıy1e mahkemeye sevk edilmişlerdır. lf'D,,., •• ..,..,. "u-. ma gelml§ti.. Evet, Turgut reJa benim •--- e-.aaMa•--

Ye s.tuılu Bell beni oraya bırakıp yanımda ona bu adla hitap etmifti .. O VllAyet mecllsl JD0 mttkellelln masrab temin edlldl, elli• 200 Jaall' isJ .. ri vaziyeti 
J 7 +, a,nbdren. P1e ~al- Mıbcten ltibana, atık btr cWaa .um- lnlslln toplanıyor mtlkeqel için tnqpbl bı. toplantı 7apdacak ~"' =-~ aetfrerek bölmenin b- =k ~ =te ::ı:: ~ hafı- Vilayet umumi mecU.i ~ . ~t Beden terbiyesi mükellefieri için ha- ellişer lira yiyecek murafı 'ftlrilecektir, <&.t......,. 1 bici Süıll•) 
~clulmn anahtar p:ırtısı ainirleri- Son~ BeJl ':mı ~erek böl- 14 de toplanarak muraf. but~aım mii- ziranda kurulacak olan talim kampı ha- Bu bahis ~inde allbk m61aı111erio dulu içia buna ayJan lmeket eddmesl-

nala tberbıc1e pek fena bir tesirtı}'aptı. medan cbpnya çıbrdıiı vakit Turgut ==~:vam e~tbu: encü": Zll'lıldanna beden terbf7esl bölae ~ gösterdikleri anlQll takdire ..,..m. ne müsaade edllmiyecktir. ,.._m ..... to .. tk llır'" ~ ,:J; ret. ile ~ 1-t 1-p bb- vaziyette nl ..Cat. =nafta. slnat '" vete- bnhiuıea devam eclilmektıedir. Kmııp ..:!....""'P" ~~---~'beden~ Baza kimm ı..e midilrlQIGDe _. 

= 
... : .. ı a •"'il la;•:-wlml b~ risaer bQtçeleri Qzeripde mlizakerelerde bet yüz ldşlBk olacaktU'. ;;.,-.:~-· ~ W:: neUtla lılde """"9 hı-mdl ma. ? :• -'" Ç Turgut ~is kahraman bir adamdı. bulunmuttur. Muhtelif fabrikalar ve ticarethaneler- terb': bölg' bl nd bir to lantı saade ~. Bunt1lbi IOld _.. 
--.. -- Onun aciz bir kadına brp lilzumandan e ~ le sınat müesseseler 300 beden terbiyesi ıyesı e " 111 a P yçılabilecektir. :e.m.t 150 .,_ 

.:'."•
1
:• .r:r--: :S = =:rv~~~ dnnımwma ihti- L Jllt-- j.dil mUkellefhain kanunen verilmesi 881'8~ f:~~:;:•~ ohıcak olan pdeJer ekmek.:._... 

.. Jııoı.Mı• Fakat Lonmayı her büfe bü.sbUtUD Padll'ln bnleransa kamp masraf1annı taahhüt etmiflerdir. dOrleri davet eclllmJtJerdlr. Bu 281 mfl- bilinde verilecek ve baaı.na ... ._... * bırakmak ldemiJ'ecekti. Bu müesseseler, beden terbiyesi milkel- bllef tntUn it yeılednclen temin edile- noban olmamasına itine ~· 
Bır ....... , t ... Wr takim cezasız I ta I Ulus pzetesl neplyat müdürü defeı- leflerinhı yurd müdafaımna elverifli bar aektir Nobm tartılı pide wttwJdnı ~· 

W _. B 'l'••D ,._., li arkadatmuz B. Mümt~ Faik Fenik, surette yet.lftirilmeJerinl, aıııbrl talim MUkeDeflerin bmpta glyece1derl el· noban tartah ekmek satmıt llW.,... 

Yeni demiryolu tahville
i pıyasaya çıkarıldı 

cffarp ~omW " T6rki,.e> acllı kon- ve terbiye &tinne).erinl b6yOk bir mem• biae ve ayakbplan için yaplan tefeb- ye ftri1ecekJerdlr. 
feramını du!' akfam aaat 18 de ,halke- nuniyetle karşılayarak zahir olmala ka- bUs ilerlemift:ir. Mabllefler yakut açık llabrna ve 'baldlvl imili hmmmıcla 
vi~de ven1Uftlr. Konfera.~ büyük ~ rar ~- ceket, 1asa pantalcm ve poetal lbecek- da mUramatJar yaphmf w keyS,et A• 
kütle tarafından al&ka ve iatifade ile dın- H --ııL.H.-ı ı..ı- bu il 1 ··- 1- .._..__,_._. a..L-a =+tatı. braclan mlmuttur lenilmiftir. er mwu:u- &'l(A&& m essere.er -- --· 111ıu11mnua _-a ..... yapa- • 

---· rafından elliter lira tecblzat bedeli ve caldardlr. PbdNÇ YOK 
ZABITADA Bel ı •---• Pt1'nedlı Pdnç ınncuD 19111& ....-. ed17e reisi 1 llayYa&era .... &L Haber aMtlınme .... tıopnk ma'rl 

Kosalltald --··· laldıta ........ ....... ... ı.n ofisine ~ ......... geltlk ..... .... 7 ........ 15 lll8l'ta IEadu stil 8Clk wıep--•- Bel.diye ~ diba ..ı.ı. ,.brimldn ~ '"! ~çe aahiplerinin ba7v-O: miftlr. Bu çeltikler İzmirdeld ...... 
<L " - anMU" muhtelif yerlerinde tetkilder ~ larma pmdi,.e kadar toprak mahmllen laıda Prlnç ...._ ~ldlr. Onüa 

.l'W ı, 1 (A.A) - llaJlp wHJe. Umumi ve mOlhak bGtçelerle idare Berpmamn Kozak nahiyesine baih belediyenin fakirler mm teftit etmit. o&.l kepek temia etmekte lc:ll. Bu it oı- sonra da halka llltilamktlr . 
..._ tllıılll eMetltlr. 1 &:ıdna 1M1 olunım mU1211ulerle hu.su.si vl]lyet lda- qaia Beyli köyünden Mehmet oilu Ha- fakir ve aakatlarla söriifmiit. lbtiyaçlan- ianlzuyon ve tevzi itibariyle emaf ve ~ ......... -* '--a llııl_.. Ilı- releri ve be1ecliyeler arttırma, ekslltme taD Göqiilünüa evi bualarak paralan ..L•L _,..._ , __ , '----'-- L!..1:%.:- t '--~n-ı...ı- BBYAZ ~"" .. -._. _ • ....._ nı teuu-. e.........,. ~ ;ı;unuııuan uu-.. u.e er .. ~. n--'--11-. -.aa&~uı.ıı--
.._ _ _. UCKN ft &U ta- ve lhalelerde bu tahviDeri teminat ola- ahndıianı yazmıtbk. Bersama zabdul. Fakirler evinde halen 46 kiti vardır ._ "'97..,._ ilıle __. .... -.-- _... 
mrrm Dls alı sbr 'IC ..... 'rts ,_.. rü: kabul edecekleri libl ubp çıkan- Omer oilu Huan Dileri -.;hdardan biri Keaclilerine ~ ~ tam kalori te..u.; llea1p•Mle •8'91 R mM wıt ederek. tllb1t ecliten flata IJhe P 
M 'm ı... W fnk laladeuı• W.Z. lan miDl emlak bedelleriDüı tediyesinde olarak yablanmıfbr. Diler iki 1111çlu ta- edilmektedir .... '•l•e plmunn, çilDki1 ...,mr ma1lJetinln art-
' , ' ıek ......,_ kıs "m tablU de tahviller para yerine kabul oluna- kip ec:lilmelrtedu. _:_. • • • ba .... •••I•• blmı blldinnltlerdlr- P.,nlrcllerln b-
:t~' = 1=.ı ~ !; .kbr. Bu tllhYiller n fayisleri itfa Ocleadlte bil' Kılnutan 181111 Berpmada bbramaa erJerimke ba· naatma. l&e. pipaada peynlrbı 'boDllD-
.mı,- linlJk Odncl tertip ~ Ghmunee7a 1rad.r her ttlrltl vergi ve rCl- ............. lladl•ısl lste•D17or iıtl•ınalar denm ediyor. ŞJmdiJ'e kadar ::- için~ lel'best 1meblmasm-
•• 7 Kart alwhmda 11 Kut akp- :nmdmı maaf llıahmecütır. ödemifte Caferin içkili lohntuma Kıbnatan bir T6rk flrmaaı ticaret ve wb baJan teherrUler pnlardır: fQda · 
m-. JaM1mo ~. Tahviller ha- Tahviller TUrklye Ctlmhuriyeti me- ciden kır bekçiai Nuri Göçmenle Necip •nayi oduma mUracaat ederek lzınir- 9SO lira 50 brut Tmanlı ~ FUat mUrakabe teşkilAtı bu milracaatl 
mOme 20, •, ı• Ura ltlbllriyle birlik. kez. T. C. Ziraat, TUıklye lf, Bmllk ve Çoban baklannda fazla ..moı olarak den tütün atua almak ittediiini bildir- halkı. S 79 lira 7S kurut ~ kua- tetkik eylemekte ise de flabn 8el'best bl
• a ,,. 50 liktir. Dırav fiatı yilzde 95 Eytam, Osmanlı, Halk, TUr1t ticaret ve fite kmmt. nara atllUf Ye kendilerini b- mit. ihracat tlc:canna tanthlme11nı ve ba balkı. 362 lira Kmık nahiye lcuaba nkılrrum asil mevzuubabs eddmemek• 
oı.rM telW& eddm•ıth'. Yani M Jirahk beleclfyeler benkalarVle Stımerbank ve rakola götürmek iatiyen polia ve bekçi- kendiaine fiat teklif edilmeaioi rica et- halkı. 139 lira zeytiodaf nahiye mer- tedir. 
taJnılla 8bt Wetl U, .. 1lra1ıim 475 Etlb8nk tarafmdan atılacalı gibi diler lere hakarette buhmmtlf olduktan iddi- mittir. Oda keyfiyeti .ıakadarlara bil- kezl halka. 129 lira Kozak nahiyeel hal- e 
ve ıeoo llrablm ..tlt W 9SO liradır. bankalar vuıtaıılyle de t.emla edilebilJr. _.le takibat yapılmaktadır. dinniflir. ~ ı~3 ~ ~i:tı.~ ~ 'a; TeUıurda 1'1BI leeU~et 

lira 2S karat <;ltalamet heyler kB,.U haJ.. Fevzi pqa hulnruun paket e.file 

I.' ~ ~J~ ~· ·~"-~- E ~K~ ji_-~·,_ ı _-_ .! Merasimden aonra uzun bir müddet - Galibim! Dedim, fimdi bana evlJul- kı. dlipmmeli ı,ı bitmek lzenıdir. l.....C 
bana nemli gözlerle baktr. Soma. tanı- zl sezdir!. &a,.lece cemu )'ek4n 2339 lira 75 pqa ı,uJvan c:ivarmdaki :rotlar da ~ 
madıfım arkada§ı olan phit1erlmize """ - Peki, canım. kurut ve aynca 400 parça eva teherrG mretle paket tafl7le tanzim edtJmekte. 
~ 90Dl'I, beni dolruca eYhnlze iti~ Uç odalı idL Galip, edilmlt 1m1unmabulır. dlr. 

Alaca Karnlıkta ••. IMmlz! Bu söz lruJaklarmıda yine tu- - Burası, dedi, slain ~ yanmda 
haf bir aids yapıyordu! Demek fimdi be- pek kilçUk.. .. 
nim hiç bir bilmedliim bir evim vardı! Fakat ban IMlf8 ile çırpml)'ordum.: 

' 
•-••.-.m-- .. ~ .._. •ız Ne bdar ba§kalarından gayri bir evlen- - 'O'ç oda, pek phanet Ben otel oda-

- 1 - n........-n : Uy .a • ..., me! ' ama hazırlammftıDı! 
. . . Takal ile bir bç dalı:ihhk bir seyahat.: Gülmeie Mtlach? 

S.. dakıkap kadar aımemiD ve ba- ledim ,,. birini, ııonra diierfnl kucakla- ten soma ortası bahçeli kocaman bir - JlaJ'ır ~ o bclar da zıı-
bmmn tav1rlarmı dellftlrece1derinl um- dım. Hiç kımıldamadan kendilerini öp- ı:ıoc:lenı bina önilnde durduk. Buruı IUrt delilbı 
muttum- Biç tftphem cm1ar da benim tilrdiller. Bir hıçkınjı 'f>olazımda boi- bir çok dairelere ayrılmq bir apartnuua. Evin ne kadar uvlde dBpnmif, tertıp. 
helrkunda aym i1aüdl besllJıor olacak- dum w a,nJdım. dı. Bizi beşinci kata çıkaran asansör, ta- lenmlt oldutuna fllbm. Her odada da
lanlL.. Dıpnda, ~ ega]anmm bulundu- ti1 qmanında tmııdılmı lüks tren yeya varlar ve mobllyeJer bap. bir renkte ldL 

1:.lenme günüm bir 8bUze benzedim. iu bir taksi beni bekliyordu. Çocuklu- vapurlardan ziyade bana zevk verdi. Cahlma odamda mnl, yemek odssm
Blg kimlenln yardımı olmadın, tek ba- jwnu geçirdliim ve kocam olacak ada- Bu bfes içinde Galip benim yanımda da bej, yatak odum&ı gri ve pembe. 
fUM giyindim. Saçlarımı yapmakta ol- mı tamdılım bu eve I011 bir bakış çevir- delil miydi ve bu kafes bizim aflnm•zm Galip iftlharfa: 
,dakp mrluk çektim. A,nada gardtılüm elim.. tam olmuı için, mU~diyen yUbeli- - Bunları lmuHm boyadım! dedi. 
&klet'lml hatııbyorum: 'OzOntillU. bu- Bu bdar uzun blr aynlıktan .IOlll'a yor, yilluellyor, yübellyordu... Bu bilmedflhn hUneriııe PltJlmu gG-
nunla beraber bir ıpk1a dop dolu idiler. Galibin bana bir yabancı sibi gözükme- Galip uansar bpLIUll açtı ve arka- rllnce: 

J!,rlUIUn son sOnlerlnden biri icll. Göz sinden u çok korkmuttum. Fakat 'ODU mardan tekrar bpaclıktan aonra evimi- - GCirilyorınm ya, bir çok if1eıe dalıp 
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2 - Sevimli Hay· 
dut'un intikamı 

SBANSLAB: U0-'-1-T,30-1 da Cumartasi, Paar 11 de bmqtmeı, gOnefll blr giln! Bembeyaz görUr görmez, öyle cotkun ve sıcak bir zin mahtarmı benim e1diveıı1i elime da· çıkmak bazen lnHnm iflDe yarıyor. Bm 
bir :rn elblae..l cfydlm.. Bapmda kUçUk 1evli dalgası beni bpladı ki bUtilıı ötesi yadı: 6teberi bir çok lfler yapablllrim.. Batan 

W. .. pb, ayakınuncla beyaz ıabrpbı- unutuldu. Her vakitten ziyade onun - Al, canım, artık bu aenin mahtarın bu aylar içinde, aerbest pmanmn evimi- ------------,-------------.... lft, c•lmde yine beyaz eldivmler. Ştlp. plwndan etrafa parlak bir canhlık fıt- olacald Böylece, dairemize istediiin gibi zl hazlrlamala aarfettlm. Bunun aenlD 
-.. oa bir te1ı1r kıyafeti idi. l'akat ne kınyol'du. girip çıbbileceksbı... için oldulunu ~ camm, bu ... 
.. ..._ 7lne J'C!Bl ..ıt ftDll. Beni beledl,ye daiı-1 önünde, mutadı Küçük antrede ayakta dunı,orduk. bepJe tam bJr sevlng1e ~ J)Q. 

'llb6J• titrw)'e babmnm ynıhnMiM olan bir vazi7ette, eDeriDl blribirlne ke- Şapkamı Çlbrdun ve cludaldanmı koca. varlara ~ klld1ar pplfbrtaeak 
ill4lm. /mnernin onun yanında olacalm1 netlemlt olarak bek117ol'du. Onu çolı: de- ma uzattım. yerde onJan boJMlma, b.,a ~ 
~um. içeri lh'dlllm vakit bir Wı- fa kUçlk rzıhııwlnde de bö7le l6r- Onun &6z]uiııde yakıc:ı bir alev v... rlbo'linle cP•e+-, JnhaJm ubm '" 
• .._ NJmlar, 8GDl'a hakaret ifade mo,ttım ve bu ldlçilk hıı11J1Qret baa ta- eh. Ben. aöz1er1mi kapad.un. Ona cephe.. elektrik •heta ,......_ 
eclela Wr tnJrta...., ~. J'a.. rlf ec1emlyecelbn bir heyeeaa ftldl. den~ Koluna lirc11m w uaı. 
kat hm ~ ....... SiM ~ Hem ıllamak, hem l(llmek. fakat b1l. cü tltrelı: bir .... .w.çJe: .. 8l'f MSDI .. 

• h!'anncle '6D- OaJna Wr.a .... • ·-· 
5 

1 .......... f 

\'ERA ON - FORTAllİN 
GEL D i 





YENi ASIR 

SiYASi \IAZ ı YET 
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faindistanın Ja-
ponyaya geç
mesi hayal gibi 

•• •• •• gorunuyor 
- *

Amerikanın deniz 
h ikimiyetine doğra 
Almanyada ümütsizlil' 
Vişi d onanmas.lftl 
zorla ele mi 
geçirecekler? 
Radyo gazetesine göre Japonların 7 

ilk kanunda indirdikleri ağır darbeden 
sonra Anglosaksonlar dış müdafaa cep
hesi dedikleri cepheyi de müdafaa ede
memişlerdir ve şimdi Japonlar Birman
ya ile Hollanda Hindistanmı tasfiye ile 
meşguldürler. Bundan sonra Anglosak
sonların iç müdafaa hattı gelir ki bu mü
dafaanın esas yerleri Hinclistan ve A vus
turalyadır. Anglosaksonların bu iki böl 
gede düşmanı şiddetle karşılamak fik. 
rinde oldukları görülüyor. Japonlar bu
ralarda hem Anglosaksonlar, hem d9 
Çin ile karşılaşacaklardır. 
Amerikanın Avusturalya müdafaası· 

na büyük bir önem verdiği görülüyor. 
Cenubi Pasifikte Amerikan doııanmaı.ı 
hakimdir. Bu hakimiyet, arada sırada 
Japon adalarına Amerikan taarruzları
nı temin etmektedir. Amerika. bu haki
miyeti tedricen genişleterek Japonlan 
karşı taarruza girişebilecektir. Bu da 
Parl Harbur ] apon darbesinde hasara 
uğramış olan Amerikan harp sefincleri
nin tamirine bağlıdır. Bu gemiler tamir 
edilince, İngilizlerin verebilecekleri 
takviyelerle Amerika donanması tekrar 
deniz hakimiyetini elde edecektir. Cavn. 
daki dövüş, Japonyayı oyalamak mak
sadından ibarettir. 

IIİ.sl>İSTAN MESELESi 
Hindistanm istilasına gelince : Bu as

keri bir iş olmaktan ziyade siyasi bir te. 
şebbüs olarak görülüyor. Eğer Hintlileı 
Japonya ile iş birliği yapmazlarsa, Ja. 
ponların 350 milyonluk bir memleketi 
istilası mevzuubahis bile olamaz. Japon
ya Asya kıtasının kurtarıcısı rolile Hint. 
lileri kazanmak istemektedir. 

İngilizler de Hintle olan ihtilafların 
halline çalışıyorlar; şimdi bununla mü· 
hür has nazın Statford Krips meşgul ol
maktadır. Bu vesile ile Kripsin İngiliz 
iç politikasında gittikçe daha fazla bir 
rol oynadığını belirtmek faydalı olur. 
Krips, İngilterede Çörçilden sonra gelen 
en birinci şahsiyet olmuştur. Krips sol
cu liderlerdendir. Solcular, İngilterenin 
sömürgelerile olan münasebetlerini da· 
ha geniş ve serbest çerçive içinde nizaın~ 
}andırmak, muhafazakarlar ise sömür
geleri merkeze daha sıkı bağlamak is-
terler. Çemberlayn hükümeti, bu mu· 
Iıafazak~rlığın. en koyusu idi. Hatta Rus
ya ile vaktinde anlaşamamak, bu züm
renin İngilterenin resikannda olmasın
dan ileri ge~tir. 

Bu itibarfa, İngiltere ile Hindistan 
arasındaki meselelerin nizamlanması ih
timali bugün her zamankinden ziyade 
kuvvetli görülmektedir. 
İNGİLTEREDE TASARRUF 
Anlantikteki denizaltı faaliyetleri İn

gilizleri yeniden tasarruf tedbirleri al
mağa sevketmektedir. Bu tedbirlerden 
birisi bizi de alakadar eder. Bu da kul
lanılmış k~ğıtların hüküroete teslimidir 
ve kanun hükümlerindendir. İngilizler 
besin maddeleri üzerinde de yeniden kh 
saltılar yapmışlardır. İngiltere bu sebep
lerle çok şumullU devrim yoluna girmiş 
tir. Bununla beraber İngilterenin harbı 
sonuna kadar devam ettirmekte herhan· 
gi bir zaaf göstermediği muhakkaktır. 
Esasen İngilizler zorluk karşısında daha 
inatla çalışırlar. 

ALMANYADA DURUM 
Almanyada da durum parlak değildir. 

Maneviyat kırıklığı devam etmekted~. 
Memleketlerine dönen cenup Amerika 
tabaası, Almanyada ümitsizlik başladı· 
ğını bildirmiştir. Almanyada her şey ilk
bahar taarruzuna kalmıştır; her ümit 
bundadır. Eğer bu taarruzda Rusya 
ezilemezse Almanyanın bir kış daha 
harp edebilmesi şüphelidir. 

FRANSIZ DONANMASINlN 
VAZİYETİ 

UZAK DOGU SAVAŞLARI 
~----*~-----

Japonlar "Su-
matra" da da 
ilerliyorlar -·Müttelikler cenup 

Japon takım adala· 
rma bir hava hücumu 
yaptılar, Tokyoya 
J!Öre zaviat az 
Tokyo, 5 (AA) - Sumatrada bu

lunan Japon kuvvetleri Palembangm 
280 kilometre şimal batısında bulunan 
Mocaraboengoyu işgal etmişlerdir. Ja
pon öncüleri Mocaraboengin beş kilo
metre doğusundaki Mocarateboya gir
mişlerdir. 

MiHVERE GöRE UMUMi 
VAZtYET 
Tokyo, 5 (A.A) - D. N. B. uzak 

şark askeri durumu hakkında aşağıdaki 
taf.,ilatı veriyor: 

Birmanyada İngiliz kuvvetlerinin sağ 
kanadına karşı Japon baskısı geçen haf
ta artmıştır. lngiliz kuvvetleri yeniden 
geri atılmış, hatta Sittang nehrinin batı 
kıyısındaki mevzilerini de bırakmak zo
runda ka1mşlardır. Birmanya muhare
beleri başlıya1ıdanberi Jap on k uvvetle
ri büyük ölçüde takviye edilmistir. Ar
tık hedef sadece Rangon değildir. Bir 
Japon kolu demiryolu bovunca lrema
ve doğru ilerlemektedir. ikinci bir ko] 
Sitang nehri boyunca Rinnanya yoluna 
doğru yürümektedir. Birmanva bölP.esi 
Hindebova do~u geniş ölcüde hareke
te elverislidir. Gelen haberlere göre şi
mali T aylanddan Birmanva yoluna kar· 
şı bir kanat hamlesi bekleniyor. 

HINDISTANDAN UMDUKLARI 
Hindistan kongresi sabık reisinin Hin

di~tamn kurtuluşu hakkındaki demeci 
zikre değer. Bunun ne gibi yankılar 
uyandıraca~nı kesdirmek mümkün ol
madığı A'ibi askeri hedeflerinin ne oldu
ğu da söv1,.nemez. 

CAVADA 
Geçen hafta sonunda Cava adasının 

Üç tar<' f'"dan çevrilmesi bitmi~•ir. uzak 
doğu harbinin remzi olan Hollanda 
Hindistanının son kalesi üzerinde yanı
lan sava'lta Jaoonların karsmnda yüz bin 
ki.,iJik bir müdafaa kuvveti vardrr. Cava
nın düqmesi bir zaman faidir. Japon kuv
vetleri Hindi .. tan yolunu kapayan bu son 
kaleyi de aldıktan sonra uzak do<!u har· 
binin ikinci safhası da kaoanacakhr. 

BfR TAPON HOCUMU 
Honololo, 5 (AA) - Bu sabah 

Ohanı?a adaları üzerinde düsman uçak
ları göriilmüqtür. Horıololo civanna or
ta çapta üç bomba atılmıştır. Hic bir şey 
olmamıcıhr. Tayyareler çok yüksekten 
uçmuslardır. 

JAPON ADALARINA HOCUM 
Tokvo, 5 (AA) - Japon hava teb

liği:30 kadar diişman ucağı 4 mart saba
hı Comel. Oteri ve Markos cenup japon 
takım ad,.lannın cenup kısmında görül
mÜ<1tÜr. Yapılan hava çarpısmıı lannda 
7 dücıman U\.a((ı dücıiirülmüştür. Bir bine 
yanmıs, 8 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 

A VUSTURAL YA TEBUôl 
Kambera, 5 (AA) - Avusturalya 

hava kuvvetleri umumi karargahının 
tebJiC7i: 

cO~ tipin-de Japon av uçak.lan dün 
öğleden sonra Darvindeki Avusturalva 
hava tesiıılerine hücum etmişlerdir. Bir 
kaç kişi ölmfüı ve yaralanmıştır. öğle
den sonra aralıklı tehlike işareti veril
miştir. Fakat düsmanın yeni akınlar yap 
tığı ı,,,ı,.ı,.,,.,,fa hııber a]ınmamuıtır. 

A VUS11JRAL YA HOCT JMLARI 
Elde edilen maliimata göre Avustu

ra]ya hava kuvvetlerinin Gasmataya 
vaptıih hüc11mlar muvaffakıvetle netice
lenmhıtiı-. Rıı hiicumlıırdan bundan ev
velki tPh1if{de b:oıh!!edilmişti. Avu<ıtural
va ucakları hedeflf'Tini muvaffakıvetle 
bombalamı .. lardır. Tavvare meydanTTıa 
bombıılar düştii<ru tesbit edilmiqtir. Bi
nAhır hasara u~anlmıstrr. Hı-clef saha
sında dıı,.,ıın sütunlaTı yük .. eldi'7i R'Öriil
mfüıtür. Pilotlarımız Ga<ımatıı. üzerinde 
Frrtına ile karşı]aRmıcılardır. iki uçağımız 
Ü<ı]P,..;n,. dörım .. micıtir. 

JAPONLARIN 
StNCAPURDA ALDIKLARI 
Singapur, 5 (AA) -- Sin.,,aourda 

Fransız donanması, İngiltere ve Ame
rikayı endişelendiren bir mesele olmak
ta devam ediyor? Gerçi Vişi mütare
ke şartlarından inhiraf etmemiş, donan~ 
mayı da teslimden çekinmiştir. Fakat 
İngilizler şüphelenmeğe devam ediyor
lar; daha müşkül bir hale d~erlerse Al
manların zor ile Fransız dov.anmasıno 
el koyacakları sanılıyor. Tulondaki Fran 
sız donanması, İngilzlere göre, bugün
<lcn Almanların eline geçmiş sayılabilir. 
Diğer taraftan mihver, her hadiseden is
tifade ederek Vişiyi müttefikler aley
hine kışkırtmağa çalışıyor. Bundan barı· 
ka Rioın muhakemesi de Almanları 
hiç memnun etmemiştir. Denilebilirki 
Vişi bur-ünlerde iki baskının arasında· 
dır. 

a hnan e!Iİr miktarı 90 bindir. Bun1ann 
48 bini f nıriliz, 42 bini Hintlidir. 300 
"ahra topu, 9R tayyare topu, 45 istih
kAm toou, 25 30 mitralvöz. 56 bin tü
fek. 15 bin otomobil, 135 bin ton ağır 
vı-'7. 15 O lokomotif ve vagon iğtinam 
edilmicıtir. 

PORT DARVjNnFKi ZARARLAR 
Kambera, 5 (AA) - Japonlann 

Port Da.rvine ve Ringene karşı hava 
"h"lannda d;;.,rnan yangın bombalıı.rı 
kullanmıqtır. PPtrol ve mühimmat de
ool"r'"'h 1';;,.j;lc v11"aın 1:\r r•lrrııştır. 

AVUSlURALY A Hl\RBiYE 
NA. 71RTl\IN Pı:".Y AN ATI 
Kam'hera. 5 (AA) -- Harbive na21-

•1 r.'ord bir demecinde şunları söylemiş
tir: 

- Japonlara kar~ı miidnfaa U"uliinü 
rlo~;c:ttTJTI 0k Ve t~flTT1"l vaziyeti İi?'erin
de ial 0 m,.lc gerektir. Harpten alınan ne
tice budur. ---·---İngilterede sivil 

havacılık inkişal 
ediyor 

--------İ""~~!~C'!"~ ... e !~~!'a 
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ALMANLAR VE HARP 
~~~~-..·~--~~ 

Almanların 
ümitsizlenme
ğe başladıklan 

bildiriliyor 
- *-

BÜTÜN ÜM•T PAZARLIKLI 
SULH UZLAŞMAS! N~ KALMIŞ 

- *-Londra, 5 (A.A) - Bir çok cenubi 
Amerikalılar, memleketlerinin Almanya 
ile siyasi münasebetlerini katetmesi 
üzerine Almanyayı terke başlamışlardır. 
Bunların Almanyadaki iç durum hak
kında söyledikleri şimdiye kadar alınan 
haberleri teyit etmektedir. Cenubi Ame
r;kalıların güvenilebilir malfunatlanna 
göre Alman milletinin maneviyatı zayıf
lamıştır. Halk kütlelerinde harbin neti
cesi hakkında güven kalmamıştır. Orta 
hallilerin yüzde altmışı. Almanyanın 
harbı kaybedeceğine kanidirler. Tek 
ümitleri pazarlık yoliyle bir sulh uzlaş
masına varmaktan ibarettir. 

~-~--~-ıwwoıı.~------

"Almanya Kaf-
kas petrollerini 
ele geçireme

melidir" 
-*Müttefikler, Ka fkasya 

petr oller ine hayati bir 
ehemmiyet veriyorlar 
Vaşington, 5 (A.A) - Reno fabrika-

larına yapılan taarruz müttefiklerin 
Kafkasyaya yönetilecek Alman taarru
zunu mühim saydıklarını göstermekte
dir. Zira bu fabrikalar Alman harp ma
kinesine büyük yardımlar yapmakta 
idi. 

Güvenilir haberlere göre Almanyanın 
muhtac olduğu alminyomun vüzde otu
zunu Fransa vermektedir. Almanyanın 
Kafkas petrollerini eline geçirmemesi 
müttefikler için hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Gelecek yıl Birleşik devletlerle birlik
te müttefiklerin istihsal~tı Mihveri o 
kadar geçecektir ki Mihverin buna ye
tişmesi imk§nı olımyacaktır. ----·----Aske ri vaziyet 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

bir muharebenin vukuu muhakkak gö
rülmektedir. 

Ruslar elde edecekleri muvaffakiyet 
ile Straya Rossayı ele geçirirlerse, Le
ningrada varan şimendifer hatları kesil
miş olur. Bu suretle Leningradı çenbcr 
içinde tutan Alınan orduları süratle ge
riye çekilmeğe ve en az limen - Peyvos 
gölleri bölgesinden geri çek.ilmeğe, Le
ningrad muhasarasını kaldırmağa mec
bur kalırlar. Bu sebeple Almanların her 
ne pahasına olursa olsun bu bölgede 
kuvvetli bulunmağa ve ilk bahar taar
ruzuna kadar bu bölgeyi elde tutmağa 
çalışacaklan tahmin olunabilir. 

Sovyetlerde İlmen ve Peyvos gölleri 
ile Leningraddaki Alman kuvvetlerini 
imha etmek için ellerindeki mühim kuv
vetleri buraya sürmektedirler. 

Londra<lan verilen diğer bir haberde 
Sovyetlerin cenup cephesinde Almanla
ra 10 hin kişi zayiat verdikleri bildiril
mektedir. Bu haberin doğruluğu bilin
memekle beraber, Sovyetlerin durma
dan cepheye sevk ettikleri kuvvetlerle 
Almanların bugünkü hafü durumundan 
istifade etmek istediklerine bakılarak 
bunun doğruluğu kabul olunabilir. 
Eğer Sovyetler, ilkbahar Alman taar

ruzundan evvel Polonya hudut1anna 
dayanırlar ve hattli içerilere de girebilir
lerse, çok parlak neticeler alabilirler. 
Fakat bu sökmezde Almanları Din
yeper hattından daha batıya süremezler
se ve Almanlarda ilkbahar taarruzuna 
geçerlerse, beklenilmeyen felaketlerin 
meydana gelmesi ihtimali vardır. 

UZAK DOCUDA 
Cavadaki harekatta japonlar mühim 

gelişmeler elde etmişlerdir ve müttefik
lerin şiddetli müdafaalarına rağmen iler
lemektedirler. Eğer, Cavaya çıkan japon 
kıtalan tutunmağa vakit bulmadan de
nize dökülebilmiş olsaydı, durum bu
gi.inkü kadar tehlikeli olmazdı. 

Mihver kaynaklarınm iddialarına göre 
Cavamn deniz yollariyle olan bağı kesil
miştir ve müttefiklerin artık Cavaya 
takviye göndermeleri zorlaşmıştır. Hol
landa kaynaklan da, japonların kara ve 
havada üstünlüklerini itiı'af ve kabul 
etmektedirler. 

Japonlar kısa bir zamanda netice al
mak için çalışıyorlar. Çünkü Cavanın 
kurtarılması, müttefiklerin deniz haki
miyetinin kurulması ile mümkün ola
<'aktır. Fakat müttefiklerin bugünkü 
~artlar altında deniz hakimiyetini hemen 
şimdi kurmaları kolay görünmüyor. 

Londra, 5 (AA) - Hava müsteşarı 
Balfor, sivil havacılığın büyük inkişaf
larından bahsetmiştir. Bu beyanata gö
re 1942 de İngilterenin sivil uçakları 13 
milyon kilometrelik yol alacaklardır. 
Mısır, Irak, İran, Türkiye arasında sivil 
hava postaları hazırlığı gibi İngiltere ve 
Amerika arasında da hava münakalatı 
. -. .n!:ızam surette devam etmektedir. 

Londra, 5 (A.A) - Kara pivasadaki 
lı<ıreketlerin şiddetle Ce711 landır1lması 
irin alınan karcırlar Avam Kamarasında 
mrmnuniyetle kar~•lanm1ştır. Bu gibiler 
hakkında tatbik edi]e<!ek cezalar on sene 
haose kadar yükselecektir, hiç bir mah
sul veya yiyecek maddesi yokturki fi
atı tesbit edilir edilmez kara piyasaya 
düşmesin. 

AKDENİZ VE L!BYADA 
Akdenizde İngiliz hava kuvvetlerinin 

faaliyetleri Sicilya üzerinde toplanmış
tır. Libyadaki harekat normal bir tem
po içinde devam ediyor. 

AL"'J:AN DENtZALTILARININ 
FAAL1YET1 
Alm.an denizaltılarının orta Amerika 

sularındaki faaliyetleri yüzünden ortaya 
bir çok meseleler çıkmıştır. Uslerinden 
binlerce mil uzakta olan bu Mihver de
nizaltılarının ne suretle beslendiği soru
luyor. B u denizaltıların Fransız müs-

PAR.S BOMBARDIMANI 
----~~·-k-------

"R en o" fabrika-
lan yok olmuş 

sayılıyor _ ..,_ 
Paris halkı ınemnun 
işgal altındaki 
bölgelere hava 
hücumları 
sıklastırılacak 
Londra, 5 (A.A) - Öğrenildiğine gö

re Britanya hava kuvvetlerinin evvelki 
gece Parisin kenar mahallerine yaptığı 
akın şiddet~i olmuştur. tik haberlere gö
re akın muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

AI.MANYAYA 
TAYYARE YAPILIYORDU 
Londra, 5 (A.A) - Tebliğ: Biankur-

da bombalanan R eno fabrikası Alınan
lura harp malzemesi yapmakta idi. Fab
rikalara büyük basar yapılmıştır. Bir 
çok yangınlar görülmüştür. Tayyareleri
mizden üçü kayıptır. 

Londra, 5 (A.A) - Parls civarında 
Biankurda bu lunan Ren<> fabrikalarının 
bombardımanı çok muvaffakıyetli neti
celer vermiştir. Bu fabrikalar Alman 
Fransız işbirliğinin sembolü olmuştur. 
Sovyet Rusyaya giden Alman tayyare
lerinin bir çoğu bu fabrikalarda yapıl
mıştı. Bu şartlar altında Reno fabrika
larının bombalanması zaruri bir bal kes
betmiştir. Zira düşman yalnız müttefik
lerimize karşı kullanılan askerlerden 
ibaret değildir. Onun kullandığı harp 
malzemesi de düşmandır. 

MUKAVEMET GöRüLMED1 
İngiliz bombardıman uçakları Bian

kurda mukave:net görmemişlerdir. Re
no fabrikaları Fransanın, belkide Avru
pamn en büyük otomobil fabrikasıdır. 

Almanlar 1940 Mayısında Fransızla
rın Sitroen fabrikalarını bombalamış
lardı. 

HASARATIN KONTROLU 
Paris, 5 (A.A) - Dün saat 12,25 de 

tehlike işareti verilmiştir. Alarm bir sa
at sürmüştür. Bomba atılmamıştır. 
Uçakların geçen geceki hava akınının 
neticesini öğrenmek istedikleri anlaşıl
mıştır. 

PARtSL.tLER MEMNUN 
Londra, 5 (A.A) - Hür Fransız mah

fillerinden alınan haberlere göre Paris 
halkı Alman1ar hesabına çalı§an Reno 
fabrikalarının bombalanmasını memnu
niyetle karşılamıştır. Zira bu fabrikalar
da baltalama hareketleri güçleşmişti İş
çiler adeta hapishane hayatı yaşıyorlar
dı. 

BOMBARDIMANLAR 
GENtŞLETlLFıCEK 
Londra, 5 (A.A) - Amerikan mahfil

lerinde söylendiğine göre Biankurun 
bombardımanını işgal altındaki şimal 
bölgesine tevcih edilecek diğer hava 
hücumları takip edecektir. 

cBOMBARDil\IIAN HAKLIDffi> 
Vaşington, 5 (A.A) - Hariciye müs

teşarı Swnner Vels gazetecilere demiş
tir ki: 

- Almanya için çalışan Fransız fab
rikalarının bombardıman edilmesi meş
ru bir harp tedbiridir. Bazı Fransız fab
rikalarının Alman ordusu için harp mal
zemesi yaptıkları muhakkaktır. 
VtŞ!DEKtLERtN TELAKKtSt 
Vişi, 5 (A.A) _ Amiral Darlan, Ma

reşal Peten tarafından kabul edilmiş ve 
Faris sivil ahalisine karşı yapılan hü<:um 
hakkında tafsilAt vermiştir. Vişi mahlil
leri Biankur taarruzu Merselkebir, Da
kar ve Suriye taarruzlarının bir devamı 
telakki etmektedirler. Degolcüler bu ha
reketten mesul tutuluyorlar. 

«ALÇAKÇA KATLlAM> 
Vişi, 5 (A.A) - Britanya kuvvetleri

nin Faris kenar mahallelerini bombar
dıman etmesi üzerine Nazırlar Meclisi 
Mareşal Petenin riyasetinde toplanmış
tır. Darlan toplantıda hazırdı. Başvekil 
muavininin bir milli felAket diye tavsif 
ettiği bu hadise hakkında neşrettiği ilan 
her tarafa yapıştırılmış ve bu alçakça 
katliam takbih e<lilmiştir. __ .._._ ___ _ 
ilk b v. har taarruzu 

(Baştaroh 1 inci Sahifede) 

ALMANYAYI EZMEK tÇiN 
Hava kuvvetlerimiz, Almanyaya kar

şı zafer kazanmak için bu memleketi ha
va taarruzlariyle ezmenin elzem olduğu
na kanıyorlar. Hitler ilk b ahar taarruzu
nu yapacağı zaman b iz de Alman harp 
sanayiinin hayati merkezlerine darbeler 
indirmeliyiz. 

Sinkler Almanyaya hava • akınlarının 
yakında şiddetlendirileceğini de bildir
miş ve şu tafsilatı vermiştir: 

c- Hava şartlarının fenalığına rağ
men son kanun ve şubatta Almanyaya 
atılan bombalar geçen senenin ayni 
ayında atılan}ardnn çok fazladır. 

iNGtLtZ SULARINDA 
İngilterenin batı kıyılarından Alman 

denizaltıları tamamen koğulmuşhır. Ka
le boğazı Alman kafilelerine kapatıldığı 
halde İngiliz katileleıi buradan munta
zaman geçiyorlar. :o 

temlekelerinden istifade ettikleri iddia 
edilmiştir; fakat Suınner Vels, Ameri
kan müşahitlerinin bulunduğu bu yer
lerden böyle bir yardım yapılmadığı ha
berini aldığını gazctc-cilere söylemiştir. 
Fransız güyanından yardım yapıldığı da 
ileriye sürülmektedir. 
D:mizaltılarının en çok kısa zaman 

içinde yenileın~ğe muhtaç oldukları şey 
torpildir. Bir denizaltı nihayet 20 - 25 
torpil alabilir. Bunların da İngiliz ablo
kasından kaçmış Mihver vapurlan ta
rafından At1antikte temin edildiği söy
lenmektedir. 

~MART CU M A 

Denizyollarında yolcu 
ücretleri artıyor 

İzmir körfez vapurları ücretleri artmıyaeak 
Ankara, 5 (Telefonla) - Devlet de- Van gölü işletmesi, İzmir körfez hatlaJI 

nizyollan idaresi yolcu tarifelerine ya- zammı~ ~ınd.a bıra~ştır. . 
pılaeak :zamma dair tetkikler neticelen- Y enı tarifenm tatb1kme yalan gü!l-

di V ril kar .. ıl lerde başlanacaktır. 
. · ~ ~~ ara gore yap acak uun İstanbulda sahil hatlarına zam işi b~ 

nısbeti yuzde ondur. tstanbulda Hay- lediyeye varidat mevzuu olarak etud 
darpaşa, Kadıköy, Adalar, Yalova, Haliç, edilmektedir. 
<-.,,.... ""'-~~~~..-;::,,..-;::,,.<;::,.<;::,~~..<..::~~..c:::::><::::.<:-:><:::><::~ 

Istanbulda bir çocuk iki tram
vay arasında parçalandı 

İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Aksarayda 
fect bir t.l'amvay kazası olmuş, 14 yaşın
da bir çocuk iki tramvay arasında kala
rak parçalanmış, ölmüştür. Hüviyeti 

Müttefiklere 
göre sulhtan 

sonra Almanya 
nasıl olmalı? 

_,.._. ...... 
Almanya tekrar 
mücadele açamamalı, 
l akat iktısadi çökün· 

tüye d e uğramamab 
Londra, 5 (A.A) - Avam Kamara

~:ında sorulan bir suale cevap olarak ha
riciye Nazırı B. F.Clen, Stalinin Alman 
milletiyle Hitler rejimini biribirinden 
ayrı tutan demeçin İngiliz siyasetine ay
kırı olmadığını söylemiş ve demiştir ki: 

- Harp sonrası siyasetimizin iki he
defini şöylece tarif etmiştim: 

1 - Almanyanın ba~ sever milletle
re hükmetmek için mücadeleyi tekrar 
ele almasına engel olmak, 

2 - iktisadi bir çöküntü neticesinde 
Almanyanın bir sıkıntı kaynağı olma
sına mani olmak. 

Fakat Almanyada bugünkü rejim de
vam ettikçe bu hedeflerden hiç birine 
vanlamaz. 

~~--49ıwwoıı.~~-

An kararla ki su ik ast 
tahkikatı 
(Başta.rafı 1 inci Sahidefe) 

ed~ek vatandaşlığınııza ginni!'ltir. Atlı 
Ömer Tokattır. Üskiipte muallim Halit 
İsiç'in oğludur. Memleketindeki adı 
Ömer Halidoviçtir. 1917 doğumludur. 

2 - İnfilak neticesinde parçalanan bu 
adamın ve yakın arkadaşlarının hüvi
yetleri iki gün zarfında tesbit edilmiş ve 
erkadaşlan yakalanmıştır. Bunlar da 
Yugoslavyada doğmuş, büyümüş ve ora
larda komünist olmuş ve son senelerde 
muhacir sılatile yurdumuza gelip vatan
daşbğımıza girmiş kimselerdir. 

3 - Yakalanan su~ ortaklarının üade
lerine göre Ankara ve İstanbulda hüvi
yetleri tesbit edilen bazı ecnebileri!l 
bunlan yabancı bir devlete mensup iki 
zata karşı suikast hazırladıktan öğre
nilmiştir. Bu ecnebiler hakkında da tah
kikat yapılmaktadır. 

4 - Ankaradaki suikastın Almanya 
büyük elçisi Fon P apene müteveccih 
olduğu anlaşılmaktadır. 

5 - Tahkikata devam olunmaktadır. 
-~-~~-ıwwoıı.~~~~ 

Vişinin vaziyeti 
(Baştarah l inci Sahifede) 

iNGİLTERE • FRANSA 
MÜNASEBETLERİ? 

Alman mahfilleri Fransız - Alman mü
nasebetlerinden ziyade Fransız - İngiliz 
münasebetlerile meşgul olmak daha mu
vafık olacağı mütalaasmdadırlar. 

vişi AMERİKAYI 
PROTESTO E'ITİ 

meçhul olan çocuğun cesedi kim oldlll'I 
anla§ılmak üzere morgda teşhir edil
mektedir. 

Ruslar Sivasto
polda yeni bir 
muvaffakıyet 
kazandılar 

Ruslara göre Almanlar 
birinci ve ikinci 

müda faa hatlarından 
çıkarıldılar 
Moskova, 5 (A.A) - Ta.s Ajansının 

verdiği habere göre Sivastopolda Rus 
kuvvetleri mevzilerini sağlamlaştırmış
lardır. Deniz erleri Almanların kuvvetli 
bir müdafaa mevzü haline getirdikleri 
büyük bir tepeye taarruz ederek düşma
nı bu mevzilerden kovmuşlardır, Sov~ 
yet kuvvetleri üç düşman alayının açtı
ğı şiddetli ateş karşısında bile durma
ml§lar, süngü hücumu ve el bombala~ 
riyle düşmanı birinci ve ikinci müdafaa 
hatlarından çıkarmışlardır. Almanlar 
beş yüz ölü vermişlerdir Alman kuman
danlığının ihtiyat kuvvetlerini harbe 
sokması da neticeyi değiştirememiş~ 
tir. 

Makin eve 
'"' Prilirken 

houanaa Hındiıtanı 
umum valisi bır nu

tuk sö yledi 
Bandong, 5 (A.A) - Bugtin burada 

toplanan millet meclisinde bir nutuk 
söy liyen Hollanda Hindistanı umumi 
valisi general Van Mook demiştir ki ; 
Halk tabiatın sayıca üstün kuvvetlete 
mukavemet fırsatını verdiği bazı bölge
lerde müdafaayı teksü için general M~ 
Arthurdan misal almalıdır. Singapurun 
düşmesi sayıea üstün düşmanı karşıla· 
yınız diyor. Çünki müttefiklerin bizi la· 
ınamile terketrniş oldukları doğru değil
dir bu yalandır ve her dakika başka bir 
taraftan düşmana bir hücum beklenebi
lir. General sözlerini şöyle bitirmiştir:. 
Hollandalılar mücadeleye devam ede· 
rektir. 

Cavada vazı yet 
Bandoeng, 5 (A.A) - Cavada mey• 

dan muharebesi her tarafta bütün şidde· 
tiyle devam etmektedir. Müstevlile.ri 
kuvvetle tutunmadan evvel felce uğrat
mak diğer noktalarda japonlar ehemmi
yetli ileri hareketleri yapml§lardır. ja
pon baskısı en çok orta kesimde hisse
dilmektedir. japonlar bu kesimde 10 
tonluk tankları muharebeye sokmağa 
muvaffak olmuşlar Bandoeng yakının~ 
daki Kalicati tayyare meydanını ele ge
çirmişler ve meydanı kara kuvvetlerine 
münakalata karşı hilcumlarda kullan~ 
ml§lardır düşman tayyareleri bütün gün 
müttefiklere aait mevziler üzerinde uç
muştur, her tayyare bomba yeklinunu 
attıktan sonra üssüne dönmekte ve ye-

Vişi, 5 (A.A) - Tebliğ: Vaşington- Diden bomba almaktadır. Cavada durum 
dan gelen haberlere göre Birleşik dev- ciddi ise de ümitsiz değildir. İkinci bir 
letler Yeni Kaledonyanın asi valisHe japon nakliye filosunun Cava sahilleri
müzakerede blunmaktadırlar. Salfilıiyel..- ne doğru gitmekte olduğu hakkındaki 
li Fransız mahfilleri bu haberi hayretle haber teyit edilmemiştir. Fakat japonla
karşılamışlardır. Zira Birleşik cümhu- rın sahilde kurdukları köprü başından 
riyetler Fransa ile normal münasebet- takviye kuvvetleri aldıkları muhakkak
lerc devam ettiklerine göre Fransanm tır. Müttefik kıtalar hayranlık uyandı
imparatorluk üzerindeki hakimiyetini ran bir tarzda savaşıyorlarsa da Soebaug 
tanımaktadırlar. Bu sebeple hadise pro- japonlann elindedir. Cavanın hemen he
testo c<lilmiştir. men ortasındaki Soerakartanın ve Bata-
Vaşington, 5 (A.A) - Hariciye müs- viya ile Bandoeng arasındaki başlıca yo

teşan Sümncr Vels gazetecilere demis lun üzerinde bulunan Poerwar Karta
tir ki : nın da düştüğü bugün bildirilmiştir. 

- Batı yarım kürresinde harekette Cavada tayyare noksanlığı acınacak bir 
bulunan Alman <lenizaltlarmın bazı haldedir, denilebilir ki: Kara kıtalarına 
Fransız topraklarından iaşe edildikleri havadan hiç bir yardım yapılamamakta
iddiasınm yalan olduğunu buralardaki dır ve müttefik topçunun ateşini idare 
Amerikan müşahitlerinin tahkikatı mer- için tayyarelerden faydalanılamamakta
dana çıkarmıştır. dır. Müttefik kuvvetler japonların e]e 

geçirmeğe muvaffak oldukları biricik 
MADAGASKAR ADASI dava üssün japonlar tarafından kullanıl-
ETRAFIND A masına karşı koyamıyorlar fakat bütün 
Vişi, 5 (A.A) - Madagaskar adası bunlara rağmen müttefik kıtaların ma-

için Japonya ve Fransa arasında görüş- neviyatı mükemmeldir ve ne bahasına 
meler oldğu hakkında yabancı gazetele- olursa olsun Cavada bir yerde düşmanı 
rin h.:b:::rleri yalanlanıyor. Bu haberler tutmağa karar vermişlerdir japonlar Ca
hayali ve kışkırtıcı sayılmaktadır. Siya- vanın batısındaki tepeleri müdafaa eden 
st mahfiller bu mevzu etrafında çıkarı- istihkam ve mevzilerinden bir mikdar 
nliın şayiaları ·İngilterenin Hindistan mesafede bulunuyorlar bugün Bando
müdafaası hakkındaki ilgisine atfetmek- engde 7 hava tehlike işareti verilmiştir. 
tedirler. A2. hasar vardır . 


